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บทคัดย่อ 
 
        บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการขนส่งสินค้า

ทางน ้าภายในประเทศ  ได้มีการพัฒนา และเจริญเติบโตขึ นมาเป็นล้าดับ โดยทางบริษัทฯ มี

ความช้านาญในการให้บริการการขนส่งทางน ้า และได้ให้ความส้าคัญกับการให้บริการเสมือนกับ

เป็นหัวใจในการให้บริการเป็นอย่างดี โดยเน้นเรื่องของคุณภาพในการบริการ และการให้ความ

ใส่ใจกับการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนท้าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และยอมรับในวงการขนส่งทาง

เรือเป็นอย่างดี  ซึ่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองครั งนี  เป็นการศึกษา ปัญหา การจัดการเชิงกล

ยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางน ้า 

กรณีศึกษาบริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัด  เป็นการศึกษาเพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ น 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการแข่งขัน เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการด้าเนินธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ท้าให้ยอดขายมีความผันผวน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและการก้าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ 



 

 

จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมที่สุดคือ กลยุทธ์ Growth Strategy 

ด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับการบริการและ

ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค เพื่อท้า

การขยายตลาดด้วยการน้าเสนอการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ไปยังตลาดกลุ่ม เดิมและตลาดกลุ่ม

ใหม่ 

 กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์ก ารสร้างความแตกต่าง  (Differentiation 

Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากส้าหรับการแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ช่วย

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ท้าให้บริการที่น้าเสนออกสู่ตลาดได้รับความสนใจจาก

ผู้บริโภคมากกว่า ดึงดูดให้มีการซื อหรือใช้บริการได้มากกว่า ซึ่ง นั่นหมายถึงรายได้ และส่วน

แบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ นในอนาคต 

 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์ผสม  กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy) 
ได้แก่ กลยุทธ์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์วิจัยและพัฒนา กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์
ทางการตลาด เนื่องจากทุกกลยุทธ์มีส่วนช่วยให้บริษัทฯสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกล
ยุทธ์ทุกส่วนล้วนมีความส้าคัญและช่วยผลักดันองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ รวมทั งเป็นการเพิ่มความได้เปรียบ คู่แข่งขัน ท้าให้องค์กรเติบโต สามารถท้าให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับได้ในระยะยาว เช่น  กลยุทธ์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์วิจัยและพัฒนา กล
ยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นการ เพิ่มการจดจ้าตราสินค้า สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ นในสายตาผู้บริโภค รวมถึงยังคงรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าเก่าได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถท้าการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้ง่าย 
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์
การตลาดเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้้า กรณีศึกษา บริษัท 
พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จ้ากัด  ได้รับการสนับสนุนให้จัดท้าขึ้นโดย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้นักศึกษาได้น้าความสามารถที่ได้เรียนมาใช้ประยุกต์เพื่อใช้
ประโยชน์ได้ในการท้าธุรกิจจริง 
 ในรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้ศึกษาสามารถจัดท้าได้ด้วยความกรุณา
จากท่านอาจารย์เอื้อจิต ทัศนะ ภาคย์ ที่ช่วยให้ค้าปรึกษาและช่วยแก้ไขข้อ งบกพ ร่องใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ ตลอดจนให้ความรู้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า ผู้จัดท้าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรวมทั้งคณะอาจารย์ประจ้า
สาขาบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการสอบทุกท่าน 
 นอกจากนี้ผู้จัดท้าขอขอบคุณผู้บริหารและพี่ๆ ทุกคนในบริษัทฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และการน้าแนวคิดมาปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เข้ากับวิธีการของ
โครงการเพื่อน้ามาปรับใช้จริงในธุรกิจขนส่งสินค้าขององค์กร เพื่อให้ รายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ผู้จัดท้าขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวของข้าพเจ้าที่ให้
ก้าลังใจเสมอมา ผู้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งโอกาสในการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและเพื่อนๆ พี่ๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่านที่ได้ให้คว ามช่วยเหลือ
และอ้านวยความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 
 
        บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ ากัด 

ประวัติและความเป็นมา 

        บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ ากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการขนส่งสินค้า
ทางน้ าภายในประเทศ โดยมีผู้บุกเบิกคือ นายศุภกรและนายอุดม พลอยจิน ดา ได้ท าการก่อตั้ง
บริษัทฯในนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรปิยะ ขนส่ง ในวันที่   11 มกราคม พ .ศ.2535 โดยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้นเพียง 600,000 บาท และมีที่ท าการอยู่ที่ 499/58 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยาน
นาวา กรุงเทพฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่บัญชาการแห่งแรก ของบริษัทฯ 

        จนกระทั่งในปี พ .ศ. 2538 การด าเนินกิจการของบริษัทฯ ได้มีการเจริญเติบโตมาอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อความเหมาะสม และรองรับการเจริญเติบโต ทางผู้ถือหุ้น จึงได้มีมติเปลี่ยนชื่อ
บริษัทฯ ใหม่ จาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรปิยะ ขนส่ง เป็น บริษัท พรปิยะ ขนส่ง 1995 จ ากัด และ
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท และได้ท าการย้ายที่ท าการ จาก ถ .นางลิ้นจี่ มาเป็น 
ส านักงานแห่งใหม่ 385/79 ประชาอุทิศ 33 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

        บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา และเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นล าดับ โดยทางบริษัทฯ มีความ
ช านาญในการให้บริการการขนส่งทางน้ า และได้ให้ความส าคัญกับการให้บริการเสมือนกับเป็น
หัวใจในการให้บริการเป็นอย่างดี โดยเน้นเรื่องของคุณภาพในการบริการ และการให้ความใส่ใจ
กับการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนท าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และยอมรับในวงการขนส่งทางเรือ
เป็นอย่างดี และได้รับการไว้วางในจากลูกค้ามากขึ้นตามล าดับ จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทฯ อีกครั้งเพื่อรองรับการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต เป็น บริษัท พรปิยะฌาน ทราน
สปอร์ต จ ากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 30 ล้านบาท โดยการน าของ คุณศุภกร พลอยจินดา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และในปี 2552 บริษัทได้มีจ านวนเรือมากขึ้นกว่า 100 ล า 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในไตรมาส 2 ของปี 2552 เป็น 
95 ล้านบาท 
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        ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ ออกไปเพื่อเป็นการรองรับ ความต้องการของลูกค้าที่มาก
ขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการขนส่งโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการบริการแบบ One 
Stop Service จึงได้ด าเนินการเปิด บริษัทใหม่อีก 2 บริษัท คือ บริษัท พรปิยะฌาน พอร์ท 
จ ากัด และ บริษัท พรปิยะฌาน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มต้นที่ 1 ล้าน
บาทในแต่ละบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของการขนส่งทางน้ า ซึ่งทั้ง 3 บริษัทอยู่ภายใต้ 
บริษัทในเครือ พรปิยะฌาน กรุ๊ป 

ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ 
 
ผู้น า 
บริษัทจะต้องมีความเป็นผู้น าในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการ ที่ดีที่สุดในรูปแบบการบริการเดียวกัน 
 
มาตรฐาน 
บริษัทจะสร้างมาตรฐานของการบริหารและการบริการให้เป็นสากล เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ไม่ว่า
ที่ไหน เมื่อไร คุณก็จะได้รับการบริการ ที่ดีที่สุดเสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม 
 
สร้างสรรค์ 
บริษัทจะบริหารและบริการงานทุกอย่างด้วยความสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่คุณและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็น สังคมหรือแม้แต่ประเทศชาติก็ตาม 
 
พัฒนา 
บริษัทจะพัฒนาและปรับปรุงความผิดพลาดและศึกษาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดควา มผิดพลาดในการ
ให้บริการ เพื่อป้องกันความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรตลอดเวลาเพื่อให้มีความสามารถและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการ
พัฒนาแบบไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน 
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ศีลธรรม 
บริษัทจะยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม พร้อมทั้งมีรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความโปร่งใสและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณและทุกคนได้ด าเนินกิจกรรม อย่างธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วมในการ
ช่วยสร้างสรรค์สัง คมที่น่าอยู่ควบคู่ไปกับการเติบโตของพรปิยะฌานและการพัฒนาของ 
ประเทศชาติ 
 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่การเป็นบริษัทโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ ด้วยความสมบูรณ์แบบและสมดุลใน
ทุกๆ ด้าน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
พันธกิจ 
 

1. สร้างและธ ารงไว้ซึ่งบรรยากาศการท างาน ซึ่งเอื้ออ านวยให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2. สร้าง “พรปิยะฌาน” ให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ น่าลงทุน และน่าร่วมงานด้วย 
3. สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้ติดต่ออยู่เสมอ ด้วยการให้บริการที่ดีกว่าที่

ลูกค้าและผู้ติดต่อคาดหวัง 
4. สร้างมิตรภาพและความยุติธรรมต่อบุคคลทุกฝ่าย อาทิ พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ 

คู่แข่งหรือแม้แต่สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
5. สร้างผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน 
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โครงสร้างองค์กร 

 
ภาพที่ 1: แสดงโครงสร้างองค์กรบริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ ากัด 
ที่มา : บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ ากัด 
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การประกอบธุรกิจขององค์กร 
 
        ด าเนินธุรกิจโดยการให้บริการขนส่งทางน้ าโดยเรือล าเลียง ซึ่งปัจจุบันความสามารถใน
การขนส่งของบริษัท อยู่ที่ประมาณ 2,000,000 – 2,400,000 ตันต่อปี โดยมีจ านวนของเรือยนต์
อยู่ประมาณ 30 ล า และเรือล าเลียงอีกประมาณ 80 -100 ล า ซึ่งมีระวางตั้งแต่ 700 – 2,500 ตัน 

  
        สินค้าหลักที่ขนส่งด้วยเรือล าเลียงได้แก่ สินค้าเข้าและออกประเทศ ส าหรับสินค้าอื่นๆ ที่มี
การขนส่งด้วยเรือล าเลียง เช่นกัน ได้แก่สินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศประเภททราย หิน 
และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยสินค้าเข้าที่ส าคัญๆ ที่ขนส่งด้วยเรือล าเลียง ได้แก่ เหล็ก กระดาษ 
ถ่านหิน ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ แร่ ไม้ซุงไม้แปรรูป ข้าวสาลี กากถั่ว เม็ดพลาสติก และก ามะถัน ส่วน
สินค้าออกที่ส าคัญๆ ที่เรือล าเลียงขนส่ง ได้แก่ผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลัง แป้งมัน ข้าวสาร กาก 
น้ าตาล น้ าตาลทราย น้ าตาลดิบ ข้าวโพด กากถั่ว ปูนซิเมนต์ และอื่น 
 

 
ภาพที่ 2: เส้นทางสายหลักที่ใช้ในการขนส่งทางน้ า 
ที่มา  
http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=580:inlan
d-water-transport&catid=36:transportation&Itemid=90 

http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=580:inland-water-transport&catid=36:transportation&Itemid=90
http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=580:inland-water-transport&catid=36:transportation&Itemid=90
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        จากภูมิประเทศที่มีแม่น้ าสายหลักหลายสายจึงเกิดเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อการน าเข้า 
และส่งออกโดยใช้เรือล าเลียงซึ่งเป็นเส้นทางของการขนส่งระหว่างโกดังสินค้า หรือท่าเรือริมน้ า
สายต่างๆ ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าท่าจีน และแม่น้ าแม่กลอง 
กับเรือเดินสมุทรที่เข้ามาจอดรับ ส่งสินค้าเข้าและออกในบริเวณเกาะสีชัง 

ตารางที่ 1: ช่วงของล าน้ าที่มักใช้ขนส่งสินค้าทางล าน้ าภายในประเทศ 

แม่น  า เส้นทางการขนส่งทางล าน  า 

แม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากแม่น้ า (จังหวัดสมุทรปราการ ) ไปถึงอ าเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทางรวม 170 กิโลเมตร 

แม่น้ าป่าสัก ตั้งแต่จุดที่บรรจบแม่น้ าเจ้าพระยา ( จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ) ไปถึงอ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระยะทางรวม 47 กิโลเมตร 

แม่น้ าบางปะกง เส้นทางขนส่งอยู่ในระยะ 10 กิโลเมตร จากปากแม่น้ า 
(จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

แม่น้ าแม่กลอง บริเวณปากแม่น้ า (จังหวัดสมุทรสงคราม) 

แม่น้ าท่าจีน ตั้งแต่ปากแม่น้ า(จังหวัดสมุทรสาคร ) ไปถึงอ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทางรวม 78 กิโลเมตร 

ที่มา:     โครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางน้ าเพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งชายฝั่ง
และการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
  
        ซึ่งบริษัทพรปิยะฌานฯ ท าการขนส่งสินค้าในเส้นทางดังกล่าวโดยใช้เส้นทางในแม่น้ า
เจ้าพระยาถึง 53.9% เส้นทางรองลงมาคือแม่น้ าป่าสัก 30.1% รองลงมาคือแม่น้ าท่าจีน แม่น้ า
บางปะกงและแม่น้ าแม่กลองตามล าดับซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนในการใช้เ ส้นทางล าเลียง
สินค้าในแผนภูมิที่ 1 ด้านล่างนี้ 
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แผนภูมิที่ 1: สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางล าน้ าตามแม่น้ าต่างๆ  
ที่มา : รายงานส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ า บริเวณลุ่มแม่น้ าภาคกลางและภาคเหนือ            
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
 

 

 
ภาพที่ 3: ระยะเวลาการขนส่งจากจังหวัดอยุธยามายังกรุงเทพมหานครใช้เวลา 24-30 ชั่วโมง 
จากจังหวัดอยุธยามายังปากอ่าวใช้เวลา 30-35 ชั่วโมง และไปถึงเกาะสีชังใช้เวลาประมาณ 3วัน 
ที่มา : จากการศึกษา 
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รายช่ือท่าเรือหลักที่ใช้ในการเทียบเรือเพิ่อขนถ่ายสินค้า 
1. อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่าง ทอง เป็นพื้นที่ที่มีการขนส่งทางน้ าหนาแน่นมากที่สุดใน

ตอนเหนือของแม่น้ าเจ้าพระยาท่าเรือในบริเวณอ าเภอป่าโมกแสดงในรูปทิ่ 2สินค้าที่ขนส่งส่วน
ใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้าง  
ซึ่งเป็นสินค้าขาล่อง ดังแสดงในรูปที่ 3 นอกจากนี้ เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งมีปริมาณสินค้าไม่
มาก 

 

ภาพที่ 4: ท่าเรือในบริเวณอ าเภอป่าโมก อ าเภอท่าเรือ และ อ าเภอนครหลวง 
ที่มา: โครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางน้ าเพื่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งชายฝั่งและ
การขนส่งระหว่างประเทศ, กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
 

2. อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้า คือ แม่น้ าป่าสัก 
สินค้าที่ขนส่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้าง (ส่วนใหญ่เป็นขาล่อง) สินค้าเกษตร (ขาล่อง ) ข้าว (ขา
ล่อง) แร่ (ส่วนใหญ่เป็นขาขึ้น) และปุ๋ย (ขาขึ้น) นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ซึ่งมีปริมาณไม่มาก บริเวณที่มีท่าเรือ หนาแน่นในอ าเภอนครหลวงแสดงในรูปที่ 2 
ข้างต้น 
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3. อ าเภอบางปะอิน -บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือหนาแน่น
มากที่สุดบริเวณตอนกลางของแม่น้ าเจ้าพระยา ดังแสดงในรูปที่ 4 สินค้าที่ขนส่งส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เกษตร วัสดุก่อสร้าง ข้าว แร่  ปุ๋ย และสินค้าเบ็ดเตล็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าขาล่อง 
ยกเว้น แร่และปุ๋ยที่เป็นสินค้าขาขึ้นที่น าเข้าจากต่างประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 5 ส่วนผลิตภัณฑ์
เกษตรมีทั้งสินค้าขาขึ้นและขาล่อง 

 

 

ภาพที่ 5: การขนสินค้า ณ ท่าเรือในอ าเภอบางปะอิน – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางน้ าเพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งชาย ฝั่งและ
การขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 

     4. อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือต้นทางของแม่น้ าป่าสัก ดัง
แสดงในรูปที่ 6 สินค้าที่ขนส่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้าง (ขาล่อง ) สินค้าเกษตร (ขาขึ้นและขา
ล่อง) ข้าว (ขาล่อง) อาหารสัตว์ (ขาขึ้น) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ขาขึ้น) นอกจากนี้ ยังมีแร่
และปุ๋ยที่มีประมาณไม่มากนัก 
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ประเภทของเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 

บริษัทมีเรือที่ใช้ในการลากจูงสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1. เรือยนต์ลากจูง จ านวน 23 ล า 
2. เรือล าเลียง จ านวน 68 ล า ระวางบรรทุกตั้งแต่ 1,000 ตันไปจนถึง 2,300 ตัน 

 

 

ภาพที่ 6: ประเภทเรือยนต์ลากจูง 
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ภาพที่ 7: เรือล าเลียงก่อนบรรทุกสินค้า (เรือเบา) 

 

ภาพที่ 8: เรือล าเลียงหลังบรรทุกสินค้า (เรือหนัก) 
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กลุ่มลูกค้าหลักขององค์กร 
 
        ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศเป็นอย่างดีในการ
บริการขนส่งสินค้าทางเรือ อาทิเช่น 

- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) โดยมีสินค้าที่ท าการขนส่งคือ ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ 
- บริษัท ในเครือ สหวิริยาพาณิชย์ โดยสินค้าที่ท าการขนส่งคือ เหล็ก 
- บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) ซึ่งเป็นผู้น าเข้าและจ าหน่ายถ่านหินราย

ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยสินค้าที่ท าการขนส่งคือ ถ่านหิน 
- บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน ) โดยสินค้าที่ท าการ ขนส่งคือ  ปุ๋ย MOP,       

ปุ๋ย DAP และปุ๋ยสูตรต่างๆ 
- และอื่นๆ อีก 

 

 
 
แผนภูมิที่ 2: ปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศ 
ที่มา : www.mot.go.th 
 จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการขนส่งสินค้าทางน้ าภายในประเทศมีอัตราการขนส่งเป็น
อันดับสองรองจากการขนส่งสินค้าทางถนนและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 
 
 

http://www.mot.go.th/
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ความส าคัญทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางน  า 
 
1. ใช้ขนส่งสินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งโดยไม่บรรจุกระสอบ ถังหรือลัง สินค้าจะเทลงไปใน

ระวางเรือ 
2. เรือขนสินค้าได้มาก  เรือเป็นยานพาหนะขนส่งที่สร้างขึ้นมาในการขนสินค้าได้มาก และเรือ

มีหลายชนิดหลายขนาด 
3. มีความได้เปรียบส าหรับขนส่งใช้ขนส่งระยะทางปานกลางและระยะทางไกล  
4. ต้นทุนต่ า เรือใช้ทางน้ าธรรมชาติจึงไม่ต้องลงทุนทางเดินเรือรวมทั้งไม่ต้องลงทุนท่าเรือ 
5. ประโยชน์ต่อการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบ สินค้าต้องผ่านการขนส่งหลายทอด เริ่มจาก

โรงงานไปยังท่าเรือเพื่อบรรทุกลงเรือ 
 
ข้อได้เปรียบของการขนส่งทางน  า 
 
1. บรรทุกสินค้าได้มาก   : Huge capacity  เรื่องเป็นยานพาหนะที่สามารถขนส่งสินค้าแต่ละ

ครั้งได้มาก 
2. บรรทุกสินค้าได้หลากหลายชนิด :  Capabilityเรือมีหลายชนิดซึ่งออกแบบเพื่อขนส่งสินค้า

แตกต่างกันไป 
3. ค่าขนส่งต่ า   :  Low  Cost  เรือมีต้นทุนคงที่และแปรผันต่ า เรื่อไม่ต้องลงทุนในเส้นทาง

เดินเรือ 
4. มีความปลอดภัย  :  Safe  เรือในปัจจุบันมีความทนทานและมีความสมดุลในการออกแบบ

ท าให้รั่วซึมและล่มยาก 
5. มีมลภาวะต่ า   :  Pollution  ท่าเรือส่วนใหญ่ให้บริการเก็บขยะและบางท่าเรื อมีบริการเก็บ

ของเหลวที่ปนเปื้อนน้ ามันจากเรือ และมีการควบคุมการปล่อยทิ้งลงทะเล 
 
ข้อเสียเปรียบจากการขนส่งทางน  า 
 
1. ความเร็วต่ า Slow  เรือแล่นไปตามน้ า พื้นที่ตัวเรือสัมผัสกับน้ ามาก ประกอบด้วยเรือมี

น้ าหนักมากท าให้ตัวเรือจมลึกลงไปในแม่น้ า  ส่งผลให้เรือต้องใช้ก าลังมากในการขับเคลื่อน 
2. มีข้อจ ากัดการเข้าถึงผู้ใช้บริการ :  Limited Accessibility  การบริการเรือยังต้องใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์ริฝั่ง นั่นคือ ต้องมีท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. มีต้นทุนขนถ่ายสินค้าซ้ าซ้อน   :  Double Handling Costs การขนส่งทางน้ าไม่สามารถ

ให้บริการสมบูรณ์จากต้นทางถึงปลายทาง ผู้ส่งของต้องน าสินค้าไปที่ท่าเรือเพื่อขนลงเรือ
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และเมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายต้องยกออกจากเรือ จากนั้นผู้รับสินค้าต้องขนไปยังสถานที่ของ
ตน 

4. มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ   เรือเดินทางไปตามทะเลและมหาสมุทรซึ่งอาจต้อง
ประสบกับคลื่นและลมพายุท าให้การเดินทางล่าช้าหรือหากมีพายุรุนแรงในทะเล 

5. มีความถี่เที่ยวเรือต่ า :  Low Frequency  ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางทะเลมีน้อย ดังนั้น เรือ
แวะเทียบท่าไม่บ่อยครั้ง 

 
คู่แข่งขันหลักในตลาด 
 

- บริษัท เรือล าเลียงบางปะกง จ ากัด (BPL) 
- บริษัท ซี.ที.ไอ. ทรานสปอร์ต จ ากัด (CTI)  
- บริษัท ไทยขนส่งทางน้ า จ ากัด (TKS) 
- ฯลฯ 

 
ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 

 
 
แผนภูมิที่ 3: ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภาคการขนส่ง (หน่วย: ล้านบาท) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
รวบรวมโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ 2: รายได้รวมของบริษัทฯ 
เดือน ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 

มกราคม 28,779,090.89 34,499,282.41 27,703,479.85 32,626,067.88 6,042,510.79 

กุมภาพันธ์ 23,425,954.35 29,629,203.34 18,221,380.68 21,120,568.94 8,550,703.95 

มีนาคม 39,942,454.09 46,027,744.61 22,684,192.86 20,593,219.98 22,620,005.81 

เมษายน 32,879,653.48 23,412,389.11 14,859,409.82 21,796,476.91 13,615,185.54 

พฤษภาคม 35,659,008.13 34,592,012.50 28,853,229.06 25,160,500.50 22,718,653.99 

มิถุนายน 29,991,434.77 30,324,690.20 29,651,478.65 25,139,922.43 35,383,606.40 

กรกฎาคม 26,570,098.56 27,453,113.82 25,743,764.00 20,651,424.91 33,700,898.71 

สิงหาคม 35,090,711.55 44,515,169.94 26,716,539.78 32,470,249.47 28,507,322.90 

กันยายน 19,980,089.21 21,240,802.47 32,532,380.54 21,298,954.35 23,312,758.98 

ตุลาคม 25,897,430.04 33,316,754.32 20,599,242.70 22,274,821.06 34,687,480.99 

พฤศจิกายน 26,197,489.32 20,622,114.31 11,377,205.67 34,056,688.94 25,534,794.05 

ธันวาคม 20,986,632.55 16,160,644.93 33,491,569.04 32,512,037.22 25,534,794.05 

รวม 245,400,046.94 361,793,921.96 292,433,872.65 309,700,932.59 280,208,716.16 

 
ที่มา: บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ ากัด 
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แผนภูมิที่ 4: รายได้รวมของบริษัทฯ 
ที่มา: บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ ากัด 
 
