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บทคดัย่อ 
 
        การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปญัหา การจดัการเชงิกลยุทธ์ และกล
ยุทธก์ารตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม้: กรณีศกึษา 
กลุ่มร้านค้าจ าหน่ายประเภทค้าปลกีในเขตธนบุรขีอง บรษิัท เอ แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 
        โดยศกึษาถงึปจัจยัในดา้นคุณค่าตราสนิคา้ และส่วนประสมทางการตลาด คอื ผลติภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด  ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ 
คอื กลุ่มรา้นคา้จ าหน่ายประเภทคา้ปลกีในเขตธนบุรขีอง บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั จ านวน 13 ราย จากจ านวน 36 รา้นคา้ปลกี ซึ่งเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื 
แบบสมัภาษณ์ มลีกัษณะเป็นแบบการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth interview) ผูส้มัภาษณ์
จะใชค้ าถามที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการถามค าถามกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ และ
ใชค้ าถามในการสมัภาษณ์กบัผูใ้หส้มัภาษณ์เหมอืนกนัทุกราย ซึ่งในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะมี
ลกัษณะสมัภาษณ์แบบตัวต่อตัว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นัน้เบื้องต้นผู้
สมัภาษณ์จะใช้ประสบการณ์ของตนเองจากการท างานไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสอบถามการใช้
งานโดยทัว่ไป และน าไปสอบถามถงึประสบการณ์ต่างๆ ของผูถู้กสมัภาษณ์เพื่อจะไดร้บัรูแ้ละใช้
อา้งองิจากประสบการณ์ของผูถู้กสมัภาษณ์ รวมทัง้ใชว้ธิกีารสงัเกต เกบ็รายระเอยีดไม่ว่าจะเป็น
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สภาพแวดล้อม หรอืแมก้ระทัง้พฤตกิรรมต่างๆ ของผู้ถูกสมัภาษณ์ ค าถามที่ใช้สมัภาษณ์นัน้ผู้
ส ัมภาษณ์จะมีค าถามประเภทค าถามทัว่ไป (Descriptive) และค าถามเพื่อจับประเด็น
(structural)  
        จากการศกึษาพบว่า 

1. ปจัจยัทางดา้นตราสนิคา้ พบว่า กลุ่มรา้คา้ปลกีแต่ละรายมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ทีแ่ตกต่างกนั โดยมรีา้นคา้ปลกีจ านวน 7 ราย มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ยีห่อ้ 
เบเยอรเ์ป็นผลติภณ์ัทีม่กีารสัง่ซือ้มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ทโีอเอ และถดัไปคอื วู๊ดเทค และยีห่อ้
สุดท้าย ดดีโีพลยีูเรเทน มรีา้นค้าปลกีจ านวน 4 ราย มคีวามคดิเห็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื 
ยีห่อ้ ทโีอเอมกีารสัง่ซือ้มากที่สุด รองลงมา คอื เบเยอร ์ วู๊ดเทค และดดีโีพลยีเูรเทน  มรีา้นค้า
ปลกี จ านวน 1 ราย ทีม่คีวามคดิเหน็ต่างกนั คอื ยีห่อ้เบเยอรม์กีารสัง่ซื้อมากทีสุ่ด รองลงมา คอื 
ทโีอเอ ไอซไีอ และดดีโีพลยีเูรเทน ตามล าดบั และมรีา้นคา้ปลกี จ านวน 1 ราย ทีม่คีวามคดิเหน็
ทีต่่างกนั คอื ยีห่อ้ทโีอเอมกีารสัง่ซือ้มากทีสุ่ด รองลงมา คอื เบเยอร ์ไอซไีอ และดดีโีพลยีเูรเทน 
ตามล าดบั ซึง่รา้นคา้ปลกีทุกรายมคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า ตราสนิค้าสามารถสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืในผลติภณัฑไ์ด้ และรา้นค้าปลกีมคีวามคดิเห็นที่เหมอืนกนัว่า ตราสนิค้าเป็น
ปจัจยัหลกัในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเน้ือไม ้ด้วยเหตุผลที่ว่าผูบ้รโิภครูจ้กัก็สามารถขาย
ไดง้่ายขึน้ นอกจากนี้แลว้ความคุน้เคยกบัตราสินค้าแต่ละยีห่้อนัน้เกดิจาก พบเหน็บ่อย รวมไป
ถงึการไดท้ดลองใชผ้ลติภณัฑด์ว้ยตนเอง   

2. ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า รา้นคา้ปลกีจะเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมส้ าหรบังาน
ไมทุ้กประเภท ซึ่งร้านค้าปลกีกล่าวว่า ใช้กบังานพื้นไม ้งานเฟอรน์ิเจอร ์บ้าน รวมไปถงึชนิด
ของผลติภณัฑท์ี่เลอืกจ าหน่ายทัง้เงา และด้าน ในส่วนของคุณสมบตัขิองผลติภณัฑด์ูแลรกัษา
เนื้อไมพ้บว่ารา้นค้าปลกีแต่ละรายมคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า คุณสมบตัแิละคุณภาพ
ของผลติภณัฑม์ผีลต่อการจ าหน่ายของรา้นคา้ปลกี และอกีประเดน็หนึ่ง คอื บรรจุภณัฑแ์ละการ
รบัประกนัอายขุองผลติภณัฑ ์ซึง่ในดา้นบรรจุภณัฑพ์บว่ารา้นคา้ปลกีจะมคีวามคดิเหน็ต่างกนั 5 
ราย มคีวามคดิเหน็ว่า รปูแบบของบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่สนิค้าไป
วางจ าหน่าย เพราะ รปูแบบถ้าน่าสนใจกส็ามารถดงึใหลู้กคา้ทดลองใชไ้ด ้และอกีจ านวน 8 ราย 
มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื รูปแบบของบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑไ์ม่มผีลต่อการ
ตดัสินใจสัง่สินค้าไปวางจ าหน่าย เพราะ ลูกค้าจะสนใจในยี่ห้อมากกว่า แต่ในเรื่องของการ
รบัประกนัอายขุองผลติภณัฑ ์พบว่า รา้นคา้ปลกีทุกรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื 
การรบัประกนัอายุของผลติภณัฑ์ หรอืการน าไปงานแล้ว มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของร้านค้า
ปลกี 
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3. ดา้นราคา พบว่า กลุ่มรา้นคา้ปลกีมคีวามคดิเหน็เหมอืนกนัว่า ราคามผีลต่อการสัง่ซือ้
ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมเ้พื่อไปวางจ าหน่าย โดยใหเ้หตุผลทีว่่าถา้ราคาสงูมากเกนิไป ลูกคา้ก็
จะไมเ่ลอืกซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ และระดบัราคาโดยเฉลีย่ 600 – 750 บาท ต่อ แกลลอน จะสามารถ
น ามาวางจ าหน่ายหน้ารา้นได ้

4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า โดยมากแลว้รา้นคา้ปลกีจะสัง่สนิคา้ผ่านทางผูแ้ทน
ขายเนื่องจากจะไดข้อ้มลูทางดา้นโปรโมชัน่ทีค่รบถ้วน และในการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย
มผีลต่อการจ าหน่ายผลติภณัฑข์องรา้นคา้ปลกี โดยให้เหตุผลที่ว่าในพืน้ทีเ่ขตบรเิวณใกล้เคยีง
กบัทางรา้นมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรักษาเนื้อไม ้จะมผีลกระทบต่อรา้นทางด้านราคาที่มี
การแขง่ขนัสงู  

5. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า โปรโมชัน่ต่างๆ ทีอ่อกมาทีท่ าใหร้า้นคา้ปลกีมคีวาม
สนใจท าใหเ้กดิการสัง่ซือ้สนิคา้ คอื เป็นโปรโมชัน่ที่ใหก้บัผูซ้ื้อโดยตรง และเป็นโปรโมชัน่ทีท่าง
รา้นคา้ไม่ต้องส ารองจ่ายไปก่อน เป็นโปรโมชัน่ทีท่างรา้นคา้ไดไ้ปท่องเทีย่วในทีต่่างๆ และเป็น
โปรโมชัน่ให้กบัร้านค้าปลกี ทางด้านส่วนลด ในส่วนของการจดักิจกรรมการฝึกอบรมให้กับ
รา้นคา้ปลกีของบรษิทัต่างๆ รา้นคา้ปลกีส่วนมากจะเขา้ร่วมกจิกรรม และการจดักจิกรรมเหล่านี้
จะมปีระโยชน์ให้เขา้ใจในตวัผลติภณัฑม์ากขึน้ แต่ไม่ได้มผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑย์ีห่้อนัน้ๆ 
และสื่อโฆษณาทีร่า้นคา้ปลกีส่วนมากจะพบเหน็มากทีสุ่ด คอื สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และยีห่อ้
ที่พบเห็นมากที่สุด คอื เบเยอร์ รองลงมา คอื ทีโอเอ และสื่อโฆษณาเหล่านี้มผีลช่วยในการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑห์รอืไม่ มจี านวนรา้นคา้ปลกี จ านวน 6 ราย มคีวามคดิเหน็ว่า มผีล
ต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้ เพราะ สนิคา้ขายงา่ยขึน้ ลกูคา้รูจ้กักม็าเรยีกหา และมรีา้นคา้ปลกี จ านวน 
7 ราย มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้นัน้ๆ 
เพราะ ลูกค้าส่วนมากขึ้นอยู่กบัร้านค้าเชยีร ์หรอืมยีี่ห้ออยู่ในใจอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งกบัเห็น
ทางโทรทศัน์ 
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  รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รบัความ

กรุณา และความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารย์เยาวลกัษณ์ จติต์วโรดม อาจารย์ที่ปรกึษา

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่านับตัง้แต่เริ่มต้น จนเสร็จ

เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ในการใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื และตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน์ในการท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นี้ ผู้ท าการศึกษารู้สกึซาบซึ้งใน

ความกรณุา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผู้ท าการศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ในโครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติที่ได้อบรมสัง่สอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้

ท าการศกึษา อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูท้ าการศกึษาขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีเ่คารพอย่างสูงสุดทีใ่หก้ารเลีย้งดู อบรม

สัง่สอนให้ผู้ท าการศกึษาเป็นคนด ีมมีานะ ขยนัอดทน รวมทัง้สมาชกิในครอบครวัและญาติพี่

น้องทีใ่หก้ารสนบัสนุนตลอดจนคอยเป็นก าลงัใจและใหค้ าแนะน าทีด่มีคีุณค่า 

 ผู้ท าการศึกษาขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตทุกคน ตลอดเวลา 2 ปีที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ต่างๆ ขอบคุณช่วยเหลือให้ค าแนะน า และเป็นเพื่อนที่ดีตลอดมาจนทุกอย่าง

สามารถส าเรจ็ลุล่วงลงได้ ขอขอบคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วนส าเรจ็

ต่อรายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้ทุกท่าน และสุดทา้ยขอขอบพระคุณผูเ้สยีสละเวลาใน

การสมัภาษณ์ ขอขอบพระคุณทีใ่หค้วามรว่มมอืในการสมัภาษณ์ครัง้นี้   

 น้อมบูชาคุณบดิา มารดา และบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาอบรมสัง่

สอนขา้พเจา้จนกระทัง่ประสบผลส าเรจ็ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
 บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ไดก่้อตัง้เมื่อปี 2529 โดยมคีณะกรรมการ
ผูบ้รหิารจ านวน 5 คน โดยในการด าเนินธุรกจิในช่วงเริม่แรก บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาไมทุ้กชนิด และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
งานไม ้และโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ประสบผลส าเรจ็เป็นอยา่งด ี 
 

การด าเนินธุรกิจตัง้แต่เริม่ต้นรูปแบบของธุรกิจเป็นไปในลกัษณะตวัแทนจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑด์ดีโีพลยีเูรเทนแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย เป็นหุน้ส่วนผูผ้ลติ และเป็นตวัแทนจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑโ์พลยีูเรเทนเคลอืบแขง็ และผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมค้รบวงจร ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “ดดีโีพลยีเูรเทน” (DD POLYURETHANE) โดยก่อตัง้โรงงานผลติในนาม 
บรษิทั ดดีโีพลยีเูรเทน จ ากดั 

 
จากประสบการณ์ และความช านาญกว่า 30 ปี ปจัจุบนัด าเนินธุรกจิเกี่ยวขอ้งในดา้นการ

ผลิตส ีและน ้ามนัเคลอืบแข็งโพลียูเรเทนเรามผีลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพในการสนองตอบความ
ตอ้งการของลกูคา้ครบวงจร ดงันี้ 

 
1.สารเคลือบผิวไม้ (Wood Coating Paint)   
- โพลยีเูรเทนชนิด 1 ส่วน (Moisture Cure Polyurethane) 
- โพลยีเูรเทนชนิด 2 ส่วน (Polyurethane2K)  
- สยีอ้มไม ้(Wood Stain) 
 
2.สินค้าประเภทโพลียเูรเทนภายใต้เครื่องหมาย "ดีดีโพลียเูรเทน" ดงันี้ 
 โพลยีเูรเทนชนิด 1 ส่วน (Moisture Cure Polyurethane) 
- ยเูรเทน ดดีโีพลยีเูรเทน DWD ส าหรบัเคลอืบผวิไมภ้ายใน 
- ยเูรเทน ดดีโีพลยีเูรเทน DWD ส าหรบัเคลอืบผวิไมภ้ายนอก 
- สฝีุน่ส าหรบัเปลีย่นสไีมใ้หเ้ป็นเฉดสต่ีางๆ ก่อนลงผลติภณัฑเ์คลอืบผวิไม้  
- สพี่นอุตสาหกรรม 510T – LINE 
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- DAPCO ACRYLIC URETHANE RESIN ส าหรบัพืน้ผวิทุกประเภททีต่้องการความ
เงางาม และต้องการความคงทนเป็นพเิศษ เช่น ทองเหลอืง พื้นผวิปูน เคลอืบรถยนต์ ผวิไม ้
เป็นตน้ 

3. ผลิตภณัฑท่ี์เป็นวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้กบังานตกแต่ง เป็นผลติภณัฑป์ระเภทกระดาษ
ทรายทีใ่ชก้บังานชนิดต่างๆ มทีัง้ประเภทกระดาษทรายชนิดขดัแหง้ และชนิดขดัน ้า 

 
4. สีพิเศษส าหรบังานเฉพาะด้านหรือสีท่ีต้องการความทนทานสูง (Heavy Duty 

Paint) 
- สอีพีอ็กซี ่(Epoxy System) งานพืน้โรงงาน โครงสรา้งเหลก็ 
- สโีพลยีเูรเทน (Polyurethane System) งานพืน้โรงงาน โครงสรา้งเหลก็ภายนอก 
- สแีตกลาย  
- สทีนความรอ้น (Heat Resisting Paint) 
- หวัเชือ้ดา้น (Matting) 
- น ้ายาฟอกไม ้
 

 จากที่กล่าวมาขา้งต้นแล้ว โดยรวมของบรษิทั เอ แอนด์ เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
นัน้ ได้ด าเนินธุรกิจทางด้านผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
 
กลุ่มลกูค้าหลกั และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
 กลุ่มลูกค้าหลกัของทางบริษัท เป็นกลุ่มรา้นค้าจ าหน่ายสทีาอาคาร รา้นค้าจ าหน่าย
อุปกรณ์ฮารด์แวร ์และอุปกรณ์ก่อสรา้งต่างๆ ทัว่ไป ในกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 
 อุตสาหกรรมหลกัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสรา้งบ้าน อาคาร 
งานเฟอรน์ิเจอรภ์ายใน และภายนอก พืน้ไมป้ารเ์ก ้งานพืน้โรงงาน โครงสรา้งเหลก็ และรถยนต ์ 
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ส่วนแบ่งทางการตลาด 

สว่นแบง่ทางการตลาด

26%

40%

10%

24%

TOA beger C hemglaz other

 
ภาพประกอบท่ี 1 ส่วนแบ่งทางการตลาดผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม้ 
 
 จากแผนภาพพบว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้มากที่สุด 
คอื บรษิัท เบเยอร์ จ ากัด มสีดัส่วน 40% รองลงมาคอื บรษิัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั มสีดัส่วน 26% อนัดบัที่ 3 บรษิทั พรซีชิัน่ จ ากดั มสีดัส่วน 10% ที่เหลอืเป็นบรษิทัอื่นๆ 
อกี 40% ซึง่ในนัน้มบีรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั รวมอยูด่ว้ย 
 
สภาพการแข่งขนั และคู่แข่งขนัหลกัขององคก์ร 
 
 ปจัจุบนัตลาดผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเน้ือไม้ มบีรษิทัหลากหลายบรษิทัเข้ามาผลติ และ
แขง่ขนักนัในตลาดมากขึน้ แต่คู่แขง่ขนัหลกัขององคก์รทีน่่าสนใจ คอื บรษิทั เบเยอร ์จ ากดั และ
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
 
 ปจัจุบนั บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ออกแคมเปญ “ทโีอเอ วู๊ดสเตน 
ทนชัน้คร…ูทนกว่า 2 เท่า” พรอ้มอดังบการตลาดกว่า 40 ลา้นบาท ดนัอมิเมจโปรดกัซส์ีงานไม ้
หวงัจะโกยยอดขาย พรอ้มตัง้เป้าแชรส์่วนแบ่งตลาดสงีานไม่เพิม่เป็น 27% หรอืมยีอดขายรวม 
1,040 ลา้นบาท โดยทัง้นี้ ทาง ทโีอเอ มแีผนในการปรบัตวัเพื่อตอบสนองลูกคา้ ทัง้ดา้นสนิคา้ที่
มนีวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ และผลิตภณัฑ์สงีานไม้ โดยในส่วนของแผนการตลาด 
ผลติภณัฑก์ลุ่มสงีานไมน้ัน้ บรษิทัจะเน้นสรา้งฐานลูกค้า กลุ่มระดบักลางถงึระดบัพรเีมีย่ม 3 
กลุ่มหลกั คอื ช่างไม ้และเจา้ของโรงงานเฟอรน์ิเจอร์, เจา้ของบา้นทีช่อบตกแต่งหรอืซ่อมแซม
บา้นดว้ยตวัเอง (DIY) และชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในประเทศ, สถาปนิก และอนิทเีรยีดไีซน์เนอร ์ 
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โดยทัง้นี้กลยุทธ์ทางการตลาดจะหนัมาใช้เชงิรุกมากขึ้น โดยเปิดตวัหนังโฆษณาชุด  “ทโีอเอ 
วู๊ดสเตน ทนชัน้คร…ูทนกว่า 2 เท่า” เมือ่ไมน่านมานี้  และบรษิทัไดเ้น้นกจิกรรม Below the line 
ในกลุ่มรา้นคา้ดลีเลอรเ์ป็นหลกั ภายใตโ้ปรโมชนั “ฝามมีลูค่า 120 บาท” โดยเริม่จากน าพนักงาน
ขายไปจดัหน้ารา้นใหม่ และอดัผลติภณัฑก์ลุ่มสงีานไมค้รบวงจรของทโีอเอเจาะเขา้สู่ฐานลูกคา้ 
เพื่อเรง่ยอดขายในช่วงปลายปีนี้ ซึง่ไดเ้ตรยีมงบการตลาดไวท้ี ่40 ลา้นบาท “ยอดขายผลติภณัฑ์
กลุ่มผลติภณัฑด์ูแลไมใ้นปีที่ผ่านมา ทโีอเอ มสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 26% หรอืคดิเป็น 940 
ลา้นบาท จากมลูค่าตลาดรวม 3,550 ลา้นบาท ส่วนปีนี้คาดว่าตลาดรวมรวมผลติภณัฑส์ดีูแลไม้
เตบิโต 2.7% โดยบรษิทัตัง้เป้าส่วนแบ่งการตลาดในปี 2553 จะไม่น้อยกว่า 27% หรอืประมาณ 
1,040 ลา้นบาท 
(ทีม่า : http://news.212cafe.com/news111331.html) 
 