 จากตัวเลขทางสถิติข้างต้นพบว่ารายได้ในแต่ละช่วงของบริษัทฯ มียอดรายได้ที่ผันผวน
ในแต่ละปีซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ GDP เมื่อ
เปรียบเทียบกัน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลท าให้บริษัทสูญเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดเนื่องจากอุตสาหกรรมยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 
ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ นกับองค์กร 
 
 ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางน้ าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในการขนส่ง 
เนื่องจากการขนส่งสินค้า ทางน้ าโดยเรือสามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่าการขนส่งสินค้าด้วย
ยานพาหนะอื่น และมีต้นทุนในการขนส่งที่ต่ ากว่า และในปัจจุบันอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทาง
น้ ามีการแข่งขันสูงทางบริษัทจึงต้องหากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่ม
ยอดขายของบริษัทให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างยั่งยืน จากปัญหาดังกล่าวสามารถ
สรุปผลกระทบต่างๆ ได้ดังนี้ 
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ระยะสั้น 
 ผลประกอบการรวมของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ระยะกลาง 
 เมื่อรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัท 
ระยะยาว 
 บริษัทฯอาจเสียส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างถาวรไม่มี ศักยภาพในการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขัน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ยอดขายมีความผันผวน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
         “เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกล าเลียง โดยสาร 
ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน้ าได้ ท านองเดียวกัน 
         “เรือก าป่ันยนต์” หรือ “เรือยนต์” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องยนต์ จะใช้ก าลังอื่น
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
         “เรือโป๊ะ” หรือ “เรือโป๊ะจ้าย” หมายความว่า เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรปและเครื่องเสา
เพลาใบอย่างแบบจีนหรือประเทศใดๆ ในเอเซีย 
         “เรือบรรทุกสินค้า” หมายความว่า เรือที่ไม่มีดาดฟ้าหรือไม่มีตลอดล า เดินด้วยกรรเชียง 
แจว หรือพาย หรือบางทีใช้ในส าหรับบรรทุกสินค้า 
         “เรือล าเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และส าหรับล าเลียงหรือขนถ่ายสินค้าจาก
เรือก าป่ันหรือบรรทุกสินค้าส่งเรือก าป่ัน 
         “เรือสินค้า” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือโดยสาร 
         “ตันกรอสส์ ” หมายความว่า ขนาดของเรือที่ค านวณได้ตามกฎหมายข้อบังคับ ส าหรับ
การตรวจเรือตามมาตรา 163 
         “คนประจ าเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท าการประจ าอยู่ในเรือ 
         “ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจ าเรือนอกจากนายเรือ 
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        "การพาณิชยนาวี " หมายความว่า การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การ
เดินเรือ กิจการอู่เรือและกิจการท่าเรือ และหมายความรวมถึงกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงหรือเป็นส่วนประกอบ กับกิจการดังกล่าวตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จากค าจ ากัด
ความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กิจการพาณิชยนาวีเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกร รมมากมายทั้งที่
เกิดขึ้นใน ทะเลและบนฝั่ง 
         “การขนส่งทางทะเล” หมายความว่า การขนส่งของหรือคนโดยสารโดยเรือจากประเทศ
ไทยไปยังต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทย หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
นอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงการขนส่งของหรือคนโดยส ารทางทะเลชายฝั่งใน
ราชอาณาจักร โดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่สองร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปด้วย 

การขนส่งทางทะเลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 

           1) ท่าเรือ    แม้ว่าในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชนาวี พ .ศ. 2521 ท่าเรือจะ
หมายถึงเฉพาะท่าเรือสินค้าเดินสมุทรซึ่งขน ส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่ท่าเรือประเภทอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือประมงซึ่งมีจ านวนมากในชายฝั่งทะเลไทย ก็มีผลกระทบไม่น้อยต่อ
การใช้ทะเลของไทย ดังนั้นในรายงานนี้ท่าเรือจะประกอบด้วยท่าเรือสินค้า ท่าเรือประมง และ
ท่าเรือโดยสาร/ท่าเรือท่องเที่ยว 

           2) เรือ   ประกอบด้วย เรือค้าระหว่างประเทศ หมายถึง เรือที่ขนส่งสินค้าน าเข้าและ
ส่งออกของประเทศ และเรือค้าชายฝั่ง หมายถึง เรือที่ขนส่งสินค้าในประเทศ 

           3) สินค้า   ประกอบด้วยสินค้าที่ขนส่งโดยเรือค้าระหว่างประเทศ หรือสินค้าน าเข้าและ
สินค้าส่งออก และสินค้าที่ขนส่งโดยเรือค้าชายฝั่งหรือสินค้าในประเทศ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ระยะสั้น 
        ท าให้ทราบถึงสภาพของธุรกิจในปัจจุบันและคู่แข่งขัน ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่
แท้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้เป็นปัจจัยในการเลือก และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 
ระยะกลาง 
        น ามาวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางการตลาด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้า
ใหม่ ให้มีก าไรและส่วนแบ่งทางการตลาดสูงขึ้น 
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ระยะยาว 
 เกิดความจงรักภักดี ท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่เลือกใช้บริการอย่างถาวร โดย
ไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการของบริษัทอื่น และท าให้องค์กรมีการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
 
 



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหา การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนา
ความสามารถการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้้า กรณีศึกษาบริษัท พรปิยะฌาน ทราน
สปอร์ต จ้ากัด ” ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ
ดังต่อไปนี ้
 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

- สภาพแวดล้อมทั่วไป 
- สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model) 

2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
- ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
- SWOT Analysis 

2.1.3 การก้าหนดกลยุทธ์องค์กร 3 ระดับ 
- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 
 

 2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด 
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ 
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีโปรแกรมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
2.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก  
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทัว่ไป, สภาพแวดล้อมในการ

ด้าเนินงานหรือสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม และคูแข่งขัน 
 

 

Suppliers  

Substitutes 

 Industry Competitors 

 การแข่งขันของผู้อยู่ในอุตสาหกรรม 

New Entrants 

  Buyers 

การคุกคามจากสินค้าหรือบริการทดแทน 

อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

การคุกคามจากผู้มาใหม่ 

   อ านาจต่อรองของผู้ขาย 

เศรษฐกจิ 

โลกาภิวัฒน ์

สังคมและวัฒนธรรม 

โครงสร้างประชากร 

เทคโนโลย ี

กฎหมายและการเมือง 

 
ภาพที่ 9:  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความส้าคัญ แต่

อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวขอ้งกับองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มี
ตัวแบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก ่ 

- สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment –P) : กฎหมายป้องกันการ 
ทุ่มตลาด, กฎหมายเกี่ยวกับภาษ,ี นโยบายการผ่อนคลายกฎระเบียบ, ปรัชญา และนโยบาย
ด้านการศึกษา 

- สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment –E) : เงินเฟ้อ,ดอกเบี้ย, 
ดุลการค้า,งบประมาณแผ่นดิน,อัตราการออม, รายได้ประชาชาต ิ

5 Force 

Model 

PES (DG) 



 22 

- สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment –S) : การยอมรับสตรีในการ 
ท้างาน, ความหลากหลายของแรงงาน, ทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท้างาน, การให้
ความส้าคัญกับสภาพแวดล้อม, ศาสนา 

- สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment –T) : นวัตกรรมของ 
สินค้า, การประยุกต์ใช้ความรู้ , ค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา  และเทคโนโลยีการ
สื่อสารใหม่  

- สภาพแวดล้อมด้านประชากร (Demographic Environment –D) : จ้านวนประชากร 
โครงสร้างอาย,ุ การกระจายตัวทางภูมิประเทศ, การผสมผสานกันด้านเชื้อชาต,ิ การกระจายตัว
ของรายได ้

- สภาพแวดล้อมด้านโลกาภิวัฒน์ (Globalization Environment –G) : FTA,  
ตลาดโลก, ความแตกต่างของแต่ละประเทศ, การเคลื่อนย้ายของทรัพยากรโลก  
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม 
ไมเคิล อี  พอร์ตเตอร์ (Michael E.Poter ) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการ

แข่งขัน โดยใช้ตัวแบบที่ชื่อ The Five Competitive Force (Five Forces Model) ซึ่งจะท้าให้เรา
ทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการของลูกค้า  สามารถส ร้างความ
ร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ  การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสินค้าทดแทน  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี 

- สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม : จ้านวนและความสามารถในการแข่งขันของ 
คู่แข่ง , การเจริญเติบโตของอุตสา หกรรม , โครงสร้างของต้นทุน , ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง , 
ข้อจ้ากัดในการออกจากอุตสาหกรรม 

- ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ : การประหยัดต่อขนาด, ความแตกต่างในสินค้า/บริการ 
ความต้องการเงินทุน, ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง, การเข้าถึงช่องทางการจัดจ้าหน่าย, นโยบายรัฐ 

- อ้านาจต่อรองของผู้ขาย : จ้านวนผู้ขาย, สินค้าที่สามารถทดแทน, ต้นทุนการ 
เปลี่ยนแปลงผู้ขาย 

- อ้านาจต่อรองของผู้ซื้อ : จ้านวนผู้ซื้อ, ปริมาณการซื้อ, และต้นทุนการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้ซื้อ 

- ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน : ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อ, ราคาของสินค้า 
ทดแทนคุณภาพ, และประสิทธิภาพของสินค้าทดแทน  

จะเห็นได วาการแข่งขันในอุตสาหกรรมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักๆ คือ คุณค่าที่มีต่อ
ลูกค้า, จ้านวนคูแขง ความแตกต่าง และข้อจ้ากัดในการเขา-ออกอุตสาหกรรม  
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ข้อจ้ากัดของการเข้าสู่ การเคลื่อนย้ายและการออกจากอุตสาหกรรม (Entry, Mobility, Exit 
Barriers)  

ข้อจ้ากัดของการเข้าสู่ การเคลื่อนย้ายและการออกจากอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับ 
- ขนาดของตลาด – ตลาดขนาดเล็กไม่ดึงดูดคู่แข่งขนาดใหญ ่
- อัตราการเติบโตของตลาด – ตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงดึงดูดคู่แข่งใหม่ๆ  
- ความสามารถในการท้าก้าไร – ตลาดที่มีความสามารถในการท้าก้าไรสูงดึงดูด

คู่แข่งใหม่ 
- โครงสร้างต้นทุน – ความต้องการเงินทุนจ้านวนมากเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่

อุตสาหกรรม 
- การรวมตัวตามแนวดิ่ง – ท้าให้เกิดอุปสรรคในการเข้า – ออกอุตสาหกรรม 
- ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี – เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วท้าให้วัฏ

จักรผลิตภัณฑ์สั้น เพิ่มความเสี่ยงของธุรกิจ 
 
การวิเคราะห์ “3 Cs” (Customer, Company, Competitors)   
ดร.เคนอิจิ โอมาเอะ ได้พัฒนากลยุทธ์ที่เรียกว่า โมเดล 3 Cs ขึ้นมา  โดยให้ความส้าคัญ

กับกุญแจแห่งความส้าเร็จ 3 ดอก ในการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ คือ  
 ลูกค้า (Customer)  ลูกค้าคือพื้นฐานของทุกกลยุทธ์ ซึ่ งคงไม่มีใครเถียง ด้วยเหตุนี้ 
เป้าหมายหลักก็คือลูกค้า ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น  ในระยะยาวหากบริษัทรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าก็
จะเท่ากับรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย และจะคอยดูแลผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไป
โดยปริยาย การแบ่งกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้เข้าใจลูกค้าดีขึ้น  
 คู่แข่ง (Competition) กลยุทธ์ที่ยึดกับคู่แข่งขันสามารถสร้างขึ้นมาโดยมองหาความ
แตกต่างในหน่วยต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การออกแบบ วิศวกรรม การขาย และการให้บริการ   
โดยวิธีการสร้างความแตกต่างโครงสร้างก้าไรและต้นทุน ประการแรก คือ การสร้างความ
แตกต่างโดยดูจากแหล่งสร้างผลก้าไร เช่น จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น ประการที่สอง
คือความแตกต่างในสัดส่วนของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรอาจถูกน้ามาใช้วางกลยุทธ์ได้ 
บริษัทที่มีต้นทุนคงที่ต่้าสามารถลดราคาได้ต่้ากว่าในยามที่ตลาดซบเซา และสามารถตลาดได้อีก
ด้วย 
 องค์กรธุรกิจ (Corporation) จ้าเป็นต้องมีกลยุทธ์เพื่อท้าให้บริษัทแข็งแกร่งสูงสุดเพื่อ
สามารถแข่งขันได้ทุกด้านที่มีส่วนส้าคัญต่อความส้าเร็จ   บริษัทสามารถบริหารต้นทุนมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย 3 วิธี ประการแรก โดยการลดต้นทุนพื้นฐาน ประการที่สอง คัดสรรให้
มากขึ้น และประการที่สาม ใช้หน่วยงานหลักร่ว มกับหน่วยธุรกิจอื่นของบริษัท หรือร่วมกับ
บริษัทอื่น 
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2.1.2 สภาพแวดล้อมภายใน 
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบทรัพยากรและความสามารถ

ขององค์กร เพื่อระบุจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ซึ่งเป็นการตอบค้าถามว่า “องค์กรสามารถ
ท้าอะไรได้บ้าง” 
ความสามารถหลัก (Core Competency)  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในใหความส้าคัญกับทรัพยากรและความสามารถที่องค
กรมีอยู โดยทรัพยากรนั้นมีทั้งทรัพยากรที่จับตองไดและทรัพยากรที่จับตองไมได้ 

- สินทรัพย์จับต้องได้ (tangible assets): สินทรัพย์ที่มองเห็นด้วยตา จึงง่ายในการ
ระบุ มักพบในงบการเงิน เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน 

- สินทรัพย์จับต้องไม่ได้ (intangible assets): สินทรัพย์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา 
แต่เป็นสิ่งส้าคัญที่ช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เช่น ตราสินค้า ชื่อเสียง
บริษัท วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

- ความสามารถขององค์กร (organizational capabilities): ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินธุรกิจ เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงสินทรัพย์ คน และกระบวนการ เพื่อ
สร้างคุณค่า 

 
ภาพที่ 10:  ความสามารถหลัก (Core Competency) 
ที่มา : ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล, เอกสารการสอนอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ลักษณะพื้นฐานของสมรรถนะหลัก 
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- เป็นมีสิ่งที่มีคุณค่าส้าหรับผู้เกี่ยวข้อง (valuable) 
- เป็นสิ่งที่หายาก (rare) ไม่สามารถหาได้ทั่วไป  
- เป็นสิ่งที่มีต้นทุนสูงในการลอกเลียน (costly to imitate) 
- เป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้สิ่งอื่นทดแทนได้ (nonsubstitutable) 

จะเห็นไดวาความสามารถหลักนั้นมีความแตกต่างกับ จุดแข็งขององคก์ร (Strength) ที่เป็นเพียง
ความสามารถพื้นฐานที่องคก์รท้าไดดีเท่านั้น 
 
 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

 
ภาพที่ 11: ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ที่มา : ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล, เอกสารการสอนอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
        ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแบบจ้าลองการเคลื่อนย้ายสินค้าเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ
จนถึงมือลูกค้าแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า คือ value driver หรือกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับ
ธุรกิจ  
 
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) – กิจกรรมพื้นฐานในการผลิตสินค้าหรอืบริการ 

- Inbound logistics:  กิจกรรมจัดหาและจัดเก็บทรัพยากรน้าเข้าขององค์กร เช่น การ
ขนส่งวัตถุดิบ, การจัดการคลังสินค้า 

- Operations: กิจกรรมแปรทรัพยากรน้าเข้าให้เป็นสินค้าหรือบริการ เช่น การผลิต, 
การประกอบ หรือ การควบคุมคุณภาพ 
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- Outbound logistics: กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับรวบรวม จัดเก็บ และส่งมอบสินค้าแก่
ลูกค้า เช่น การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ หรือการขนส่ง 

- Marketing and sales: กิจกรรมที่ท้าการน้าเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า เช่น 
การจัดหาช่องทางการจัดจ้าหน่าย การโฆษณา หรือการบริหารตราสินค้า 

- Service: กิจกรรมที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น 
การให้การฝึกอบรม, การซ่อมบ้ารุง 
 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) – กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลัก 
- Procurement : กิจกรรมจัดหา จัดซื้อทรัพยากรน้าเข้าขององค์กร เช่น การจัดซื้อ

วัตถุดิบ การจัดหาผู้ขาย 
- Technological development : กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
หรือการพัฒนาเทคโนโลยีหลักขององค์กร 

- Human resource management : กิจกรรมจัดหา จัดจ้าง ฝึกอบรม พัฒนา และการ
บริหารค่าตอบแทนบุคลากรในองค์กร 

- Firm infrastructure : กิจกรรมที่สนับสนุนการท้างานส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า 
เช่น การบริหารการเงิน บัญชี กฎหมาย  

 
  SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึงการวิเคราะห์ Strengths-Weaknesses-Opportunities-
Threats โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน
ระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่าง
โอกาสและภัยอุปสรรค 

- การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strength –S) 
- การวิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness –W) 
- การวิเคราะห์โอกาส(Opportunity –O) 
- การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม(Threat- T) 
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ภาพที่ 12:  SWOT Analysis 
ที่มา : http://th.wikipedia.org/ 

 
แมททริกซ์ (TOWS matrix) 
        เป็นแมททริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรค[Threats (T)] และโอกาส 
[Opportunities (O)] กับจุดแข็ง [Strengths (S)] และจุดอ่อน [Weaknesses (W)] จะแสดงถึงกล
ยุทธ์ทางเลือก 4 ประการ คือ SO WO ST และ WT โดยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน แมททริกซ์ TOWS ได้เสนอแนะการวิเคราะห์สถานการณ์ ดังรูปที ่2.1.2 แกน
นอนแทนจุดแข็งภายในและจุดอ่อนภายใน แกนตั้งแทนโอกาสจากภายนอกและอุปสรรคจาก
ภายนอก 
 
ตารางที่ 3: แมททริกซ์ (TOWS matrix) 

 
                  ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็งขององค์กร 
(Strengths) 

จุดอ่อนขององค์กร 
(Weeknesses) 

โอกาสขององค์กร 
(Opportunities) 

SO Strategies ใช้ประโยชน์
จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง
ภายในบริษัท 

WO Strategic ลบล้าง
ข้อจ้ากัดโดยอาศัยโอกาสที่
เกิดขึ้น 

อุปสรรคขององค์กร 
(Threats) 

ST Strategic หลีกเลี่ยง
ข้อจ้ากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 

WT Strategic ลบจุดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงข้อจ้ากัด 
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        กลยุทธ์ทางเลือก 4 ประการ  ของแมททริกซ์ TOWS กลยุทธ์ถือเกณฑ์การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก อุปสรรคและโอกาส สภาพแวดล้อมภายในจุดอ่อนและจุดแข็ง ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ WT อยู่ในมุมขวาตอนล่าง มีเป้าหมายที่จะสร้างให้เกิดจุดแข็งและอุปสรรค
ต่้าสุด ซึ่งต้องการให้บริษัทใช้รูปแบบการร่วมลงทุน (JOINT VENTURE) การลด
ค่าใช้จ่าย (RETRENCH) การยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีก้าไร (LIQUIDATE) 

2. กลยุทธ์ WO พยายามที่จ ะให้เกิดจุดอ่อนต่้าสุด และโอกาสสูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มี
จุดอ่อนในบางกรณี อาจจะพัฒนาองค์การหรือต้องการความสามารถเฉพาะอย่าง 
(เทคโนโลยีหรือบุคคลที่มีทักษะ) จากภายนอก มีทางเลือกที่เป็นไปได้ เพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบของโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

3. กลยุทธ์ ST ถือจุดแข็ งขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม 
เป้าหมายคือ ท้าให้เกิดจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่้าสุด ดังนั้นบริษัทอาจใช้จุดแข็ง
ด้านเทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือการตลาดเพื่อจัดการอุปสรรคจากคู่แข่งขัน 

4. กลยุทธ์ SO เป็นสถานการณ์ที่ต้องการสูงสุด โดยบริษัทใช้จุ ดแข็งและข้อได้เปรียบ
จากโอกาส โดยทั่วไป เป้าหมายขององค์กรจะเปลี่ยนจากต้าแหน่งอื่นของแมทท
ริกซ์นี้ ถ้ามีจุดอ่อน พยายามแก้ไขปัญหา เพื่อเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง ถ้าเผชิญ
อุปสรรคต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาส 
 

2.1.3  การก าหนดกลยุทธ์องค์กร 3 ระดับ 
 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 

เป็นกลยุทธ์ที่แสดงทิศทางของบริษัท (เติบโต, คงตัว, ปรับเปลี่ยน) ด้วยการพิจารณา วงจร
อุตสาหกรรมสภาวะการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงาน
ของบริษัทสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์พื้นฐานในระดับบริษัท(Business-level strategy) ได้แก่ 

- กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)  
- กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategies)  
- กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies) 

 
กลยุทธ์การเติบโต 
        มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด มักใช้การพัฒนาตลาดใหม่ 
(MarketDevelopment-ตลาดใหม่ สินค้าใหม)่ พัฒนาสินค้า (Product Development) วิธีการ
ใหม่ (New Process) หรือเจาตลาดเพิ่ม (Market Penetration-ตลาดใหม่ สินค้าเก่า) กลยุทธ์
การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากการเติบโตหมายถึงรายได้ที่มากขึ้น ราคาหุ้นที่
สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผู้น้า แต่การเตบิโตที่เร็เกินไปอาจจะน้าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์คงตัว  
        กลยุทธ์ที่มุ่งรักษาอัตราการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด หรือต้าแหน่งทางการแข่งขันของ
บริษัทไว้ เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่้า หรือมีคู่แข่งรายใหม่ที่เข้มแข็งเข้ามาใน
ตลาด หรือสภาวการณ์ผันผวน  
 
กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน 
        กลยุทธ์การปรับตัว ด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดองค์กร ลดต้นทุน ปรับโครงสร้าง ขาย
ธุรกิจ หรือล้มละลาย เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ดี เช่นการไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ เศรษฐกิจตกต่้า และบริษัทก็มีฐานะทางการเงินไม่ดี 

 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

        กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) คือ การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของ
ข้อตกลงและกิจกรรมในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความสามารถหลัก
ในตลาดใดตลาดหนึ่ง (Michael E. Porter) กล่าวว่าองค์กรนั้นสามารถแข่งขันใน 3 ลักษณะ คือ
ผู้น้าด้านต้นทุน/สร้างความแตกต่าง/การมุ่งเน้น หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์พื้นฐาน (Generic 
Strategies) 
 
 

                                         
ภาพที่ 13: Generic Strategies 
ที่มา : ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล, เอกสารการสอนอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 

   กว้าง 
 
              ขอบเขตการแข่งขัน 
 
    แคบ 

      ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
   ต้นทุน                  ความเป็นเอกลักษณ ์
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กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
        กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยต้นทุนการด้าเนินงานที่ต่้ากว่า 
ภายใต้ความเสี่ยงเท่ากัน ประโยชน์จากการผลิตแบบมีมาตรฐานและจ้านวนมาก economies of 
scale และexperience curve effects 

 
กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
        กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความแตกต่างของสินค้า /บริการ กล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่างมักใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการสร้างความ
แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภค หรือการพัฒนาสินค้าใหม่  

 
กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น (Focus) 
        กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยการเน้นความช้านาญในบางเรื่อง 
(Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น กลุ่มลูกค้าเฉพาะ สินค้า
เฉพาะ หรือพื้นที่บางพื้นที่ องค์กรสามารถสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานกลยุทธ์การมุ่งเน้นและ
ความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) : เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบด้วย
การมุ่งเน้นตลาดบางตลาด และสร้างคุณค่าด้วยความแตกต่างในบางเรื่องการมุ่งเน้นกับกา ร
สร้างความแตกต่างหรือการเป็นผู้น้าด้านต้นทุน 
 