บริษัท เบเยอร์ จ ากัด ปจัจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มสีงานไม้มีสัดส่วน 40% ของตลาด
ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมท้ัง้หมด ซึง่จะเน้นกลยุทธห์ลกั เช่น Sport Marketing สรา้งการรบัรู ้
และการจดจ าในแบรนดเ์บเยอร์ โดยร่วมเป็นผูส้นับสนุนฟุตบอลโลก 2010 FIFA World Cup™ 
ณ ประเทศแอฟรกิาใต้ Experiential Marketing เพื่อสรา้งประสบการณ์ความคุน้เคย และความรู้
ความเขา้ใจในคุณสมบตัิ และการใช้งานของสแีต่ละชนิดกบักลุ่มเป้าหมายผ่านการจดักจิกรรม
กบัดลีเลอรท์ัว่ประเทศ รวมถงึเน้นเรื่องการบรหิารความสมัพนัธใ์นทุกกลุ่มลูกคา้เพื่อเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัและลกูคา้ 
(ทีม่า : 
http://prachachat.net/view_news.php?newsid=02rea08060953&sectionid=0217&day=201
0-09-06) 
 
ข้อมลูส าคญัของการน าไปสู่ประเดน็ปัญหา 
 
 ในช่วงสถานการณ์ ในปี 2552 ที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจที่ประสบกับปญัหาในด้าน
ต่างๆรอบด้านซึ่งภาครฐัได้ออกมาตราการเพื่อช่วยกระตุ้นตลาดอสงัหารมิทรพัยม์ากมาย เช่น 
การต่ออายุมาตรการการลดหย่อนค่าธรรมเนียมด้านการท าธุรกรรมอสงัหารมิทรพัย์  และ
มาตรการทางภาษ ีซึง่นบัไดว้่ามบีทบาทส าคญัทีช่่วยประคบัประคองใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยห์ด
ตัวลงไปไม่มากนัก โดยผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรพัย์รายใหญ่ยงัมผีล
ประกอบการทีข่ยายตวัอยู่ แต่ส าหรบัผูป้ระกอบการรายกลาง และรายเลก็ส่วนใหญ่มยีอดขายที่
ลดต ่าลง 
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ในปี 2553 นี้ ส าหรบัสถานการณ์ต่างๆ ทีผ่่านมาภายใต้ปจัจยัเศรษฐกจิไทยทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั
นัน้ ท าให้คาดว่าตลาดอสงัหารมิทรพัยน่์าจะกลบัมามคีวามคกึคกัอกีครัง้ทัง้ในด้านของการ
เปิดตวัโครงการใหม ่และการซือ้ขายทีน่่าจะขยายตวัไดด้ขีึน้ ซึง่ส่งผลใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยใ์น
ปี 2553 คงจะหลกีไม่พน้กบัการแข่งขนัทีรุ่นแรงมากขึน้กว่าปีทีผ่่านมา ซึง่ในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2553 ทีผ่่านมาตลาดมคีวามคกึคกัมากขึน้ เนื่องจากมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการ
ท าธุรกรรมดา้นอสงัหารมิทรพัย์ ดงันัน้จงึช่วยให้ผูซ้ือ้ประหยดัค่าใชจ้่ายในการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัลง
ไดม้าก และช่วยเร่งการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยัไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ทีย่งัคง
ทรงตวัในระดบัต ่าในช่วงครึง่แรกของปี 2553 และแนวโน้มการแข่งขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิสนิเชื่อที่
อยู่อาศยั ท าใหส้ถาบนัการเงนิยงัคงต้องออกผลติภณัฑส์นิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัอตัราดอกเบีย้พเิศษ 
เพื่อจงูใจผูซ้ือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ลอืกใชส้ถาบนัการเงนิของตนเอง 
(ทีม่า : http://www.khomesmilesclub.com/KHSC_Article_38.asp) 
 

จากศูนย์ข้อมูลวิจยั และประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรยีล-
เอสเตท แอฟแฟรส์ ได้ส ารวจตลาดที่อยู่อาศยั 1,266 โครงการทัว่กรุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑลทีย่งัขายอยู่ ณ เดอืนมถุินายน 2553 และส ารวจโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ุกประเภท 
186 โครงการทีเ่ปิดตวัใหมใ่นช่วงเดอืนมกราคม – มถุินายน 2553 ซึง่ในจ านวน 186 โครงการที่
เปิดใหม่ในปีครึง่ปีแรกของปี 2553 นัน้ มจี านวน 45,649 หน่วย รวมมลูค่า 109,582 ลา้นบาท 
แต่ถ้าหากเราพจิารณาเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศยั จะมจี านวน 184 โครงการ จ านวน 43,783 
หน่วย รวมมูลค่า 108,377 ลา้นบาท หรอืหน่วยละ 2.475 บาท ซึง่กป็ระมาณการไดว้่าตลอดปี 
2553 จะมโีครงการทีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่ทัง้หมดประมาณ 87,574 หน่วย รวมเป็นเงนิ 216,754 
ลา้นบาท  ซึง่จะเพิม่ขึน้ถงึ 52% จากปีทีแ่ลว้ และการลงทุนจะเพิม่ขึน้ 18% จากปีทีแ่ลว้  ซึง่ถอื
ว่าเพิม่ขึน้สงูมากอยา่งน่าแปลกใจ 
(ทีม่า : http://www.dooqo.com/dooqo_page.php?sub_id=3167) 
 
 ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น จงึเป็นประเดน็ที่น่าสนใจที่ว่า ผู้ผลติที่ด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม้ในแต่ละรายจะมกีารวางแผนการตลาดอย่างไรให้สามารถตรงกบั
ความต้องการของลูกคา้ได ้โดยเฉพาะรา้นคา้จ าหน่าย(รา้นคา้ปลกี) เนื่องจากส่วนมากแลว้ทาง
ผู้รบัเหมางานต่างๆ หรอืเจ้าของบ้านก็ดีจะมีการซื้อผลิตภณัฑ์เหล่านี้ผ่านร้านค้าจ าหน่าย
(ร้านค้าปลกี) มากกว่าจะซื้อตรงกบับรษิัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการช าระเงนิก็ด ีซึ่งเป็น
ขอ้จ ากดัของผูซ้ือ้ ท าใหบ้รษิทัฯ ผูผ้ลติ จงึตอ้งสนใจในรา้นคา้จ าหน่าย(รา้นคา้ปลกี)ต่างๆ ทีม่อียู ่
จงึท าใหผู้้วจิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปญัหาการจดัการเชงิกลยุทธ ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพฒันา
ศกัยภาพทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมข้องทางบรษิทัฯ ภายใต้สภาวะการณ์ที่
มกีารแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรง 
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 มูลเหตุจูงใจในการศึกษา เรื่อง “ปัญหา การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเน้ือไม้: 
กรณีศึกษา กลุ่มร้านค้าจ าหน่ายประเภทค้าปลีกในเขตธนบุรีของ บริษัท เอ แอนด์ เจ 
อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั” เนื่องจากบรษิทัฯ แต่เดมิเป็นผูน้ าทางดา้นผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อ
ไม้มายาวนาน แต่เนื่องจากสภาพการแข่งขันของตลาดที่สูงขึ้น คู่แข่งขนัมากขึ้นท าให้ใน
ระยะเวลามากกว่า 20 ปี ผลติภณัฑข์องทางบรษิทัฯ จงึค่อยๆ ลดลงหายจากตลาดไปมากขึน้ 
 
 ดงันัน้การเลอืกพืน้ทีเ่ขตทีท่ าการศกึษาคน้ควา้ในพืน้ทีเ่ขตธนบุรนีัน้ เนื่องมาจากรา้นคา้
จ าหน่าย(รา้นค้าปลกี) ทีเ่ป็นรา้นคา้จ าหน่ายหลกัของทางบรษิทัฯ มอียู่ในพืน้ที่นัน้เป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งมยีอดขายเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทัง้หมดในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้า
สามารถทราบขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ และเป็นความคดิเหน็ของกลุ่มรา้นคา้จ าหน่ายที่
เป็นกลุ่มหลกัของทางบรษิทัฯ ดว้ย 
 
ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 
 

ปญัหาส าคญัของบรษิทัฯ ในปจัจุบนั คอื ปญัหาทางด้านการส่งเสรมิการตลาด บรษิัท
ขาดการส่งเสรมิการตลาดในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา ไม่ไดท้ าการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อโทรทศัน์ 
วทิย ุประชาสมัพนัธ ์ณ จุดขาย หรอืแมก้ระทัง่ในเรื่องของราคา บรษิทัฯ มกีารปรบัตวัของราคา
ผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สนใจคู่แข่งขนัในตลาด ท าให้ราคามคีวามต่างจากคู่แข่งขนั
มาก รา้นคา้จ าหน่ายจงึไมก่ลา้ทีจ่ะน าสนิคา้มาวางจ าหน่าย 

 
บรษิทัฯ ขาดการส่งเสรมิการขาย และการวางแผนการส่งเสรมิการตลาด (IMC) ไม่ว่าจะ

เป็นการโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ การจดั
กิจกรรมพิเศษ การจดัการแสดงสินค้า การจดัการฝึกอบรมให้กับบุคคลทัว่ไป การท าการ
ประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ ป้ายโฆษณาต่างๆ และอื่นๆ ซึ่งที่กล่าวมาบริษัทฯ ขาดการ
สนบัสนุนกจิกรรมทางการตลาดท าใหร้า้นคา้จ าหน่ายหรอืบุคคลทัว่ไปไม่ทราบถงึตราสนิคา้ของ
ผลติภณัฑ ์

 
ทางดา้นตราสนิคา้ (Brand) บรษิทัฯ ขาดการตอกย า้ใหร้า้นคา้จ าหน่ายหรอืผูบ้รโิภครบัรู้

ถงึตราสนิค้าของบรษิทัฯ ท าใหร้า้นค้าจ าหน่ายหรอืผูบ้รโิภคไม่กลา้ที่จะเลอืกผลติภณัฑเ์หล่านี้
มาเกบ็ไวใ้นสต๊อกหรอืเลอืกใช้ผลติภณัฑ ์ทัง้นี้รา้นคา้จ าหน่ายเชื่อว่าการสรา้งตราสนิคา้จะช่วย
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์รวมไปถงึคุณค่าของตราสนิคา้เชงิบวกในสายตาของผูซ้ือ้ 
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ส่วนทางดา้นปจัจยัอื่นๆ ที่เป็นตวัผลกัดนัให้เกดิปญัหาภายในและส่งผลกระทบต่อการ
ยอดขายและการแขง่ขนัทางการตลาด คอื ปญัหาเรื่องยอดขายลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมสีาเหตุ
หลายด้าน ที่ส าคญันัน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปญัหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่มต่ีอ
รา้นคา้จ าหน่าย กบัปญัหาที่เกดิขึน้จากนโยบายทีม่ต่ีอพนักงานฝ่ายขายภายในบรษิทั ซึ่งกล่าว
ได้ว่าปญัหาที่เกิดขึ้นกบัลูกค้านัน้ คอืในเรื่องของทศิทางที่ไม่ชดัเจนในเรื่องนโยบายการช าระ
บญัชขีองร้านค้าจ าหน่าย ในส่วนปญัหาที่เกิดขึ้นกบัพนักงานขายนัน้ จะเป็นปญัหาเรื่องการ
ลาออกของพนกังานขายทีม่มีากขึน้ 

 
ซึ่งจากการสมัภาษณ์ร้านค้าจ าหน่าย(ค้าปลีก) ในเขตพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรีพบว่า เจ้าของ

ร้านค้าจ าหน่ายมคีวามคิดเห็นไปในทศิทางเดยีวกันว่า ปรมิาณการสัง่สนิค้ากับทางบรษิัทฯ 
ลดลง รวมไปถงึการลดสต๊อกสนิค้าของทางบรษิัทฯ ภายในร้านค้าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
เนื่องจาก บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลี่ยนราคามาโดยตลอด พนักงานขาดการตดิต่อกบัทางรา้นค้า
จ าหน่าย อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัมกีารปรบัเปลี่ยนการช าระบญัช ีซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก เพราะ
สนิคา้ของทางบรษิทัฯ ไมไ่ดต้ดิตลาดหรอืเป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายมากนัก รวมถงึราคาทีสู่ง
จนช่างผู้รบัเหมาไม่กล้าที่จะซื้อ ท าให้สนิค้าคงค้างอยู่ในสต๊อก และหมดอายุ และสาเหตุอีก
ประการคอืการเปลีย่นสนิค้า ทีท่างบรษิทัจะเปลีย่นสนิคา้ใหก้บัรา้นค้ายาก ส่งผลให้สนิคา้ทีท่าง
รา้นเกบ็สต๊อกไวเ้สยี ท าใหจ้ าหน่ายไม่ได ้หรอืสนิคา้ทีย่งัไม่หมดอายุเปลีย่นเฉดสใีชเ้วลา 2 – 3 
สปัดาหท์ าใหผู้ซ้ือ้ไมส่ามารถรอได ้ท าใหท้างรา้นคา้จ าหน่ายจงึไมแ่นะน าสนิคา้เหล่านี้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 
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ตารางท่ี 1 ยอดขายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 

เดือน 

ยอดขาย 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

มกราคม 8,657,949.74 9,684,526.44 7,889,201.09 5,670,511.96 6,256,322.02 
กุมภาพนัธ ์ 8,514,904.19 7,933,049.50 8,221,893.94 8,005,428.38 5,458,981.18 

มนีาคม 14,233,593.54 9,864,941.96 9,149,469.23 8,360,362.89 6,322,988.61 

เมษายน 9,641,647.36 9,147,594.07 7,937,519.50 4,554,469.25 5,691,279.36 

พฤษภาคม 10,689,396.77 8,430,274.68 8,566,292.74 8,023,031.15 6,082,484.54 

มถุินายน 8,044,365.82 9,327,074.06 8,523,853.65 9,306,580.22 5,857,491.51 

กรกฎาคม 9,473,228.17 7,854,726 8,237,145.47 6,255,791.26 6,617,923.50 

สงิหาคม 10,198,111.03 8,255,663.07 7,999,141.36 8,184,668.36 6,280,284.08 

กนัยายน 10,914,592.34 9,076,817.54 14,440,857.95 9,306,426.54  

ตุลาคม 8,783,437.35 8,639,937.11 4,724,740.71 5,311,820.54  

พฤศจกิายน 9,524,663.00 8,453,292.75 5,075,715.96 5,148,558.82  

ธนัวาคม 8,284,115.85 8,992,088.15 4,327,029.47 8,395,748.93  
รวม 116,960,005.16 105,659,984.91 95,092,861.07 86,523,398.30 48,567,754.80 

 ทีม่า : บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 
 จากตารางที1่ แสดงยอดขายของ บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ในช่วง 
5 ปีทีผ่่านมา พบว่า ยอดขายของบรษิทัไดล้ดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2550 โดยลดลงโดยเฉลีย่ 
รอ้ยละ 10 ต่อปีจนถงึสิน้ปี 2552  
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ตารางท่ี 2 ยอดขายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ระหว่างเดอืน มกราคม-สงิหาคม ของปี พ.ศ.
2549-2553 

เดือน 

ยอดขาย 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

มกราคม 8,657,949.74 9,684,526.44 7,889,201.09 5,670,511.96 6,256,322.02 

กุมภาพนัธ ์ 8,514,904.19 7,933,049.50 8,221,893.94 8,005,428.38 5,458,981.18 

มนีาคม 14,233,593.54 9,864,941.96 9,149,469.23 8,360,362.89 6,322,988.61 

เมษายน 9,641,647.36 9,147,594.07 7,937,519.50 4,554,469.25 5,691,279.36 

พฤษภาคม 10,689,396.77 8,430,274.68 8,566,292.74 8,023,031.15 6,082,484.54 

มถุินายน 8,044,365.82 9,327,074.06 8,523,853.65 9,306,580.22 5,857,491.51 

กรกฎาคม 9,473,228.17 7,854,726 8,237,145.47 6,255,791.26 6,617,923.50 

สงิหาคม 10,198,111.03 8,255,663.07 7,999,141.36 8,184,668.36 6,280,284.08 

รวม 79,453,196.62 70,497,849.36 66,524,516.98 58,360,843.47 48,567,754.80 

ทีม่า: บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 

จากตารางที่ 2 แสดงยอดขายระหว่างเดอืนมกราคม-สงิหาคมของปี พ.ศ.2549-2553 
พบว่า ยอดขายของบรษิทัฯ ไดม้กีารลดลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาดงักล่าวบรษิทัฯ ไม่ได้
ท าการส่งเสรมิการขายใดๆ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเทยีบในปี 2553 กบัปี 2552 
ในช่วง 8 เดอืนแรกนัน้พบว่ามยีอดขายลดลงถงึ 9,793,088.67 บาท หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 
17 และเมื่อเทยีบระยะเวลา 2 ปี ทีผ่่านมา ในปี 2553 กบั ปี 2551 พบว่า ยอดขายมผีลต่างถงึ 
17,956,762.18 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 27 สาเหตุที่ยอดขายลดต ่ าลงตลอดเวลา
เน่ืองจากปจัจยัต่างๆ ภายในองคก์ร ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
1. เพื่อศกึษาถงึปญัหาและ สาเหตุของปญัหาทีท่ าใหย้อดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้ 
3. เพื่อพฒันากลยทุธใ์นการเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนั 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
 ร้านค้าจ าหน่าย หมายถงึ ผูท้ีต่้องการสนิคา้จากผูผ้ลติ เพื่อจุดมุ่งหมายในการขายเพื่อ
แสวงหาก าไร 
 ผลิตภณัฑ์ดูแลรกัษาเน้ือไม้ หมายถงึ ผลติภณัฑท์ี่ท าหน้าที่ปกป้องเน้ือไมไ้ม่ให้เกดิ
การถูกท าลาย มลีกัษณะสใีส หรอืมเีฉดสโีชว์ให้เหน็ลายไมเ้ดมิ ที่เคลอืบลงบนผวิไม ้ให้ความ
สวยงาม คงทน รกัษาเน้ือไมใ้หเ้ป็นธรรมชาต ิและป้องกนัแมลงทีจ่ะท าลายเน้ือไม ้
 ผู้รบัเหมาก่อสร้าง คอื ผู้ทีป่ระกอบธุรกจิในการรบัจา้งเกี่ยวกบัการสร้างอาคาร สรา้ง
ตกึหรอืสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
 กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นวธิกีารใช้เครื่องมอืการตลาด (ส่วนผสมการตลาด) เพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ 

พฤติกรรมการซ้ือ  คอื พฤตกิรรม (การกระท า) ของร้านค้าจ าหน่ายในการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมก้บัทางผูผ้ลติ โดยศึกษาทางด้านอ านาจในการสัง่ซือ้ ความถี่ในการ
สัง่ซือ้ และปรมิาณในการสัง่ซือ้ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

ระยะสัน้  

 เขา้ใจปญัหาและสาเหตุทีท่ าใหย้อดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง  
 หาแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้
 กระจายอ านาจการบรหิารสู่ผู้บรหิารระดบัต้น คอื หวัหน้าแผนก ซึ่งสามารถ

วางแผนแนวทางการปฏบิตัเิพื่อด าเนินการขยายตลาดไดใ้นระยะยาว 
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ระยะกลาง 

 การวางแนวทางในการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 มแีนวทางการปฏบิตัเิพื่อใหม้ผีลต่อการด าเนินงานในระยะยาว 
 มแีนวทางการปฏบิตัิเป็นประโยชน์ในด้านการพฒันา การขยายกิจการ และ

ก าลงัการผลติ เพื่อรองรบัตลาดทีเ่ตบิโต 
 ลดการสญูเสยีทรพัยากรบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 ผู้แทนฝ่ายขายจะมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะลดปญัหาอัตราการ

หมนุเวยีนของผูแ้ทนฝา่ยขายได ้
 ผู้แทนฝ่ายขายของบรษิัทฯ จะมคีวามรู้ในตวัผลติภณัฑ์มากขึ้น และสามารถ

น าเสนอผลติภณัฑส์ู่ทอ้งตลาดได ้
 

ระยะยาว 

 ตลาดผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม้ของทางบรษิทัฯ จะมสี่วนแบ่งทางการตลาด
สงูขึน้  