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 
        เป็นการสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน(Competitive advantage) ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้ธุรกิจประสลความส้าเร็จขึ้นอยู่กับคุณค่า (Value) ซึ่งองค์การสามารถสร้างลูกค้าไ ด้ งานของ
การสร้างคุณค่าเกิดขึ้นภายในจากหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในธุรกิจ หน้าที่เหล่านี้จะต้องเชื่อมโยง 
จะต้องสอดคล้องกันเป็นโครงสร้างงาน ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายในการสร้างคุณค่า (value chain) 
โครงร่างนี้สมมุติว่าทุกหน้าที่ภายในธุรกิจสามารถที่จะผลิตมูลค่าส้าหนั บลูกค้าทุกหน้าที่มีส่วน
สร้างคุณค่าส้าหรับลูกค้า (Customer value) และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive 
advantage) โดยค้านึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการส่งมองคุณค่า 
(Value delivery) ให้กับลูกค้า มีดังนี้ 

1.การตลาด (marketing) การใช้เ ครื่องมือการตลาด โดยค้านึงถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้ทันเวลา 

2.การปฎิบัติการ (Operations) หรือ  การผลิต (production) มีความสม่้าเสมอในการ
ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่้าสุดและเกิ ด
ผลผลิตสูงสุด และมีความรวดเร็วในการปรับเข้าหาความต้องการซื้อของลูกค้าได้ 
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3.การวิจัยและพัฒนา (research and development) เป็นการประสมประสานความ
ต้องการของลูกค้ากับความสามารถในการผลิต เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 

4.การบัญชี (Accounting) โดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารเพื่ อการตัดสินใจ สร้างความ
เรียบง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อน้าข้อมูลกลับมาใช้ได้ทันท่วงที 

5.การเงิน (Financial) การใช้กลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโต
และความคล่องต้วทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดก้าไรสูงสุด (Profit maximization) และความมั่งคั่ง
สูงสุด(Wealth maximization) 

6.การจัดซื้อ (Purchasing) การคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เจรจาต่อรองด้านราคาที่
เหมาะสม การส่งมอบทันท่วงที ป้องกันไม่ให้เกิดสินค้าเกินความจ้าเป็นและไม่ให้เกิดการขาด
แคลน 

7.การบริหารงานบุคคล (Human resource management) การจัดหา และการฝึกอบรม
ก้าลังคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management :CRM) 

        การด้าเนินธุรกิจในปัจจุบันขององค์การนั้น จะประสบผลส้าเร็จมากน้อยเพียงใด ลูกค้ามี
ส่วนส้าคัญมาก การรักษาลูกค้าให้อยู่ได้นานเป็นสิ่งส้าคัญที่องค์การต่างให้ความสนใจ CRM จึง
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์การหลายๆ องค์การน้ามาใช้อย่างมากทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถสร้าง
และรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การและเป็นผู้สร้างก้าไร 
ระยะยาวให้กับองค์การ 
        CRM หมายถึง วิ ธีการในการสร้าง การรักษา และความพยายามในการดึง Customer 
Value ออกมา และสร้างเป็นคุณค่าระยะยาว Life time Customer Value ดังนั้น CRM จึงเป็น
เรื่องของการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
        CRM เป็นทั้งกลยุทธ์และเครื่องมือขององค์การ และของพนักงานใ นองค์การที่จะในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ไม่ได้หมายความถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพง องค์การไม่จ้าเป็นต้อง
พึ่งเทคโนโลยีที่ล้้าสมัยเกินไป  หากองค์การมีเทคโนโลยีที่ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้
เนื่องจากจะก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองต้นทุนในการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่ างมาก องค์การควรให้
ความส้าคัญกับการก้าหนดกลยุทธ์ CRM มากกว่า ทั้งนี้องค์การต้องให้พนักงานเข้าใจว่า
เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ CRM เท่านั้น  CRM เป็นส่วนหนึ่งของ
ทุกคนในองค์การ และสร้างความได้เปรียบให้กับองค์การ สามารถช่วยให้องค์การคาด การณ์
ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ทั้งนี้องค์การจะต้องให้ความส้าคัญกับทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
องค์การ 
 



 32 

แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
        การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งส้าคัญที่เป็นหลักของการ
บริหาร คือ การตระหนักถึงความส้าคัญของลูกค้าแต่ละราย ว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความส้าคัญ
ไม่เท่ากัน การที่องค์การสามารถท้าให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อองค์การได้นั้น เป็นหัวใจหลักในการ
น้าองค์การไปสู่ความส้าเร็จในการด้าเนินธุรกิจระยะยาว 
        CRM เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการซึ่งถูกน้ามาใช้เพื่อวัตถุประ สงค์เพื่อช่วยให้
องค์การสามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์การ 
การบริหาร CRM จะประสบความส้าเร็จได้นั้นมีขั้นตอนที่ส้าคัญ ดังนี้ คือ 
             1. มีการร่วมมือกันอย่างทุมเทในการด้าเนินกลยุทธ์ CRM ของบุคลากรทุกระดับใน
องค์การ 
             2. พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบ CRM อย่างถูกต้อง 
             3. เครื่องมือ CRM จะต้องสอดคล้องกับตัวระบบการให้บริหารเพื่อให้พนักงานและ
ลูกค้ามีความสะดวกในการใช้งาน 
             4. ใช้ข้อมูลรายงาน CRM ที่จ้าเป็นและมีการแบ่งปันไปสู่ทีมงาน 
             5. การด้าเนินกลยุทธ์ CRM นั้นไม่ใช่การมุ่งเน้นการน้าเทคโนโลยีราคาแพงเป็นหัวใจ
ส้าคัญแต่องค์การสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีราคาถูกแต่องค์การ
สามารถใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ หากเปรียบเทียบกับการน้าเทคโนโลยี ไฮ- เทคเข้ามาใช้แล้ว
ท้าให้เกิดความวุ่นวาย และเพิ่มต้นทุนมหาศาล การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ก็จะก่อให้เกิดคุณค่า
มากกว่าการท้า CRM จะเป็นตัวช่วยบอกองค์การว่าควรจะรักษาลูกค้าประเภทใด  
แนวคิดเกี่ยวการเก็บรักษาลูกค้าให้ได้นาน ๆ นั้นจะช่วยลดต้นทุนเนื่องจากถ้าองค์การสามารถ
รักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์การได้ จะช่วยเป็นการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดการท้างานให้เหลือ
น้อยครั้ง องค์การไม่ต้องเริ่มกระบวนการท้างานใหม่บ่อย ๆ ถ้าหากลูกค้าเข้า ๆ ออก ๆ จะท้า
ให้เสียต้นทุนและไม่เกิดโอกาสในการท้าก้าไร ซึ่งโอกาสในการท้าก้าไรนั้นส่วนหนึ่งมาจาก การ
ท้า Cross Selling และ Up Selling 
             Cross Selling หมายถึง การซื้อต่อเนื่อง 
             Up Selling หมายถึง การซื้อต่อยอด 
              
หลักการส าคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
             1. การมีฐานข้อมูลของลูกค้ า ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ สามารถ
เรียกดูได้จากทุกหน่วยงานในองค์การที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจาก
ฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมี Value ไม่เท่ากัน ซึ่งลูกค้าประกอบด้วย ลูกค้าเริ่มแรก 
ลูกค้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และลูกค้าที่ซื้อซ้้า 
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             2. การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์การได้ เช่น ระบบ Call center,Web site,Interactive 
voice Response เป็นต้น และอีกตัวหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าองค์การจะ
ใช้ software ในการประมวลผลอย่างไร เช่น ใช้เพื่อการแยกแยะลูกค้า และการจัดล้าดับ
ความส้าคัญของลูกค้า 
             3. การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถท้าให้องค์การ
แยกแยะลูกค้าได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ท้าก้าไรสูงสุดให้กับองค์ การ หลังจากนั้นองค์การต้องมา
ก้าหนดวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าเหล่านั้น เพื่อสร้าง Relationship Program เพื่อให้เข้าถึงการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การจัดท้า Frequency Marketing 
Program การจัดท้าโปรแกรม Loyalty Program หรือการจัดท้าโปรแกรม Community 
Program เป็นต้น 
             4. การประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าองค์การสามารถรักษาลูกค้าได้มากขึ้นหรือไม่
อย่างไร โดยเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องเปลี่ยนไป จุดเน้น หรือ Focus ขององค์การต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่
การรักษาลูกค้า (Keep Relation)ในระยะยาว และ เพิ่ม Value ให้กับลูกค้าให้มากกว่าคุณค่าที่
ลูกค้าคาดหวัง 
  
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการทางการตลาด 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
         ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
        ธงชัย  สันติวงษ์ (2546: 27-28)  ได้ให้ความหมายของพฤติกรร มผู้บริโภคว่าการกระท้า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ
ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนในการก้าหนดให้มีการ
กระท้าดังกล่าว  ประเด็นส้าคัญของค้าจ้ากัดความข้างต้นก็คือ กระบวนกา รตัดสินใจที่มีมาอยู่
ก่อนแล้ว (Precede) สิ่งที่มีมาก่อนเหล่านี้หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ว่าใน
ขณะนั้น 
        อดุลย์ จาตุรงคกุล  (2546)  ได้ให้ความหมายของผู้บริโภคว่า หมายถึง บุคคลต่างๆ ที่มี 
ความสามารถในการซื้อหรือทุกคนที่มีเงินมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 3)  ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท้าการค้นหา (searching)  การซื้อ (purchase)  การใช้ (using)  
การประเมินผล (evaluating) และการใช้  ่ จาย (disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่า
จะตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรม
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ของแต่ละบุคคลเมื่อท้าการประเมินผล (evaluating)  การจัดหา (acquiring)  การใช้ (using)  
และการใช้จ่าย (disposing) เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
        ปริญ ลักษิตานนท์ (2544: 54)  ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท้าของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการก้าหนดให้มีการกระท้าในการศึกษาและท้า
ความเข้าใจพฤติกรรผู้บริโภค ผู้ศึกษาต้องใช้โมเดลที่เรียกว่า โมเดล 6W’s 1 H เพื่อหาค้าตอบ
เกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย    ( ศิวฤทธ์ พงศกรรังศิลป์, 2547) 
 
ตารางที่ 4:   โมเดล 6W’s 1 H เพื่อหาค้าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7 Os) 

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

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้าน 1). ประชากรศาสตร์  2). 
ภูมิศาสตร์  3). จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์  4). พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร 
(What does the consumer 
buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ
ต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และ
ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive Differentiation) 

3. ท้าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the consumer 
buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซ้ือสินค้าเพื่อสนองความต้องการ
ของเขาด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ซ่ึงต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ คือ 1). ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา  2). ปัจจัยทาง
สังคม และวัฒนธรรม  3). ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในกาตัดสินใจ
ซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ่ึงประกอบด้วย 
1). ผู้ริเริ่ม  2).ผู้มีอิทธิพล  3). ผู้ตัดสินใจซ้ือ  4). ผู้ซื้อ  5). ผู้ใช ้

5. ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือ ช่วงฤดูใดของปี ช่วง
วันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวันส้าคัญต่างๆ 

6. ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปท้าการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช้า บางล้าพู พาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ 

7. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบด้วย  1). การรับรู้ปัญหา  2). 
การค้นหาข้อมูล  3). การประเมินผลทางการเลือก  4). ตัดสินใจซ้ือ  5). 
ความรู้สึกหลังการซื้อ 
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โมเดลนี้จะท้าให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ บริโภคได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถหา
สินค้าหรือบริการที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมนั้น ๆของผู้บริโภครูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเ กิดสิ่ง
กระตุ้นที่ท้าให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่องด้า และผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพล
จากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจขอ งผู้ซื้อ            
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2547) 
 

รูปแบบจ าลองของพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบไปด้วย 
1) ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองทั้งภายในและภายนอกแต่นักการ 

ตลาดจะสนใจที่จะจัดการและกระตุ้นความต้องการภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งถือ 
ว่าสิ่งกระตุ้นเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า สิ่งกระตุ้นภายนอก ประกอบด้วย 2  ส่วนคือ 

(1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus)  เป็นสิ่งที่นักการตลาดสามารถ 
ควบคุมและจัดการให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบด้วย 
 - สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
 - สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) 
 - สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางด้านการจัดจ้าหน่าย (Distribution or Place) 
 - สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
     (2)  สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus)  เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่
ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได ้
  -   สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic)  

-  สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological)  
-  สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political)  
-  สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural)  

 
     2)  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) เป็นความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อที่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วย 
        (1)  ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics)  ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลมาจาก
ปัจจัย ต่างๆ คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ส่วนบุคคล ด้านจิตวิทยา 
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        (2) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆคือ การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
    3)  การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response)  หรือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือผู้
ซื้อ(Buyer’s purchase decision) ผู้บริโภคจะต้องมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
    (1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)  
    (2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)  
    (3) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)  
    (4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)  
    (5) การเลือกปริมาณในการซื้อ(Purchase amount)  
   
    4)  กระบวนการตัดสินใจ  การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่า งๆ 
ดังต่อไปนี้(ฟิลลิป ค็อตเลอร์, 2546)  
    (1)  การรับรู้ปัญหา (Problem of Need Recognition)  ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาและความ
จ้าเป็นที่ต้องใช้สินคาหรือบริการ ที่ได้รับการกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอก จนเกิดความ
ต้องการที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหานั้น 
    (2)  การแสวงหาข้อมูล (Search for Information)  ผู้บริโภคจะท้าการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าจากแหล่งข้อมูลภายในที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งภายใน ประกอบด้วย 
แหล่งบุคคล แหล่งการค้าแหล่งชุมชน แหล่งผู้ใช้ แต่ในบางครั้งต้องหาเพิ่ม เติมจากแหล่ง
ภายนอกด้วย เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ 
    (3)  การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation)  คือ การที่ผู้บริโภคจะน้าข้อมูลที่ได้มา
พิจารณา และประเมินผลทางเลือกเพื่อหาสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด ส้าหรับผู้บริโภค 
    (4)  การตัดสิน ใจและกระท้าการซื้อ (Purchase or Choice)  หมายถึง  การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับด้าเนินการเพื่อให้ได้ทางเลือกนั้นมา 
    (5) ความรู้สึกหลังซื้อ (Post Purchase Feeling or Outcomes of Choice)  หมายถึง
ความรู้สึกภายนอกหลังจากที่ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการที่เลือกซื้อแล้ว แบ่งออกเป็น
ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ ในสินค้าและบริการนั้น ความพอใจเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์จากการใช้
ตรงกับผู้บริโภคคาดหวังไว้และถ้าหากผู้บริโภคผิดหวังกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นกจะ
รู้สึกไม่พอใจ 
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ภาพที ่14: กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer buying decision process) 
 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
         สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ด้าน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2547) คือ 
1) ปัจจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางสังคม 
    (1)  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors)  เป็นสิ่งที่ท้าให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกมา และเกิดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

-  วัฒนธรรม (Culture)  เป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาจาก
ครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคม และส่งผลให้พฤติกรรมมีความคล้ายคลึงกัน 

-  วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Sub-culture)  หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ 
  -  ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นระดับช้ั นที่
แตกต่ากัน โดยสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคมที่แตกต่าง
กันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน  เช่น รายได้การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
    (2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้
ซื้อ 
2) ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ 
    (1)  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor)  การตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ  ูรปแบบการด้าเนินชีวิต บุคลิกภาพ
เป็นต้น 
    (2)  ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor)  การเลือกซื้อของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งประกอบ 4 ปัจจัยนั้น คือสิ่งจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ความเชื่อและ
ทัศนคติ 
 



 38 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ 
        
 ความส าคัญของการบริการ 
        การบริการเปนสิ่งส้าคัญยิ่งในงานดานตางๆ เพราะบริการคือการให ความชวยเหลือหรือ
การด้าเนินการที่เปนประโยชน ตอผูอื่น ไมมีการด้าเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการ ทั้งในภาค
ราชการ และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคา หรือผลิตภัณฑใดๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยูดวย
เสมอ ยิ่งธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเองคือ สินคา การขายจะประสบความส้าเร็จได ตองมีบริการ
ที่ดีธุรกิจการคาจะอยูไดตองท้าใหเกิดการขายซ้้า คือ ตองรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหมการ
บริการที่ดีจะช วยรักษาลูกค าเดิมไว ไดท้าให เกิดการขายซ้้าอีก และชักน้าให มีลูกค าใหม ๆ 
ตามมา 
 

ความหมายของการบริการ 
        ราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 463) ใหความหมายของการบริการไววา หมายถึง การปฏิบัติ
รับใชการใหความสะดวกตาง ๆ เชน ใหบริการ ใชบริการ 
        การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด้าเนินการอย างใดอยางหนึ่งของบุคคล
หรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นใหไดรับความสุข และความสะดวกสบาย
หรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท้านั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม สามารถ
จับตองไดไมสามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรม และไมจ้าเปนตองรวมอยู กับสินคาหรือ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้้าใจไมตรี เป่ียมดวยความปรารถนาดีชวยเหลือ
เกื้อกูลใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค (อรุณทิพยวรชีวัน , 2545 : 
11) หลักในการใหบริการนั้น ตองตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญ โดยด้าเนินการ
ไปอยางตอเนื่องสม่้าเสมอเทาเทียมกันทุกคน ทั้งยังใหความสะดวกสบายไมสิ้นเปลืองทรัพยากร  
และไมสรางความยุ งยากใหแกผูใชบริการมากจนเกินไป (กุลธน  ธนาพงศ ธร, อางถึงใน ธีระ 
อัมพรพฤติ , 2542 : 10) การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเป นประโยชน ตอผูรับบริการมาก
ที่สุด คือ การให บริการที่ไม ค้านึงถึงตัวบุคคลหรือเป นการให บริการที่ปราศจากอารมณ ไมมี
ความชอบพอ 
        ฟิลลิป คอทเลอร (Kotler, Philip. 2000 : 29) ไดกลาวถึงการบริการว า การบริการเป นกิ
จกรรม ผลประโ ยชนหรือ ความพึงพอใจที่สนองความต องการแก ลูกคา การบริการมีลักษณะ
ส้าคัญ  4  ประการ  ดังนี้ 
 1.  ลักษณะของการใหบริการ 

1.1 ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถจับตองไดดังนั้น กิจการต อง
หาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชนจากบริการไดแก 
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   1.1.1   สถานที่ (place) ตองสามารถสร างความเชื่อมั่น   และความสะดวกให
กับผูมาติดตอ 

 1.1.2   บุคคล (people) พนักงานบริการตองแตงตัวใหเหมาะสม   บุคลิกดี 
พูดจาดีเพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นวาบริการจะดีดวย 
   1.1.3  เครื่องมือ (equipment)  อุปกรณที่เกี่ยวข องกับการให บริการ ต องมี
ประสิทธิภาพ ใหบริการรวดเร็วและใหลูกคาพอใจ 

 1.1.4  วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณา และเอกสารการ 
โฆษณาตาง ๆ จะตองสอดคลองกับลักษณะของการบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา 

1.1.5  สัญลักษณ (symbols)  ชื่อ หรือ เครื่องหมายตราสินคาที่ใชในการ 
บริการเพื่อใหผูบริโภคเรียกไดถูกตอง และสื่อความหมายได 

1.1.6  ราคา (price) การก้าหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการที่ 
ชัดเจน และงายตอการจ้าแนกระดับบริการที่แตกตางกัน 
  1.2  ไมสามารถแบ งแยกการให บริการ (inseparability) การใหบริการเปนทั้งการผลิต
และการบริโภคในขณะเดียวกัน ผู ขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม สามารถให คนอื่นให
บริการแทนไดเพราะตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ท้าใหการขายบริการอยู ในวงจ้ากัดใน
เรื่องของเวลา 
  1.3  ไมแนนอน (variability)  ลักษณะของการบริการไม แนนอน ขึ้นอยู กับวาผูขาย
บริการจะเปนใคร จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน อยางไร 
  1.4  ไมสามารถเก็บไวได (perishability) บริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนสินคาอื่นๆ   
ดังนั้นถาลักษณะความตองการไมแนนอน จะท้าใหเกิดปญหาหรือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา 
 
2.  เครื่องมือทางการตลาดส้าหรับธุรกิจบริการ (marketing tolls for services) 
        ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ (2541 : 212-213)  ไดกลาวถึง ธุรกิจบริการจะใช สวน
ประสมการตลาด หรือ เครื่องมือทางการตลาดที่ส้าคัญคือ 7Ps ไดแก 

2.1  ผลิตภัณฑ (product)  การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการ จะตอง 
พิจารณาถึงขอบเขตของบริการ   คุณภาพของบริการ      ระดับช้ันของบริการ   ตราสินค า     
สายการบริการการรับประกันและการบริการหลังการขาย ถ าเปนการบริการด านพัสดุควรจะ
พิจารณาเกี่ยวกับ  คุณภาพของพัสดุคุณสมบัติของพัสดุความทันสมัย ความเปนมาตรฐาน ฯลฯ 

 2.2 ราคา (price) การพิจารณาดานราคา จะตองรวมถึงระดับราคา เนื่องจาก 
ราคามีส วนในการท้าให บริการตาง ๆ มีความแตกต างกัน และมีผลต อผูบริโภคในการรับรู ถึง
คุณคาที่ไดรับจากการบริการ โดยเทียบระหว างราคาและ คุณภาพของบริการ เช น ราคาของ
พัสดุราคาคาขนสงฯลฯ 
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2.3  การจัดจ้าหนาย (place) ที่ตั้งของผูใหบริการและความยากง ายในการเข้ าถึง เป็น
อีกปจจัยที่ส้าคัญของการตลาดบริการ ทั้งนี้ความยากงายในการเขาถึงบริการนั้นมิใช แตเฉพาะ
การเนนทางกายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตอสื่อสาร ดังนั้นประเภทของช องทางการจัด
จ้าหน ายและความครอบคลุมจะเป นปจจัยส้าคัญต อการเข าถึงบริการอีกด วย เช น ความ
หลากหลายของวิธีที่ใชในการติดตอสื่อสารกับสถาบัน ความสะดวกในการเดินทางมายังสถาน
ที่ตั้ง ความสะดวกในการเบิกพัสดุความสะดวกในการรับพัสดุฯลฯ 
  2.4 การส งเสริมการตลาด (promotion) การส งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่
หลากหลาย ของการสื่อสารกับตลาดต างๆ ไมวาจะผานกาสงเสริมการขายและรูปแบบอื่น ทั้ง
ทางตรงสู สาธารณะและทางอ อมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธ ใหรับทราบข อมูลพัสดุความ
ทั่วถึงของการประชาสัมพันธฯลฯ 

 2.5  บุคคล (people) บทบาทของบุคลากร ส้าหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการ 
นอกจากจะท้าหนาที่ผลิตบริการแลว ยังตองท้าหนาที่ขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันด วย 
การสรางความสัมพันธกับลูกคามีสวนจ้าเปนอยางมาก ส้าหรับการบริการดานการพัสดุบทบาท
ของบุคลากรไดแกการใหบริการแกผูมาติดตอ ดวยความรวดเร็ว มีความถูกตอง และทันเวลา ต
อความตองการของผูรับบริการ 
  2.6  ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence)  มีธุรกิจบริการจ้านวนไมมากนัก ที่น้า
ลักษณะทางกายภาพเขามาใชในการก้าหนด กลยุทธการตลาด แมวาลักษณะทางกายภาพจะเป
นสวนประกอบที่มีผลต อการตัดสินใจของลูกค าหรือผู ใชบริการ ส้าหรับการบริการด านพัสดุ
ลักษณะทางกายภาพคอนขางจะมีรายละเอียดมาก เชน ดานอุปกรณในการอ้านวยความสะดวก
ในการใหบริการ ไมว่าจะเปนคอมพิวเตอรระบบเครือขาย เครื่องถายเอกสาร  อุปกรณส้านักงาน
ที่จ้าเปนที่จะบริการใหแกผูมาติดตอใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 2.7  กระบวนการ (process) ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบ 
บริการมีความส้าคัญเช นเดียวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล แม วาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแล
ลูกคาอยางดีก็ไมสามารถแกปญหาลูกคาไดทั้งหมด เชนการเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการ  
จะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่น้ามาใชส้าหรับการบริการดานพัสดุสวนใหญจะเปนก
ระบวนการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ  ขั้นตอน วิธีการ ความสะดวกในการให บริการแกพนักงาน 
เชน  การบริการดานการจัดซื้อจัดหา การเบิกพสัดุ  การจายพัสดุ  ความเสมอภาคในการบริการ 
การแจงขอมูลพัสดุ  ฯลฯการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรม 
 
3.  งานของธุรกิจบริการ 
        ฟลลิป คอทเลอร (Philip Kotler, 2000 : 436) ไดกลาวถึง งานที่ส้าคัญของธุรกิจบริการมี  
3  ประการคือ 
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3.1 การบริหารความแตกตางจากคูแขงขัน (managing competitive differentiation)  
        งานการตลาดของผู ขายบริการจะต องท้าให ผลิตภัณฑ แตกตางจากคู แขงขัน  เป นการ
ล้าบากที่จะสร างให เห็นขอแตกต างของการบริการอย างเดนชัด ในความรู สึกของลูกค า การ
พัฒนาคุณภาพ   การให บริการที่ เหนือกวาคูแขงขัน สามารถท้าได คือ คุณภาพการให บริการ 
(service quality)   สิ่งส้าคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความตางของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษา
ระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวังไว
ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคาตองการจะไดจากประสบการณในอดีต จาก
การพูดปากตอปาก ฯลฯ  นักการตลาดต องท้าการวิจัยเพื่อให ทราบสิ่งที่ลูกค าตองการ (what) 
เขาตองการเมื่อใด (when)   และสถานที่ที่เขาตองการ (where) ในรูปแบบที่ตองการ (how) โดย
นักการตลาดต องท้าการวิ จัย     เพื่อให ทราบถึงเกณฑ การตัดสินใจซื้อบริการของลูกค า 
โดยทั่วไปไม วาธุรกิจแบบใดก็ตามลูกค าจะใช เกณฑ ตอไปนี้พิจารณาถึงคุณภาพของการให
บริการ ดังนั้น การสรางความแตกตางในดานการบริการไดแก
   3.1.1  บริการที่เสนอ (offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลู กคา  ซึ่ง  
ประกอบดวย 2  ประการคือ (1)  การใหบริการพื้นฐานเปนชุด (primary service package)  ซึ่ง
ไดแก สิ่งที่ลูกคาคาดวาจะไดรับจากกิจการ เชน สถาบันการศึกษา  ลูกค าคาดหวังว าจะมีการ
เรียนการสอนที่ดี  มีอาจารย ผูสอนที่มีความสามารถ ฯลฯ (2) ลักษณะการให บริการเสริม 
(secondary service features) ซึ่งไดแกบริการที่กิจการมีเพิ่มเติมให นอกเหนือจากบริการ
พื้นฐานทั่วไป เชน สถาบันการศึกษามีชมรมเสริมทักษะดานตาง ๆ แกนักศึกษา มีทุนการศึกษา
สนับสนุนนักศึกษา 

3.1.2  การสงมอบบริการ (delivery) การสงมอบบริการที่มีคุณภาพอยาง 
สม่้าเสมอไดเหนือกวาคูแขง โดยการตอบสนองความคาดหวัง ในคุณภาพการให บริการของผู
บริโภค  ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ ในอดีต  ค้าพูดของการโฆษณาของธุรกิจลูกค้า
เลือกธุรกิจใหบริการโดยถือเกณฑภายหลังจากการเขารับการบริการ เขาจะเปรียบเทียบบริการ
ที่รับรู กับบริการที่คาดหวัง  ถ าบริการที่รับรู ต่้ากวาบริการที่คาดหวังไว ลูกคาจะไม สนใจ ถ้า
บริการที่รับรูสูงกวาความคาดหวังของเขา ลูกคาจะใชบริการนั้นซ้้า 
   3.1.3  ภาพลักษณ (image) การสรางภาพลักษณส้าหรับบริษัทที่ใหบริการโดย
อาศัยสัญลักษณ (symbols) ตราสินค า (brand) โดยอาศัยเครื่องมือการโฆษณาและประชา
สัมพันธและการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ   
 

 3.2  การบริหารคุณภาพการให บริการ (managing service quality) เปนการ
เปรียบเทียบระหว างการบริการที่คาดหวัง และบริการที่ได รับ ถาบริการที่ได รับต่้ากว าความ
คาดหวัง ลูกคาจะรูสึกวาบริการไมไดคุณภาพ แตถาบริการที่ได รับสูงกวาความคาดหวัง ลูกค้า
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จะรูสึกวาบริการที่ไดรับมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะไดมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยได
คนพบตัวก้าหนดคุณภาพของบริการที่มีความส้าคัญ ไดแก 

 3.2.1  ความนาเชื่อถือ  (reliability)  ความสามารถในการบริการ ที่ท้าใหมั่นใจ 
ในบริการที่ไววางใจไดและถูกตองแนนอน 

 3.2.2  ความเต็มใจและความพรอม (responsiveness)  ความเต็มใจที่จะชวย 
เหลือลูกคาและเตรียมความพรอมในการบริการ 

3.2.3 การรับประกัน (assurance) ความรูและความสุภาพของลูกจาง และ 
ความสามารถของลูกจางในการถายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น 
    3.2.4  การเอาใจใส (empathy) การจัดหา ดูแล เอาใจใสเฉพาะรายแกลูกคาทุก
ราย 
    3.2.5   การสัมผัสได (tangibles) การปรากฏของสิ่งอ้านวยความสะดวกทาง
วัตถุเครื่องมือ บุคลากร วัตถุทางการสื่อสาร 
 
   3.3   การบริหารประสิทธิภาพในการให บริการ (managing productivity) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการ ธุรกิจบริการสามารถท้าได 7 วิธีคือ 
    3.3.1  การใหพนักงานท้างานมากขึ้น หรือมีความช้านาญสูงขึ้นโดยจายคาจาง
เทาเดิม 
    3.3.2   เพิ่มปริมาณการใหบริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางสวนลง 
    3.3.3    เปลี่ยนบริการให เปนแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข ามาชวย
สร้างมาตรฐาน 
    3.3.4   การใหบริการที่ไปลดการใชบริการ หรือสินคาอื่น ๆ 
    3.3.5   การออกแบบบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3.3.6   การใหสิ่งจูงใจลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท 
    3.3.7   การน้าเทคโนโลยีมาใชในการบริการดีขึ้น 
 
        Parasuraman, Zeithesel และ Berry (อางใน รัชยา กุลวานิชไชยนันท 2535: 14-15) 
กล่าวไววา การบริการที่ประสบความส้าเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติส้าคัญตางๆ ดังนี้ 
1.  ความเชื่อถือได (reliability) ประกอบดวย 

1.1  ความสม่้าเสมอ (consistency)  
  1.2  ความพึ่งพาได (dependability)  
2.  การตอบสนอง (responsive) ประกอบดวย 
  2.1  ความเต็มใจที่จะใหบริการ 
  2.2  ความพรอมที่จะใหบริการ 
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  2.3  มีการติดตออยางตอเนื่อง 
2.4  ปฏิบัติตอผใูชบริการเปนอยางดี 

3.  ความสามารถ (competency) ประกอบดวย 
3.1  สามารถในการสื่อสาร 
3.2  สามารถในการใหบริการ 
3.3  สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 

4.  การเขาถึงบริการ (access) ประกอบดวย 
 4.1  ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมควรมากมายซับซอน

เกินไป 
 4.2  ผูบริการใชเวลารอคอยไมนาน 
 4.3  เวลาที่ใหบริการเปนเวลาสะดวกส้าหรับผูใชบริการ 
 4.4  อยใูนสถานที่ที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก 

5.  ความสุภาพออนโยน (courtesy) ประกอบดวย 
 5.1  การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 
 5.2  ใหการตอนรับที่เหมาะสม 
 5.3  ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี 

6.  การสื่อสาร (communication)  ประกอบดวย 
 6.1  มีการสื่อสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
 6.2  มีการอธิบายขั้นตอนใหบริการ 

7.  ความซื่อสัตย (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ 
8.  ความมั่นคง (security)  ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมืออุปกรณ 
9.  ความเขาใจ (understanding) ประกอบดวย 

 9.1  การเรียนรูผูใชบริการ 
 9.2  การแนะน้าและการเอาใจใสผูใชบริการ 

10.  การสรางสิ่งที่จับตองได (tangibility)  ประกอบดวย 
 10.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมส้าหรับใหบริการ 
 10.2 การเตรียมอุปกรณเพื่ออ้านวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
 10.3 การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม 
 
กุลธน ธนาพงศ ธร (2537 : 34) ไดใหความเห็นในเรื่องหลักการให บริการที่ดีไว วามี

หลักการดังตอไปนี้ 
1. ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของสวนใหญ 
2. ใหบริการโดยยึดหลักความสม่้าเสมอ 
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3. ใหบริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 
4. ใหบริการโดยยึดหลักประหยัด 
5. ใหบริการโดยยึดหลักความสะดวก 

        จากการพิจาณาแนวคิดเกี่ยวกับการให บริการ แสดงให เห็นว า เป าหมายของกา รให
บริการนั้น คือ การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ ดังนั้นการที่จะวัดวาการใหบริการบรรลุเปา
หมายหรือไมวิธีหนึ่ง  คือการวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพราะการวัดความพึง
พอใจนี้เปนการตอบค้าถามวาหนวยงานมีหนาที่ใหบริการมีความสามารถสนองตอบต อความต
องการของประชาชนได หรือไม เพียงใด อย างไร พอสรุปความหมายของการบริการได วา เป
นการปฏิบัติรับใช เพื่อตอบสนองความต องการและความจ้าเป นของลูกค า บริการเป นสิ่งที่ไม
สามารถสัมผัสจับต องไดหรือแสดงความเป นเจาของไดแตสามารถที่จะถูกรับรู ในเชิงความพึง
พอใจ และสามารถชวยรักษาลูกคาไวได 
 
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีโปรแกรมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2003 : 16)  ส่วนประสมการตลาด เป็นตัวแปรที่

สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุม 
และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ   

สุดาดวง เรืองรุ  ิจระ (2543: 29)  กล่าวว่าส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบ
ที่ส้าคัญในการด้าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้กิจการธุรกิจจะต้อง
สร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด   

กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545:16) ่ กลาวสรุปไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม 
เพื่อท้าให้กิจการอยู่รอดหรืออาจเรียกได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาด
ที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมี
ความสุขได้ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ที่องค์กรจะต้องน้ามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนอง
ความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเครื่องมือต่อไปเน้นการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
เป็นส่วนส้าคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาด
เป้าหมายได้ถูกต้องนั้น จะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราส่วนที่
พอเหมาะกัน ซึ่งในการก้าหนดส่วน ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  หรือ (7P’s)  นั้น 
ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  
                    ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่จะสนองความต้องการของลูกค้า อาจมีตัวตนหรือไม่มี
ตัว ตนก็ได้ จะต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
                  - แนวความคิดด้านผลติภัณฑ์ ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคคืออะไร 
                  - คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ ความ
งาม ความทนทาน รูปร่างรูปแบบของผลิตภัณฑ์  

-จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะเด่นเป็นพิเศษ กว่าสินค้าอื่น  
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ เป็นผลประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์มีต่อลูกค้า มี 

2 ด้านคือ ผลประโยชน์โดยหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ทางด้านอารมณ์ 
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปเรามักจะ

มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด ส่วนประสมทางผลิตภัณฑ์อาจแบ่งออกตามชนิด ตามรุ่น ตาม
ขนาด ตามลักษณะจัดจ้าหน่ายหรือตามความเกี่ยวข้องกันของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

- ตราสินค้า เป็นการบรรยายถึงลักษณะของผลิภัณฑ์ซึ่งอาจเป็นค้าพูด 
สัญลักษณ์ หรือรวมกัน โดยทั่วไป เจ้าของผลิตภัณฑ์มักใช้ตราสินค้า มาจ้าแ นกสินค้าให้เห็นว่า
แตกต่างจากสินค้าของคนอื่นและท้าให้ผู้บริโภคจดจ้าสินค้าได้ง่าย ตราสินค้ามีส่วนส้าคัญมากที่
ท้าให้ผู้บริโภคหันกลับมาซื้อสินค้าของเราในโอกาสหน้าอีก  

- บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่หุ้มห่อสินค้า อาจท้าหน้าที่ในการบรรจุ หุ้มห่อ รวมทั้ง
สื่อสารทางการตลาด โดยบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวที่ช่วยสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี
บรรจุภัณฑ์จะช่วยอ้านวยความสะดวกให้กับลูกค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่ง
อาจท้าให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้  

 
2. ราคา (Price) 

- ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียงอย่างเดียวที่ ท้าให้เกิดรายได้ 
- องค์ประกอบหลักในการก้าหนดราคาต่้าสุดคือ ต้นทุนการผลิต และ

องค์ประกอบในการก้าหนดราคาสูงสุดคือ คุณค่าในสายตาของผู้บริโภค 
- วิธีการก้าหนดราคา มี 3 ประเภท คือ  

1) พิจารณาจากต้นทุน 
   2) พิจารณาจากลูกค้า 

                      3) พิจารณาจากคู่แข่งขัน  
                 - การก้าหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญมาก ในการบริหารธุรกิจ ในการก้าหนด
ราคาจะต้องมีความชัดเจนในเรื่อง วัตถุประสงค์ของการก้าหนดราคา เช่น ลดราคาเพื่อสกัด
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คู่แข่ง ตั้งราคาต่้าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ลดราคาเพื่อไล่ตามคู่แข่ง สิ่งส้าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การท้าให้ลูกค้ายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคา  
                 - ประเด็นส้าคัญของราคาไม่ได้อยู่ที่ตั้ง ไว้ที่ราคาเท่าไหร่ หากแต่ขึ้นกับการ
เปรียบเทียบระหว่าง ราคาของสินค้า กับคุณค่าของสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค หากลูกค้ารู้สึกว่า
สินค้ามีคุณค่ามากกว่าราคา เขาก็จะยินดีซื้อสินค้าในราคาที่ก้าหนด  
 
3. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 
        ช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีความหมายครอบคลุมในเรื่อง การน้าสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงมือ
ผู้บริโภค การควบคุมปริมาณสินค้า การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร จนกระทั่งเรื่องประเภทของร้าน
จ้านวนของร้าน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินค้า ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ต้องค้านึงถึง 
                    1) การเข้าถึง เช่น การใช้สื่อ การกระจายสินค้าไปหาลูกค้าให้ตรงตาม
พฤติกรรม ลักษณะนิสัยความต้องการ ฯลฯ  
                    2) ขายสินค้าได้ จะเกิดหลังจากที่เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้แล้ว  
                    3) รักษาไว้ คือ สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการซื้อขายต่อเนื่อง เพื่อ ให้ลูกค้าอยู่
กับเราตลอดไป  
ข้อพิจารณาในการเลือกช่องทางการจัดจ้าหน่าย ได้แก ่
                    1) พื้นที่ครอบคลุม ซึ่งอาจ ครอบคลุมทุกพืน้ที่ที่เป็นไปได้ ครอบคลุมเฉพาะ
พื้นที่ที่เลือกสรร หรือครอบคลุมพื้นที่เพียงจุดเดียว  
                    2) ประเภทของร้านค้าปลีก 
                    3) ผลประโยชน์ที่ต้องให้กับร้านค้า  
 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
        หมายถึง ความพยายามทั้งสิ้นทีจ่ะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมายได้ ท้าให้ลูกค้ามา
ซื้อสินค้า สนใจสินค้าของเรา ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสินค้าและรักษาไว้ไม่ให้
เปลี่ยนแปลง  
    การส่งเสริมการตลาดประกอบไปด้วย  
                    1) การแจ้งข่าวสารข้อมูล  
                    2) การโน้มน้าวชักจูงใจ  
                    3) การเตือนความจ้า  ประกอบไปด้วย  
                         - การโฆษณา  
                         - การส่งเสริมการขาย  
                         - การขายโดยใช้พนักงาน  



 47 

                         - การประชาสัมพันธ ์ 
                         - การพูดแบบปากต่อปาก  
          1. การโฆษณา  เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มีประสิทธิภาพส้าหรับตลาดแบบ
มวลชน มีลักษณะเป็นการเสนอข่าวสาร ท้าให้เกิดการรับรู้ สร้างสรรความรู้สึกที่ดีต่อสินค้า และ
ท้าสร้างการเรียนรู้เร่งเร้าให้เกิดการซื้อ  
          2. การส่งเสริมการขาย เป็นการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับเนื้อหาที่น่าสนใจเฉพาะอย่าง 
ท้าให้เกิดแรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวัตถุประสงค์ท้าให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้และแนะวิธีการใช้
สินค้า 
          3. การขายด้วยพนักงานขาย เป็นการสื่อสารสองทางที่มีคุณภาพสูงโดยผ่านการพูดคุ ย
หรือชี้แนะการใช้สินค้าต่อผู้บริโภคแต่ละคนโดยตรง มีลักษณะเป็นการเสนอข่าวสารข้อมูลพิเศษ
ให้กับผู้ที่จะเป็นลูกค้า  
          4. การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับข่าวสารในเชิงพานิชของสินค้า
ผ่านสื่อสาธารณะมีลักษณะเป็น การเสนอข่าวผลิต ภัณฑ์ใหม่ กา รประเมินผลิตภัณฑ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสินใจ 
          5. การพูดปากต่อปาก  เป็นการสื่อสารสองทาง มีลักษณะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยน แปลงทัศนคติและ สนับสนุนการ
ตัดสินใจ การพูดแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมาก โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง และ
สินค้าที่ไม่มีรูปร่าง  
 
5.  ความสามารถของพนักงาน (Physical)  

บริษัทพยายามสร้างการจูงใจพนักงานให้รู้สึกความพึงพอใจต่อลูกค้า และแสดง
ความสามารถอย่างเตม็ที่ มีทัศนคนิและมีค่านิยมที่ดีต่อการบริการ 

 
6. การออกแบบสถานที่หรือ (Physical)  

บริษัทพยายามแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริการผ่านสิ่งที่มองเห็นและตะหนักถึงคุณ
ค่าที่ลูกค้าต้องการ เช่น ความสะอาด ความรวดเร็ว และการตกแต่งของสถานที ่

 
7. กระบวนการท้างาน (Process)  

บริษัทสามารถเลือกกระบวนการการส่งมอบที่แตกต่างกัน ที่สนับสนุนธุรกิจให้ลูกค้ามีความ
ภักดีต่อผู้ให้บริการ 
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2.3  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
        วราภรณ์ จินตนาควิชัย  (2551 : บทคัดย่อ ) ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยในการเข้าร่วม
ตลาดเช่าเหมาเรือของประเทศไทยงานวิจัยนี้ จึงจัดท้าขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมตลาด
เช่าเหมาเรือของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดตั้งตลาดเช่าเหมาเรือของ
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้มีข้อมูลด้านตลาดเช่าเหมาเรือส้าหรับผู้ส่งออก เจ้าของเรือ และ
นายหน้าในการเช่าเหมาเรือ และส่งเสริมใ ห้ผู้ส่งออกสามารถขายสินค้าในราคาที่รวมค่าขนส่ง
สินค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งออกมีช่องทางที่จะท้าก้าไรได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจ
พาณิชยนาวีของไทย ที่จะส่งผลไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องในที่สุด และกองเรือไทยจะได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพเทียบเท่ากองเรือ ของชาติอื่นๆผลจากการศึกษาพบว่าร้อยละ 86.7 ของ
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะเข้าร่วมซื้อขายในตลาดแห่งนี้ ที่ระดับความสนใจเฉลี่ยร้อยละ 
61.5 โดยปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมซื้อขายในตลาดแห่งนี้ คือ ความถี่ในการเช่า
เหมาเรือ ร้อยละในการเช่าเหมาเรือผ่านนายหน้าท้าสัญญาเช่าเหมาเรือ และความห่วงกังวลใน
เงื่อนไขการขนถ่ายสินค้า  

 
        เอกลักษณ์ จันทร์ทวีลาภ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ปัญหาและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติก กรณีศึกษา บริษัท 
พาสทินาจ้ากัด  นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา  และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง 2) เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับปฎิบัติงาน  รวมทั้ง  กลยุทธ์
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
มีระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยค้นว้า คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิและปฐมภูมิ  โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิได้ทา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัท  ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารลูกค้า  ตลาดของคู่ค้าแข่งขัน  และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ส่วนการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth 
Interview) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆของบริษัทคู่ค้าจ้านวน 1 ท่าน และบุคคลในระดับ
ต่างๆของบริษัทพาสทินา  จา กัด 1 ท่าน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ได้นาเอาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาทา การประมวล  และผลการศึกษาพบว่า  1) กลยุทธ์ระดับ
องค์กร (CorporateStrategy) คือ กลยุทธ์เติบโต  (Growth Strategy) แบบ Horizontal Growth 
Strategy 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  (Business – Level Strategy) คือ กลยุทธ์ความแตกต่าง  
(Differentiation Strategy) 3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงาน  (Functional Strategy) คือ กลยุทธ์
การตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
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ความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ 4) กลยุทธ์อื่นๆ คือ การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain 
Management) ได้ถูกนามาใช้เพื่อให้บรรลุถึงการแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ในระยะยาว 
 
 Can Uslay, Z.Ayca Altintig & Robert D. Winsor ได้ท้าการศึกษาเรื่อง An Empirical 
Examination of the “Rule of Three” : Strategy Implications for Top Management, 
Marketers, and Investors  จากการศึกษาพบว่าบริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากจะท้า
ก้าไรได้บ่อยครั้งกว่าคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเล็กกว่าและพบว่าประสิทธิภาพในการ
ท้างานลดลง (เช่นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ) ส่วนแบ่งทางการตลาดถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส้าเร็จขององค์กรซึ่งความส้าเร็จเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักดันกับตัวผู้บริหารและเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส้าหรับนักลงทุนจากการวิจัยพบว่าการท้าการตลาดมีความสัมพันธ์
กับทางการเงินและราคาถูกควบคุมโดยตลาดทุนตลาดทุนจะมีการลงทุนของผู้ซื้อเป็นหุ้นซึ่งอาจ
มีเป้าหมายเพื่อการควบรวมกิจการ และจากการ ศึกษาพบว่าจ้านวนหุ้นสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมโดยรวมของตลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้ท้าให้เกิดปรากฎการณ์ที่จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดเน้น
โครงสร้างของการท้าก้าไร ซึ่ง Rule of Three นี้ยังช่วยในการคาด การณ์เกี่ยวกับวิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ข้อมูลปัจจุบันมีความคุ้มค่าที่จะน้ามาใช้และน้าข้อมูลในอดีต
มาก้าหนดเป็นวิธีการที่จะสร้างความส้าเร็จในอุตสาหกรรมได้ต่อไป R3 ยังมีความสอดคล้องกับ
ผลกระทบและความสอดคล้อง (ในทิศทางและขนาด ) ระหว่างอุตสาหกรรมและยังมี ปัจจัยและ
เงื่อนไขต่าง ๆ และ R3 ยังใช้ได้กับกรณีพิเศษ (ใช้วางกรอบข้อมูลและการวิเคราะห์) พบได้ว่ามี
ผลก้าไรที่แข็งแกร่ง ส้าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ 
 