 บรษิทัฯ จะสามารถขยายสายของผลติภณัฑไ์ด ้
 บรษิัทฯ จะได้ประสทิธผิลจากการด าเนินงานขององค์กรท าให้สามารถขยาย

ฐานลกูคา้ไดก้วา้งขึน้ และสามารถรกัษาฐานลกูคา้กลุ่มเดมิไวไ้ด้ 
 บรษิทัสามารถน าเงนิทุนมาด าเนินงานใหไ้ดต้น้ทุนทีต่ ่า และความเสีย่งทีต่ ่า 
 เป็นประโยชน์ในดา้นการบรหิารดา้น ค่าใชจ้า่ย รายได ้และเวลา 



 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
        การศกึษาวจิยัเรื่อง “การศกึษาปญัหาการจดัการเชงิกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขนัของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ : กรณีศึกษา กลุ่มร้านค้า
จ าหน่ายประเภทคา้ปลกีในเขตธนบุรขีองบรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั” ผูศ้กึษา
จงึไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและองคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั การจดัการเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Management) 
2.2 แนวคดิ และทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด 
2.3 แนวคดิ และทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
2.4 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบั การจดัการเชิงกลยทุธ ์
 
 2.1.1 Strategic Management (Thomas L. Wheelen) การก าหนดเชงิกลยุทธข์อง
องค์กร โดยใช้หลกัการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  และรวมถงึกิจกรรมที่
เกีย่วขอ้งกนั 3 ประการ คอื  

1) การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic analysis) 
2) การก าหนดเป็นกลยทุธ ์(Strategy formulation)  
3) การปฏบิตัติามกลยทุธแ์ละการควบคุม (Strategy implementation and control)  
ตามภาพประกอบที ่2 
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Environmental 
Scaning

Evaluation 
and Control

Mission
Reason for Objectives
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results to Plan to Policies
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needed to
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        Strategy           
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competencies, 

ภาพประกอบท่ี 2 Strategic Management Model (Wheelan & Hunger, 2004: 10) 
 
        โดยทัว่ไปการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธเ์ป็นงานทีจ่ะต้องท าไวล้่วงหน้าและต้องมกีารพฒันา จงึ
จะเป็นการพฒันากลยทุธท์ีเ่หมาะสม การก าหนดกลยทุธเ์ป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงงานทีต่้อง
ท าไว้ล่วงหน้าให้เป็นแผนซึ่งได้ผลลัพธ์ คือ กลยุทธ์ที่ก าหนด ส่วนการปฏิบัติตามกลยุทธ์
(Strategy implementation) เป็นกระบวนการก าหนดแผนการปฏบิตั ิการมองเหน็ความเป็นไป
ไดข้องกลยทุธท์ีก่ าหนดไวใ้หเ้ป็นจรงิ  
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ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยทุธ ์
 
        บุคคลหลายคนไดด้ าเนินการวจิยัเพื่อประเมนิความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารเชงิกลยุทธ์
และผลงานขององคก์าร ถงึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารเชงิกลยทุธ ์และมขีอ้สรปุดงัต่อไปนี้ 
 
        ประโยชน์อย่างแรกของการบรหิารเชงิกลยุทธ์ คือ การสร้างความสอดคล้องของการ
กระท าภายในองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้หน่วยงานขององค์การมุ่งไปสู่
วตัถุประสงค์อย่างเดียวกัน ถ้าปราศจากแนวทางที่ก าหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้ว 
หน่วยงานขององคก์ารมกัจะโน้มเอยีงไปสู่ทศิทางทีแ่ตกต่างกนั 
 
   ประโยชน์ทีส่องของการบรหิารเชงิกลยุทธ ์คอื การพฒันาการใช้ความคดิทีเ่กดิจากการมี
ส่วนรว่มในการบรหิารเชงิกลยุทธ ์ทีม่คีุณค่าเท่าเทยีมกบักลยุทธข์ององคก์ารทีถู่กก าหนดขึน้มา 
การบรหิารเชงิกลยุทธ์บงัคบัให้ผูบ้รหิารต้องมปีระสทิธภิาพและตระหนักถงึสภาพแวดลอ้มของ
พวกเขามากขึ้น การบรหิารเชงิกลยุทธ์จะปลูกฝงันิสยัการใช้ความคดิและการมองอนาคตแก่
ผูบ้รหิาร 
 
 ประโยชน์อย่างที่สามของการบรหิารเชงิกลยุทธ์ คอื การเปิดโอกาสให้ระดบัการบรหิาร
ต่างๆ มสี่วนรว่มในการบรหิารเชงิกลยุทธ ์ไม่เพยีงแต่สนับสนุนความผูกพนัในส่วนของผูบ้รหิาร
ทีม่สี่วนรว่มเท่านัน้ แต่จะช่วยลดการต่อต้านการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ดว้ย บุคคลโน้มเอยีงทีจ่ะ
ต่อต้านสิง่ทีพ่วกเขาไม่เขา้ใจ บุคคลส่วนใหญ่จะยอมรบัการตดัสนิใจเมื่อพวกเขาเขา้ใจปจัจยัที่
จ ากดัและทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้
 
 องค์การขนาดใหญ่โน้มเอยีงที่จะมกีารบรหิารเชงิกลยุทธ์ที่เป็นทางการมากกว่าองค์การ
ขนาดเล็ก แต่ทัง้นี้ไม่ได้หมายความว่าการบรหิารเชงิกลยุทธ์จะมคีวามส าคญัน้อยต่อองค์การ
ขนาดเลก็ เพราะการบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะช่วยปรบัปรงุผลงานระยะยาวขององคก์ารใหด้ขีึน้ได้ 
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 2.1.2 การวิเคราะห ์SWOT 
 
 การประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององคก์าร(การวเิคราะห ์SWOT) คอื 
ขัน้ตอนแรกของการบรหิารเชงิกลยุทธ์ การวเิคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการ
ก าหนดกลยุทธ์ เพื่อบรรลุภารกจิและวตัถุประสงค์ขององค์การ ขอ้มูลที่รวบรวมและได้มาจาก
การวเิคราะห ์SWOT อาจจะเสนอแนะว่าองคก์ารควรจะเปลีย่นแปลงภารกจิ เป้าหมาย นโยบาย 
หรอืกลยทุธข์ององคก์าร 
 

แมททริกซอ์ปุสรรค-โอกาส-จดุอ่อน-จดุแขง็ (TOWS matrix) 
 
 เป็นแมททรกิซ์ที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอุปสรรค [Threats (T)] และโอกาส 
[Opportunities (O)] กบัจุดแขง็ [Strengths (S)] และจุดอ่อน [Weaknesses (W)] จะแสดงให้
เหน็ถงึกลยุทธท์างเลอืก 4 ประการ คอื SO WO ST และ WT โดยการจบัคู่ระหว่างปจัจยั
ภายนอกและปจัจยัภายใน แมททรกิซ ์TOWS ไดเ้สนอแนะการวเิคราะหส์ถานการณ์ ดงัตารางที ่
3 แกนนอนแทนจุดแขง็ภายในและจุดอ่อนภายใน แกนตัง้แทนโอกาสจากภายนอกและอุปสรรค
จากภายนอก 
 
ตารางท่ี 3 ตารางแมททรกิซ ์TOWS 

                              
 
             

                 
(Strengths) 

                 
(Weeknesses) 

               
(Opportunities) 

SO Strategies            
                       
            

WO Strategic       
                         
         

                 
(Threats) 

ST Strategic           
                         

WT Strategic             
                    

 
 กลยุทธ์ทางเลอืก 4 ประการ ของแมททรกิซ์ TOWS กลยุทธ์ถอืเกณฑก์ารวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก อุปสรรคและโอกาส สภาพแวดลอ้มภายในจดุอ่อนและจดุแขง็ ดงันี้ 
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1. กลยุทธ์ WT อยู่ในมุมขวาตอนล่าง มเีป้าหมายที่จะสร้างให้เกิดจุดแข็งและขจดั
อุปสรรคให้ต ่ าสุด  ซึ่ งต้องการให้บริษัทใช้รูปแบบการร่วมลงทุน (JOINT 
VENTURE) การลดค่าใช้จ่าย (RETRENCH) การยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีก าไร 
(LIQUIDATE) 

2. กลยุทธ์ WO พยายามที่จะให้เกดิจุดอ่อนต ่าสุด และมโีอกาสสูงสุด ดงันัน้ธุรกจิที่มี
จุดอ่อนในบางกรณี อาจจะต้องพฒันาองค์การหรอืต้องการความสามารถเฉพาะ
อย่าง (เทคโนโลยหีรอืบุคคลที่มทีกัษะ) จากภายนอก มทีางเลอืกที่เป็นไปได้ เพื่อ
สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบของโอกาสจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

3. กลยุทธ์ ST เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจมจีุดแขง็ และมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เป้าหมายคอื ท าใหเ้กดิจดุแขง็สงูสุดและมอุีปสรรคต ่าสุด ดงันัน้บรษิทัอาจ
ใชจ้ดุแขง็ดา้นเทคโนโลย ีการเงนิ การจดัการ หรอืการตลาดเพื่อจดัการอุปสรรคจาก
คู่แขง่ขนั 

4. กลยุทธ ์SO เป็นต าแหน่งที่เป็นเป้าหมายทีต่้องการสูงสุดของทุกบรษิทั โดยบรษิทั
จะใช้จุดแข็งและข้อได้เปรยีบจากโอกาส โดยทัว่ไป ถ้ามจีุดอ่อน พยายามแก้ไข
ปญัหา เพื่อเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง ถ้าเผชิญอุปสรรคต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็น
โอกาส 
 

2.1.3 การวิเคราะหโ์มเดล “3 Cs” (Customer, Company, Competitors) 
ดร.เคนอจิ ิโอมาเอะ ไดพ้ฒันากลยุทธท์ีเ่รยีกว่า โมเดล 3 Cs ขึน้มา โดยใหค้วามส าคญั

กบักุญแจแห่งความส าเรจ็ 3 ดอก ในการสรา้งกลยทุธธ์ุรกจิ คอื  
 

ลูกค้า (Customer)  ลูกค้าคอืพื้นฐานของทุกกลยุทธ์ ซึ่งคงไม่มใีครเถยีง ด้วยเหตุนี้ 
เป้าหมายหลกักค็อืลกูคา้ ไม่ใช่ผูถ้อืหุน้ ในระยะยาวหากบรษิทัสามารถรกัษาผลประโยชน์ใหก้บั
ลูกค้าก็จะเท่ากบัรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นด้วย และจะคอยดูแลผลประโยชน์ของทัง้สอง
ฝา่ยไปโดยปรยิาย การแบ่งกลุ่มลกูคา้จะช่วยใหเ้ขา้ใจลกูคา้ไดด้ขีึน้  
 
 คู่แข่ง (Competition) กลยุทธ์ที่ยดึกบัคู่แข่งขนัสามารถสรา้งขึน้มาโดยมองหาความ
แตกต่างในหน่วยต่างๆ เช่น การจดัซื้อ การออกแบบ วศิวกรรม การขาย และการให้บรกิาร   
โดยวิธีการสร้างความแตกต่างโครงสร้างก าไรและต้นทุน ประการแรก คือ การสร้างความ
แตกต่างโดยดจูากแหล่งสรา้งผลก าไร เช่น จากการขายผลติภณัฑใ์หม ่เป็นต้น ประการทีส่องคอื
ความแตกต่างในสดัส่วนของตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปรอาจถูกน ามาใชว้างกลยุทธไ์ด ้บรษิทัที่
มตี้นทุนคงทีต่ ่าสามารถลดราคาไดต้ ่ากว่าในยามทีต่ลาดซบเซา และสามารถขยายตลาดไดอ้กี
ดว้ย 
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องคก์รธรุกิจ (Corporation) จ าเป็นต้องมกีลยุทธเ์พื่อท าใหบ้รษิทัแขง็แกร่งสูงสุดเพื่อ
สามารถแข่งขนัได้ทุกด้านที่มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จ บริษัทสามารถบริหารต้นทุน ให้มี
ประสทิธภิาพดขีึน้ด้วย 3 วธิ ีประการแรก โดยการลดต้นทุนพื้นฐาน ประการที่สอง คดัสรรให้
มากขึ้น และประการที่สาม ใช้หน่วยงานหลกัร่วมกบัหน่วยธุรกิจอื่นของบรษิัท หรอืร่วมกับ
บรษิทัอื่น 
 

2.1.4 การวิเคราะห ์ Five Forces Model  การวเิคราะหภ์าวะแข่งขนัในอุตสาหกรรม
โดยการพจิารณาแรงที่กระท ากบัหน่วยธุรกิจหรอือุตสาหกรรมใน 5 ด้าน คอื ผู้จดัส่งสนิค้า 
(Supplier) ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้ประกอบการรายใหม่ (New entrant) สนิค้าที่ใช้ทดแทนกนั 
(Substitute product) และคู่แข่งทีม่อียู่เดมิ (Existing competitors) ทีเ่กี่ยวขอ้งในประเดน็ต่างๆ 
คอื ความได้เปรยีบของผูป้ระกอบการในดา้นต้นทุนการผลติ คุณภาพของบรกิารและผลติภณัฑ์
ความหลากหลาย รวมถึงการวางต าแหน่งของคู่แข่งที่มอียู่เดมิ  ดงัภาพประกอบที่ 3 ที่แสดง
ทฤษฎ ีPorter’s Five Forces Model แสดงถงึวธิวีเิคราะห์ Core competency ของการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3 Porter’s Five Forces Model 
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     1.   อปุสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเข้ามาใหม่ในตลาด (The threat of new entrants to 
the market)  

คู่แข่งขนัใหม่ในอุตสาหกรรมจะเป็นอุปสรรคทางการแข่งขนัส าหรบัธุรกิจเดิม การ
เพิม่ขึน้ของสมรรถภาพ และศกัยภาพทีจ่ะแย่งส่วนครองตลาดของคู่แข่งขนัเดมิ คู่แข่งขนัใหม่จะ
ท าใหเ้กดิการใชท้รพัยากรมากขึน้ เช่น งบประมาณการโฆษณาและการวจิยัซึง่ในอดตีอาจจะไม่
จ าเป็นที่ต้องใช้ เพื่อลดอุปสรรคในการแข่งขนั ผู้บรหิารจ าเป็นต้องแก้ปญัหาที่เป็นอุปสรรค 
แกป้ญัหาการเขา้มาของอุตสาหกรรมใหม ่อุปสรรคทีส่ าคญัมดีงัน้ี 
 

1.1 การประหยดัจากขนาดการผลติ (Economies of scale) การลดลงของภาระต้นทุน
ในการผลติจ านวนมาก 

1.2 ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ์ (Product differentiation) เป็นลกัษณะการแตกต่าง
ดา้นกายภาพและการรบัรู ้ซึง่จะท าใหผ้ลติภณัฑม์เีอกลกัษณ์ในสายตาของผูบ้รโิภค 

1.3 ความต้องการเงนิทุน (Capital requirements) จ านวนของการลงทุนทีต่้องใชใ้นการ
เขา้สู่อุตสาหกรรม ประกอบดว้ย โรงงานและเครือ่งมอืต่างๆตลอดจนเงนิทุนหมนุเวยีน 

1.4 การเปลีย่นแปลงต้นทุน (Switching costs) ต้นทุนซึง่เกดิโดยผูใ้ชจ้ะเปลีย่นแปลง
จากผู้ขายปจัจยัการผลติหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึง สิง่น้ีจะประกอบด้วยต้นทุนด้านจติวทิยา และ
ตน้ทุนดา้นจ านวนเงนิ 

1.5 การประเมนิช่องทางการจดัจ าหน่าย (Access to distribution channels) ต้นทุนจะ
เกีย่วกบัการพฒันาวธิกีารทีจ่ะกระจายผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
 1.6 ขอ้เสยีเปรยีบด้านต้นทุนจากขนาดธุรกจิที่แตกต่างกนั (Cost disadvantages 
independent of scale) ปจัจยัทีส่รา้งขอ้ไดเ้ปรยีบส าหรบัคู่แข่งขนัเดมิ แมว้่าอุตสาหกรรมใหม่จะ
ประหยดัจากขนาดการผลติกต็าม 
 
 2.  อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจยัการผลิต (The bargaining power of the 
firm’s suppliers)  

วธิซีึ่งผูข้ายปจัจยัการผลติจะมผีลกระทบต่อศกัยภาพดา้นก าไรของอุตสาหกรรม ท าให้
ราคาปจัจยัการผลติและราคาสนิค้าสูงขึ้น หรอืลดคุณภาพสนิค้าและลดบรกิาร ลกัษณะกลุ่ม
ผูข้ายปจัจยัการผลติซึง่มอี านาจมดีงัน้ี 
 

2.1 ความเด่นของผูข้ายปจัจยัการผลติจ านวนน้อย (Dominance by a few suppliers)  
 2.2 การมุ่งที่อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มมากกว่าการมุ่งที่อุตสาหกรรมผู้ซื้อ (Greater 
concentration than the buyer industry) 
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2.3 ความไม่สามารถในการหาสนิค้าทดแทนได้ (Non-availability of substitute 
products) 
 2.4 การขาดความส าคญัของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มผู้ขายปจัจยัการผลติ (Relative 
lack of importance of the buyer to the supplier group) 

2.5 ความส าคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ขายปจัจัยการผลิตต่อผู้ซื้อ 
(Importance of the supplier’s product or service to the buyer) 
 2.6 ความแตกต่างกนัมากในผู้ขายปจัจยัการผลติ (High differentiation by the 
supplier) 
 2.7 การเปลีย่นแปลงตน้ทุนส าหรบัผูซ้ือ้ทีส่งูขึน้ (High switching costs for the buyer) 
 2.8 อุปสรรคดา้นสนิเชื่อของการประสมประสานกนัไปขา้งหน้า โดยผูข้ายปจัจยัการผลติ 
(Credible threat of forward integration by suppliers) การประสมประสานไปขา้งหน้า 
(Forward integration) จะเกี่ยวขอ้งกบัการขยายตวั และการเคลื่อนยา้ยของปจัจยัการผลติใน
สภาพของกระบวนการผลติเป็นการจดัจ าหน่าย 
 

3.  อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (The bargaining power of buyers)  
ผู้ซื้อผลิตภณัฑ์ของอุตสาหกรรมจะสร้างอ านาจการต่อรองด้านราคา หรอืต้องการ

คุณภาพทีด่ขี ึน้ส าหรบัราคาเดมิ ปจัจยัต่อไปน้ีจะน าไปสู่อ านาจการซือ้ทีด่ขี ึน้ ดงัน้ี 
 
3.1 การมุ่งความส าคญัทีม่ากกว่ากลุ่มขายปจัจยัการผลติ (Greater concentration than 

the supplier group) 
3.2 การซือ้ในปรมิาณทีม่าก (Large volume purchases) 
3.3 ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัหรอืไม่แตกต่างกนั (Undifferentiated or 

standard products or service of the suppliers) 
3.4 อุปสรรคทีเ่ชื่อถอืไดจ้ากการประสมประสานยอ้นหลงัโดยผูซ้ือ้ (Credible threat of 

backward integration by buyers) การประสมประสานแบบยอ้นหลงัจะเกี่ยวขอ้งกบัการ
เคลื่อนยา้ยผูซ้ือ้เป็นผูซ้ือ้ข ัน้ตน้ของผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย 

3.5 มขี้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกบัโครงสร้างต้นทุนของผู้ขายปจัจยัการผลติ (Accurate 
information about the cost structure of the supplier)  
 