สรุปรวมผลการวิจัยที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น้ามาเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าข้อมูลใน
การสร้างกรอบแนวคิด  และออกแบบสัมภาษณ์  ซึ่งรวมถึงศึกษาถึง ปัญหา การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้้า 
กรณีศึกษาบริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัด  และหลังจากที่ได้วิเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยจะน้ามาเป็นแนวทาง และปรับปรุง เพื่อน้าไปใช้กับงานวิจัยครั้งนี้ 
 
 



   
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
 

 การวิจัยเรื่อง  ปัญหา การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนา
ความสามารถการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้้า กรณีศึกษาบริษัท พรปิยะฌาน ทราน
สปอร์ต จ้ากัด โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 
Five-Force Model ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) TOWS Matrix และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และน้าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ดังนี้ 
 3.1. การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 3.2. การเก็บข้อมูล (Data Collection) 
  3.2.1. การเก็บข้อมูลทุติยภูม ิ
  3.2.2. การเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ
 3.3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
  3.3.1. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูม ิโดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี ้
   - การวิเคราะห์กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
   - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST Analysis) 
   - การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
   - การวิเคราะห์ 3 C’s (competitor,Customer,Company) 
  3.3.2. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Analysis) โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) ด้วยการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 
   กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
   กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้บริการ 
 3.4 การสรุปประมวลผล ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยทุธ ์
  3.4.1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis) 
  3.4.2 การก้าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)  
  3.4.3 การตัดสินใจเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Implementation) 
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3.1 การออกแบบการศึกษา (Study Design) 
 ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาได้ท้าการออกแบบการศึกษาเป็นแบบบรูณาการ โดยมีวิธีการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากนั้นจึงน้าข้อมูลทั้ง
สองมาท้าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฏีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management 
Process) ในการสรุปประมวลผลโด ยใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่น SWOT Analysis, TOWS Matrix, 
Five Force Model ในการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์
ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
 

3.2 ระเบียบวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส้าหรับวิธีการเก็บขอมูล/แหลงขอมูลที่จะน้ามาใชประกอบในการคนควาอิสระครั้งนี้แบ่ง

เปน 2 แบบคือ แบบปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิ 
 

3.2.1 ขอมูล/แหลงขอมูลแบบทุติยภูมิ ได้ศึกษาต้ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยต่างๆ 
หรือเอกสาร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง ปัญหา การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
พัฒนาค วามสามารถการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้้า กรณีศึกษาบริษัท พรปิยะฌาน 
ทรานสปอร์ต จ้ากัด  

 
3.2.2 ขอมูล /แหล งขอมูลแบบปฐมภูมิ  เก็บข อมูลจากการสัมภาษณ โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ (Standardized or Structured interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการถามผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งประเภทของการสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth interview) ผู้สัมภาษณ์จะใช้ค้าถามที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง และเป็น
กรอบในการถามค้าถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการจดบันทึกในช่วง
ก้าลังสัมภาษณ์ จดบั นทึกตามค้าพูดของผู้ถูกสัมภาษณ์ และหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่
ได้มาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหลายของค้าถามแล้วน้ามาหาข้อเท็จจริง 

 
 3.2.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้น้ามาท้าการวิเคราะห์โดยท้าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไปและสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมด้วยแบบจ้าลอง 5 ปัจจัย (Five Force Model) 
 
 3.2.4 ท้าการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในของบริษัท ตลอดจน
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) 
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3.2.5 ใช้แมททริกซ์ TOWS ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยเพื่อให้ได้
ทางเลือกในการก้าหนดกลยุทธ์ 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจ ทั้งข้อมูลจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์ 
 

ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในทะเลของไทย 

        สินค้าที่ขนส่งในทะเลไทยประกอบด้วย สินค้าที่ขนส่งโดยเรือค้าระหว่างประเทศ หรือ
สินค้าน้าเข้าและสินค้าส่งออก และสินค้าที่ขนส่งโดยเรือค้าชายฝั่ง หรือสินค้าในประเทศ 
เช่นเดียวกับปริมาณเรือ ข้อมูลปริมาณสินค้าที่น้ามาวิเคราะห์น้ามาจากรายงานการส้ารวจสถิติ
การขนส่งทาง น้้าบริเวณเมืองท่าชายทะเล งานด่านศุลกากร ตั้งแต่ปี 2540–2546 ซึ่งรวบรวม
โดยกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี  

               1) ภาพรวมปริมาณสินค้าที่ขนส่งในทะเลของไทย  

        ชายฝั่งทะเลที่ปริมาณการขนส่งสูงที่สุดคือ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีปริมาณสินค้าที่ขนส่ง
คิดเป็น 74 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าทั้งหมด รองลงมาได้แก่ อ่าวไทยตอนใน คิดเป็น 12 
เปอร์เซ็นต์อันดับ 3 ได้แก่ อ่าวไทยฝั่งตะวันตก คิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต์และชายฝั่งทะเลที่มี
ปริมาณการขนส่งต่้าที่สุด คือ อันดามันมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ
สินค้าทั้งหมด ดังรูป 

 

แผนภูมิที่ 5: สัดส่วนปริมาณสินค้าที่ขนส่งในทะเลไทย จ้าแนกตามชายฝั่งทะเล 

 
ที่มา : กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาว.ี  รายงานการส้ารวจสถิติการขนส่งสินค้าทางน้้า
บริเวณเมืองท่าชายทะเล  ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชย
นาวี ,กรุงเทพฯ 
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ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในทะเลไทยโดยเฉลี่ย ปีละ 122 ล้านตัน เป็นสินค้าที่ขนโดยเรือค้า
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยปีละ 96 ล้านตัน คิดเป็น 82 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าทางทะเล
ทั้งหมด สินค้าที่ขนโดยเรือค้าชายฝั่งโดยเฉลี่ยปีละ 22 ล้านตัน คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางทะเลทั้งหมดข้อสังเกตว่าสินค้าที่ขนส่งโดยเรือต่างประเทศขาเข้ามี
ปริมาณมากกว่าสินค้า ขาออก ที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าการขนส่งสินค้าของเรือค้า
ต่างประเทศนั้นมี แนวโน้มเติบโตสูงขึ้นทุกปี 

 
2) ภาพรวมประเภทสินค้าหลักที่ขนส่งในทะเลไทย  

สินค้าหลกัที่ขนส่งในทะเลไทยทั้งโดยเรือค้าต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง มี 2 ประเภท คือ 
น้้ามัน และสินค้าทั่วไป (สินค้าเบ็ดเตล็ด) นอกจากนี้เป็นสินค้าอื่นๆ ได้แก่ สิ่งมีชีวิต ข้าว 
ข้าวโพด มันส้าปะหลัง ยางพารา ไม้ น้้าตาล โลหะภัณฑ์ ปุ๋ย วัสดุก่อสร้าง เหล็ก เป็นต้น  

 

แผนภูมิที่ 6 : สินค้าหลักที่ขนส่งในทะเลไทยโดยเรือค้าต่างประเทศ  

 
 

ที่มา : กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี .  รายงานการส้ารวจสถิติการขนส่งสินค้าทางน้้า
บริเวณเมืองท่าชายทะเล ปี ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางน้้าและ
พาณิชยนาวี , กรุงเทพฯ เเละ ค้านวณจากรายงานการส้ารวจสถิติการขนส่งสินค้าทางน้้าบริเวณ
เมืองท่าชายทะเล 
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แผนภูมิที่ 7: แสดงสัดส่วนสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าป่าสัก  

 
 ที่มา : รายงานการส้ารวจข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งทางน้้าเฉพาะแห่ง บริเวณลุ่มแม่น้้า
เจ้าพระยาและป่าสัก ,กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาว ี
 

 แนวโน้มการขนส่งทางทะเลในอนาคต 

        ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการขนส่งทางทะเลของประเทศไทยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ 
คือ  

(1) ปริมาณการน้าเข้าและส่งออกของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็น
ผลจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการส่ง ออกซึ่งต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ซึ่งส่งผลให้มูลค่าและ
ปริมาณการขนส่งทางทะเลของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน  

(2) จากการวิเคราะห์ปริมาณเรือและสินค้าที่ผ่านเข้า –ออก ทะเลไทย อ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออกมีปริมาณเรือและสินค้าสูงที่สุด คิดเป็นเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเรือทั้ง หมด 
และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเขต
อุตสาหกรรมที่ ใหญที่สุดของประเทศตามโครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก จังหวัดชลบุรีและ
ระยองเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและเป็นที่ตั้งของท่า เรือหลักของประเทศ 2 แห่ง คื อ 
ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด นอกจากนี้อ่าวจอดเรือศรีราชายังเป็นอ่าวจอดเรือที่มี
การบรรทุกขนถ่ายสินค้า กลางน้้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

 (3) อ่าวไทยตอนในซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือกรุงเทพซึ่งเป็นท่าเรือหลักแห่งแรก ของ 
ประเทศ และท่าเรืออีกถึง 74 แห่ง คงจะ ลดความส้าคัญลง ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 4 เป็นต้นมารัฐมีนโยบายในกระจายการพัฒนาเมืองในภาค
ต่างๆเพื่อช่วยยับยั้งการ ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร มีผลท้าให้เกิดโครงการพัฒนาชายฝั่ง
ตะวันออกและการก่อสร้างท่าเรือใหม่ 2 แห่งดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

 เพื่อให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมภายในองค์กรในทุกๆ กิจกรรมเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใด
ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรบ้างและเกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
การวิเคราะห์กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
ทฤษฏีการจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
 
ภาพที่ 15: แสดงการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

 
 

ประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลัก (Primary Activities) 
1. Inbound Logistics หรือระบบโลจิสติกส์ขาเข้า ประกอบด้วยกิจกรรม ส่งวัสดุ  

โกดังเก็บสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การก้าหนดตารางเวลาและการบริหารผู้ส่งสินค้า 
เนื่องจากบริษัทฯ ด้าเนินกิจการด้านการรับจ้างขนส่งสินค้าจึงไม่มีระบบการจัดเก็บสินค้า 

ในคลังสินค้า แต่จะมีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีการจัดเก็บในสโตร์ เช่น 
เชือก แปรงทาสี สีรองพื้น น้้ามันคัมมิ่นส์ น้้ามันสน เป็นต้น ส้าหรับการจัดเก็บอุปกรณ์จะมีห้อง
ส้าหรับการจัดเก็บอุปกรณ์และมีการท้าทะเบียนคุมสต๊อกสินค้าแต่ละรายการ โดยมีผู้รับผิดชอบ
คือฝ่ายจัดซื้อ 
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2. Operations (Production) ประกอบด้วยเครื่องจักร การหีบห่อ การประกอบ 
อุปกรณ์ การบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ การทดสอบ และการบริหารการปฏิบัติการ 
        เมื่อได้รับค้าสั่งซื้อจากลูกค้าฝ่ายปฏิบัตการจะด้าเนินงานด้านการเตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องจักรและตัวเรือเพื่อท้าการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงาน เช่น การเตรียมทาสีรองพื้น
ในระวางเรือเพื่อเตรียมการบรรทุกสินค้า และได้มีการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานอยู่
สม่้าเสมอโดยแผนก พัฒนาและซ่อมบ้ารุงซึ่งจะมีการออกตรวจเรือในทุกๆเดือน เมื่อตรวจพบ
ความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจักรหรือตัวเรือก็จะท้าการสั่งซ่อมซึ่งถือเป็นการบ้ารุงรักษาเรือ
ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และเป็นผลดีกับการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างปลอดภัย 
         

3. Outbound logistics หรือระบบโลจิสติกส์ขาออก ประกอบด้วยกิจกรรม การส่งของ 
การเก็บสินค้า การบริหารการจัดส่งสินค้า 
        บริษัทฯ ให้ความส้าคัญมากในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการขนส่งเพื่อสรา้งความเชื่อมั่น
และความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯมีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบการ
ท้างานในทุกฝ่ายทุกแผนก ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะรักษาคุณภาพมาตรฐานที่ดีไว้ 

 
4. Marketing and sales ประกอบด้วยกิจรรม เช่น การโมษณา ประชาสัมพันธ์ การ 

ขาย การก้าหนดราคา การเลือกช่องทางจ้าหน่าย 
 ในปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย โดยฝ่ายที่ท้าหน้าที่ทางการตลาด
ในปัจจุบันคือ ฝ่ายปฏิบัติการโดยการติดต่อรับงานกับลูกค้า ซึ่งในอนาคตอาจมีการสรรหาฝ่าย
การตลาดเพื่อมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพ อใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการบริการ         

 
5. Service (Customer Service) เกี่ยวกับบริการหลังขาย เช่น ติดตั้ง อบรม บริการ 

ซ่อม หรือ Upgradeสินค้า 
        บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เนื่องจากประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการที่มีคุณภาพและความรวดเร็ว และปลอดภัยโดย
การให้บริการด้านการขนส่งทางเรือที่มีคุณภาพ โดยด้าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงมากกว่า 30 ปี 
 
ประเมินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

ส่วนกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให ้
กิจกรรมหลักสามารถด้าเนินไปได้ ประกอบด้วย 
 



 57 

1. Firm infrastructure or general management คืองานบริหารงานทั่วไป การ 
วางแผน ขั้นตอน การบัญชี การเงิน การจัดการคุณภาพ  

บริษัทประกอบด้วย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน แผนกประกันคุณภาพ ซึ่ง 
บริษัทยังไม่มีแผนกการตลาดและขาย เนื่องจากส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการ  (เจ้าของกิจการ ) ซึ่งจะเข้ามาดูและควบคุมการท้างานไม่ว่าจะเป็นการรับค้าสั่งซื้อ 
การสอบราคาค่าขนส่ง การติดต่อประสานงานกับลูกค้า /ซัพพลาย เออร์ ส่วนงานบัญชีและ
การเงินจะมีผู้จัดการฝ่ายดูแลและประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการ แต่มีการจ้างส้านักงานบัญชี
เป็นผู้ด้าเนินการตรวจสอบบัญชี 

 
2. Human resource management กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร 

บุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ระบบ
เงินเดือนค่าจ้างและแรงงานสัมพันธ ์
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารจะเป็นผู้คัดสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วย
ตนเอง (ในกรณีที่เป็นพนักงานเรือ) โดยการชักชวนกันของพนักงานเรือต้องมีการสัมภาษณ์ถึง
ประสบการณ์ในการท้างานเนื่องจากพนักงานที่ จะสามารถสมัครเป็นพนักงานเรือได้นั้นต้องมี
ความเชี่ยวชาญในการท้างานเป็นอย่างดี ต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรและ
มีความรับผิดชอบเนื่องจากในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวต้องใช้เวลาดูแลสินค้าอยู่ในเรือ
ประมาณ 4-10 วัน เป็นอย่างต่้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ  มีพนักงานเรือรวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน 
ในส่วนของพนักงานส้านักงานผู้จัดการฝ่ายทรัยพากรณ์มนุษย์และหัวหน้าส่วนสรรหาจะเป็นผู้
สัมภาษณ์และคัดเลือกให้ตรงกับความต้องการของในแต่ละแผนก ซึ่งปัจจุบันมีพนักงาน
ส้านักงานจ้านวน 50 คน ซึ่งบริษัทมีสวัสดิการพื้นฐานให้กับพนักงาน  ได้แก่ ประกันสังคม 
โบนัส สิทธิการลา ชุดฟอร์ม ฯลฯ ส่วนการพัฒนาด้านบุคลากรขององค์กรนั้นยังส้าหรับพนักงาน
เรือยังขาดการฝึกอบรมให้กับพนักงานเนื่องจากการรวมตัวกันของพนักงานเรือท้าได้ยากซึ่งมี
เหตุผลมาจากต้องปฎิบัติงานนอกสถานที่อยู่ตลอดเวลา ส่วนพนักงานประจ้าส้านักงาน มีการส่ง
พนักงานแต่ละแผนกท้าการฝึกอบรมในหลักสูตรที่น่าสนใจอยู่เป็นระยะ 
 

3. Information Technology or Technology development เช่น วิจัยและพัฒนา  
การปรับปรุงสินค้าและกระบวนการ การออกแบบ การพัฒนาสินค้าและบริการ 
        บริษัทฯได้น้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เช่น การน้า GPS ติดไว้กับเรือยนต์ที่ใช้ในการลากจูง
เรือล้าเลียงเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะและเส้นทางการเดินเรือเพื่อการประเมินระยะเวลาใน
การขนส่งสินค้าและเพื่อตรวจสอบสถานะของสินค้าของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มีความอุ่นใจเมื่อมา
ใช้บริการกับบริษัท และยังมีการน้าเทคโนโลยีในการขนถ่ายสินค้าโดยการสร้างทุ่นเพื่อใช้ในการ
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ตักสินค้าจากเรือใหญ่ลงเรือล้าเลียงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าให้
มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 
4. Procurement การจัดหา จัดซื้อทรัพยากรน้าเข้าขององค์กร เช่นการจัดซื้อ การ 

จัดหาผู้ขาย 
        ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้จัดซื้อและจัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ โดยมีการค้นหาข้อมูลการ
ติดต่อและข้อมูลรายการสินค้าส้าหรับสินค้าที่ใช้ส้าหรับอุปกรณ์เรือต่างๆ เช่น น้้ามันคัมมิ่นส์ 
เครื่องปั่นไฟ ยางสิบล้อ สีรองพื้น แปรงทาสี เหล็ก เป็นต้น 

 
        ซึ่งกิจกรรมหลักข้างต้นจะท้างานประสานกนัได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่าได้นั้น จะต้องอาศัย
กิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะท้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม
หลักแล้ว กิจกรรสนับสนุนยังจะต้องท้าหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีก โดยแต่ละฝ่ายจะต้องมี
การประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจและด้าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ไปในทิศทางเดียวกันด้วย กิจกรรมในทุกๆ องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันขององค์กรเป็นอย่างดี เป็นการส่งมอบคุณค่าต่าง ๆ ไปยังลูกค้าเพื่อให้
เกิดความพอใจสูงสุด ท้าให้เกิดผลก้าไรและความยั่งยืนของธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST Analysis) 

 
 สภาพแวดล้อมทั่วไป  (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความส้าคัญ  แต่
อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  มี
ตัวแบบในการพิจารณาคือ PEST Environment ได้แก่  
 

 ด้านการเมือง ทางบริษัทมองปัจจัยด้านนี้ว่า ปัจจัยด้านการเมืองก็ส่งผลต่อทิศทาง
เศรษฐกิจเช่นกัน ถ้าการเมืองไม่มีปัญหาเศรษฐกิจก็จะดี ดังนั้นสิ่งที่ผลกระทบอุตสาหกรรม การ
ขนส่งสินค้าทางน้้า ที่ผ่านมาก็คือสภาพการเมืองไทยที่ไม่นิ่ง ผู้ลงทุนชะลอกา รน้าเข้าและการ
ส่งออก 

 
 ด้านเศรษฐกิจ มีผลกระทบโดยตรงเนื่องสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันท้าให้ผู้บริโภค

ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และในภาวะที่ราคาน้้ามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รา คาค่า
ขนส่งอาจปรับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา 
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       ด้านสังคม ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมาก
ขึ้นต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้าให้การตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า
หรือบริการมีเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมาเป็นเหตุผลหลักที่ใช้ในการตัดสินใจ 

 ด้านเทคโนโลยี การน้าเทคโนโลยีสูงมาใช้ในการขนส่งสินค้าก่อให้เกิดผลดีในเรื่องของ
ระยะเวลาและความปลอดภัยในการให้บริการซึ่งเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการที่ลูกค้าจะ
ให้ความเชื่อใจ และไว้วางใจในการที่จะใช้บริการกับทางบริษัท เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับสินค้าที่
อยู่ในระหว่างการขนส่ง 
 
การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model) 
 
ภาพที่ 16:  แสดงแบบจ้าลอง Five Force Model 

 
แบบจ้าลอง 5 ปัจจัยนี้สามารถใช้อธิบายความน่าสนใจของอุตสาหกรรม โดยจะบอกถึง

ระดับการแข่งขัน ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันของ 5 ปัจจัย ได้แก่ 
 
1) แรงจากการแข่งขันของคู่แข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันในอุตสาหกรรม(Potential  

Entrants) 
การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางน้้าท้าได้ค่อนข้างยาก

เนื่องจากต้องใช้เงินลงุทน (Capital requirements) ที่ค่อนข้างสูงท้าให้ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อคู่
แข่งขันรายใหม่เนื่องจากต้องลงทุนในการต่อเรือซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงซึ่งมีมูลค่าของการต่อเรือ
ต่อล้าประมาณ 17.5 ล้านบาท และบริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัดยังมีข้อได้เปรียบใน
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ด้านการมีอู่ต่อเรือเป็นของบริษัทเอง ซึ่งมีความพร้อมและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสบการณ์
ในการต่อเรือซึ่งจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท และทางบริษัทยั งมีเรือที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI และได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 
ปี  

 
2) แรงจากการคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่     (Industry Competitors) 

        มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมอาจท้าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงก่อให้เกิด 
อุปสรรคในการท้าธุรกิจในอนาคต เราสามารถลดความรุนแรงของคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามา
ในอุตสาหกรรมได้ ในเรื่องต้นทุนของการบริการเนื่องจากเราเป็นผู้มีความช้านาญในด้านการ
บริการรู้ข้อมูลและท้าเลที่ตั้งที่ดีกว่าส้าหรับการขนถ่ายสินค้าในท่าเรือต่างๆ  และบริษัทมีเงินทุน
มากในการลงทุนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการลดแรงกดดันจากคู่แข่งขันที่จะเข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรม
ได้ การแข่งขันระหว่างธุรกิจมีค่อนข้างมากเนื่องจากอุตสาหกรรมการขนส่งมีอัตราการเติบโต
ค่อนข้างสูง คู่แข่งขันมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเดียวกัน โดยบริษัท  พรปิยะฌาน 
ทรานสปอร์ต จ้ากัดจะมีความแตกต่างในด้านการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและตรงเวลา โดยมี
การน้าเทคโนโลยีมาใช้กับเครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพสูง 
 

3) แรงจากอ านาจต่อรองของลูกค้า (Buyers) 
        ถ้าลูกค้ามีอ้านาจต่อรองมากในอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเพราะ
อ้านาจการต่อรองที่มากนี้ท้าให้ลูกค้าสามารถต่อรองราคาและสามารถเปลี่ยนไปใช้บริการของ
คู่แข่งได้การตรวจสอบปัจจัยที่จะท้าให้ผู้ซื้อมีอ้านาจต่อรองมากอาจพิจารณาได้จาก  การที่ลูกค้า
ใช้บริการเป็นปริมาณมาก    กลุ่มลูกค้ามีการรวมตัว กันเพื่อสร้างอ้านาจต่างกัน   การให้บริการ
ขนส่งในอุตสาหกรรมไม่มีความแตกต่างกัน ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของผู้ให้บริการแต่ละ
ราย 

 
4) แรงจากการคุกคามของสินค้าทดแทน (Substitutes) 

        เนื่องจากปัจจุบันระบบเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในประเทศมีมากมายหลายประเภทไ ม่ว่า
จะเป็นการขนส่งทางบก การขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งถือได้ว่าการขนส่งทุก
ประเภทเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคทางบริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัดจึงต้อง
พยายามสร้างความแตกต่างในการให้บริการและการรักษาคุณภาพเพิ่มคุณค่าในการบริการและ
สร้างภาพพจน์ที่ดีอย่างต่อเนื่องถ้าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจจากการให้บริการก็จะไม่
เปลี่ยนใจไปใช้บริการกับการขนส่งประเภทอื่น 
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5) แรงจากอ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Supplier) 
ซัพพลายเออร์ในที่นี้หมายถึง ท่าเรือเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมประเภทขนส่งทางบริษัท