ดงันัน้ความอ่อนไหวของราคาที่มากขึ้นของผู้ซื้อท าให้มีศักยภาพก าไรที่ลดลงของ
อุตสาหกรรม ปจัจยัของการผลติอุตสาหกรรมผู้ซื้อจะมคีวามอ่อนไหวต่อราคามากขึน้ถ้ามกีาร
ประยุกต์ใชด้งัประเดน็ต่อไปนี้ 1) ผลติภณัฑม์คีวามส าคญัในต้นทุนรวมของผูซ้ือ้ (The product 
represent a significant fraction of the buyer’s total cost) 2) มกี าไรต ่า (It earns low profits) 
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3) ผลติภณัฑข์องผูข้ายปจัจยัการผลติไม่มคีวามส าคญัต่อคุณภาพของผลติภณัฑข์ัน้สุดทา้ยของ
ผูซ้ือ้ (The supplier’s product is unimportant to the quality of the buyer’s final product) 
และ 4) ผลิตภณัฑ์ของผู้ขายปจัจยัการผลติน าไปสู่การเก็บออมส าหรบัผู้ซื้อเพิ่มขึ้น (The 
supplier’s product may lead to only marginal savings for the buyer) 
 

4.  อปุสรรคจากผลิตภณัฑท่ี์ทดแทนกนัได้ (The threat of substitute products)  
ความสามารถในการหาผลิตภณัฑ์ที่ทดแทนกัน จะท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านราคาของ

ผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรม เมือ่ราคาของผลติภณัฑท์ีม่อียูส่งูขึน้เหนือจากผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนั
ได ้ลูกคา้จะเปลี่ยนแปลงไปใชส้นิค้าทดแทนกนัไดน้ัน้ ธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัทีท่ดแทนกนัได้ต้อง
พยายามสรา้งความแตกต่างทางการแข่งขนั ทางเลอืกกค็อืธุรกจิทีต่้องการเพิม่ต้นทุนของผู้ซื้อ
ของการเปลี่ยนระหว่างผลติภณัฑ์ของบรษิัทของคู่แข่งขนัซึ่งผลิตภณัฑ์ที่ทดแทนกันได้ เรา
จะต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ ประกอบด้วยลกัษณะการพฒันาการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์นรูปของ
การบรหิารและการลดราคาลง 
 

5. การเพ่ิมขึ้นของการแข่งขนัท่ีรนุแรงขึ้น (The intensity of rivalry among 
competitors)  

อุตสาหกรรมจ านวนมากในระบบเศรษฐกจิเสรนีิยมมรีะดบัการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้ 
โดยทัว่ไปสามารถเพิม่การแข่งขนัด้านราคา ความแตกต่างด้านผลติภณัฑ์และนวตักรรมด้าน
ผลติภณัฑ ์การแขง่ขนัทีร่นุแรงเหล่าน้ีท าใหเ้กดิผลกระทบในปจัจยัต่อไปน้ี 

 
5.1 การแขง่ขนัทีเ่ท่าเทยีมกนัและรนุแรง  
5.2 การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมลดลง  
5.3 ตน้ทุนคงทีห่รอืตน้ทุนในการเกบ็รกัษาสงู  
5.4 การขาดการสรา้งความแตกต่างหรอืการเปลีย่นของตน้ทุน  
5.5 สมรรถภาพในการผลติเพิม่ขึน้เฉพาะธุรกจิขนาดใหญ่เท่านัน้ ความต้องการขนาด

การผลติที่มปีระสทิธภิาพในหลายอุตสาหกรรมซึ่งจะเพิม่สมรรถภาพในการผลิตให้มากที่สุด
เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 
 2.1.5 การวิเคราะหเ์ครือข่ายการสร้างคณุค่า (Value chain analysis) 

เครอืขา่ยการสรา้งคุณค่า (Value chain) เป็นวธิทีีเ่ป็นระบบในการตรวจสอบกจิกรรมใน
ระดบัหน้าที่ขององคก์รทัง้หมด และหาวธิกีารทีจ่ะสรา้งคุณค่าในสายตาลูกค้า (Coulter. 2002: 
131) ซึ่งคุณค่าในสายตาของลูกค้า (Customer value) เป็นผลมาจาก (1) ผลิตภัณฑ์มี
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ลกัษณะเฉพาะและมคีวามแตกต่างกนั (2) ผลติภณัฑม์รีาคาต ่า (3) องคก์ารมคีวามสามารถใน
การตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกคา้ได้  (Coulter. 2002: 150) หรอืเป็นโครงสรา้งงาน
ทีม่ปีระโยชน์ในการก าหนดจดุแขง็และจดุอ่อนอยา่งมรีะบบ เพื่อฉวยโอกาสและก าจดัอุปสรรคใน
สภาพแวดลอ้มภายนอก ผู้บรหิารต้องวเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดอ่อนภายในธุรกจิอย่างระมดัระวงั
ในการวเิคราะหเ์ครอืขา่ยการสรา้งคุณค่า (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2546: 92) 

 
เครอืข่ายการสรา้งคุณค่าแบ่งออกเป็น 2 กจิกรรมที่ส าคญั คอื (1) กจิกรรมพื้นฐาน (2) 

กจิกรรมสนบัสนุน ดงัรปู โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 4 เครอืขา่ยในการสรา้งคุณค่า (The Generic Value Chain) 
 

1. กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activities) เป็นกจิกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กบั
ลกัษณะทางกายภาพของผลติภณัฑ ์ยอดขาย และส่งมอบไปยงัผูซ้ือ้และบรกิารภายหลงัการขาย 
กจิกรรมพืน้ฐานประกอบดว้ย  

(1.1) การน าวตัถุดบิและปจัจยัการผลติเขา้สู่กจิการ (Inbound logistics)  
(1.2) การปฏบิตักิาร (Operations)   
(1.3) การจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปู (Outbound logistics)   
(1.4) การตลาดและการขาย (Marketing and sales)  
(1.5) การใหบ้รกิารลกูคา้ (Customer services) 

ก ำไร 

(Margin) 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์(Human Resource Management) 

กำรพฒันำทำงเทคโนโลย ี(Technology Development) 

กำรจดัหำวตัถุดิบ (Procurement) 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกิจกำร (Firm Infrastructure) 

กำรด ำเนินกำร 
(Operations) 

กำรน ำวตัถุดิบ 
เขำ้สู่กิจกำร 
(Inbound 

logistics) 

กำรจดัส่ง
สินคำ้
ส ำเร็จรูป 
(Outbound) 
0logistics) 

กำรตลำด 
(Marketing 
and Sales) 

กำรให้บริกำร 
(Services) ก ำไร 

(Margin) 

กิจกรรม
สนบัสนุน 

(Support 
Activities) 

กิจกรรมพ้ืนฐำน (Primary Activities) 
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1.1 การน าวตัถุดบิและปจัจยัการผลติเขา้สู่กจิการ (Inbound logistics) เป็น
กจิกรรมในการรบั การเกบ็รกัษา และการจดัการปจัจยัน าเขา้ ประกอบดว้ยหน้าทีใ่นการจดัการ
เกี่ยวกบัวสัดุ การคลงัสนิคา้ระบบการควบคุมสนิคา้คงเหลอื ก าหนดตารางการเคลื่อนยา้ย และ
การรบัคนืจากผู้ขาย การปรบัปรุงกิจกรรมเหล่านี้เป็นผลต่อการลดต้นทุน และการเพิม่ขึ้นใน
ผลผลติ 

1.2 การปฏบิตักิาร (Operations) หรอืการผลติ (Production) จะเกี่ยวขอ้งกบั
กจิกรรมที่ต้องการเปลี่ยนปจัจยัการผลติเป็นผลติภณัฑข์ัน้สุดท้าย ประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆ 
เช่น เครื่องจกัรกล การบรรจุภณัฑ ์สายการผลติ การรกัษาอุปกรณ์ การทดสอบ การปรบัปรุง
กิจกรรม เหล่านี้จะน าไปสู่ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพและประสทิธภิาพดขีึ้นซึ่งมกีารตอบสนองที่
รวดเรว็ต่อสภาพการณ์ใชข้องตลาด 

1.3 การจดัส่งสินค้าส าเร็จรูป (Outbound logistics) เป็นการจดัส่งสนิค้า
ส าเรจ็รูปออกสู่ตลาดซึ่งเป็นลูกค้าของธุรกจิ งานที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย การคลงัสนิค้า การ
จดัการวสัดุ การก าหนดตารางการขนส่ง และกระบวนการปฏบิตักิารตามค าสัง่ซือ้ การปรบัปรุง
กจิกรรมเหล่านี้มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพและระดบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีด่ขี ึน้ 

1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and sales) กจิกรรมการตลาดและ
การขายของธุรกจิจะเกีย่วขอ้งกบัปญัหา 4 ประการคอื ส่วนประสมผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิ
การตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมุ่งที่ส่วนของตลาด ซึ่งธุรกิจก าหนดเป้าหมาย 
ตลอดจนความสลบัซบัซ้อนของกระบวนการผลติ ธุรกิจจะต้องตดัสนิใจผลติหรอืจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑอ์ย่างแคบ หรอือย่างกว้าง ราคาทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์มคีุณค่าและเป็นทีย่อมรบั
ในสายตาของลูกค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประสบความส าเร็จ ต้องมีการส่งเสริมอย่าง
ระมดัระวงั ตลอดจนการบรรจุภณัฑท์ีม่กีารวางแผนโฆษณา และการใชส้ื่อ ข้อสุดทา้ยมปีญัหาที่
ส าคญัหลายประการ ในการพจิารณาว่าผลติภณัฑ์ควรจะจ าหน่ายไปยงัลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย
อย่างไร ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินความส าคัญที่เกี่ยวข้องกันของผู้จ ัดจ าหน่าย
เปรยีบเทยีบกบัการขายโดยตรงโดยใช้หน่วยงานขาย และการพจิารณาท าเลทีต่ ัง้ของช่องทาง
การคา้ปลกี 

1.5 การใหบ้รกิารลูกคา้ (Customer services) ผูบ้รหิารจะต้องใหค้วามส าคญั
กับการให้บริการลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการสร้างคุณค่าที่ส าคัญที่สุดของธุรกิจ การ
ให้บรกิารลูกค้าประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆ เช่น การติดตัง้ การซ่อมแซม การฝึกอบรมลูกค้า 
การน าเสนออะไหล่และชิ้นส่วน การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ การให้
ค าแนะน าที่รวดเรว็สามารถตอบสนองค าตชิมของลูกค้า ในขัน้แนะน าผลติภณัฑ์ต้องการการ
ฝึกอบรมลูกค้าให้ใช้สินค้าเป็น ดังนัน้การบรกิารให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าที่เหนือกว่าที่ลูกค้า
คาดหวงัจงึเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ ซึง่ถอืว่าเป็นจดุแขง็ของบรษิทั 
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2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) เป็นกจิกรรมต่างๆทีใ่หก้ารสนับสนุน
กจิกรรมพืน้ฐานประกอบดว้ย  

(2.1) การจดัหาวตัถุดบิ (Procurement)  
(2.2) การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology development)  
(2.3) การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human resource management)  
(2.4) โครงสร้างพื้นฐานของกิจการ (Firm infrastructure) ประกอบด้วยการ

จดัการทัว่ไป การเงนิ การบญัช ีระบบขอ้มลู กฎหมาย และความสมัพนัธก์บัรฐับาล 
 

2.1 การจดัหาวตัถุดบิ (Procurement)  
- การพฒันาแหล่งของปจัจยัน าเขา้เพื่อที่จะท าให้เกดิการพึ่งพาอาศยั

กนั 
- การจดัหาวตัถุดบิโดยถอืเกณฑ ์(1) ทนัเวลา (2) ต้นทุนต ่าสุด (3) 

ระดบัคุณภาพทีย่อมรบัได ้
- กระบวนการจดัหาโรงงาน เครือ่งจกัรและอาคาร 
- การพฒันาเกณฑใ์นการเช่าเปรยีบเทยีบกบัการซือ้ 
- ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูข้ายปจัจยัการผลติทีเ่ชื่อถอืไดใ้นระยะยาว 

2.2 การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology development) 
- ความส าเรจ็ของกจิกรรมการวจิยัและพฒันาซึง่น าไปสู่นวตักรรมดา้น

ผลติภณัฑแ์ละกระบวนการท างาน 
- คุณภาพของความสมัพนัธ์ในการท างานระหว่างพนักงานแผนกวจิยั

และพฒันากบัแผนกอื่น 
- กจิกรรมการพฒันาดา้นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
- คุณภาพของหอ้งปฏบิตักิารและสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ 
- คุณภาพและประสบการณ์ของฝ่ายเทคนิคในห้องปฏิบัติการและ

นกัวทิยาศาสตร ์
- ความสามารถของสภาพแวดล้อมในการท างานที่จะกระตุ้นความคดิ

การสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมต่างๆ 
 2.3 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human resource management) 

- ประสทิธิผลของกระบวนการสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม และเลื่อน
ต าแหน่งพนกังานทุกระดบั 

- ความเหมาะสมของระบบการใหร้างวลัเพื่อการจงูใจและกระตุน้ 
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- สภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งสามารถช่วยลดการขาดงาน และ
รกัษาระดบัการหมนุเวยีนเขา้ออกของพนกังาน ทีพ่งึพอใจ 

- ความสมัพนัธก์บัสหภาพแรงงาน 
- การมสี่วนรว่มของผูจ้ดัการและพนกังานดา้นเทคนิคในองคก์าร 
- ระดบัของการจงูใจพนกังานและความพงึพอใจในงาน 

2.4 โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ (Firm infrastructure) 
- ความสามารถในการก าหนดโอกาสตลาดส าหรบัผลติภณัฑใ์หม่และ

อุปสรรคส าหรบัสภาพแวดลอ้มทีม่ศีกัยภาพ 
- คุณภาพของระบบการวางแผนเชงิกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบรษิทั 
- การประสานงานและการประสมประสานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั

เครอืข่ายการสรา้งคุณค่า (Value chain) ระหว่างหน่วยงานย่อยของ
องคก์าร 

- ความสามารถที่จะได้รบัเงนิทุนที่ใช้ต้นทุนต ่าสุดส าหรบัค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและค่าใชจ้า่ยในการปฏบิตักิาร 

- ระข้อมูลที่ให้การสนับสนุนในการตดัสินใจเหตุการณ์ประจ าวนัและ
การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์

- มขี้อมูลในการจดัการที่ทนัเวลาและถูกต้องเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม
ทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั 

- สรา้งความสมัพนัธก์บัผูก้ าหนดนโยบายชุมชน และกลุ่มอทิธพิลต่างๆ 
- ภาพลกัษณ์ในทศันะของชุมชน 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 

สกล บรรยงคเ์วช  (อ้างองิจาก ธงชยั สนัตวิงษ์. 2537: 271) กล่าวว่า คุณลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์ นักการตลาดจะต้องออกแบบผลติภณัฑ์ให้มคีุณลกัษณะที่ดพีร้อม และเหนือกว่า
คู่แขง่ และเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด และไมเ่ป็นปญัหาในแงข่องการผลติมากนกั 

 
มนีา เชาวลติ  (2542: 121) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ใดกต็ามที่สามารถสรา้ง

ความพอใจกบัผูบ้รโิภค ผลติภณัฑม์ทีัง้ลกัษณะจบัต้องได ้และจบัต้องไม่ได ้ผลติภณัฑอ์าจเป็น
สนิค้า บรกิาร ความคิด บุคคลองค์กร หรอืสถานที่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด หรอืหลายอย่าง
รวมกนั 
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ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (อ้างองิจาก Kotler and Armstrong 1996: 429) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์
หมายถงึ สิง่ใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อการรูจ้กั การเป็นเจา้ของ การใช้หรอืการบรโิภค และ
สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได ้ดงันัน้ผลติภณัฑจ์งึอาจเป็นสิง่ใด
กไ็ด้ที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นหรอืความต้องการของมนุษย์ซึ่งถอืว่าทัง้สองฝ่ายอยู่ใน
กระบวนการแลกเปลีย่น เช่น สนิคา้ บรกิาร ความช านาญ เหตุการณ์ บุคคล สถานที ่ความเป็น
เจา้ของ องคก์าร ขอ้มลูและความคดิ 
  

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
 
หมายถงึลกัษณะของผลติภณัฑ ์5 ระดบั 
1. ผลติภณัฑห์ลกั (Core product) หมายถงึ ผลประโยชน์ที่ส าคญัของผลติภณัฑ์ที่

ผูผ้ลติเสนอขายใหก้บัผูบ้รโิภค ซึง่อาจเป็นเรื่องของประโยชน์ใชส้อย การแก้ปญัหา
ใหล้กูคา้ การขายความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การประหยดั  

2. รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์หรอืผลติภณัฑ์ส่วนที่มตีัวตน (Formal or tangible 
product) หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพทีผู่บ้รโิภคสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด ้เป็นส่วนทีท่ า
หน้าทีไ่ดส้มบรูณ์ขึน้ หรอืเชญิชวนใหใ้ชม้ากขึน้ ประกอบไปดว้ย 

- คุณภาพ (Quality)  
- รปูรา่งลกัษณะ (Feature) 
- รปูแบบ (Style)  
- การบรรจภุณัฑ ์(Packaging) 
- ตราสนิคา้ (Brand) เช่น TOA Captain ICI Berger ซึง่เป็นตราทีง่่ายต่อการ

จดจ า เป็นตน้ 
- ลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ ทีส่ามารถรบัรูไ้ดด้้วยส่วนประสาททัง้ 5 คอื รูป 

รส กลิน่ เสยีง สมัผสั 
3. ผลติภณัฑท์ี่คาดหวงั (Expected product) เป็นกลุ่มของคุณสมบตัิและเงื่อนไขที่

ผูบ้รโิภคคาดหวงัไวว้่าจะไดร้บั และใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้ 
4. ผลติภณัฑค์วบ (Augmented product) หมายถงึ ผลประโยชน์ทีผู่ซ้ ือ้ไดร้บัเพิม่เตมิ

นอกเหนือจากผลติภณัฑห์ลกัและผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน เช่น การขนส่ง การใหส้นิเชื่อ 
การรบัประกนั การให้บรกิารหลงัการขาย การตดิตัง้ หรอืการให้บรกิารอื่นๆ เช่น 
การจดัแสดงสนิคา้ 
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5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลติภณัฑใ์หม่ทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืพฒันาไปเพื่อสนองความต้องการของผูบ้รโิภคใน
อนาคต เช่น การสะท้อนความรอ้นของสทีาอาคารเพื่อช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า เป็น
ตน้ 

 
   แนวคิดเก่ียวกบัการตัง้ราคาผลิตภณัฑ ์
 

ขัน้ตอนในการตัง้ราคาผลติภณัฑ ์(ศริวิรรณ  เสรรีตัน์. 2541: 346) 
  ขัน้ท่ี 1 การวเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้ราคาผลติภณัฑ ์

1. ปจัจัยภายในองค์การ เช่น ฝ่ายผลิต การตลาด การเงิน 
นโยบายบรษิทั 
- เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
- ตน้ทุน 
- ลกัษณะผลติภณัฑ ์
- ลกัษณะวงจรชวีติผลติภณัฑ ์
- โปรแกรมการตลาดทีม่ผีลต่อราคา 

2. ปจัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อการตัง้ราคา 
- ความยดืหยุน่ของดมีานด ์เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงราคา 
- ประเภทของลกูคา้ 
- ผูข้ายวตัถุดบิและปจัจยัการผลติ 
- ภาวะการณ์แขง่ขนั 
- ภาวะเศรษฐกจิ 
- จรรยาบรรณของนกัธุรกจิ 
- กฎหมาย 

ขัน้ท่ี 2 การเลอืกวตัถุประสงคใ์นการตัง้ราคา 
- มุง่รายไดจ้าการขาย  
- มุง่ก าไร 
- มุง่ยอดขายหรอืปรมิาณขาย 
- มุง่การแขง่ขนั 
- มุง่ดา้นสงัคม 
- มุง่สรา้งภาพลกัษณ์ 
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ขัน้ท่ี 3 การคาดคะเนปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้ (ดมีานด)์ 
- การส ารวจความตัง้ใจของผูซ้ือ้ 
- รวบรวมจากความคดิเหน็ของพนกังานขาย 
- ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
- การทดสอบตลาด 
- การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 
- การวเิคราะหค์วามตอ้งการซือ้ในเชงิสถติ ิ

ขัน้ท่ี 4 การคาดคะเนตน้ทุน 
- ปรมิาณการผลติทีเ่หมาะสม 
- เสน้ประสบการณ์  
- ความเป็นอตัโนมตั ิ

ขัน้ท่ี 5 การวเิคราะหต์น้ทุน ราคา และผลติภณัฑข์องคู่แข่งขนั 
บรษิทัต้องศกึษาถงึต้นทุนของคู่แข่งขนั เพื่อทราบขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืขอ้

เสยีเปรยีบจากต้นทุน บรษิทัต้องเรยีนรูถ้งึราคา และคุณภาพของผลติภณัฑข์องคู่แข่งขนั จะได้
น ามาใชใ้นการตัง้ราคาของตนโดยอาจเสนอราคาทีใ่กลเ้คยีง 
  ขัน้ท่ี 6 การเลอืกวธิกีารตัง้ราคา 

- วธิกีารตัง้ราคาโดยมุง่ทีต่้นทุน 
- วธิกีารตัง้ราคาโดยมุง่ทีคุ่ณค่าการรบัรู้ 
- การตัง้ราคาโดยมุง่ความส าคญัทีก่ารแข่งขนั 

ขัน้ท่ี 7 การตดัสนิใจเลอืกราคาขัน้สุดทา้ย 
- การตัง้ราคาตามหลกัจติวทิยา 
- อทิธพิลของส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ทีม่ต่ีอราคา 
- นโยบายการตัง้ราคาของบรษิทั 
- ผลกระทบของราคาต่อฝา่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ท่ี 8 การก าหนดนโยบายและกลยทุธด์า้นราคา 
- การตัง้ราคาตามแนวภูมศิาสตร ์
- นโยบายการใหส้่วนลดและส่วนยอมให้ 
- กลยทุธก์ารตัง้ราคาเพื่อการส่งเสรมิการตลาด 
- การตัง้ราคาใหแ้ตกต่างกนั 
- การตัง้ราคาส าหรบัส่วนประสมผลติภณัฑ์ 
- กลยทุธก์ารตัง้ราคาตามหลกัจติวทิยา  
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- การตัง้ราคาส าหรบัสนิคา้ใหม่ 
- กลยทุธก์ารตัง้ราคาส าหรบัสนิคา้ทีเ่สื่อมความนิยม 
- นโยบายระดบัราคา 
- นโยบายราคาเดยีวกบันโยบายหลายราคา 
- นโยบายแนวระดบัราคา 
- กลยทุธล์ดราคา 
- กลยทุธก์ารแสดงราคาสนิคา้เป็นต่อหน่วย 

 
แนวคิดการบริหารช่องทางการตลาด 
 

  ลกัษณะของช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่าย หรอืช่องทาง
การตลาด (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 393) หมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑ ์และ(หรอื) กรรมสทิธิ ์
ของผลิตภณัฑ์เคลื่อนย้ายไปยงัตลาด หรอืหมายถึง กลุ่มบุคคล และองค์การซึ่งอ านวยการ
เคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัลกูคา้ จ านวนระดบัของช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยทัว่ไป
มกีารเลอืกใชอ้ยู ่2 แบบ คอื 
 
  1.  ช่องทางตรง (Direct channel) เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ผู้ผลติขาย
สนิคา้โดยตรงใหก้บัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม หรอืลกูคา้ทางอุตสาหกรรม 
  2.  ช่องทางอ้อม (Indirect channel) หมายถงึ เสน้ทางทีส่นิคา้เคลื่อนยา้ยจาก
ผู้ผลติผ่านคนกลางไปยงัลูกค้า คนกลางอาจเป็นตวัแทน ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลกี หรอืผู้จดัจ าหน่าย 
ช่องทางออ้มมรีายละเอยีดดงันี้ 
   2.1 ช่องทางหนึ่งระดบั ประกอบด้วยคนกลางคอืผู้ค้าปลกี แต่ถ้าเป็น
อุตสาหกรรมจะเป็นตวัแทน นายหน้า ผูค้า้ส่งหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย  
   2.2 ช่องทางสองระดบั ประกอบด้วยคนกลางในช่องทางสองฝ่าย ใน
ตลาดผูบ้รโิภคประกอบดว้ย ผูค้า้ปลกีในตลาดอุตสาหกรรม อาจจะเป็นตวัแทนการขายและผูค้า้
ส่งหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย 
   2.3 ช่องทางสามระดบั ประกอบดว้ยคนกลางสามฝ่ายในตลาดผูบ้รโิภค
ประกอบดว้ยผู้ค้าส่ง ผู้ค้าส่งอสิระและผู้ค้าปลกี ผู้ค้าส่งอสิระท าหน้าที่ซื้อสนิค้าจากผูค้้าส่งและ
ขายต่อให้ผู้ค้าปลกีรายย่อย ซึ่งไม่สามารถซื้อจากผู้ค้าส่งโดยตรงได้ ส่วนตลาดอุตสาหกรรม
โดยทัว่ไปไมม่ชี่องทางสามระดบั เพราะตลาดอุตสาหกรรมมชี่องทางค่อนขา้งสัน้ 
   2.4 ช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่าสามระดบั เกดิขึน้ในกรณีทีม่กีาร
น าสนิคา้ผ่านผูค้า้ส่ง ผูค้า้อสิระ และผูค้า้ปลกี ซึง่แต่ละฝา่ยมกีลุ่มยอ่ยช่วยด าเนินการ 
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ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

  การส่งเสริมการขาย ความหมายของการส่งเสรมิการขาย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 
2541: 494)  
 
  1. การส่งเสรมิการขายเป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรา้ง การน าไปใช ้และการ
เผยแพร่วสัดุ และเทคนิคต่างๆโดยใชเ้สรมิการโฆษณา และช่วยเสรมิการขาย การส่งเสรมิการ
ขายอาจจะท าโดยวธิทีางไปรษณีย์ แคตตาล็อก สิง่พมิพ์จากบรษิัทผู้ผลติ การจดัแสดงสนิค้า 
การแขง่ขนัการขาย และเครือ่งมอืขายอื่นๆ โดยมจีุดมุ่งหมาย คอื เพิม่ความพยายามในการขาย
ของพนักงานขาย ผูจ้ าหน่าย และผู้ขาย ใหข้ายผลติภณัฑย์ีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่ง และเพื่อท าใหลู้กค้า
ต้องการซือ้ผลติภณัฑย์ีห่้อนัน้ท าใหก้ารขายโดยใชพ้นักงานและการโฆษณาสามารถไปไดอ้ย่าง
งดงามเพราะการส่งเสรมิการขายเป็นการใหส้ิง่จงูใจพเิศษ 
 2. การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดที่
ออกแบบขึน้เพื่อกระตุน้การตอบสนองใหเ้รว็ขึน้และเขม้ขน้ขึน้ 
  3. การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือระยะสัน้เพื่อกระตุ้นให้ซื้อหรือขาย
ผลติภณัฑ ์
  4. การส่งเสริมการขายตามค านิยามของสมาคมการตลาดแห่งประเทศ
สหรฐัอเมรกิากล่าวไว้ว่าเป็นกจิกรรมทีก่ระตุ้น หรอืเร่งเรา้ใหเ้กดิการซื้อเรว็ขึน้ เป็นการกระตุ้น
เพื่อใหต้วัแทนจ าหน่ายผลติภณัฑไ์ดม้ากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจ
เรว็ขึน้ ผลติภณัฑม์แีรงจงูใจมากขึน้ในสายตาของผูบ้รโิภคไม่เกี่ยวขอ้งกบัการจา้งพนักงานขาย 
การโฆษณาหรอืการเผยแพรใ่ดๆ ทัง้สิน้ 
 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดและการติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบ
ประสมประสาน 

 
  การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน (IMC) เป็นกลยุทธ์การ
ประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดของบรษิัทเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ส่งเสรมิการตลาดหลายเครื่องมอื เพื่อให้เกิดข่าวสารและภาพลกัษณ์ที่สอดคล้องกนัและเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีว  
 
  การใช้ IMC มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการตลาด การส่งเสริม
การตลาด และลดตน้ทุนทางการตลาด 
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  IMC เป็นวธิกีารพืน้ฐานในการส ารวจกระบวนการตดิต่อสื่อสารกบัผูร้บัข่าวสาร
ทีเ่ป็นเป้าหมาย ทศันะ การวางแผน IMC ถอืเกณฑแ์นวความคดิ 5 ประการ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์: 
2541 อา้งองิจาก เสร ีวงษ์มณฑา. 2540: 28-29) คอื 
 
  1.  IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้า ซึ่ งอยู่ภายใต้แผน
เดยีวกนั และจดุมุง่หมายเดยีวกนั 
  2.  IMC จะเริม่ต้นที่ลูกค้าไม่ใช่ผลติภณัฑ์ โดยเริม่ต้นที่ความรู้สกึนึกคิดของ
ลูกค้า ค้นหาสิ่งที่มคีุณค่าในสายตาลูกค้าแล้วจงึย้อนกลบัไปศึกษาคุณสมบตัิของผลติภณัฑ ์
จากนัน้จงึระบุโครงสรา้งของขา่วสารซึง่ตดิต่อกบัผูร้บัขา่วสารทีเ่ป็นเป้าหมาย 
  3.  IMC พยายามคน้หาการตดิต่อสื่อสารทัง้ทีใ่ชค้นและใชส้ื่อ ลูกค้าทุกคนมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ดงันัน้จงึต้องตอบสนองโดยการตดิต่อสื่อสารทีม่ลีกัษณะเฉพาะบุคคลให้ดี
ทีสุ่ด 
  4.  IMC จะสรา้งการตดิต่อสื่อสารแบบ 2 ทางกบัลูกคา้ จะมุ่งสรา้งใหเ้กดิการ
ตอบสนองดา้นพฤตกิรรมลกูคา้ รบัฟงัความคดิเหน็ และความตอ้งการของลกูคา้ 
  5. การสื่อสารการตลาด (IMC) และเครื่องมอืการตลาด (4Ps) ใหส้อดคลอ้งกนั
ภายใต้แผนเดยีวกนัและบรรลุจุดมุ่งหมายเดยีวกนั โดยใชเ้ครื่องมอืร่วมกนัดงันี้ (1) ผลติภณัฑ ์
(2) ราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) การตดิต่อสื่อสารทางการตลาด ซึง่จะประกอบไปดว้ย 
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรง การตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พเิศษ การจดัแสดงสนิคา้ การจดัโชวร์มู การจดัสมัมนา 
การจดันิทรรศการ การใหบ้รกิาร การใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารอนิเตอรเ์น็ต อื่นๆ 
 
  ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด(Promotion mix) 
 
  หมายถึง องค์ประกอบรวมของการใช้ความพยายามในเรื่องของการส่งเสรมิ
การตลาด ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
  1.  การโฆษณา (Advertising) เป็นรปูแบบค่าใชจ้่ายในการเสนอขายโดยไม่ใช้
บุคคลเกีย่วกบัความคดิสนิคา้หรอืบรกิาร 
  2.  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการติดต่อสื่อสาร
ทางตรงแบบเผชญิหน้าระหว่างผูข้ายกบัลกูคา้ทีค่าดหวงั  
  3.  การส่งเสรมิการขาย (Sales promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสมัพนัธ์ซึ่งสามารถ
กระตุน้ความสนใจ การทดลองใชห้รอืการซือ้ของลกูคา้ขัน้สุดทา้ย หรอืบุคคลอื่นในช่องทาง 
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  4.  การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public relations) เป็นการ
ส่งเสรมิการขายโดยไมใ่ชบุ้คคลโดยไมม่กีารจา่ยเงนิจากองคก์ารทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ 
 

ลกัษณะของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้อุตสาหกรรม  (Channel of industrial goods) หมายถงึ 

เส้นทางที่สินค้าอุตสาหกรรมเคลื่อนย้ายไปยงัลูกค้าทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจผ่านคนกลาง 
(เรยีกว่าช่องทางอ้อม) หรอืไม่ผ่านคนกลาง (เรยีกว่าช่องทางตรง) ก็ได้ สนิค้าอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ยวตัถุดบิ วสัดุและชิน้ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ วสัดุสิน้เปลอืงและบรกิาร ส่วน
ลูกคา้ทางอุตสาหกรรมไดแ้ก่ ผูผ้ลติ หรอืผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรอืโรงงานต่าง รวมทัง้ผูข้าย
บรกิาร ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้อุตสาหกรรมมหีลายทางเลอืก (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 
2546: 506) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 1. ช่องทางตรงหรอืช่องทางศูนยร์ะดบั คอื  

 
ภาพประกอบท่ี 5 ช่องทางตรง 
 
  มลีกัษณะและเงือ่นไขการใช ้ดงัต่อไปนี้ 

- ช่องทางตรงเป็นช่องทางที่ส ัน้ จากผู้ผลติไปยงัลูกคา้ทางอุตสาหกรรมโดย
ไมผ่่านคนกลาง 

- เหมาะส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง ขนาดใหญ่ 
น ้าหนกัมาก ตอ้งมกีารตดิตัง้ มเีทคนิคการท างานทีส่ลบัซบัซอ้น และมกีาร
ใหบ้รกิารก่อนและหลงัการขาย 

- สินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ช่องทางน้ี เพราะลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็น
ลูกค้าทางอุตสาหกรรมมจี านวนน้อยรายเมื่อเทยีบกบัสนิค้าบรโิภค และมี
แนวโน้มจะอยู่รวมกลุ่มกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น กลุ่มนิคม
อุตสาหกรรม 

 

ผูผ้ลิต 
(Manufacturer) 

ลูกคำ้ทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial customer) 
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2. ช่องทางตรงหรอืช่องทางศูนยร์ะดบั คอื  
 

 
 
 
ภาพประกอบท่ี 6 ช่องทางตรง โดยผ่านสาขาการขายของผูผ้ลติ 
 
  มลีกัษณะเงือ่นไขการใช ้ดงัต่อไปนี้ 

- สาขาการขายของผูผ้ลติ (Manufacturer’s sales branch) ถอืเป็นหน่วยงาน
สงักดัของผูผ้ลติ จงึถอืว่าเป็นช่องทางตรง 

- กรณีที่ผู้ผลติต้องการกระจายสนิค้าอย่างทัว่ถึงไปยงัผู้บรโิภคซึ่งมจี านวน
มากอยู่อย่างกระจดักระจายและต้องการควบคุมนโยบายการตลาดอย่าง
เครง่ครดั จงึตอ้งเปิดสาขาในแต่ละจงัหวดัหรอืมสีาขาทัว่โลก 

 
3. ช่องทาง 1 ระดบั คอื 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 7 ช่องทาง 1 ระดบั โดยผ่านผูจ้ าหน่ายสนิคา้อุตสาหกรรม (ผูค้า้ส่ง) (Industrial 
distributor) 
 
  มลีกัษณะเงือ่นไขการใช ้ดงัต่อไปนี้ 

- ถอืว่าเป็นช่องทางหนึ่งระดบั คอื ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้อุตสาหกรรม ซึง่ถอืว่า
เป็นผูค้า้ส่งและเป็นช่องทางทีค่่อนขา้งสัน้ 

- ผู้จดัจ าหน่ายสนิค้าอุตสาหกรรม มลีกัษณะเหมอืนผู้ค้าส่ง แต่จดัจ าหน่าย
สนิคา้อุตสาหกรรม  

- เหมาะส าหรบัสนิคา้อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ราคาต ่า และมมีลูค่าการซือ้ขาย
ต ่า  

สำขำกำรขำยของผูผ้ลิต 
(Manufacturer’s sales branch) 

 

ลูกคำ้ทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial customer) 

ผูผ้ลิต 
(Manufacturer) 

ผูผ้ลิต 
(Manufacturer) 

ลูกคำ้ทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial customer) 

ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้
อุตสำหกรรม (ผูค้ำ้ส่ง) 
(Industrial distributor) 
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4. ช่องทาง 1 ระดบั คอื  
  

 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี  8 ช่อ งทาง  1 ระดับ  โดยผ่ านตัวแทนของผู้ ผลิต  (Manufacturer’s 
representative) 
 
  มลีกัษณะและเงือ่นไขการใช ้ดงัต่อไปนี้ 

- เป็นช่องทางหนึ่งระดบั คอื ตวัแทน และเป็นช่องทางค่อนขา้งสัน้ 
- ตัวแทนเป็นผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้จากผู้ผลิตให้ท าหน้าที่จ าหน่ายสินค้าแทน 

เนื่องจากผูผ้ลติไมส่ะดวกทีจ่ะจดัจ าหน่ายเอง  
- เหมาะส าหรบัสนิคา้อุตสาหกรรมประเภทเครื่องจกัรกล เครื่องมอืประกอบ

มลูค่าสงูทีผู่ผ้ลติตอ้งการน าผลติภณัฑเ์ขา้สู่ตลาดแห่งใหม่ 
 

5. ช่องทาง 2 ระดบั คอื 
 
 
 
 
   
 
ภาพประกอบท่ี 9 ช่องทาง 2 ระดบั 
 
  มลีกัษณะและเงือ่นไขการใช ้ดงัต่อไปนี้ 

- เป็นช่องทางสองระดบั คอื ตวัแทน และผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้อุตสาหกรรม 
- เหตุผลทีผ่่านตวัแทน เพราะไมส่ะดวกทีจ่ะจดัจ าหน่ายเอง  
- เหมาะส าหรบัสนิคา้อุตสาหกรรมขนาดเลก็ และราคาต ่า  

 
 

ผูผ้ลิต 
(Manufacturer) 

ลูกคำ้ทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial customer) 

ตวัแทนของผูผ้ลิต 
(Manufacturer’s 
representative) 

ผูผ้ลิต 
(Manufacturer) 

ตวัแทนของผูผ้ลิต 
(Manufacturer’s 
representative) 

ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้
อุตสำหกรรม (ผูค้ำ้

ส่ง) 
(Industrial 
distributor) 

ลูกคำ้ทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial customer) 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

บวร  เตชะเลศิสุวฒัน์  (2550: 8) กล่าวว่า การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภค (Analysis 
consumer behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค
เพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ค าตอบทีไ่ดจ้ะ
ช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing strategies) ทีส่ามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
พฤติกรรมการซ้ือขององคก์ร 
 
ความหมายของพฤติกรรม 
พจนานุกรมฉบบัเฉลมิพระเกียรติ (2530: 373) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการ

แสดงออกทางกลา้มเนื้อ ความคดิ ความรูส้กึเพื่อตอบสนองสิง่เรา้ 
 

 โกลเดนสนั (Goldenson, 1984: 90) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของพฤตกิรรมไวว้่า เป็นการ
กระท าหรือตอบสนองการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็นปฏิสัมพันธ์ในการ
ตอบสนองสิง่กระตุน้ภายในหรอืภายนอก   รวมทัง้เป็นกจิกรรมการกระท าต่างๆ ทีเ่ป็นไปอย่างมี
จุดหมาย สงัเกตเหน็ได้ หรอืเป็นกจิกรรมการกระท าต่างๆ ที่ได้ผ่านการใคร่ครวญแล้ว หรอื
เป็นไปอยา่งไมรู่ต้วั 
 
 สกล บรรยงค์เวช (2548: 10) กล่าวว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภคหมายถงึ การกระท าของ
บุคคลทีแ่สดงออกเพื่อตอบสนองสิง่เรา้ภายนอก และสามารถเปลีย่นแปลงได ้
 
 จากความหมายของพฤติกรรมสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง กิรยิาของสิ่งมชีีวิตที่
แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิง่กระตุน้จากภายใน และภายนอก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

การซ้ือขององคก์าร (Organizational buying) 
 

 เป็นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ขององคก์ารซึง่ก าหนดลกัษณะความต้องการในผลติภณัฑ ์
ประเมนิผลและเลอืกจากตราสนิคา้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 152) 
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 การซื้อขององค์การมีข้อควรพิจารณา คือ (1) องค์การไม่ได้ซื้อผลิตภณัฑ์เพื่อการ
บรโิภคหรอือรรถประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ตอ้งการสนิคา้และบรกิารเพื่อใชใ้นการผลติและขายต่อ
หรอืการใหบ้รกิารต่อไป   (2) บุคคลหลายคนเกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ในองคก์ารโดยเฉพาะรายการ
สนิคา้ทีส่ าคญัๆ ผูต้ดัสนิใจทัว่ไปมคีวามรบัผดิชอบในองคก์าร และการตดัสนิใจซือ้  (3) องคก์าร
จะก าหนดนโยบาย เงื่อนไข และความต้องการเอาไว้ซึ่งผู้ซื้อขององค์การจะต้องระมดัระวงั
เกี่ยวกบัสิง่ที่องค์การก าหนดไว้  (4) เงื่อนไข ขอ้เสนอ และสญัญาซื้อขายจะต้องมขีึน้ในตลาด
องคก์าร แต่ตลาดผูบ้รโิภคไมจ่ าเป็นตอ้งมใีนตลาดเหล่านี้  
 
 ประเดน็ส าคญัในการวิเคราะหต์ลาดองคก์ารและพฤติกรรมการซ้ือขององคก์าร 
 
 เพื่อให้เขา้ใจตลาดองค์การจะต้องใชโ้ครงสรา้งของค าถาม เช่นเดยีวกบัตลาดผู้บรโิภค 
เพื่อให้ทราบถงึผู้ซือ้ในตลาด สิง่ที่ถูกซื้อ องค์การที่เกี่ยวขอ้งในการซือ้ วตัถุประสงค์ในการซื้อ 
และวธิกีารด าเนินการซือ้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 153) 
 
 ค าถามที่ช่วยในการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อขององค์การ คือ 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อคน้หา
ค าตอบ 7 ค าตอบ หรอื 7Os ซึ่งประกอบไปด้วย Occupants, Objectives, Organizations, 
Occasions, Outlets and Operations ตารางที ่4 แสดงค าถาม 7 ค าถามเพื่อหาค าตอบ 7 
ค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค ซึ่งค าถามเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการวิจยัการตลาด
ตลอดจนการใชก้ลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ขององคก์ร 
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ตารางท่ี 4 ค าถามและค าตอบที่ใช้ในการวเิคราะห์ตลาดองค์การ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 
153) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market ?) 
 