ไม่มีท่าเรือเป็น ของตัวเองจึงท้าให้ต้องเช่าท่าเรือเพื่อท้าการขนถ่ายสินค้าถ้าซัพพลายเออร์มี
อ้านาจต่อรองมากเช่นขึ้นราคาค่าเช่าท่าหรือก้าหนดเงื่อนไขการเช่าท่าอาจท้าให้เกิดอ้านาจ
ต่อรองส้าหรับซัพพลายเออร์ซึ่งมีหลายปัจจัยเช่น มีซัพพลายเออร์น้อยราย  ซัพพลายเออร์สร้าง
ความแตกต่างในการบริการ การเปลี่ยนซัพพลายเออร์ก่อให้เกิดต้นทุนสูง 
 
การวิเคราะห์ “3Cs” (Competitors, Customer, Company) 
 คู่แข่ง (Competition) คู่แข่งของบริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัด คือ บริษัท ซี.
ที.ไอ. ทรานสปอร์ต จ้ากัด (CTI) บริษัท ไทยขนส่งทางน้้า จ้ากัด  (TKS) แต่ทั้งนี้บริษัท พรปิยะ
ฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัด มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ใน
กระบวนการขนส่ง เช่น ตัวเรือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า 
 
 ลูกค้า (Customer) ฐานลูกค้าหลักของบริษัทคือ กลุ่มผู้ประกอบการน้าเข้าและส่งออก
สินค้าทางเรือซึ่งมีอัตร าในการน้าเข้าและขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมในแต่ละครั้งเป็นหมื่นตันซึ่ง
เป็นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนและก้าไรที่ดี 
 
 องค์กรธุรกิจ (Corporation)  บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ตมีความได้เปรียบใน
ด้านการแข่งขันเนื่องจากเรือของบริษัทฯ ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านการยกเว้นการเสียภาษี 
 

3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
การศึกษาข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีอ้า นาจตัดสินใจและมีส่ว นร่วมในการก้า หนดกลยุทธ์โดยตรง  
เพื่อวิเคราะห์สภาพโดยรวมของกิจการ โดยมีหัวข้อในการสัมภาษณ์ดังนี้ 

หัวข้อที่ 1 สถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน 
หัวข้อที่ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด้าเนินงาน 
หัวข้อที่ 3 ทิศทางและนโยบายที่ได้ก้าหนดไว้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
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หัวข้อที่ 1 สถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน  

- สถานการณ์ทั่วไป 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางน้้ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยข้อได้เปรียบ

หลายประการ เช่น การที่ประเทศไทยมีแม่น้้าสายหลักหลายสายซึ่งจะไม่มีต้นทุนในเส้นทาง
เดินเรือ เรือขนสินค้าได้มากและเป็นยานพาหนะขนส่งที่สร้างขึ้นมาในการขนสินค้าได้มาก และ
เรือมีหลายชนิดหลายขนาด และมีความได้เปรียบส้าหรับ ใช้ขนส่งระยะทางปานกลางและระยะ
ทางไกล  การขนส่งทางน้้ามีความสะดวกและปลอดภัยเมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่น
รวมถึงยังมีต้นทุนในการขนส่งที่ต่้ากว่า การขนส่งสนิค้าทางเรือยังเกิดมลภาวะที่ต่้ากว่าผู้ผลิตใน
ประเทศโดยส่วนใหญ่หันมาใช้บริการการขนส่งสินค้าทางเรือ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ข้าวสาร ข้าวโพด และมันส้าปะหลัง ใชก้ารขนส่งแบบเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งโดยไม่บรรจุ
กระสอบ ถังหรือลัง สินค้าจะเทลงไปในระวางเรือ สินค้าภาคอุตสาหกรรม เช่น ปูน ถ่านหิน แร่
ต่างๆ มักนิยมขนส่งสินค้าแบบเทกองท้าให้ผู้น้าเข้าส่วนใหญ่หันมาใช้บริการขนส่งสินค้าทางน้้า
มากขึ้น ท้าให้การขนส่งสินค้าทางน้้ามีทิศทางการเติบโตที่มีแนวโน้มสูง 

 
- แนวโน้มลูกค้าที่มาใช้บริการ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  อุตสาหกรรมต้องใช้วัตถุดิบ และที่ตั้งอุตสาหกรรม 

อยู่ห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบ วัตถุดิบจึงต้องใช้การขนส่งด้วยเรือเนื่องจากสินค้ามีปริมาณมาก
หลายหมื่นตันและสินค้าที่น้าเข้าโดยส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศโดยเรือใหญ่ โดยสินค้าที่ขนส่ง
ทางทะเลแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่  คือ 1.สินค้าเทกอง  หรือ รวมกอง  (Bulk Cargo) คือ 
สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้  ซึ่งประกอบด้วย  สินค้าแห้ง  (Dry Bulk) 2. สินค้า
หีบห่อ (Break-Bulk Cargo) คือ สินค้าที่สามารถมัดรวมกันเป็นหีบห่อได้  โดยปัจจุบันกลุ่ม
บริษัทที่น้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศยังไม่มีโลจิ สติกส์เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางน้้าเป็นของ
ตัวเองต้อง จึงต้องว่าจ้างบริษัทฯ ในการขนส่ง เช่น บมจ.ทีพีไอโพลีน ที่น้าเข้าถ่านหิน เพื่อเข้าสู่
กระบวนการผลิต และว่าจ้างในการขนส่งปูนภายในประเทศซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท 

 
หัวข้อที่ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 

- ด้านการตลาด (Marketing) 
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนกการตลาดจึงท้าให้เกิดการขาดความเชื่อมโยง 

ระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งในบางครั้งเราไม่สามารถรู้ความต้องการของลูกค้าท้าให้เราไม่
สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้เราจึงควรมีการเพิ่มการวางแผนท างการตลาด
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เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความจ้าเป็น และความต้องการของลูกค้า
เป้าหมาย รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันการ
สูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนโอกาสในการท้ายอดขาย และก้าไรแก่กิจการ  รวมถึงขาด
หน่วยงานลูกค้าสัมพั นธ์ซึ่งประกอบด้วย การ รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและตอบช้ีแจง  
การประสานงานกับแผนกอื่นในการบริการลูกค้า  การสร้างความสัมพันธ์ เยี่ยมเยียน ประชุม
สัมนากับลูกค้าการติดตามผลการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ตามที่ได้เสนอกับลูกค้าในการเยี่ยม
เยียน ซึ่งสิ่งส้าคัญต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดการปฏิบัติจะท้าให้บริษัทมียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งดีต่อการ
รักษาฐานลูกค้าเก่าท้าให้เกิดความจงรักภักดี (Brand Royalty) และเกิดการขยายกลุ่มลูกค้า 
และควรมีการส่งเสริมทางการตลาด การเพิ่มช่องทางการติดต่อและควรมีศูนย์กลางในการให้
ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากลู กค้า รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันเพื่อน้ามา
ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  
 

- ด้านสถานที่ (Place) 
        เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีท่าเรือเป็นของตนเองยังต้องท้าการเช่าท่าเรือที่จะใช้ขน 
ถ่ายสินค้าซึ่งบริเวณที่มีการขนถ่ายสิน ค้าจุดหลักๆคือบริเวณจังหวัดอยุธยาและอ่างทองซึ่งมีผู้
ให้บริการหลายรายท้าการขึ้นสินค้าด้วยเช่นเดียวกันท้าให้เจ้าของท่าเรือมีอ้านาจในการต่อรอง
ค่อนข้างสูง เกิดการขึ้นราคาซึ่งส่งผลท้าให้บริษัทมีต้นทุนในการให้บริการที่สูงแต่ใน
ขณะเดียวกันได้รับค่าขนส่งสินค้าในอัตราเดิม ซึ่งในอนาคตบริษัทจะด้าเนินการสร้างท่าเรือเป็น
ของตนเองเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯด้วยการ
แบ่งท่าเรือให้เช่าถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอีกด้วยและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระบบ
การขนส่งท้าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่้ามีรายได้ที่สูง 
 

- ด้านภัยธรรมชาติ 
        ปัญหาด้านภัยธรรมชาติถือเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญส้าหรับการขนส่งสินค้าทางน้้า 
เนื่องจากในฤดูฝนช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในฤดูฝน 
เป็นช่วงน้้าหลาก มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ   เรือเดินทางไปตามทะเลซึ่ งอาจต้อง
ประสบกับคลื่นและลมพายุท้าให้การเดินทางล่าช้าหรือหากมีพายุรุนแรงในทะเลซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการเดินเรือส้าหรับการลากจูงเนื่องจากมีคลื่นลมแรงในทะเล และในแม่น้้าน้้ามีความเชี่ยวเป็น
พิเศษต้องใช้เรือยนต์ลากจูงเป็นจ้านวนหลายล้า ท้าให้เกิดต้นทุนในการปฎิบัติงานที่สูง ขึ้น ซึ่ง
ปกติในสภาวะทั่วไปใช้เรือยนต์ในการลากจูงเรือล้าเลียงแค่เพียง 1 ล้า  
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หัวข้อที่ 3 ทิศทางและนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
 

- ด้านสภาพการแข่งขัน คู่แข่งขัน และกลยุทธ์ที่คู่แข่งขันใช้ 
สภาพการแข่งขันในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงโดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะ 

ใช้กลยุทธ์การต่อสู้ด้านราคา (Pricing Strategy) ซึ่งอาจจะมีการลดราคาในการต่อสู้อาจเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจเพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าหันมาใช้บริการ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทจะไม่
ใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการลดราคาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทไม่มีปัญหาด้านการเงิน
และบริษัทมีบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขันในด้านของความแตกต่างในการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระยะเวลาในการให้บริการที่รวดเร็วเหนือกว่าคู่แข่งขันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ที่มั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับบริษัทของเราให้มั่นใจไ ด้ว่าเมื่อมาใช้บริการกับเราสินค้า
ของท่านจะปลอดภัยและถึงจุดหมายตรงเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักขององค์กรของเรา 
 

- ด้านการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
        การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ต้องท้าการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม โดยเรา
เน้นที่จะสร้างความเติบโตโดยเนื่องจากองค์กรของเราอยู่ในช่วงเติบโตซึ่งเราจะเน้นให้
ความส้าคัญในเรื่องที่เราช้านาญนั่นก็คือการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย เป็นการสร้างความ
เติบโตโดยการเพิ่มการบริการให้สอดคล้องกับบริการเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างความแกร่งให้กับ
องค์กร 
 

- มุมมองด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถใน 
การสร้างผลตอบแทนให้องค์กร 
        เราต้องท้าการลดจุดอ่อนทีเกิดขึ้นภายองค์กรด้วยการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ภายในองค์กรโดยมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานส้านักงานและพนักงานเรือเพื่อประสิทธิภาพใน
การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และมีการท้าการตลาดโดยการมี
แผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเดิมถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทซึ่ง
เราต้องรักษาลูกค้าโดยการสร้างความภักดีให้กับลูกค้าในระยะยาว และท้าการเพิ่มฐานลูกค้า
ใหม่ให้กับองค์กรเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายในระยะยาวให้กับองค์กร 
 

- ด้านปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร 
        ปัจจัยแห่งความส้าเร็จขององค์กรคือการที่องค์กรมีความซื่อสัตย์กับลูกค้า ตลอดจน
พันธมิตรทางการค้าไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งส่งผลให้เกิดการเอื้ออ้านวยกันในเรื่องต่างๆ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการร่วมมือในการท้า งานให้อุปสรรคต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีให้กับ
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องค์กรในด้านของการปฎิบัติงาน ท้าให้ลูกค้าคลายความกังวลใจเมื่อมาใช้บริการกับองค์กร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่อยู่ในมือของเราถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและส่งตรงตามเวลา 

 
หัวข้อที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 

การวางอนาคตขององค์กรในอีก 10 ปีข้างหน้า 
- เราจะมีบริการโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลและเราจะเป็นผู้น้าใน 

กลุ่มธุรกิจเดียวกันด้วยการน้าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการขนส่งสินค้าจะมีการพัฒนารูปแบบ
การขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขันในทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านความปลอดภัย ด้านความรวดเร็ว ด้านเครื่องมือเครื่องจักร รวมถึงบริษัทเราจะเน้นบริการที่
มีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมปฎิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ บริษัทจะด้าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล 

- บริษัทเราต้องเป็นที่รู้จักในวงการผู้ประกอบการน้าเข้าและขนส่งสินค้าทางเรือ 
ล้าเลียงเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้ตั้งไว้ 

- มียอดรายได้รวมปีละ 1,000 ล้านบาท เมื่อเปิดบริการโลจิสติกส์ครบวงจร  
- มีเรือล้าเลียงที่ให้บริการขนถ่ายสินค้าไม่ต่้ากว่า 200 ล้า รวมถึงรถบรรทุกไม่ต่้า 

กว่า 100 คันเพื่อให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร 
- บริษัทต้องเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการขยายฐานการลงทุนซึ่งในอนาคต 

เปิดโอกาสให้พนักงานท้าการซื้อหุ้นของบริษัทในราคาพิเศษเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนในการ
เติบโตของบริษัทอีกทางหนึ่ง 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
- อาจต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับ 

รูปแบบการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การท้างานมีประสิทธิภาพ 
- ต้องท้าความชัดเจนในองค์กรในเรื่องของลักษณะงานที่แต่ละคนได้รับ 

มอบหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการท้างานเพื่อให้เกิดประ สิทธิภาพในการท้างานสูงสุด
เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า 

- ควรมีการน้าเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้ในการขนส่งแทนการท้างานแบบเดิมคือ  
ระบบ manual เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า โดยการ
ติดต่อกันทาง Email 
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บทสรุปสัมภาษณ์ลูกค้า 
การศึกษาข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดย

มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5 บริษัท โดยการสัมภาษณ์ระดับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการซึ่งมีส่วน
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการและน้าผลที่ได้มามาวิเคราะห์ โดยสรุปเนื้อหาจากการสัมภาษณ์มี
ดังนี้ 
 
สาเหตุที่ท่านเลือกใช้บริการกับทางบริษัท 
โดยสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

- ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ 
        ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการรับบริการขนส่งจากทาง 
บริษัทซึ่งทางลูกค้าได้ให้ความเห็นว่าทางบริษัทฯมีการเอาใจใส่ดูแลสินค้าเป็นอย่างดี ซึ่ งเป็นผล
มาจากการที่บริษัทฯมีการดูแลบ้ารุงรักษาเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงอุปกรณ์และสิ่ง
อ้านวยความสะดวกในเรือที่มีอย่างเพียบพร้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ 
 

- ด้านราคา 
        ลูกค้าได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าระดับราคาการให้บริการของบริษัทฯ  
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ระดับราคาไม่สูงไปหรือต่้าไป เมื่อเทียบกับการบริการ และทางบริษัทฯ
มีเรือใหม่ส้าหรับการให้บริการและมีจ้านวนที่เพียงพอในการให้บริการ 
 

- ด้านเทคโนโลยี 
        ลูกค้าได้ให้ความเห็นว่าในปัจจุบันบริษัทฯมีการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขนส่ง
สินค้า ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯและลูกค้าในเรื่องของการประหยัดเวลา และสามารถขนส่งสินค้าถึง
ที่หมายด้วยความรวดเร็ว 
 
ปัญหาที่ท่านพบจากการใช้บริการกับทางบริษัท 
 
โดยสรุปเป็นหัวข้อปัญหาได้ดังนี ้

- ด้านบุคลากร 
        ลูกค้าได้ให้ความเห็นว่ามีพนักงานประจ้าเรือบางท่านมีกริยาและค้าพูดที่ไม่เหมาะสมและ
ในบางครั้งขาดความร่วมมือในการท้างานโดยให้ความเห็นว่าควรมีการฝึกอบรมขึ้นส้าหรับ
พนักงานประจ้าเรือในการปฎิบัติงาน 
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- ด้านการติดต่อสื่อสาร 
        ลูกค้าพบปัญหาในการติดต่อกับฝ่ายปฎิบัติการท้าให้เกิดความล่าช้าในการปฎิบัติงานหรือ
อาจท้าให้เกิดปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการสั่งงานได้ซึง่อาจท้าให้เกิดความเสียหายใน
ความล่าช้าจากการติดต่อท้าให้เกิดผลกระทบในด้านการขนส่งสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะอื่น 

- ควรมีเพิ่มการบริการขนส่งแบบครบวงจร เช่น การขนส่งสินค้าทางรถควบคู่ไป 
กับการขนส่งสินค้าทางน้้า 

- มีการปรับปรุงพัฒนาในเทคโนโลยีส้าหรับการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องในด้าน 
เครื่องจักร อุปกรณ์ในตัวเรือ และล้าเรือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมส้าหรับสินค้า
หลากหลายประเภท 

- อยากให้มีช่องทางพิเศษที่จะให้ลูกค้าติดต่องานและรับเรื่องร้องเรียนจากปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในการท้างาน 

 
ตารางที่ 5 :   แสดงการเรียงล้าดับการให้ความส้าคัญของลูกค้าแต่ละราย เรียงจากความส้าคัญ
มากที่สุดไปน้อยที่สุด 

ปัจจัย รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 4 รายที่ 5 

ด้านคุณภาพและความปลอดภัย 1 1 1 1 1 

ด้านราคา 3 2 2 3 3 

ด้านเทคโนโลยี 2 4 4 2 2 

ด้านกระบวนการบริการ 4 3 3 4 4 

ด้านบุคลากร 5 5 5 5 5 
 
จากการพิจารณาพบว่า  

ลูกค้าให้ความส้าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 
 ลูกค้าให้ความส้าคัญด้านเทคโนโลยมีาเป็นอันดับที่ 2 
 ลูกค้าให้ความส้าคัญด้านราคามาเป็นอันดับที่ 3 
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 ลูกค้าใหค้วามส้าคัญในด้านกระบวนการบริการเป็นอันดับที่ 4 และให้ความส้าคัญกับ
บุคลากรเป็นล้าดับสุดท้าย 
 
3.4 การสรุปประมวลผล ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์
3.4.1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis) 
 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength ‟S) 

• มีเรือล้าเลียงและเรือยนต์ที่ให้บริการเป็นจ้านวนมากซึ่งมีหลายขนาดและรูปแบบที่ 
เหมาะสมในการขนส่งสินค้าในแต่ละประเภท 

• ผู้บริหารมีประสบการณ์ในวงการขนส่งสินค้าทางเรือมานานกว่า 30 ปีเนื่องจากใน 
อดีตเคยมีอาชีพเป็นพนักงานประจ้าเรือและได้ท้างานเกี่ยวกับเรือมาตั้งแต่เด็กจึงได้ก่อตั้ง ห้าง
หุ้นส่วนพรปิยะขนส่งขึ้น และกิจการได้มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จึงได้ มีมติเปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท พรปิยะขนส่ง 1995 จ้ากัดและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต ใน
ที่สุดจนถึงปัจจุบัน 

• มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขนถ่ายสินค้าท้าให้การท้างานมีประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยสูง 

• พนักงานมีประสบการณ์ในการท้างานสูงและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
• มีอู่ต่อเรือและซ่อมเรือเป็นของตัวเอง ซึ่งมีใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและออกแบบเรือ 

โดยช่างผู้มีความช้านาญ 
• มีการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งสินค้าตรงตามก้าหนดเวลา 
• มีพันธมิตรทางธุรกิจ 

 
จุดอ่อน (Weakness ‟W) 

• ให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้าทางเรอืเพียงอย่างเดียวซึ่งยังไม่สามารถสนองตอบต่อ 
ความต้องการของลูกค้าได ้

• พนักงานประจ้าเรือมีความรู้น้อย ท้าให้การสื่อสารล้าบาก  
• มีต้นทุนในการต่อเรือค่อนข้างสูง 
• ขาดการท้าการตลาดที่ด ี
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โอกาส(Opportunity ‟O) 

• รัฐบาลไทย ให้การสนับสนุนธุรกิจน้าเข้าและส่งออก ท้าให้ธุรกิจมีอตัราขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ทุกปีและอัตราการน้าเข้าของสินค้ามีแนวโน้มไปในทางที่เพิ่มขึ้น  

• ผู้น้าเข้าและส่งออกส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้การขนส่งสินค้าทางน้้าเนื่องจากขนส่งได้ใน 
ปริมาณที่มากและมีต้นทุนต่้า 

• ภาครัฐให้ความส้าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนซึง่เป็นผลดีต่อ 
การขนส่งสินค้าเนื่องจากกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
 

อุปสรรค (Threat- T) 

• มีข้อจ้ากัดในด้านกฎหมายของกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวีในเรื่องของ 
ปริมาณเรือล้าเลียงที่ลากจูงในแต่ละครั้งต้องมีความยาวต่อกันไม่เกิน 4 ล้า และข้อจ้ากัดในการ
จอดเรือกลางแม่น้้า  

• ความผันผวนทางการเมืองท้าให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้น 
• การแข่งขันสูงคู่แข่งขันมีศักยภาพในการแข่งขัน 
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ตารางที่ 6 : แสดงการก้าหนด SWOT 
จุดแข็ง (Strength ‟S) จุดอ่อน (Weakness ‟W) 

• มีเรือล้าเลียงและเรือยนตท์ี่ให้บริการ
เป็นจ้านวนมาก 

• ผู้บริหารมีประสบการณ์ในวงการ
ขนส่งสินค้าทางเรือมานานกว่า 30 ปี 

• มีพันธมิตรทางธุรกิจ 
• มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขน

ถ่ายสินค้า 
• พนักงานมีประสบการณ์ในการท้างาน

สูงและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างด ี
• มีอู่ต่อเรือและซ่อมเรือเป็นของตัวเอง 

          มีการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภยั และ           
          ส่งสินค้า 

• ให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้าทาง
เรือเพียงอย่างเดียว 

• พนักงานประจ้าเรือมีความรู้น้อย ท้า
ให้การสื่อสารล้าบาก  

• มีต้นทุนในการต่อเรือค่อนข้างสูง 
• ขาดการท้าการตลาดที่ด ี

 

โอกาส(Opportunity ‟O) อุปสรรค (Threat- T) 

• รัฐบาลไทย ให้การสนบัสนุนธุรกิจ
น้าเข้าและส่งออก ท้าให้ธุรกิจมี
อัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี 
และอัตราการน้าเข้าของสินค้ามี
แนวโน้มไปในทางที่เพิ่มขึ้น  

• ผู้น้าเข้าและส่งออกส่วนใหญ่หันมา
เลือกใช้การขนส่งสินค้าทางน้้า
เนื่องจากขนส่งได้ในปริมาณที่มาก
และมีต้นทุนต่้า 

• ภาครัฐให้ความส้าคัญในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้า
เนื่องจากกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

• มีข้อจ้ากัดในด้านกฎหมายของ
กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี
ในเรื่องของปริมาณเรือล้าเลียงที่ลาก
จูงในแต่ละครั้งต้องมีความยาวต่อกัน
ไม่เกิน 4 ล้า และข้อจ้ากัดในการจอด
เรือกลางแม่น้้า  

• ความผันผวนทางการเมืองท้าให้
ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้น 

• การแข่งขันสูงคู่แข่งขันมีศักยภาพใน
การแข่งขัน 
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3.4.2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
การก าหนดกลยุทธ์  

แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจาก การก้าหนดกลยุทธ์ด้วยแมททริกซ์ อุปสรรค -
โอกาส-จุดอ่อน -จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths) และ TOWS Matrix 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก หลังจากนั้นจึงน้าเอาข้อมูลดังกล่าว
มาสรุปรวบรวมกับข้อมูลทุติยภูมิ และผลจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์
สภาพ แวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model) การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
แล้วจึงน้าเอาข้อมูลทั้งหมดมาก้าหนดแนวทางเลือก  และกลยุทธ์ทางเลือกส้าหรับบริษัท ได้
ข้อสรุปเพื่อก้าหนดแนวทางเลือกในการแก้ปัญหา (Strategic Alternative)  

ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยการแบ่งกลยุทธ์เป็น 3 ระดับคือ 
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business strategy) 
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional strategy) 

 
1.  การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
     
 ส้าหรับการก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรของ บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัด นั้น
หากดูผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix แล้วก้าหนดกลยุทธ์ โดยก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรได้ 3 
กลยุทธ์ดังนี ้
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ตารางที่ 7:  แสดงการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ Corporate Level Strategy โดยใช้ TOWS Matrix 

 
                          
                                   
                          ภายใน 
 
 
       ภายนอก 
 

จุดแข็ง(Strengths) 
S1. มีเรือล้าเลียงและเรือยนต์ที่ให้บริการ
เป็นจ้านวนมาก 
S2. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในวงการขนส่ง
สินค้าทางเรือมานานกว่า 30 ปี 
S3. มีพันธมิตรทางธุรกิจ 
S4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขน
ถ่ายสินค้า 
S5. พนักงานได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
S6. มีอู่ต่อเรือและซ่อมเรือเป็นของตัวเอง 
S7. มีการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และส่ง
สินค้าตรงตามก้าหนดเวลา 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
W1. ให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้าทางเรือเพียง
อย่างเดียว 
W2. พนักงานประจ้าเรือมีความรู้น้อย ท้าให้การ
สื่อสารล้าบาก 
W3. มีต้นทุนในการต่อเรือค่อนข้างสูง 
W4. ขาดการท้าตลาดที่ดี 
 
 
 
 
 

              SO 
     มีจุดแข็งและมีโอกาส 

               WO 
มีจุดอ่อนและมีโอกาส 

โอกาส(Opportunities) 
O1. รัฐบาลไทย ให้การสนับสนุนธุรกิจ
น้าเข้าและส่งออก ท้าให้ธุรกิจมี
อัตราขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกปี และอัตราการ
น้าเข้าของสินค้ามีแนวโน้มไปในทางที่
เพิ่มข้ึน  
O2. ผู้น้าเข้าและส่งออกส่วนใหญ่หันมา
เลือกใช้การขนส่งสินค้าทางน้้าเนื่องจาก
ขนส่งได้ในปริมาณที่มากและมีต้นทุนต่้า 
O3. ภาครัฐให้ความส้าคัญในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและเรื่องเก่ียวกับภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้า
เนื่องจากกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

S1+S2+S4+S7+O1+O2 
กลยุทธ์การเจริญเติบโต(Growth 

strategies) 
1. กลยุท์การเจาะตลาด (Market 

penetration) เพื่อเพิ่มสายของ
ผลิตภัณฑ์เข้าไปในตลาดเดิม 

2. การรวมตัวไปข้างหลัง 
(Backward integration) เพื่อ
การรวมโรงงานผลิตลดปัญหา
ทางด้านต้นทุน 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
development) ที่หลากหลาย 
แปลกใหม่ 

W2+W4+O1 
กลยุทธ์ความคงที่ (Stability strategy) 

 
     เสนอผลิตภัณฑ์เดิมสู่ท้องตลาดเดิม 
ปรับเปล่ียนภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รักษาสภาพตลาดเดิมไว้  
 

                 ST 
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 

                 WT 
มีจุดอ่อนและมีข้อจ ากัด 

อุปสรรค(Threats) 
T1. มีข้อจ้ากัดในด้านกฎหมายของ
กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวีใน
เรื่องของปริมาณเรือล้าเลียงที่ลากจูงในแต่
ละครั้งต้องมีความยาวต่อกันไม่เกิน 4 ล้า 
และข้อจ้ากัดในการจอดเรือกลางแม่น้้า  
T2. ความผันผวนทางการเมืองท้าให้
ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากข้ึน 
T3. การแข่งขันสูงคู่แข่งขันมีศักยภาพใน
การแข่งขัน 
T4. ปัญหาสภาวะน้้ามันปรับตัวท้าให้
ต้นทุนสูง 

S1+S5+T2 
กลยุทธ์ความคงที่ (Stability strategy) 
        การป้องกันไว้ในเรื่องรักษาคุณภาพ
ของบริการไว้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความไว้วางใจในให้กับ บริษัทฯ ในตลาด
เป้าหมายเดิม 

W3+W4+T1+T3 
กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy 
  กลยุทธ์การปรับเปล่ียนเป็นการปรับเปล่ียนเพื่อ
เตรียมตัวสู่การแข่งขัน รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด้าเนนิงาน 
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1.1 กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)  
บริษัทฯอยู่ในช่วงเจริญเติบโตกลยุทธท์ี่ใช้นั้นให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานที่ตน 

ช้านาญในแต่ละธุรกิจเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ ซึ่งกิจการก็มีจุดเด่นในเรื่องของการ
ให้บริการที่รวดเร็ว และมีการเพิ่มบริการรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริการเดิม
คือการขนส่งสินค้าทางน้้าเพื่อสร้างต้าแหน่งในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง 
 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บริษัทฯ มีก้าไรสูงขึ้น และมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นท้าให้บริษัทฯเป็นที่รู้จักของลูกค้าและ
เจาะตลาดมากขึ้น 
  ข้อด ี
   1. ท้าให้เพิ่มยอดขาย ท้าให้มีโอกาสที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 

2. สามารถน้าเสนอบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

อย่างทั่วถึง 
   ข้อเสีย 

1. ค่าใช้จ่ายสูง 
2. ความเสี่ยงต่อสภาวะเศรษฐกิจและความไมม่ั่นคงทางการเมือง 

 
1.2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategies)  
เป็นกลยุทธ์เพื่อการป้องกันไว้ในเรื่องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการบริการ ให้กับบริษัทฯ ในตลาดเป้าหมายเดิม  และเป็นการ
รักษาตลาดเป้าหมายไว้ จึงต้องใช้กลยุทธ์ความคงที่ เพื่อให้บริษัทฯเกิดความพร้อม 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   รักษาตลาดเป้าหมายเดิมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
  ข้อด ี

1. ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในภาวะที่มีการแข่งขันสูง 
2. ลดความเสี่ยงในกรณีที่ภาวะทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรือสถานการณ์ทาง

การเมืองไม่เอื้ออ้านวยต่อการลงทุน 
  ข้อเสีย 

1. ท้าให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในธุรกิจเดียวกัน 
2. เสียโอกาสในการขยายขอบเขตเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย 
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1.3 กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน (Retrenchment Strategies)  
  เป็นลักษณะขององค์กรที่ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ได้ เป็นการปรับเปลี่ยน
เพื่อเตรียมตัวแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง เช่น การท้า Reengineering องค์กร หรือการเพิป่ระสิทธิภาพ
การท้างาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท้าให้การท้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเมื่อเกิด
การพัฒนาสามารถท้าให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ข้อด ี
1. สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงท้าให้มีก้าไรเพิ่มมากขึ้นได้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 
ข้อเสีย 
1. เป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันมคีวามเป็นผู้น้าในตลาด และจะส่งผลให้บริษัทม ี

ยอดขายทีล่ดลง 
2. เสียศักยภาพทางการแข่งขันหรือส่วนแบ่งทางการตลาด 

 
2.  การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
 
 บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัดประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ 3 หน่วยประกอบไป
ด้วย สายงานการขนส่งสินค้าโดยเรือ สายงานตักสินค้าด้วยรถแบ๊คโฮ และสายการต่อเรือโดยอู่
เรือ ซึ่งในการก้าหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) จะพูดถึงสายงานการขนส่ง
สินค้าโดยเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 จากข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์ ท้าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
บริษัท ซึ่งมีการท้าการตลาดควรมีการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกใน การใช้กลยุทธ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารทั่วไป
หัวหน้าหน่วยธุรกิจ มีหน้าที่คิดวิธีการแข่งขันและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ก้าหนดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ระบุปัญหาการ
ปฏิบัติการมี 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8:แสดงการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ Business Unit Level Strategy โดยใช้ TOWS 
Matrix 

                                ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

                จุดแข็ง (S) 
S1. มีเรือล้าเลียงและเรือยนต์ที่
ให้บริการเป็นจ้านวนมาก 
S2. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในวงการ
ขนส่งสินค้าทางเรือมานานกว่า 30 ปี 
S3. มีพันธมิตรทางธุรกิจ 
S4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ขนถ่ายสินค้า 
S5. มีอู่ต่อเรือและซ่อมเรือเป็นของ
ตัวเอง 
S6. มีการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
และส่งสินค้าตรงตามก้าหนดเวลา 

                จุดอ่อน (W) 
W1. ให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้า
ทางเรือเพียงอย่างเดียว 
W2. พนักงานประจ้าเรือมีความรู้น้อย 
ท้าให้การสื่อสารล้าบาก 
W3. มีต้นทุนในการต่อเรือค่อนข้างสูง 
W4. ขาดการท้าตลาดที่ดี 
W5. ขาดประสิทธิภาพทางด้านการ
สื่อสารการตลาดกับลูกค้า 
 

               โอกาส (O) 
โอกาส(Opportunities) 

O1. รัฐบาลไทย ให้การสนับสนุนธุรกิจ
น้าเข้าและส่งออก ท้าให้ธุรกิจมีอัตรา 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกปี และอัตราการ
น้าเข้าของสินค้ามีแนวโน้มไปในทางที่
เพิ่มข้ึน  
O2. ผู้น้าเข้าและส่งออกส่วนใหญ่หันมา
เลือกใช้การขนส่งสินค้าทางน้้าเนื่องจาก
ขนส่งได้ในปริมาณที่มากและมีต้นทุนต่้า 
O3. ภาครัฐให้ความส้าคัญในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและเรื่องเก่ียวกับภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้า
เนื่องจากกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

              SO Strategies 
S4+S6+S7+O1+O2 

กลยุทธ์ความแตกต่าง(Differentiation 
Strategy) โดย 

- คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  
- การสร้างชื่อเสียงของกิจการ 

สร้างการเป็นที่รู้จัก  
- นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 

                WO Strategies 
             W1+O1+O2+O3 
กลยุทธ์การเน้นเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุน
(Cost Leadership) 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งขันอื่นๆ  
โดยเราสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ
ได้ไม่ว่าจะเป็น การตลาด สามารถ
ก้าหนดขยายตลาดได้กว้างขวางมากข้ึน  
 

             อุปสรรค(T) 
T1. มีข้อจ้ากัดในด้านกฎหมายของ
กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวีใน
เรื่องของปริมาณเรือล้าเลียงที่ลากจูงใน
แต่ละครั้งต้องมีความยาวต่อกันไม่เกิน 4 
ล้า และข้อจ้ากัดในการจอดเรือกลาง
แม่น้้า  
T2. ความผันผวนทางการเมืองท้าให้
ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากข้ึน 
T3. การแข่งขันสูงคู่แข่งขันมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน 
T4. ปัญหาสภาวะน้้ามันปรับตัวท้าให้
ต้นทุนสูง 

                    ST Strategies 
S2+S4+S6+T2+T3 

กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus 
strategy) โดยมุ่งที่กลุ่มลูกค้าหรือส่วน
ตลาดที่แคบการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

มักจะใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
มากกว่าทางด้านต้นทุน  

 

                  WT Strategies 
W4+W5+T2+T3+T4 

กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus 
strategy) จะเป็นการมุ่งที่กลุ่มลูกค้า
หรือส่วนตลาดที่แคบ กลยุทธ์ด้านความ
แตกต่างเฉพาะกลุ่ม จะให้ความสนใจใน
ส่วนตลาดที่แคบจากตลาดโดยรวม  
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2.1. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  
 เป็นกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรที่มุ่งตลาดเป้าหมายโดยกว้าง โดยการสร้างมูลค่าต่าง 
ๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน เช่ น คุณภาพ เทคโนโลยี หรือการบริการ เป็นต้น การมีความ
แตกต่างที่โดดเด่น จะสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าต่อองค์กร สามารถสร้างผลก้าไรที่สูงให้แก่
องค์กรโดยธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างได้จากจุดแข็งของบริษัท เช่น การให้บริการที่
รวดเร็วส่งสินค้าถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัยท้าให้เกิด
ความผิดพลาดน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้สามารถท้าให้ผู้บริโภคไว้วางใจที่จะใช้บริการของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บรษัทฯสามารถใช้ความแตกต่างที่มีในองค์กรมาเป็นจุดเด่นในการดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพและความปลอดภัยที่มีต่อตัวสินค้าที่
รับบริการขนส่งท้าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ข้อดี 
1. การแข่งขันจะเบาบางลงเมื่อเรามีบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
2. ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีกับบริษัทจะไม่หวั่นไหวต่อราคาที่เปลี่ยนแปลง 

 
ข้อเสีย 
1. ถ้าคู่แข่งขันใช้กลยุทธ์เดียวกับผลที่ออกมาจะเสมอกันทุกฝ่าย 
2. มีการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างค่อนข้างสูง 

 
 2.2  กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรที่มีตลาดเป้าหมายกว้าง โดยการสร้างประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินงาน ในขณะที่ควบคุมต้นทุนต่้าสุด ท้าให้องค์กรมีก้าไรสูงขึ้น และสามารถอยู่รอด
ได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและการมีต้นทุนต่้าจะเป็นการกีดกันการเข้าสู่
อุตสาหกรรมของผู้เข้าตลาดรายใหม่ได้ด้วย ธุรกิจอาจลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานที่ไม่จ้าเป็น
ออกไปโดยท้าการจัดระบบการท้างานที่มีเดิมให้มีระบบมากขึ้นเพื่อลดการเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานที่ซ้้าซ้อนออกไป 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ลูกค้าเลือกที่จะมาใช้บริการ มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนในการให้บริการต่้าท้าให้มี
ก้าไรสูงและส่งผลให้ราคาค่าบริการต่้ากว่าคู่แข่งขันซึ่งเป็นผลดีในการที่สามารถชักจูงให้ลูกค้า
เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย 
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ข้อดี 
1. ตั้งราคาค่าบริการได้ต่้ากว่าคู่แข่งขันท้าให้เป็นการชักจูงลูกค้า 
2. ธุรกิจได้รับผลก้าไรสูงขึ้นจากการลงทุนที่ลดลง 

ข้อเสีย 
1. การตัดราคาจะน้าไปสู่การขาดทุน 
2. เป็นกลยุทธ์ที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 
2.3 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ าในลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus 

Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการท้าต้นทุนให้ต่้าเช่นกัน แต่มุ่งเจาะตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ถ้าเห็นว่าขนาดของมูลค่าตลาดเฉพาะกลุ่มนั้นคุ้มค่าพอที่จะเข้าไปจับและการสนใจเฉพาะ
กลุ่มจะท้าให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นการระบุขอบเขตของตลาดให้แคบ 
แล้วพัฒนาให้สินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน ขายสินค้าและให้บริการลูกค้าได้เป็นจ้านวนมาก
ในเวลาเดียวกัน และมีราคาและต้นทุนต่้ากว่าของคู่แข่งรายเล็ก ๆ  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนในการให้บริการต่้าท้าให้มีก้าไรสูงและส่งผลให้ราคา
ค่าบริการต่้ากว่าคู่แข่งขันซึ่งเป็นผลดีในการที่สามารถชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย 

 
ข้อด ี

  -  ลดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา  

  -  สามารถขายสนิค้าในราคาถูกให้กลุ่มลูกค้าที่คู่แข่งอื่นในตลาดมองข้าม 

  -  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุม่ได้ด ี

  -  ตั้งราคาสินค้าได้ต่้า 
ข้อเสีย 

  -  ความต้องการของลูกค้าที่ไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงในการเจาะกลุ่มตลาด

เพียงประเภทเดียว 

  -  การใช้ทรัพยากรในขั้นตอนต่างๆ อาจไม่มีประสิทธิภาพพอ ท้าให้ไม่สามารถ 

ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง 
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2. 4. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus 

Strategy) 

         เป็นกลยุทธ์ที่พยายามสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของลูกค้า 

แต่จะมุ่งเน้นลูกค้าในตลาดเฉพาะ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเหล่านี้ ถ้าท้าให้ลูกค้าประทับใจได้

ส้าเร็จ ก็จะเกิดเป็นลักษณะพิเศษที่เหนือกว่าคู่แข่ง และมีโอกาสประสบความส้าเร็จในการ

ด้าเนินงานได้ต่อไป 

ข้อดี 

 - ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภคเล็กๆ ในตลาด 

ข้อเสีย 

 -  ข้อจ้ากัดด้านทรัพยากรต่างๆ 

 
3.  การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy) 
 
        กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นกลยุทธ์การด้าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและกล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ จากที่ได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจัยและโน้มต่างๆ ซึ่งท้าให้สามารถน้ามา
ก้าหนดทิศทางของบริษัทได้แล้ว ในล้าดับต่อไปจะเป็นการน้าเสนอกลยุทธ์ระดับหน้าที่เข้ามาใช้
เพื่อให้สามารถตอบรับกับแนวทางที่บริษัทควรจะด้าเนินในส่วนนีด้ังนั้นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่
บริษัทตัดสินใจเลือกคือ กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์บริหารลูกค้า
สัมพันธ์ กลยทุธ์วิจัยและพัฒนา กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจาก
ทุกกลยุทธ์มีส่วนช่วยให้บริษัทฯสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์วิจ้ยและพัฒนา 
เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น และกลยุทธ์ทรัพยากลบุคคล เพื่อ
ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ซึ่งกลยุทธ์ทุกส่วนล้วนมีความส้าคัญและช่วย
ผลักดันองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความ
ได้เปรียบ คู่แข่งขัน ท้าให้องค์กรเติบโต สามารถท้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับได้ในระยะยาว 
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ตารางที่ 9 : แสดงการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ Functional Level Strategy โดยใช้ TOWS Matrix 

                                ปัจจัย
ภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

                จุดแข็ง (S) 
1. มีกระบวนการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพบริการด้วยความ
รวดเร็วและปลอดภัย 
2.ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการ
ท้างานด้านการขนส่งเป็นระยะ
เวลานาน 
3.บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้าในด้านบริการที่รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
4.มีเงินทุนหมุนเวียนสูง 
 

                จุดอ่อน (W) 
1.พนักงานประจ้าเรือมีความรู้
น้อยขาดการฝึกอบรมด้าน
คุณภาพ 
2.ขาดพนักงานด้านการตลาดท้า
ให้ฐานลูกค้าใหม่มีจ้านวนน้อย 

               โอกาส (O) 
โอกาส(Opportunities) 

1.รัฐบาลให้การสนับสนุนภาคการ
น้าเข้าและส่งออกเกิดการขยายตัว
ทางการค้า 
2.ผู้บริโภคหันมาใช้บริการการ
ขนส่งสินค้าทางเรือเน่ืองจากมี
ต้นทุนต่้าและมีความปลอดภัยมาก
ที่สุด 

SO Strategies 
S1+S2+S3+O1+O2 

ใช้ประสบการณ์ของผู้บริหารและ
ความไว้วางใจจากลูกค้าในการ

พัฒนาและปรับปรุงบริการเพื่อให้
สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ 

WO Strategies 
W1+W2+O2 

 
มีการฝึกอบรมพนักงานประจ้าเรือ

ให้มีคุณภาพเพื่อการให้บริการ
ลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

             อุปสรรค(T) 
1.ลูกค้ามีความรอบคอบมากขึ้นใน
การตัดสินใจใช้บริการการขนส่ง 
2.ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มของ
อัตราการเติบโตน้อยลง 
3.คู่แข่งขันมีจ้านวนมากขึ้น 
 

ST Strategies 
S1+S3+S4+T1+T2 

 
พัฒนาการบริการและ

ประสิทธิภาพในการขนส่งเพื่อเป็น
การดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษา

ฐานลูกค้าเก่า 

WT Strategies 
W2+T1+T3 

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการ
ท้างาน 
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STP Marketing 
         STP เป็นการก้าหนดตลาดเป้าหมายของกิจการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนส้าคัญ  3 
ขั้นตอน ดังนี ้   

1. การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) – S 
เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร ์
บริษัทฯ จะ เน้นลูกค้าในภาคกลาง เช่น จังหวัดอยุธยา อ่างทอง  แล ะจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และในภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี เป็นต้น เนื่องจากเส้นทางดังกล่างมี
ท่าเรือหลักที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าที่จะท้าการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ 

เกณฑ์พฤติกรรม 
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการน้าเข้าและส่งออกมีอัตราการใช้

บริการที่สม่้าเสมอ ซึ่งมีโอกาสในการซื้อบริการสูง 
 

2. การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target market selection) – T 
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มธุรกิจที่ประกอบกิจการน้าเข้าและส่งออกสินค้ารายใหญ่ของ

ประเทศไทย เช่น บมจ .ทีพีไอโพลีน บจ .เซ็นทรัลเคมีภัณฑ์ โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะท้าการขนถ่าย
สินค้าขาเข้าและขาออกไปยังต่างประเทศโดยจะมีการว่าจ้างทางบริษัทฯ ขนถ่ายสินค้าไปยังเรือ
ใหญ่ที่จอดอยู่บริเวณกลางทะเล ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  

 
3. การก้าหนดต้าแหน่งของผลิตภัณฑ ์(Product position) - P 

การวางต้าแหน่งทางการตลาด เน้นการสร้างความแตกต่างด้านการบริการ ที่เหนือกว่า
ด้วยการการติดตั้งระบบ GPRS ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของเรือได้ในทุกเวลา เป็นสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการขนส่งกับเราจะได้รับการ ส่งมอบสินค้าด้วยความรวดเร็ว 
ตรงต่อเวลาโดยที่สินค้าปลอดภัยและครบถ้วน  
 
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) 
        การตลาดเป็นการศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้วน้าเสนอสินค้าและบริการ ซึ่งจะ
วิเคราะห์การตลาดโดยใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าและรักษาลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์การตลาดเป็นวิธีการใช้เครื่องมือการตลาด (ส่วนประสม
การตลาด ) เพื่อตอบสนองคว ามต้องการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาลูกค้าซึ่ง
ประกอบด้วย 7P’s 
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1. สินค้าและบริการ (Product) คือ การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความ 
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการบริการขนส่งสินค้าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 บริการขนส่งแบบสินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) คือ สินค้าทั่วไปที่ไม่ 
สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแห้ง (Dry Bulk) ซึ่งการขนส่งสินค้าประเภท
เทกองมีการท้าความสะอาดท้องเรือก่อนการบรรทุกในทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับสินค้า เช่น ถั่วเหลือง มันส้าปะหลัง ปุ๋ย เป็นต้น 

1.2 บริการขนส่งแบบสินค้าหีบห่อ (Break-Bulk Cargo) คือ สินค้าที่สามารถมัดรวมกัน 
เป็นหีบห่อได้ซึ่งการขนส่งสินค้าหีบห่อมีความง่ายและสะดวกส้าหรับการขนส่งเนื่องจากสินค้าได้
บรรจุอยู่ในหีบห่อง่ายต่อการดูแลรักษา เช่น ปูน ข้าวบรรจุกระสอบ เป็นต้น 
 ซึ่งการให้บริการขนส่งสินค้ากั บลูกค้าควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและควรน้าเสนอถึง
คุณภาพของการบริการเพื่อเป็นการตอกย้้าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจที่จะมาใช้
บริการกับทางบริษัท 
 

2. ราคา (Price) การก้าหนดราคาจะต้องให้ถูกต้องยุติธรรม นอกจากนี้ยังต้อง 
ค้านึงถึงต้นทุนลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย ปัจจัยในการตั้งราคาประกอบด้วย 

- ต้นทุนผันแปรประกอบด้วย ค่าเช่าท่า ค่าน้้า ค่าไฟ ค่าน้้ามัน เป็นต้น 
- ต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาเรือ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน 

การขนส่งสินค้า เป็นต้น  
- ท้าเลที่ตั้ง การตั้งราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับท้าเลที่ตั้งและระยะทางในการขนส่ง 

สินค้าเนื่องจากถ้าระยะทางไกลต้องมีต้นทุนเรื่องค่าน้้ามันเพิ่มขึ้นรวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการถ่วง
น้้าเรือในกรณีน้้าหลากเนื่องจากเรือไม่สามารถลอดใต้สะพานบางแห่งได้ท้าให้มีคว ามจ้าเป็นใน
การสูบน้้าเข้าเรือเพื่อให้เรือลอดผ่านใต้สะพานได้  และมีการสูบน้้าออกเมื่อเรือสามารถลอดใต้
สะพานได้แล้ว 