 
 
2. ตลาดซือ้อะไร 
(What buying decision do buyers make ?) 
 
3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ หรอืผู้ซือ้สนิคา้ธุรกจิ

ตอ้งการอะไร 
(Why does the consumer buy ?) 
 
4. ตลาดซือ้เมือ่ไร 
(When do buyers buy ?) 
 
5. ใครมสี่วนรว่มในกระบวนการซือ้ 
(Who participates in the buying process ?) 
 
6. ปจัจัยส าคัญอะไรที่มีอิทธิพล ต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ 
(What are the major influences on buyer 
?) 
 
7. ผูซ้ือ้สนิคา้ตดัสนิใจซือ้อยา่งไร 
(How do buyers make their buying 
decisions ?) 
 

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม คน
กลางส่วนราชการ ลกัษณะตลาด
อุตสาหกรรมและการจดัประเภท
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
 

 สนิคา้อุตสาหกรรม 
 

 เหตุผลในการซื้อและลกัษณะการ
ตดัสนิใจซือ้ 

 
 

 โอกาสในการซือ้ 
 
 

 บทบาทของบุคคลในการซือ้สนิคา้ 
 
 

 ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม องคก์ารระหว่าง
บุคคล และเฉพาะบุคคล 

 

 
 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ 
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การวิเคราะหต์ลาดธรุกิจและพฤติกรรมการซ้ือ : ตลาดอตุสาหกรรม และตลาด
คนกลาง 
 
 ตลาดธุรกิจ  (Business market) หมายถึง องค์การซึ่งซื้อทรัพยากรธรรมชาต ิ
ผลติภณัฑ ์และบรกิารเพื่อน าไปขายต่อ ด าเนินงานทางธุรกจิ หรอืใชผ้ลติผลติภณัฑอ์ื่น (Arens. 
2002: IT2) หรอืหมายถงึ องคก์ารซึง่ซือ้สนิคา้และบรกิาร เพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้หรอืบรกิาร
เพื่อขาย ให้เช่า หรอืจดัหาสิ่งอื่น (Kotler. 2003: 216) ตลาดธุรกิจประกอบด้วย ตลาด
อุตสาหกรรมและตลาดคนกลาง  
 

ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) หรือตลาดผู้ผลิต (Producer market) 
ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลและองคก์ร ซึ่งต้องการสนิค้าหรอืบรกิาร เพื่อใช้ในการผลติสนิค้าหรอื
บรกิารในการน าเสนอขาย หรอืเพื่อให้บรกิารต่อไป ในกรณีที่อุตสาหกรรมหรอืผู้ผลติประกอบ
ธุรกจิ เรยีกว่า อยูใ่นตลาดธุรกจิ (Business market)  

 
ตลาดคนกลาง  (Middleman market) หมายถงึ องคก์ารซึง่ซือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อใชใ้น

การขายต่อ ตลาดคนกลางประกอบดว้ย ตลาดคา้ส่ง (Wholesaling market) ตลาดการค้าปลกี 
(Retailing market) กลุ่มผู้ที่อยู่ในตลาดนี้คือ กลุ่มผู้จดัจ าหน่าย (Distributor) กลุ่มผู้ค้าส่ง 
(Wholesaler) กลุ่มผูค้า้ปลกี (Retailer) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2546: 228) 

 
รปูแบบสถานการณ์ซ้ือท่ีส าคญั มี 3 แบบ คือ   

     
1. การซื้อซ ้าแบบเดมิ เป็นสถานการณ์ซึ่งผู้ซื้อจะสัง่ซื้อเป็นประจ า โดยปราศจากการ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขต่างๆ (Armstrong and Kotler. 2003 : G7) หรอืเป็นสถานการณ์การซือ้ที่
งา่ยทีสุ่ด ซึง่มวีธิกีารซือ้ผลติภณัฑเ์ดมิดว้ยวธิเีดมิ โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงและมคีวามสนใจใน
การค้นหาข้อมูลเพยีงเล็กน้อยโดยทัว่ไปเป็นการซื้อประจ าของฝ่ายจดัซื้อ บรษิัทจะพจิารณา
เลอืกผู้ขายโดยดูจากรายชื่อผู้ขายที่ผ่านการอนุมตัซิึง่ผู้ขายเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามในการ
รกัษาราคาและคุณภาพผลิตภณัฑ์รวมทัง้บรกิารที่รวดเร็ว ซึ่งจะด าเนินงานโดยใช้ระบบการ
สัง่ซื้อแบบอตัโนมตัิเพื่อจะลดเวลาในการสัง่ซื้อซ ้า และผู้ขายภายนอกรายใหม่ๆ จะพยายาม
น าเสนอสิง่ใหม่หรอืท าให้ผู้ซื้อไม่พอใจผู้ขายรายเดมิ ซึ่งผู้ขายรายใหม่จะเริม่ขายด้วยปรมิาณ
น้อยก่อน แลว้จงึท าการขยายยอดขายต่อไป 
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2. การซือ้ซ ้าแบบปรบัปรงุ เป็นสถานการณ์ที่ผูซ้ ือ้จะน ามาพจิารณาในการซือ้ผลติภณัฑ ์
และพจิารณาผูข้ายโดยเฉพาะ ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยตลอดเวลา โดยจะมคีวามต้องการ
คน้หาขอ้มลูเพื่อน ามาพจิารณาในตอนเริม่แรก (Semenik.  2002:  561) 

3. งานใหม่เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจท าการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นครัง้แรก 
(Armstrong and Kotler.  2003:  G5) บรษิทัจะเผชญิกบัต้นทุนความเสีย่งทีม่ากขึน้ มจี านวนผู้
มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจมากขึน้ และค้นหาขอ้มูลมากขึน้ ดงันัน้จงึต้องใช้เวลานานขึน้ในการ
ตดัสนิใจซือ้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2546:  231) 

 
ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือทางธรุกิจ 
 

1. การรบัรูป้ญัหาเป็นขัน้เริม่ต้นเมื่อบุคคลทราบถงึปญัหาขององค์การ หรอืต้องการ
จดัหาสนิคา้หรอืบรกิารเขา้มาแก้ปญัหานัน้ ซึง่การรบัรูจ้ะถูกกระตุ้นทัง้ภายในและภายนอก สิง่
กระตุน้ภายในเกดิจากการท างานในภาวะปกต ิสิง่กระตุ้นภายนอก เช่น ผูซ้ือ้เกดิความคดิใหม่ๆ 
หลงัจากไปงานแสดงสนิคา้ ดโูฆษณา พนกังานขาย เสนอสนิคา้ใหมท่ีด่แีละถูกกว่า 

2. การก าหนดรายละเอยีดความต้องการผลติภณัฑ ์เพื่อแก้ปญัหาขอ้ 1 องค์การต้อง
จดัหาผลติภณัฑโ์ดยก าหนดรายละเอยีดความตอ้งการผลติภณัฑว์่าตอ้งการผลติภณัฑอ์ะไร  

3. การก าหนดคุณสมบตัผิลติภณัฑ์ ในขัน้นี้จะก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ี่
จะใช ้โดยก าหนดถงึคุณลกัษณะและปรมิาณทีต่้องการ ซึง่จะท าไดง้่ายส าหรบัสนิคา้พืน้ฐาน แต่
ในรายการที่ซบัซ้อนผู้ซื้อจะต้องได้รบัความร่วมมอืจากผู้อื่น เช่น วศิวกร ผู้ใช้ เพื่อจะสามารถ
ก าหนดคุณลกัษณะด้านความน่าเชื่อถอื ความทนทาน หรอื ราคา ซึง่นักการตลาดสนิค้าธุรกจิ
จะตอ้งสามารถอธบิายถงึผลติภณัฑข์องบรษิทัทีต่รงกบัความตอ้งการของผูซ้ือ้ได้ 

4. การคน้หาผูข้าย เป็นการหาขอ้มลูว่ามใีครบา้งทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑน์ัน้ และหาขอ้มลู
ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์ 

5. การพจิารณาขอ้เสนอในการขาย เป็นขัน้พจิารณาขอ้มูล ขอ้เสนอต่างๆ ของผู้ขาย
จากแคตตาลอ็ก หรอืตวัแทนขายผลติภณัฑน์ัน้ 

6. การคดัเลอืกผูข้ายเป็นขัน้ตอนในการตดัสนิใจเลอืกผูข้ายรายใดรายหนึ่ง เกณฑท์ีใ่ช้
คดัเลอืกผู้ขายมดีงันี้ 1) ความสามารถในการขนส่ง 2) คุณภาพผลติภณัฑ ์3) ราคา 4) บรกิาร
ซ่อมแซม 5) ความสามารถดา้นเทคนิค 6) ประวตักิารท างาน 7) ความสามารถดา้นการผลติ 8) 
การใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน า 9) ระบบการควบคุม 10) ชื่อเสยีงของผูข้าย 11) ฐานะ
ทางการเงนิของผู้ขาย 12) ทศันคตขิองผู้ซื้อ 13) การให้บรกิารเสรมิก่อนและหลงัการขาย 14) 
การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม 15) ความก้าวหน้าด้านการติดต่อสื่อสาร 16) การ
บรหิารและการจดัองค์การ 17) ปญัหาดา้นกฎหมายหรอืศลีธรรม 18) ท าเลที่ตัง้ 19) แรงงาน
สมัพนัธ ์ฯลฯ 
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7. การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสัง่ซือ้ หลงัจากเลอืกผูข้ายแลว้ฝ่ายจดัซือ้จะเจรจา
ต่อรองเป็นครัง้สุดท้าย เพื่อจดัเตรยีมรายการที่จะสัง่ซื้อ โดยระบุถึงคุณสมบตัิผลติภณัฑ์ทาง
เทคนิค ปรมิาณทีส่ ัง่ซือ้ เวลาจดัส่งผลติภณัฑ ์นโยบายการส่งคนื การรบัประกนั ฯลฯ 

8. การตรวจสอบการปฏบิตัิงาน ในขัน้น้ีฝ่ายจดัซื้อจะตรวจสอบผลติภณัฑ์และการ
ใหบ้รกิารต่างๆ ของผูข้ายว่าเป็นไปตามเงือ่นไขต่างๆทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่
 
2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 
อเดยแ์ละแอนเดอรเ์ซน (สกล  บรรยงคเ์วช. 2548: อ้างองิจาก Aday; & Anderson. 

1975: 4) ใหค้วามหมายถงึ ความพงึพอใจว่า “ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึหรอื ความคดิเหน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัทศันคตขิองคนทีเ่กดิจากประสบการณ์ทีผู่้รบับรกิารเขา้ไปในสถานทีใ่หบ้รกิารนัน้ๆ 
และประสบการณ์นัน้เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร ซึ่งความพงึพอใจมากหรอืน้อย
ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีแ่ตกต่างกนั” 

 
Anton Jon ไดใ้หแ้นวความคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจของลูกคา้ว่า ความพงึพอใจของ

ลูกค้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างความส า เร็จระยะสัน้และการเจริญเติบโตของธุรกิจระยะยาว 
ความส าคญัของความพงึพอใจของลูกคา้สามารถสรุปได ้ดงันี้ แอนตนั โจน (นพพร พลายวงษ์. 
2544: 15-17: อา้งองิจาก Anton Jon. 1986: 23-28) 

 
1. ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นเครื่องมอืทางกลยุทธ์ที่ส าคญัในการเพิม่ส่วน

ครองตลาดและผลก าไร 
2. ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นนโยบายส าคญัของผูบ้รหิาร 
3. ความพงึพอใจของลกูคา้เกีย่วพนักบัทุกส่วนในองคก์ร 
4. ความพงึพอใจของลกูคา้สามารถวดัไดแ้ละสบืรูไ้ด้ 
5. ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นแนวทางในการจดัโครงสรา้งองคก์รพืน้ฐาน 

 
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสภาวะทางจติใจของลูกค้าที่ได้รบัการตอบสนองอย่าง

เพยีงพอหรอืมากกว่าในด้านความจ าเป็น ความต้องการ และความคาดหวงัในตวัสินค้าหรอื 
บรกิารซึ่งส่งผลใหเ้กดิการซือ้ซ ้า และความภกัดใีนตราสนิคา้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตาม
ระดบัความพงึพอใจ คอื กลุ่มลูกคา้ทีไ่ม่พงึพอใจ กลุ่มลูกค้าทีพ่งึพอใจ และกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวาม
พงึพอใจมาก 
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จากการวิจัยของแอนตัน และเดอรอยเตอร์ ในปี 1992 พบว่า พฤติกรรมในการ
ตอบสนองต่อระดบัความพงึพอใจของลูกค้าทัง้สามกลุ่มจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจนโดย
กลุ่มลูกค้าที่ไม่พงึพอใจจะมกีารต่อว่าและพูดถึงบรษิัทในทางไม่ด ีและกลุ่มลูกค้าที่มคี วามพงึ
พอใจจะมพีฤตกิรรมในการซือ้ซ ้า และกลุ่มลูกค้าทีม่คีวามพงึพอใจมากจะมกีารบอกต่อถงึความ
ดเีด่นของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 
 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
กมลวรรณ ชื่นจติพทิกัษ์ (2544 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาทศันคตขิอง

ผู้บรโิภคต่อผลติภณัฑ์สทีาอาคาร ผลการศึกษาพบว่า มผีู้รู้จกัผลติภณัฑ์สทีาอาคาร มากถึง 
70% โดยไดร้บัขอ้มลูจากโทรทศัน์ วทิย ุมากทีสุ่ด คอื 77% ซึง่มผีูท้ ีเ่คยใชผ้ลติภณัฑส์ทีาอาคาร 
73% และไม่เคยใช้ผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 27% ส าหรบัผูท้ี่เคยใชผ้ลติภณัฑส์ทีาอาคาร มคีวาม
พงึพอใจต่อบรกิารในระดบัปานกลางค่อนไปหาน้อย และผู้ไม่เคยใช้ผลติภณัฑ์สทีาอาคาร มี
ระดบัความสนใจในระดบัปานกลาง โดยผลติภณัฑส์ทีาอาคารที่ได้รบัความสนใจมากที่สุด คอื 
ผลติภณัฑส์นี ้าพลาสตกิ รองลงมาคอื ผลติภณัฑส์นี ้ามนั และผลติภณัฑส์งีานไม ้ตามล าดบั 

 
บุญเลศิ ชุตนิิมติกุล (2529: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการซือ้สทีาบา้นของผูบ้รโิภค

ขัน้สุดทา้ยในเขตกรงุเทพมหานคร โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อทราบถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การเลอืกซือ้สทีาบา้นของผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย และเพื่อศกึษาถงึการวางแผนกการซือ้วธิกีารซือ้สี
ทาบ้าน และผู้ที่มอี านาจมากที่สุดในครอบครวัในการตดัสนิใจซื้อสทีาบ้านของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยเลอืกสุ่มตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้เริม่จากบา้นแรกของตน้ซอย และเขา้แจก
แบบสอบถามทุกบา้นโดยไมเ่วน้ จ านวน 540 ชุด 

 
 ปิยพฒัน์  ภภิพสุขาวด ี(2545) ไดศ้กึษาเรื่องคุณสมบตัขิองเฟอรน์ิเจอรไ์มท้ีม่อีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภคในห้างสรรพสนิค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก
การศกึษาพบว่า กลุ่มผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัท และมรีายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 
20,000 บาท ซึ่งผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบตัิของเฟอร์นิเจอร์ไม้ว่า มี
ความแขง็แรง ทนทาน เป็นสิง่ทีผู่้บรโิภคให้ความส าคญัทีสุ่ด คุณสมบตัขิองเตยีงนอนทีท่ าจาก
ไม ้สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื โครงสรา้งเตยีงยดึตดิหนาแน่น คุณสมบตัขิองตู้เสือ้ผา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื มี
ราวแขวนกางเกงอยู่ดา้นในตูเ้สือ้ผา้ คุณสมบตัขิองโต๊ะเครื่องแป้ง สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื มพีืน้ทีใ่น
การวางของมาก ส่วนเฟอร์นิเจอรไ์ม้ที่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มใีช้อยู่คอื ตู้เสื้อผ้า และในอนาคตมี
แนวโน้มทีจ่ะซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มใ้หม ่โดยไมเ่จาะจงยีห่อ้ และจะท าการตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเองตาม
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รา้นค้าตวัแทนจ าหน่าย งานแสดงสนิค้า และห้างสรรพสนิค้า ส่วนผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ และ
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรนิ์เจอรไ์มแ้ตกต่างกนั ส่วนปจัจยัดา้นคุณสมบตัิ
ของเฟอรน์ิเจอร ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมดา้นแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อเฟอรน์ิเจอรช์ิ้นใหม ่
และเหตุผลในการซือ้เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้แต่คุณสมบตัขิองเตยีงนอน ตูเ้สือ้ผา้ และโต๊ะเครือ่งแป้งทีท่ า
มาจากไม ้ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมดา้นแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ เฟอรน์ิเจอรช์ิน้ใหม่ แต่
มคีวามสมัพนัธก์บัเหตุผลในการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้
 
 ภวกิา  ขนัทเขตต์ (2538: บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่องการส่งเสรมิการขาย และ
ปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืพมิพแ์นวหน้าธุรกจิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบ
กระบวนการรปูแบบ และกจิกรรมการส่งเสรมิการขาย พรอ้มทัง้ศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่คีวามส าคญั
ในการตดัสนิใจซือ้หนังสอืพมิพแ์นวหน้าธุรกจิ ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมการส่งเสรมิการขายที่
ได้ผลดกี็คอื การจดัอบรม สมัมนา อนัเป็นการส่งเสรมิการขายเพื่อมุ่งสรา้งภาพลกัษณ์รวมทัง้
การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อให้ได้ผลในด้านยอดขาย รวมถงึการลดราคาเมื่อสมคัร
เป็นสมาชกิ ผลงานวจิยัฉบบันี้ท าให้ทราบถงึรปูแบบในการส่งเสรมิการขาย และพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผูบ้รโิภคซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางและปรบัใหเ้ขา้กบัหวัขอ้การวจิยั 