- โครงสร้างราคาค้านวณโดยต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ + ก้าไรที่ต้องการ  
ราคาที่ทางบริษัทฯตั้งขึ้นมานั้นอาจมีราคาบางอัตราที่สูงเนื่องจากทางบริษัทฯมีการน้า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อให้การบริการมีคุณภาพ 
 

3. การจัดจ าหน่าย (Place)  ต้องสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ได้ทันเวลา สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา และความสะดวกของลูกค้า ในส่วนของบริษัทฯ 
สถานที่ในที่นี้หมายถึง ท่าเรือที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าเนือ่งจากในการรับค้าสั่งซื้อของลูกค้าทาง
บริษัทฯ จะเป็นผู้ด้าเนินการในการจัดหาท่าเรือที่จะท้าการขึ้นสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งท่าเรือมี
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ความส้าคัญมากส้าหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางน้้า ซึ่งจะมีท่าเรือในอยู่ในบริเวณจังหวัด
อ่างทองและอยุธยา ซึ่งจะต้องท้าการจองท่าเรือเนื่องจากหลายๆบริษัทฯ ยังต้องท้าการเช่า
ท่าเรือเอกชน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีท่าเรือเป็นของตัวเอง  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิด 
ความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมการ่ใช้บริการ 

- การท้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดของสินคา้ 
และบริการให้ลูกค้าได้รับรู ้

- การโฆษณาผ่านนิตยสารส้าหรับการขนส่ง เช่น logistics Thailand เพื่อเป็น 
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 
5. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนในการด้าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรและลูกค้าเพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
รูปภาพที่ 17: แสดงถึงกระบวนการท้างาน (Process) 
 

 
 

5.1 รับค้าสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสินค้าที่จะท้าการ
ขนส่ง ต้นทาง – ปลายทางในการขนส่ง จ้านวนตันของสินค้า ซึ่งทางบริษัท
จะแฟ็กซ์ใบสั่งซื้อให้กับลูกค้า ซึง่จะต้องระบุเงื่อนไข และราคา เพื่อเป็นการยืนยัน
ค้าสั่งซื้อ 

5.2 ฝ่ายปฎิบัติการเตรียมความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขนส่ง รวมถึง
ท่าเรือที่จะท้าการขึ้นสินค้า 
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5.3 ลากเรือไปยังเกาะสีชังเพื่อท้าการขนส่งถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่เรือล้าเลียงและท้า
การลากจูงไปยังจุดหมายปลายทาง 

5.4 เมื่อถึงจุดหมายปลายทางคือท่าเรือที่ได้ท้าการก้าหนดไว้ จะท้าการขนถ่ายสินค้าขึ้น
จากเรือล้าเลียงเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการท้างาน 

6. บุคลากร (People) เป็นส่วนหนึ่งในความส้าเร็จขององค์กร จึงจะต้องค้านึงถึง 
ประสิทธิภาพของบุคลากรที่จะเข้าร่วมงาน และตอบสนองความต้องการข ององค์กรได้ส้าหรับ
พนักงานประจ้าเรือจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ พนักงานประจ้าเรือล้าเลียง (สรั่ง) ต้องเป็นผู้ที่มี
ระเบียบวินัยในการท้างาน มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบเนื่องจากต้องเป็นผู้ดูแลสินค้า
ของลูกค้าให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและครบถ้วน พนักงานขับเรือยนต์ (กัปตัน) ต้องเป็นผู้มี
ความช้านาญและมีทักษะในการขับเรือเป็นอย่างดีเนื่องจากต้องลากจูงเรือล้าเลียงที่บรรทุก
สินค้า 1 พวง ซึ่งประกอบด้วยเรือล้าเลียงต่อกันเป็นจ้านวน 4 ล้า ซึ่งมีสินค้าในแต่ละเที่ยว
ประมาณ 4,000 – 10,000 ตัน ซึ่งความช้านาญในเรื่องของการควบคุมทิศทางเรือถือเ ป็นสิ่ง
ส้าคัญตลอดจนช่วงฤดูน้้าหลากต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรมีการฝึกอบรม
พนักงานเรือเป็นประจ้าทุกปี ตลอดจนตรวจความพร้อมของตัวเรือและอุปกรณ์ประจ้าเรือ
เนื่องจากพนักงานประจ้าเรือต้องเป็นผู้ดูแลตัวเรือและอุปกรณ์ภายในเรือให้มีความพร้อมในการ
ใช้งานอย่างสม่้าเสมอ 
 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างให้ลูกค้ามีความรู้สึก 
ไว้วางใจในการให้บริการก่อให้เกิดความรู้สึกหรือนึกถึงธุรกิจเราได้ตลอดจนมีความต้องการทีจะ
กลับมาใช้บริการหรือเป็นที่น่าจดจ้าต่อไป 
 
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 
        โดยการก้าหนดตลาดเป้าหมายและก้าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ
บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทจึงต้องท้าการตลาดในทุกรูปแบบเพื่อเสนอความแตกต่างในบริการแก่ลูกค้า
โดยการ 

- ตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบขอบเขตกว้าง (Board Target) 
- สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
- พยายามรักษาฐานลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยน้ากลยุทธ์การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เข้ามาช่วยในการด้าเนินงาน 
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กลยุทธ์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
เป็นการมองความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ความสัมพันธ์ที่ดีจะน้ามาซึ่ง

ยอดขาย และการเติบโตของธุรกิจ ความสัมพันธ์ประกอบด้วย การหาลูกค้าใหม่ และการรักษา
ลูกค้าเก่าไปไว้โดยเลือกใช้ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดย 

- การจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย จัดเก็บข้อมูลในการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง 
- ก้าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ และการดูแลลูกค้าตามกลุ่ม (Segment) ตามค่านิยมและ

ความต้องการเฉพาะของลูกค้า  การก้าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งนโยบายที่
เหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 

- จัดท้าตารางเข้าเยี่ยมลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสพิเศษ เช่นวันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่มี
การส่งการ์ดอวยพรหรือน้าผลไม้และกระเช้าของขวัญไปให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่ที่องค์กรมีให้ลูกค้า 
 
กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน 
        บริษัทฯควรด้าเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นความแปลกใหม่ของการบริการ รวมทั้งด้านการ
จัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เน้นการด้าเนินงานที่ก่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
- การน้าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างความแตกต่างในคุณลักษณะที่สร้าง 

ความแตกต่างแก่การบริการ 
- ให้การบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อน้าไปสู่การเพิม่ยอดขายและการลดลงของต้นทุนการ

ผลิต 
- น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่ง และการ 

ด้าเนินงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว 
 

กลยุทธ์การเงิน (Financial Strategy) 
        บริษัทฯ ควรจัดให้มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงินโดยจัดให้มีการรายงานทาง
การเงินเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ 

- โครงสร้างของเงินทุน เช่น มูลค่าทุนทรัพย์และหนี้สินระยะยาว ควรมีการประเมินผล 
สถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับแผนการด้าเนินงานใหท้ันกับสถานการณ์นั้นๆ 

- เน้นการใช้เงินไปในสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของการบริการ 
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กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา (R&D Strategy) 
- มุ่งเน้นการท้าวิจัยและพัฒนา (R&D Strategy) อย่างต่อเนื่อง เพื่อการคิดค้นและพัฒนา 

บริการใหม่ๆ 
- น้าผลการวิจัยและพัฒนา ในการพยายามที่จะเป็นผู้น้าดา้นการวิจัยและพัฒนาหรือผู้น้า 

ด้านเทคโนโลยี มาพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 

กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (HRM Strategy) 
- บริษัทฯ ควรมีการก้าหนดนโยบายการด้าเนินธุรกิจในโครงสร้างการท้างานที่ชัดเจนเพื่อ 

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้การท้างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- จัดให้มีการอบรมอย่างสม่้าเสมอ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ผู้บริหาร 

และพนักงาน เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัท เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้สูงขึ้น 

- ควบคุมมาตรฐานของการท้างาน เพื่อให้ไดง้านที่มีคุณภาพ 
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3.4.3 การตัดสินใจเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Implementation) 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหากลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Level Strategy)  
 
ตารางที ่10 : แสดงผลสรุปการก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate Level Strategy) 

Corporate Level Strategy 
ทางเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่

เลือก 
1. Growth Strategy - ท้าให้เพิ่มยอดขาย ท้าให้มีโอกาสที่จะ

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
- สามารถน้าเสนอบริการได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
- สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทั่วถึง 

- ค่าใช้จ่ายสูง 
- ความเสี่ยงต่อ
สภาวะเศรษฐกิจ
และความไม่
มั่นคงทางการ
เมือง 

Growth 

Strategy 

(Product 

Development) 

เพ่ือหาโอกาส

ในการเติบโต

ของธุรกิจใน

อนาคต และ

น้าเสนอ

บริการท่ีตรง

กับความ

ต้องการของ

ผู้บริโภคซึ่ง

น้ามาสู่

ยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึน 
2.Stability Strategy -ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในภาวะที่

มีการแข่งขันสูง 
-ลดความเสี่ยงในกรณีที่ภาวะทาง
เศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรือสถานการณ์
ทางการเมืองไม่เอื้ออ้านวยต่อการลงทุน 

-ท้าให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้ในธุรกิจเดียวกัน 
-เสียโอกาสในการขยายขอบเขตเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ง่าย 

 

3. Retrenchment 
Strategy 

- สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงท้าให้มี
ก้าไรเพิ่มมากข้ึนได้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 

- เป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันมคีวามเป็นผู้น้าใน
ตลาด และจะส่งผลให้บริษัทมียอดขายที่ลดลง 
-เสียศักยภาพทางการแข่งขันหรือส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

 

สรุป  กลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมจะน้ามาใช้ คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth 
Strategy) โดยการน้าเสนอพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Product 
Development) เป็นการสร้างความเติบโตด้วยการเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่สอด คล้องกับ
สินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด สามารถกระท้าได้ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
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   • กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) คือการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
ด้วยวิธีการทางการตลาด เช่น การเพิ่มจ้านวนเรือ การเพิ่มกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขาย 
เช่น มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งและศักยภาพในการขนส่งสินค้า
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลให้กับลูกค้า 

„ กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development) คือการขยายตลาด ไปยังกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ ซึ่งถือเป็ นการเพิ่มยอดขายให้เติบโตโดยหา
กลุ่มลูกค้าใหม่ 

„ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product Development) คือการเพิ่มยอดขายของ
การให้บริการแบบเดิมด้วยวิธีการ  เน้นการปรับปรุงและพัฒนา บริการ เพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้าใน
ตลาดปัจจุบันและตลาดในอนาคตเพื่อให้เกิดความต้องการ ด้วยรูป แบบใหม่ ๆ คุณภาพ การ
บริการที่ดีขึ้น 
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แนวทางการแก้ไขปัญหากลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)  
 
ตารางที่ 11 :  แสดงผลสรุปการก้าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

Business Level Strategy 
ทางเลือกกยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ทีเ่ลือก 
1. Differentiation 
Strategy 

- การแข่งขันจะเบาบางลงเมื่อ
เรามีบริการที่แตกต่างจากคู่
แข่งขัน 
- ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีกับ
บริษัทจะไม่หวั่นไหวต่อราคาที่
เปล่ียนแปลง 

- ถ้าคู่แข่งขันใช้กลยุทธ์เดียวกับ
ผลที่ออกมาจะเสมอกันทุกฝ่าย 
- มีการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างความแตกต่างค่อนข้างสูง 

Differentiation Strategy 

การสร้างความแตกต่างให้
เกิดข้ึนกับการบริการ 

2. Cost Leadership 
Strategy 

- ตั้งราคาค่าบริการได้ต่้ากว่าคู่
แข่งขันท้าให้เป็นการชักจูง
ลูกค้า 
- ธุรกิจได้รับผลก้าไรสูงข้ึน
จากการลงทุนที่ลดลง 

- การตัดราคาจะน้าไปสู่การ
ขาดทุน 
- เป็นกลยุทธ์ที่คู่แข่ง
ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 

3.Cost Focus 

Strategy 

-ลดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ

พัฒนา  

-สามารถขายสินค้าในราคาถูก

ให้กลุ่มลูกค้าที่คู่แข่งอื่นใน

ตลาดมองข้าม 

- ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดี 

-ตั้งราคาสินค้าได้ต่้า 

- ความต้องการของลูกค้าที่ไม่

แน่นอน และมีความเสี่ยงในการ

เจาะกลุ่มตลาดเพียงประเภทเดียว 

- การใช้ทรัพยากรในข้ันตอน

ต่างๆ อาจไม่มีประสิทธิภาพพอ 

ท้าให้ไม่สามารถลดต้นทุนได้อย่าง

แท้จริง 

 

 

4. Differentiation 

Focus Strategy 

- ทราบถึงความต้องการของ

ลูกค้าที่แท้จริงของกลุ่ม

ผู้บริโภคเล็กๆ ในตลาด 

- ข้อจ้ากัดด้านทรัพยากรต่างๆ   

 
สรุป กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เหมาะสมจะน้ามาใช้คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  ซึ่ง

เป็นวิธีการในการแข่งขันกับบริการของคู่แข่ง โดยเลือกการสร้างความแตกต่าง (Differentiation 
Strategy) ด้วยการสร้างความแตกต่างในเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่งขันมีการพัฒนาการบริการ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี น้ามาซึ่งการขยายฐานลูกค้า  ให้
ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการ เพิ่มรายได้ ก้าไรสุทธิและส่วนแบ่ งทาง
การตลาด 

 
 
 



 89 

แนวทางการแก้ไขปัญหากลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategies) 
 
        จากที่ได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจัยและโน้มต่างๆ  ทั้งในระดับกลยุทธ์ระดับบริษัท  
(Corporate Level Strategy) และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  (Business Level Strategy) กลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ที่บริษัทตัดสินใจเลือกคือ กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์บริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์วิจัยและพัฒนา กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ทางการตลาด 
เนื่องจากทุกกลยุทธ์มีส่วนช่วยให้บริษัทฯสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์ทุกส่วน
ล้วนมีความส้าคัญและช่วยผลักดันองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหม ายที่ก้าหนดไว้ 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มความได้เปรียบ คู่แข่งขัน ท้าให้องค์กรเติบโต สามารถท้าให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับได้ในระยะยาว  เช่น กลยุทธ์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์วิจัยและพัฒนา กลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ทางการตลาด 
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ตารางที่ 12 :  แสดงผลสรุปการก้าหนดกลยุทธ์ระดับระดับหน้าที่ (Functional Strategies) 

     

ระดับกล
ยุทธ์ 

(Function 
Level 

strategy) 

ทางเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธ์ที่ดีที่สุด  

(จากการสรุปและ
ประมวลผล) 

Product -มีสินค้าและบริการที่
สามารถ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ 
-มีรายได้จากการให้บริการ 
เพิ่มขึ้น 

-มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริการที่
ค่อนข้างสูง 
-คู่แข่งขันลอกเลียนแบบได้
ง่าย 

กลยุทธ์แบบ
ผสมผสาน 

(Combination 
Strategy) 

 -จากการพัฒนาบริการท้าให้
เราอยู่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

   
   Price -ราคาสินค้าที่สูงกว่าคู่
แข่งขันสามารถเชื่อมโยงถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 

-อาจสูญเสียลูกค้าบางกลุ่มที่
ให้ความสนใจด้านราคาเป็น
อันดับหน่ึงโดยไม่ได้มองถึง
คุณภาพบริการ 

  
   Place -เพื่อขยายการให้บริการให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

-คู่แข่งสามารถทราบความ
เคลื่อนไหวเราได้ง่าย 

      
 Promotion  -สร้างการรับรู้ที่ดีต่อตรา

สินค้าและความจงรักภักดี
กับบริษัทฯ 

 -การส่งเสริมการขายให้ผล
เพียงช่วงสั้นๆ ต้องมีการ
ก้าหนดงบประมาณที่แน่นอน
และติดตามการด้าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ 

       
 STP  -การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มี

โอกาสและตรงกลุ่มเพื่อ
ป้องกันการเข้ามาของคู่แข่ง
ในการขยายตลาด 

-สูญเสียโอกาสในการเข้ามา
ของลูกค้าที่ทางบริษัทฯไม่ได้
ให้ความสนใจซ่ึงอาจเป็นลูกค้า
เราในอนาคต 

 CRM -สร้างการรับรู้ที่ดีต่อการ
บริการและท้าให้ลูกค้ามีการ
จดจ้าและมีภาพลักษณ์ที่ดีใน
ระยะยาว 

-มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
สูง 

  



ตารางที่ 13 :  แผนปฏิบัติการ (Action Plans) บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ้ากัดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2554 
      

แผนกิจกรรม (Campaign) รวมเวลา 

ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยอดขาย ประเมินผล Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec (คน/แผนก) (Expenses) 

1.ผลิตภัณฑ์(บริการ)                                   

1.1 ปรับปรุงการบริการที่ทันสมัย 2 เดือน                         
 

      

1.2 การน้าเสนอถึงคุณภาพ 1 ปี                         
 

      

2.การจัดจ าหน่าย                           
 

      

2.1 เพิ่มจ้านวนพนักงานใน 1 ปี                         
 

      

3. การส่งเสริมการตลาด                           
 

      

3.1 การโฆษณา                           
 

      

- สื่อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ปี                         
 

      

- สื่อนิตยสาร logistics Thailand 1 ปี                         
 

      

3.2 การส่งเสริมการขาย                           
 

      

- งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ 2 เดือน                         
 

      

- กิจกรรมเพื่อสังคม CSR  6 เดือน                         
 

      

HRM 
               

    

 



 

 

 
บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

        จากการศึกษาทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากปัจจัยภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กร สามารถน ามาสรุปผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา 
4.2 ข้อจ ากัดทางการศึกษา 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
 4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจ 
  

4.1 สรุปผลการศึกษา 
 
        จากการประเมินแนวทางในการแก้ไขปัญหาในบทที่สาม กลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสม

ที่สุดคือ กลยุทธ์ Growth Strategy ด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะช่วย

สร้างความแตกต่างให้กับการบริการและช่วยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เป็น

การเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค  และกลยุทธ์การพั ฒนาตลาด (Market Development) เพื่อท า

การขยายตลาดด้วยการน าเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ ไปยังตลาดกลุ่ม 

        กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์ก ารสร้างความแตกต่าง  (Differentiation) และ

กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Differentiation and cost Focus Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มี

ประสิทธิภาพมากส าหรับการแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ช่วยสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน ท าให้บริการที่น าเสนออกสู่ตลาดได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากกว่า ดึงดูดให้มีการ

ใช้บริการได้มากกว่า ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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        กลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่เหมาะสมคือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สามาร ถเพิ่มเพิ่มยอดขายจาก
การขยายฐานลูกค้า และกระตุ้นการบริโภคจากฐานลูกค้าเดิม เพิ่มการจดจ าตราสินค้า สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาผู้บริโภค รวมถึงยังคงรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าเก่าได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถท าการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้ง่าย 

 

4.2 ข้อจ ากัดทางการศึกษา 
 

 4.2.1 ข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์ เนื่องจากข้อมูล
บางอย่างเป็นข้อมูลเฉพาะของทางบริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 4.2.1 ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารมีเวลาจ ากัดเนื่องจากมีระบบการท างานที่ต่อเนื่องต้องมีการ
ติดต่อประสานงานอยู่ตลอดเวลาท าให้การตอบค าถามบางประเด็นไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
 

4.3 ข้อเสนอแนะทางการศึกษา 
 

4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
 
 1. ควรมีการศึกษาด้านพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการขนส่ง
สินค้าทางน้ าของลูกค้า 

2. ควรมีการท าแบบสอบถามควบคู่ไปกับแบบสัมภาษณ์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าให ้
ได้มากที่สุด 

 
4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจ 
 
        จากการศึกษาเรื่องปัญหา การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนา 
ความสามารถการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้ า กรณีศึกษา บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต 
จ ากัด ครั้งนี้ท าให้ผู้ท าการศึกษาได้พบเห็นว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัทฯ มี
ความส าคัญมาก เพราะจากการวิเคราะห์จุดอ่อนของบริษัทพบว่าบริษัทฯมีการให้บริการขนส่งสินค้า
ทางน้ าเพียงอย่างเดียว และอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นท าให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขันในภาวะ
ที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในเรื่องของการพัฒนาการ
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บริการที่ไม่เหมือนคู่แข่ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรดังนั้นผู้ท าการศึกษามีความเห็นว่า บริษัท
ควรด าเนินการดังนี้ 
 

1. การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการรับรู้ของลูกค้า 
2. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่น าเข้ามาใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนี้นั้นท าให้ผู้ศึกษาได้พบเห็นว่าจุดแข็งและ
โอกาสมีความส าคัญมาก เพราะการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่าบริษัทฯมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องประกอบกับเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลา 
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ภาคผนวก ก. 

 
ค าถามในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

หัวข้อที่ 1 สถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน  
- ท่านคิดว่าในปัจจุบันสถานการณ์การตลาดของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง 
- ลูกค้าที่มาใช้บริการในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

 
หัวข้อที่ 2 ปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

- ด้านการตลาด (Marketing) 
- ด้านสถานที่ (Place) 
- ด้านภัยธรรมชาติ 

 
หัวข้อที่ 3 ทิศทางและนโยบายที่ได้ก าหนดไว้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน  

- ทิศทางด้านสภาพการแข่งขัน คู่แข่งขัน และกลยุทธ์ที่คู่แข่งขันใช้ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
- ท่านมีการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ขององค์กรส าหรับการแข่งขันไว้อย่างไร 
- ท่านมีมุมมองด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถใน 

การสร้างผลตอบแทนให้องค์กรไว้เป็นแบบใด 
- สิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กรคืออะไร 
 

หัวข้อที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
- ท่านมีการวางอนาคตขององค์กรในอีก 10 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร 
- ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร 

 
 
ค าถามในการสัมภาษณ์ลูกค้า 

1. อะไรเป็นเหตุผลที่ท่านตัดสินใจเข้ามาใช้บริการกับทางบริษัทฯ 
2. ปัญหาที่ท่านพบจากการใช้บริการกับทางบริษัทมีอะไรบ้างและอย่างไร 
3. ข้อเสนอแนะที่บริษัทควรปรับปรุงและแก้ไขมีอะไรบ้าง 
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ภาคผนวก ข. 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. จัดเตรียมเรือ ทั้งขนาดของระวาง และ จ านวนเรือให้เพียงพอต่อความต้องการขนถ่าย 
สินค้าใน แต่ละเที่ยว พร้อมทั้งตรวจความพร้อมของเรือยนต์ลากจูงทั้งทะเลและเรือยนต์ลากจูงน้ าจืด 
 

 
 
 

2. เรือยนต์ลากจูงเรือล าเลียงไปสู่จุดหมาย หรือท่าต่าง ๆที่ลูกค้านัดหมายให้เป็นจุดขนถ่ายสินค้า 
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3. ท าการขนถ่ายสินค้าลงเรือล าเลียง 

 
 

 

4. หลังจากขนถ่ายสินค้าลงเรือล าเลียงเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะท าการคลุมผ้าใบ เพื่อป้องกันความ
เสียหาย และสูญหายของสินค้า 
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5. หลังจากตรวจสภาพความพร้อมทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย เริ่มออกเดินทางสู่ปลายทางที่ลูกค้า ก าหนด 
 

 
 

6. ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 – 7 วัน ข้ึนอยู่กับจุดหมายปลายทาง และสภาพของ ปริมาณน้ าและ สภาพดินฟ้า
อากาศ 
 

7. หลังจากถึงที่หมายปลายทางที่ลูกค้าก าหนด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดผ้าใบและเข้าสู่กระ บวนการขนถ่ายสินค้าข้ึน
จากเรือล าเลียง 
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