 
สรุปรวมผลการวจิยัที่กล่าวมา ผู้วจิยัได้น ามาเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าข้อมูลใน

การสร้างกรอบแนวคดิ และออกแบบสมัภาษณ์  ซึ่งรวมถึงการศึกษาถึง ปญัหา การจดัการ
เชงิกลยุทธ ์และกลยุทธก์ารตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลติภณัฑด์ูแลรกัษา
เนื้อไม:้ กรณีศกึษา กลุ่มรา้นค้าจ าหน่ายประเภทค้าปลกีในเขตธนบุรขีอง บรษิทั เอ แอนด์ เจ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และหลงัจากทีไ่ดว้เิคราะหง์านวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้ ผูว้จิยัจะน ามาเป็น
แนวทาง และปรบัปรงุ เพื่อน าไปใชก้บังานวจิยัครัง้นี้ 
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บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
 
 การศกึษาคน้ควา้ เรื่อง ปญัหา การจดัการเชงิกลยุทธ ์และกลยุทธก์ารตลาดเพื่อพฒันา
ศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้: กรณีศึกษา กลุ่มร้านค้าจ าหน่าย
ประเภทคา้ปลกีในเขตธนบุรขีอง บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมรีะเบยีบวธิกีารศกึษาตามแหล่งทีม่าของขอ้มลูได้

ดงันี้ 
3.3.1 ขอ้มลูปฐมภูม ิ
3.3.2 ขอ้มลูทุตยิภูม ิ

3.4 การจดัการขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
3.4.1 ผลการศกึษาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.4.2 การวเิคราะหก์ลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
3.4.3 การก าหนดกลยุทธ ์(Strategic Formulation) 
3.4.4 การตดัสนิใจเลอืกเชงิกลยทุธ ์(Strategic Implementation) 
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3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ รา้นคา้จ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้เและ
ร้านค้าจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกประเภทที่มจี าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้ตามที่
กระจายอยูใ่นเขตฝ ัง่ธนบุร ี

 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้   คอื  รา้นคา้จ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อ

ไมท้ีอ่ยูใ่นเขตฝ ัง่ธนบุร ี ซึง่เราจะสามารถก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ไดโ้ดยจ าแนกจ านวนกลุ่มรา้นคา้
จ าหน่ายเฉพาะร้านค้าปลกี โดยท าการสมัภาษณ์ร้านค้าปลกีจ านวน 13 รา้นค้า จากจ านวน
รา้นคา้ในเขตฝ ัง่ธนบุรจี านวน 36 รา้นคา้ 
(ที่มา : ฝ่ายบญัช ีบรษิทั เอ แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ฐานขอ้มูลรา้นค้าปลกีของ
บรษิทัฯ) 
 

ดงันัน้การท าการส ารวจวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จงึได้ท าการเฉลี่ย
แบบสมัภาษณ์กบัรา้นค้าจ าหน่ายในเขตฝ ัง่ธนบุรจี านวน 13 ชุด ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เชงิคุณภาพ เพื่อสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูและไดป้ระเดน็ปญัหาทีก่ าหนดไว ้
   
 การวางแผนเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ในการวางแผนเลือกกลุ่มตัวอย่าง เราจะมีการวางแผนล าดับขัน้ตอนเป็นแบบ
หลากหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) ซึง่ก าหนดไดด้งันี้ 
 

การเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) (บณัฑติ ผงันิรนัดร์. 
2545: 114) การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยไมไ่ดเ้จาะจงว่าจะสมัภาษณ์กบัรา้นคา้จ าหน่ายรา้นใด ซึง่
การเกบ็ขอ้มลูจะเป็นการเกบ็ตามรา้นคา้จ าหน่าย (คา้ปลกี) ในเขตฝ ัง่ธนบุร ีในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูไดท้ าการสมัภาษณ์จ านวน 13 รา้นคา้ จาก 36 รา้นคา้ ซึง่แต่ละชุดของแบบสมัภาษณ์จะมี
ทศิทางของขอ้มูลในทศิทางเดยีวกนั (เนื่องจากมเีวลาทีจ่ ากดั และผู้สมัภาษณ์ไดน้ัดกบัเจา้ของ
รา้นคา้จ าหน่าย จ านวนทัง้หมด 13 รา้นคา้) 
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3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาการด าเนินการสรา้งเครือ่งมอืต่างๆ ตามล าดบัดงันี้ 
1. ไดศ้กึษาต ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และเอกสารต่างๆ เกีย่วกบั การจดัการเชงิกลยุทธ ์

และกลยทุธก์ารตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม้ 
2. ไดศ้กึษา และสอบถามจากรา้นค้าตวัแทนจ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ถงึ

ตลาดผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้ซึง่รวมไปถงึการสอบถามถงึผูซ้ือ้ผลติภณัฑด์ูรกัษาเนื้อไมท้ีไ่ด้
มกีารตดัสนิใจซือ้ในแต่ละยีห่อ้ เพื่อจะไดน้ ามาเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการสรา้งแบบสมัภาษณ์ 

3. การศึกษาต ารา เอกสารเกี่ยวกบัทฤษฎี เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบ
สมัภาษณ์ 
 4. การน าข้อมูลที่ไดม้าจากการรวบรวม มาสรา้งแบบสมัภาษณ์ในดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
 5. น าแบบสมัภาษณ์ที่ท าเสร็จ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ท าการตรวจสอบ และ
เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 6. น าแบบสมัภาษณ์ทีป่รบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
สารนิพนธ ์เพื่อปรบัปรงุใหม้คีวามชดัเจน ถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ก่อนน าไปใช ้
 
 เมื่อแบบสมัภาษณ์ได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว จงึน าไปด าเนินการสัมภาษณ์ร้านค้า
จ าหน่าย(คา้ปลกี)ต่อไป  
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

3.3.1 ข้อมลูปฐมภมิู  
 
เป็นขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง ซึ่งเครื่องมอืทีผู่้วจิยัได้น ามาใช้ในการวิจยั คอื การ

สมัภาษณ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ (Standardized or structured interview) ซึง่เป็นการสมัภาษณ์
ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการถามผูใ้หส้มัภาษณ์ ซึง่ประเภทของการสมัภาษณ์มลีกัษณะเป็น
แบบการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) ผูส้มัภาษณ์จะใชค้ าถามที่สรา้งขึน้เพื่อเป็น
แนวทาง และเป็นกรอบในการถามค าถามกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ และใชค้ าถามในการสมัภาษณ์กบั
ผูใ้หส้มัภาษณ์เหมอืนกนัทุกราย ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จ านวน 13 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ  
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นอกจากนี้ ผู้วิจยัได้ใช้เครื่องมอืในการท าวิจยัเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บรหิารฝ่ายขาย
จ านวน 1 ท่าน  โดยใช้การสมัภาษณ์ และใช้แบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งขึน้ใหม่จ านวน 1 ชุดในการ
ด าเนินการวิจยั ซึ่งการสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) ผูส้มัภาษณ์จะใชค้ าถามทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นกรอบในการถามค าถาม
กบัผูใ้หส้มัภาษณ์  

 
ในการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ มลีกัษณะการสมัภาษณ์โดยไม่มแีบบ หรอืแนวทางการ

สมัภาษณ์ ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะมลีกัษณะสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์
สามารถเจาะลกึข้อมูลที่อยากจะทราบได้มากพอสมควร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์นัน้เบือ้งต้นผูส้มัภาษณ์จะใชป้ระสบการณ์ของตนเองจากการท างานไม่ว่าจะเป็นการ
พูดคุยสอบถามการใช้งานโดยทัว่ไป และน าไปสอบถามถึงประสบการณ์ต่างๆ  ของผู้ถูก
สมัภาษณ์เพื่อจะได้รบัรู้และใช้อ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้ถูกสมัภาษณ์ รวมทัง้ใช้วธิีการ
สงัเกต เก็บรายระเอียดไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม หรอืแม้กระทัง้พฤติกรรมต่างๆ ของผู้ถูก
สัมภาษณ์ ซึ่งค าถามที่ ใช้สัมภาษณ์นั ้นผู้ส ัมภาษณ์จะมีค าถามประเภทค าถามทัว่ไป 
(Descriptive) และค าถามเพื่อจบัประเดน็ (structural) แล้วผู้สมัภาษณ์จงึเจาะประเดน็ภายหลงั
แลว้จงึน ามาหาขอ้เทจ็จรงิ 
 

3.3.2 ข้อมลูทุติยภมิู  
 
เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวทิยานิพนธ ์งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเวบ

ไซต์ต่างๆ ข้อมูลทางด้านการตลาด รวมถึงสภาพการตลาดที่ผ่านมาเพี่อน ามาวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ รว่มกนักบัเครือ่งมอืทางกลยทุธ ์
   
3.4 การจดัการข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมลู 

 
ในการจดัท าข้อมูลผู้สมัภาษณ์ด้วยวธิกีารจดบนัทกึข้อมูลในระหว่างการสมัภาษณ์ใน

แบบสมัภาษณ์ที่จดัท าขึ้น ซึ่งจะเก็บรวมรวมข้อมูลทัง้หมดจ านวน 13 ชุด และ 1 ชุดเป็นการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร เพื่อน ามาวเิคราะหป์ระมวลผลต่อไป  

 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจ ัยจะวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเครา ะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ตามผลสมัภาษณ์ซึง่ครอบคลุมประเดน็ส าคญัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอ้มลูที่
ออกมาจะเป็นในรปูแบบการบรรยายขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาได ้
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 ผู้วจิยัจะจดัท าแบ่งหมวดหมู่ การจดัท าตารางเพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชดัเจน และการแจก
แจงขอ้มลูเพื่องา่ยต่อการพจิารณา การเปรยีบเทยีบหาความสมัพนัธข์องตวัแปรทีก่ าหนดขึน้แต่
ละตัวแปร และวิเคราะห์ข้อมูลที่มลีกัษณะเป็นสถิติเชงิพรรณนา ในรูปแบบของการบรรยาย  
โดยผูส้มัภาษณ์จะอธบิายและสรปุความเป็นไปไดข้องขอ้มลูเฉพาะกลุ่ม 
 

ขอบเขตการวิจยั 
 
  เน้ือหาของงานวิจยั 

งานวจิยันี้จะศึกษา ปญัหา การจดัการเชงิกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
พฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในเขต
พืน้ที่ฝ ัง่ธนบุร ีเป้าหมายมหีลายรา้นค้าจ าหน่ายจงึสามารถเก็บขอ้มูลได้มาก นโยบายการค้าที่
ต้องการ การส่งเสรมิการขายทีต่้องการ ทราบถงึระดบัราคาทีย่อมรบัได้ อกีทัง้ในเรื่องการจดจ า
ยีห่อ้จากสื่อโฆษณาต่างๆ ทีเ่ป็นปจัจยัในการจดจ า และเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้นัน้ 

 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ในที่นี้ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ร้านค้าจ าหน่าย(ค้าปลีก) แต่ละร้านค้า
จ าหน่าย ในเขตพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีทีส่ ัง่ซือ้ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมก้บับรษิทัผูผ้ลติ 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
การแสดงขนาดของธุรกจิประเภทต่างๆ 

 
ประเภท    ขนาดย่อม    ขนาดกลาง 

    จ านวน      ทุนจดทะเบียน  จ านวน          ทุนจดทะเบียน 
       (คน) (ล้านบาท)  (คน)                   (ล้านบาท) 

กจิการการผลติ   ไมเ่กนิ 50  ไมเ่กนิ 50  51-200  เกนิกว่า 50-200 
กจิการบรกิาร   ไมเ่กนิ 50 ไมเ่กนิ 50  51-200  เกนิกว่า 50-200 
กจิการคา้ส่ง   ไมเ่กนิ 25  ไมเ่กนิ 50  26-50   เกนิกว่า 50-100 
กจิการคา้ปลกี   ไมเ่กนิ 15  ไมเ่กนิ 30  16-30   เกนิกว่า 30-60 
 
(ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
http://www.bot.or.th/BoTHomepage/BankAtWork/FinInstitute/FISystemDevPlan/thaiver/pdf
file/QA_TB.pdf) 
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  ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจยัจะท าการศึกษาและเก็บข้อมูลร้านค้าปลีกที่มทีุนจด
ทะเบยีนตามทีม่แีจง้ในกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่ไดม้กีารจดทะเบยีนในนาม
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือบริษัทมหาชน และจากการ
เรยีงล าดบัพบว่า กลุ่มบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิคา้ปลกีทีไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ มจี านวน 13 ราย (ดู
จากภาคผนวก) 
 

ดงันัน้การท าการส ารวจวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จงึไดท้ าการ
เฉลี่ยแบบสมัภาษณ์โดยสมัภาษณ์รา้นค้าปลกี จ านวน 13 ชุด และเป็นการส ารวจเชงิคุณภาพ
ทัง้หมด 

 
  (ข้อมูลรายชื่อร้านค้าปลีกที่มทีุนจดทะเบียนอ้างอิงมาจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลจากฝ่ายบรหิารบรษิัทผู้ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ดูแล
รกัษาเนื้อไม ้บรษิทั เอ แอนด์ เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามหลกัฐานเฉพาะจ านวนรา้นค้า
ปลกี ปี 2553 มจี านวนรา้นค้าปลกี และส่งรวมกนัทัง้สิน้ 36 ราย โดยแยกเป็นรา้นคา้ปลกี และ
ร้านค้าส่ง ตามตารางที่ 5) โดยเน้นกลุ่มธุรกิจมสีถานะทางการเงนิที่ด ีมทีุนจดทะเบียนตาม
รูปแบบกลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม และมีข้อมูลในกระทรวงพาณิชย์ที่ครบถ้วน ข้อมูล
จาก:http://www.dbd.go.th 
 
ตารางท่ี 5 ประเภท และจ านวนรา้นคา้ในเขตผัง่ธนบุร ี

ประเทภรา้นคา้ จ านวนรา้นคา้ (ราย) 
รา้นคา้ส่ง 8 
รา้นคา้ปลกีทีจ่ดทะเบยีนพาณชิย ์ 13 
รา้นคา้ปลกีทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนพาณชิย ์ 15 

รวม 36 
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3.4.1 ผลการศึกษาจากการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
- ขอ้มลูทุตยิภูม ิ

 
กรุงเทพโพลล์ เผยผลส ารวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์มองเนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยปี 54 โต 5% 
ตามทีศู่นยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์ ไดเ้ปิดเผยผลส ารวจความเหน็นัก

เศรษฐศาสตร์จากองค์กรชัน้น า 26 แห่ง เรื่อง "คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2554" พบว่า นัก
เศรษฐศาสตรส์่วนใหญ่เชื่อว่าเศรษฐกจิโลกจะขยายตวั 3.9% เศรษฐกจิไทยจะขยายตวั 5.0% 
และอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปจะอยู่ที ่3.7% ซึง่มปีจัจยัเสีย่งทีค่าดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกจิไทยปี 2554 
คอื  

 
- ปญัหาการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก (67.6%)  
- ปญัหาการเมอืง (64.8%)  
- ปญัหาด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นค่าเงนิบาทแข็งค่า สงครามค่าเงิน 

ค่าเงนิหยวน (59.2%)  
 

ซึ่งในขณะที่นโยบายอัตราดอกเบี้ย นักเศรษฐศาสตร์ 76.1% เชื่อว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.75 ภายในสิน้ปี 2554  
(ทีม่า : http://www.krobkruakao.com) 
 

กรมธนารกัษ์คาด ปี 54 มีคอนโดฯ ใหม่กว่า 100 แห่ง เผยผลส ารวจการประเมิน
อาคารชุดทัว่ประเทศ ราคาสงูสดุท่ีสขุมุวิท   

จากข้อมูล อธิบดีกรมธนารกัษ์ ได้บอกว่า กรมธนารกัษ์ได้ส ารวจการประเมนิราคา
อาคารชุดทีจ่ดทะเบยีนม ี4,600 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุเทพฯ ในเขตปรมิณฑล 
และจงัหวดัท่องเที่ยวต่างๆ โดยในย่านสุขุมวทิมรีาคาพืน้ที่ต่อตารางเมตรสูงทีสุ่ด ซึง่ราคากว่า 
200,000 บาท และคาดในปี 54 จะมอีาคารชุดขอจดทะเบยีนเพิม่ขึน้กว่า 100 แห่ง ตามการ
เตบิโตของเส้นทางรถไฟฟ้า แหล่งเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ซึ่งทางกรมธนา
รกัษ์ได้เตรยีมออกตรวจพืน้ที่ทัว่ประเทศ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินการทบทวนและ
ปรบัปรุงราคาประเมนิ เพื่อจะประกาศใชใ้นรอบบญัชใีนปี 55-58 และจะเริม่ใชว้นัที ่1 ม.ค. 55 
ซึง่ราคาประเมนิจะมกีารปรบัเพิม่ขึน้ 20-25% ซึ่งกรมธนารกัษ์ได้ก าลงัด าเนินการเพื่อใหม้ผีล
บงัคบัใช ้
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ในปี 53 ทีผ่่านมา ทางกรมธนารกัษ์ไดท้ าการส ารวจและประเมนิราคาอาคารชุดทีข่อจด
ทะเบยีนใหม่ทัง้ในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั เพิม่ขึน้ 262 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพ 
ภูเก็ต ชลบุร ีประจวบครีขีนัธ์ สมุทรปราการ และนนทบุร ีและในปจัจุบนัได้มอีาคารชุดทีข่อจด
ทะเบยีนแลว้ทัง้ประเทศ 4,600 แห่ง แบ่งเป็นเขตกรุงเทพ 2,000 แห่ง ส่วนภูมภิาค 2,600 แห่ง 
โดยราคาประเมนิสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพฯ อยู่เขตวฒันา อาคารชุดเลอรฟัฟิเน่ชมพูทวปี มรีาคา   
ตร.ม.ละ 224,500 บาท เขตปทุมวนัอาคารชุดควิหลงัสวน มรีาคา ตร.ม.ละ 190,900 บาท เขต
คลองเตย อาคารชุดมลิเลนเนียม มรีาคา ตร.ม.ละ 133,500 บาท และต่างจงัหวดั เช่น ภูเก็ต 
ราคาสงูสุดอยูท่ีค่อนโดเพริล์ ออฟ ในทอน ราคา ตร.ม.ละ 91,000 บาท และชลบุร ีราคาประเมนิ
สูงสุดอยู่ที ่เดอะโคฟ คอนโดมเินียม ราคา ตร.ม.ละ 97,500 บาท ปจัจุบนัราคาคอนโดที่แพง
มากจะอยู่ที่สุขุมวทิกบัหลงัสวน เพราะพื้นทีส่รา้งคอนโดสูงหมดแล้ว ท าใหร้าคาสูงขึน้ และการ
ประเมนิครัง้ทีแ่ลว้ราคาอยูท่ี ่ตร.ม.ละ 140,000 บาท เพิม่เป็น 190,000-200,000 บาท และพืน้ที่
แถวรถไฟฟ้าไปถงึ ราคา ตร.ม.ละ 100,000 บาท จากเดมิ 70,000 และในเภูเกต็กบัพทัยาเป็นที่
ราคาเพิม่ขึน้สงูจาก ปีทีแ่ลว้อยูท่ี ่400,000-500,000 บาท เพิม่เป็น 900,000 บาท 
(ทีม่า : http://www.thaihomeonline.com/property-news.php?id=003305) 
 
 จากขอ้มลูขา้งตน้ เน่ืองดว้ยปจัจยัภายนอกทีม่กีารเตบิโตทางดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์ละมี
การคาดการณ์ถงึเศรษฐกจิไทยทีจ่ะขยายตวัประมาณ 5 % และในระยะเวลาทีผ่่านมาราคาทีด่นิ
มกีารปรบัตัวสูงขึ้น อาคารชุดมกีารคาดการณ์การเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ที่พกัอาศัยจงึ
เพิ่มขึ้น วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งรวมถึงผลิตภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้ จะมผีลต่อแนวโน้มการ
เตบิโตของธุรกจิในกลุ่มอุปกรณ์วสัดุก่อสรา้งต่างๆ สูงขึน้ การแข่งขนัในกลุ่มธุรกจิประเภทนี้จะมี
การท าการตลาดเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่งขนัรายอื่นๆ บรษิัท เอ แอนด์ เจ
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จงึต้องให้ความสนใจเพื่อการปรบัตวัให้สามารถแข่งขนัและด าเนิน
ธุรกจิต่อไปไดใ้นอนาคต 
 

- ขอ้มลูปฐมภูม ิ
 

จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการฝ่ายขายร้านค้ากรงุเทพ คณุทรงศกัด์ิ เตชะเลิศสุวฒัน์ 
พบว่าในปจัจุบนับรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิทางดา้นผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเน้ือไม ้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภค ซึง่ในการผลติสนิค้าของทางบรษิทัฯ ได้น าเขา้เคม ีจากบรษิทั บายเออร ์
จ ากัด ประเทศเยอรมนั แล้วจงึมาจ้างโรงานผลติ ใส่บรรจุภณัฑ์ที่ทางบรษิัทฯ ได้จดัหาและ
ออกแบบรปูแบบบรรจภุณัฑไ์ว ้ และโรงงานทีผ่ลตินัน้เจา้ของกจิการของเรามหีุน้ส่วนอยู่บา้ง ไม่
ถงึครึง่หนึ่ง แต่เมื่อผลติเสรจ็ สนิคา้จะถูกส่งมาเกบ็สต๊อกไว้ทีบ่รษิทับางส่วนใหเ้พยีงพอกบัการ
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จ าหน่าย ซึ่งทางโรงงานผู้ผลิตจะคิดค่าสินค้ารายชิ้นกับทางบรษิัท เนื่องจากเคมทีี่ส ัง่ซื้อให้
ผูจ้ดัการฝา่ยวจิยัและพฒันาผลติภณัฑข์องทางโรงงานไปสัง่ซือ้  

 
ปจัจุบนั บรษิทัฯ มผีู้จดัการฝ่ายโรงงานนอุตสาหกรรม ผู้จดัการฝ่ายรา้ค้ากรุงเทพ และ

ต่างจงัหวดั การด าเนินธุรกจิเป็นแบบครอบครวั ดงันัน้การตดัสนิใจส่วนมากจะอยู่กบัเจ้าของ
กิจการ ผู้จดัการเป็นเพียงผู้เสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาทางด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด 
ปจัจุบนับรษิทัไม่ได้มฝี่ายการตลาด แต่ใช้ความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารเพื่อหาแนวทางใน
การด าเนินธุรกจิเพื่อการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัอื่นๆ และจากการสมัภาษณ์ พบว่า แนวทางในการ
ด าเนินงานมวีตุัประสงคเ์พื่อ ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพออกสู่ตลาด บรษิทัฯมคีวามต้องการเพิม่ส่วน
แบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งขนัรายอื่นๆ รวมไปถงึเป้าหมายการขายทีม่อีตัราการเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผู้บรหิารได้บอกถึงการแบ่งส่วนทางตลาด ว่า บรษิทัจะแบ่งตามภูมภิาคต่างๆ
ภายในประเทศ โดยมตีลาดเป้าหมาย ซึง่จะเน้นกลุ่มรา้นคา้ทัว่ไป กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปผู้มรีายได้
ระดบักลาง และบน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรอืผูร้บัเหมา อกีทัง้บรษิทัไดว้างต าแหน่งของ
ผลติภณัฑไ์ว ้คอื คุณภาพ กบัราคาของผลติภณัฑข์องเราเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนั ซึง่เป็นราคาที่
สงูกว่า แต่คุณภาพกส็งูกว่าดว้ย 

 
ซึ่งถ้าถามโดยรวมถึงปจัจัยจากภายในและภายนอกของบริษัทฯแล้ว ผู้บริหารได้

กล่าวถึงปจัจยัภายใน โดยกล่าวว่าทางบรษิัทไม่ค่อยมกีารสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสรมิ
การตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสมัพนัธ ์หรอืส่งเสรมิการขาย และยงัมเีรื่องอตัราการ
หมุนเวยีนของพนักงานฝ่ายขายมากท าให้ขาดการต่อเน่ืองกบัรา้นค้าปลกี ท าใหย้อดขายลดลง 
รวมไปถงึนโยบายของเจา้ของกจิการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้พนักงานหมดก าลงัใจใน
การท างาน แต่ถ้ากล่าวถึงปจัจยัภายนอก ก็น่าจะเป็นปญัหาทางด้านการเมอืงที่มคีวามไม่
แน่นอนท าให้เกิดการหยุดนิ่งของอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา ด้านเศรษฐกิจซึ่งจะเป็น
ผลกระทบจากราคาน ้ามนัเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้คมทีีน่ าเขา้มีราคาทีผ่นัแปรตลอด และ
ดา้นเทคโนโลย ีซึง่คู่แขง่ขนัน าเทคโลยกีารผลติ รวมถงึนวตักรรมของผลติภณัฑม์าใช้ 
 

จากการเกบ็แบบสมัภาษณ์กบัเจ้าของธรุกิจร้านค้าปลีก ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑด์แูล
รกัษาเนื้อไมน้ัน้ สามารถน าเสนอขอ้มลูตามประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้ 
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1. ลกัษณะโดยทัว่ไปของร้านค้าปลีก 
 

จากการวิจัยพบว่า ร้านค้าปลีกทัง้หมดจะท าการตัดสินใจในการสัง่ซื้อสินค้าจาก
บรษิทัผู้ผลติด้วยตนเอง ซึ่งร้านค้าปลกีทุกรา้นค้าจะมกีารจ าหน่ายสนิค้าประเภท สทีาอาคาร 
และวสัดุก่อสร้างทัง้สิ้น  มกีารช าระบญัชคี่าผลติภณัฑ์เป็นเงนิสดเพยีง 3 ราย และเลอืกที่จะ
ช าระบญัชเีป็นเครดติ จ านวน 10 ราย  ซึง่มยีอดจ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมท้ีไ่ม่ต่างกนั 
โดยเฉลี่ยแล้วยอดขายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ประมาณ 40,000 – 50,000 บาทต่อเดอืน 
จ านวน 5 ราย และยอดขายโดยเฉลี่ยตัง้แต่ 100,000 – 200,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 8 ราย  
ซึ่งลูกค้าส่วนมากที่มาเลอืกซื้อผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม้จากทางรา้นค้าส่วนมากจะเป็นช่าง
ผูร้บัเหมาทัว่ไปมปีรมิาณมากทีสุ่ด รองลงมา คอืเจา้ของบ้าน  และรา้นคา้ปลกีทุกรา้นคา้มองว่า
การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ของบรษิทัผูผ้ลติ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ 

 
2. ปัจจยัทางด้านตราสินค้า 

 
2.1 การรูจ้กัผลติภณัฑแ์ละพฤตกิรรมการสัง่ซือ้ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม้ 
จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีทุกรา้นคา้รูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ ทโีอเอ เบ

เยอร ์ไอซไีอ วู๊ดเทค และดดีโีพลยีเูรเทน แต่มพีฤตกิรรมการสัง่ซือ้ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมใ้น
ยีห่อ้ต่างๆ แตกต่างกนัไป โดยเรยีงจากการสัง่ซือ้จากมากไปหาน้อย คอื 

 
 รา้นคา้ปลกีรายที ่1 เบเยอร ์ทโีอเอ ไอซไีอ ดดีโีพลยีเูรเทน 
 รา้นคา้ปลกีรายที ่2 เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
 รา้นคา้ปลกีรายที ่3 ทโีอเอ เบเยอร ์ไอซไีอ ดดีโีพลยีเูรเทน 

รา้นคา้ปลกีรายที ่4 ทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่5 เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่6 เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่7 ทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่8 ทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่9 เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่10 เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่11 เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่12 เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
รา้นคา้ปลกีรายที ่13 ทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
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 จากการพิจารณา พบว่า ร้านค้าปลีกแต่และรายมพีฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื้อที่
แตกต่างกนัออกไป โดยมรี้านค้าปลกีจ านวน 7 ราย มคีวามคดิเห็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื 
ยีห่้อเบเยอร์เป็นผลติภณัฑท์ี่มกีารสัง่ซื้อมากที่สุด รองลงมา คอื ทโีอเอ และถดัไปคอื วู๊ดเทค 
และยี่ห้อสุดท้าย ดีดีโพลียูเรเทน มรี้านค้าปลีกจ านวน 4 ราย มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั คอื ยีห่อ้ ทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน มรีา้นคา้ปลกี จ านวน 1 ราย ทีม่คีวาม
คดิเหน็ต่างกนั คอื เบเยอร ์ทโีอเอ ไอซไีอ ดดีโีพลยีเูรเทน ตามล าดบั และมรีา้นค้าปลกี จ านวน 
1 ราย ทีม่คีวามคดิเหน็ทีต่่างกนั คอื ทโีอเอ เบเยอร ์ไอซไีอ ดดีโีพลยีเูรเทน ตามล าดบั 
 2.2 ความน่าเชื่อถอืของตราสนิคา้ 

จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีทุกรา้นค้า มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัคอื  ตรา
สนิคา้สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืในสนิคา้ เพราะ ตราสนิคา้เป็นสิง่ทีลู่กคา้พบเหน็ ตดิตา และ
มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั  

2.3 ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์
จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีแต่ละรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั จ านวน 12 

ราย คอื ตราสนิค้าเป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้เพราะ ถ้าลูกค้ารูจ้กั
ตราสนิคา้กท็ าใหร้า้นคา้สามารถขายไดง้า่ยขึน้ และมเีพยีงรา้นคา้ปลกี 1 รา้น ทีม่คีวามคดิเหน็ที่
แตกต่างกนั คอื  ตราสนิคา้ไม่ได้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้เพราะ 
ขึน้อยูก่บัผูบ้รโิภคว่าตอ้งการอะไร 

2.4 ความคุน้เคยกบัตราสนิคา้ 
จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีแต่ละรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั จ านวน 12 

ราย คอื มคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ของกลุ่มผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ยีห่อ้ เบเยอรม์ากทีสุ่ด 
เพราะ เป็นยีห่อ้ทีม่มีานาน พบเหน็บ่อย และเคยไดใ้ชเ้องบา้ง  และมเีพยีงรา้นคา้ปลกี 1 รา้น ที่
มคีวามคดิเหน็ที่แตกต่างกนั คอื มคีวามคุ้นเคยกบัตราสนิค้าของกลุ่มผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อ
ไม ้ยีห่อ้ ควิปรโินล  เนื่องจาก ขายเป็นยีห่อ้แรกของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม้ 

2.5 ความมัน่ใจของรา้นคา้ปลกีในตราสนิคา้ผลติภณัฑด์ดีโีพลยีเูรเทน 
จากการวจิยัพบว่า รา้นค้าปลกีมคีวามมัน่ใจในคุณภาพของตราสนิค้า ดดีโีพลยีูเรเทน

เมื่อได้เห็นตราสนิค้า ที่แตกต่างกนั ซึ่ง ร้านค้าปลกีจ านวน 8 ราย ต่างให้ความคดิเห็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั คอื เหมอืนยี่ห้ออื่นทัว่ไป รู้สึกธรรมดา เพราะ ลูกค้าไม่เคยเจาะจงเลือกซื้อ
เพราะคุณภาพของผลติภณัฑ์ และ ร้านค้าปลกีจ านวน 4 ราย ต่างให้ความเห็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั คอื มัน่ใจ เพราะ เคยไดท้ดลองใชเ้องและลูกคา้ไดม้กีารกลบัมาซือ้ซ ้า และรา้นคา้ปลกี
จ านวน 1 ราย ใหค้วามเหน็ คอื ไมค่่อยมัน่ใจ เพราะ ไมเ่คยเหน็ในสื่อโฆษณาต่างๆ 
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3. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
 

3.1 ประเภทของงานทีใ่ชผ้ลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้
จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีทุกรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื รา้นค้า

ปลกีปกตจิะเลอืกจ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมส้ าหรบังานทุกประเภท พื้น ผนังบ้านไม ้
เฟอรน์ิเจอร ์  

3.2 ชนิดของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมท้ีจ่ าหน่าย 
จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีทุกรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื รา้นค้า

ปลกีจะเลอืกจ าหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมท้ัง้ชนิดเงา และชนิดดา้น 
3.3 คุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑต่์อการจ าหน่าย 
จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีแต่ละรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั จ านวน 12 

ราย คอื คุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑม์ผีลต่อการจ าหน่ายของทางรา้น เพราะ ลูกค้า
ส่วนมากตอ้งการของมคีุณภาพ  และรา้นคา้ปลกีจ านวน 1 ราย ใหค้วามเหน็ คอื ไม่มผีล เพราะ 
ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ 
 3.4 รปูแบบของบรรจภุณัฑ ์ 

จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีแต่ละรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั จ านวน 5 
ราย คอื รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑ์ มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่สนิค้าไปวางจ าหน่าย 
เพราะ รปูแบบถ้าน่าสนใจกส็ามารถดงึใหลู้กคา้ทดลองใช้ได ้และรา้นค้าปลกี จ านวน 8 ราย มี
ความคดิเห็นไปในทศิทางเดยีวกัน คอื รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑ์ไม่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจสัง่สนิคา้ไปวางจ าหน่าย เพราะ ลกูคา้จะสนใจในยีห่อ้มากกว่า 

3.5 การรบัประกนัอายขุองผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้
จากการวจิยัพบว่า ร้านค้าปลกีทุกรายมคีวามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คอื การ

รบัประกนัอายขุองผลติภณัฑ ์หรอืการน าไปงานแลว้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของรา้นคา้ปลกี 
 
4. ปัจจยัทางด้านราคา 

 
จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางด้านราคามผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้ผลติภณัฑด์ูแลรกัษา

เนื้อไม้ไปวางจ าหน่ายในร้านค้า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ร้านค้าปลกีทัง้ 13 ร้านค้า ให้
เหตุผลว่า ถ้าราคาสูงมากเกนิไป ลูกคา้ก็จะไม่เลอืกซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ และระดบัราคาโดยเฉลี่ย 
600 – 750 บาท ต่อ แกลลอน จะสามารถน ามาวางจ าหน่ายหน้ารา้นได้ 
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5. ปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

5.1 การบรกิารของทางรา้นคา้ปลกี 
จากการวจิยัพบว่า รา้นค้าปลกีทุกร้านค้ามคีวามเห็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื มกีาร

ให้บรกิารจดัส่งสนิค้าให้กบัลูกค้า และไม่คดิค่าบรกิารจดัส่งเนื่องจากเป็นการให้บรกิารเพื่อให้
ลกูคา้เกดิความพงึพอใจและกลบัมาซือ้สนิคา้ทีร่า้นอกีครัง้ 
 5.2 รา้นคา้ใกลเ้คยีงมผีลต่อการจ าหน่าย 

จากการวจิยัพบว่า รา้นคา้ปลกีทุกรา้นคา้มคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ในพืน้ที่
เขตบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทางรา้นมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้จะมผีลกระทบต่อรา้น 
เพราะ มผีลทางดา้นราคาทีม่กีารแขง่ขนัสงู  
 5.3 พฤตกิรรมการสัง่สนิคา้ 

จากการวจิยัพบว่า รา้นค้าปลกีทุกรา้นค้า มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ใน
การสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้จะสัง่ผ่านผู้แทนขาย เนื่ องจากจะได้ข้อมูลทางด้าน
โปรโมชัน่ทีค่รบถว้น 

5.4 การจดัส่งสนิคา้ของผูผ้ลติไปยงัผูค้า้ปลกี 
จากการวจิยัพบว่า ในการจดัส่งสนิค้าของทางผู้ผลติมายงัรา้นค้าปลกี ทุกรา้นมคีวาม

คดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื การจดัส่งสนิคา้จากผูผ้ลติมคีวามส าคญัต่อการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์
ยีห่้อนัน้ๆ มาก เนื่องจาก ลูกค้าที่มาซื้อสนิค้า ไม่สามารถรอสนิค้าได้นาน อย่างช้าประมาณ 1 
วนั นบัตัง้แต่วนัสัง่สนิคา้ 

 
6. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

 
6.1 รายการส่งเสรมิการตลาด 
จากการวจิยัพบว่า รายการส่งเสรมิการขายที่ทางบรษิัทผู้ผลติได้ท าขึ้นนัน้ ร้านค้ามี

ความคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั จ านวน 12 ราย คอื มผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์ูแลรกัษา
เนื้อไม ้โดยโปรโมชัน่ทีท่ าใหเ้กดิความสนใจในการสัง่ซือ้มากทีสุ่ด มขีอ้มลูดงันี้ 
 
  1. เป็นโปรโมชัน่ที่ให้กบัผู้ซื้อโดยตรง และเป็นโปรโมชัน่ที่ทางรา้นค้าไม่ต้อง
ส ารองจา่ยไปก่อน 
  2. เป็นโปรโมชัน่ทีท่างรา้นคา้ไดไ้ปท่องเทีย่วในทีต่่างๆ 
  3. เป็นโปรโมชัน่ใหก้บัรา้นคา้ปลกี ทางดา้นส่วนลด 
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 และจากการวจิยัพบว่า มเีพยีง 1 ราย ใหค้วามคดิเหน็คอื รายการส่งเสรมิการขายทีท่าง
บรษิัทผู้ผลติจดัขึ้นไม่มผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้ เนื่องจาก สนิค้าถ้าช่างมี
ความต้องการ ทางร้านก็จะสัง่สนิค้าเพื่อมาสนองความต้องการให้กบัลูกค้า และทางร้านก็ไม่
ตอ้งสต๊อกสนิคา้เป็นจ านวนมาก 
 6.2 การจดักจิกรรมการฝึกอบรมใหก้บัผูค้า้ปลกี 
 จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางดา้นการจดักจิกรรม การฝึกอบรมใหก้บัรา้นคา้ รา้นคา้ทุก
รายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื มผีลต่อการสนใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละเขา้ใจมากขึน้  
แต่ การกจิกรรม การฝึกอบรมใหก้บัรา้นคา้ ไมไ่ดม้ผีลต่อการสัง่ซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้นัน้ๆ  
 6.3 สื่อโฆษณาต่างๆ ทีพ่บเหน็บ่อยทีสุ่ด 
 จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางด้านสื่อโฆษณาที่พบเหน็บ่อยที่สุด รา้นค้าปลกีทุกรายมี
ความคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื พบเหน็ผ่านสื่อโทรทศัน์ และผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม้
ที่พบเหน็ผ่านสื่อโทรทศัน์มากที่สุด ซึ่งรา้นค้าปลกีทุกรายมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั 
คอื ยีห่อ้เบเยอร ์รองลงมา คอื ทโีอเอ  
 6.4 สื่อโฆษณาท าใหเ้กดิความสนใจในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์
 จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางดา้นสื่อโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้อผลติภณัฑด์ูแล
รกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้นัน้ๆ ทางรา้นคา้จ าหน่ายมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั คอื รา้นคา้ปลกี จ านวน 
6 ราย มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้ เพราะ สนิคา้ขายง่าย
ขึน้ ลูกค้ารูจ้กัก็มาเรยีกหา รา้นค้าปลกี จ านวน 7 ราย มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า 
ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้อผลติภณัฑย์ีห่้อนัน้ๆ เพราะ ลูกค้าส่วนมากขึน้อยู่กบัร้านค้าเชยีร ์
หรอืมยีีห่อ้อยูใ่นใจอยูแ่ลว้ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัเหน็ทางโทรทศัน์ 
 

7. ล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ดแูลรกัษาเน้ือไม้ 
 

 จากการวจิยัพบว่า ร้านค้าปลกี ได้เรยีงล าดบัความส าคญัของ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด และไดใ้หข้อ้มลูดงัตารางที ่6 
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ตารางท่ี 6 การเรยีงล าดบัการให้ความส าคญัของรา้นค้าปลกีแต่ละราย เรยีงจากความส าคญั
มากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด 
 

ตวัอย่างท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ผลิตภณัฑ ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ราคา 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ช่องทางการจ าหน่าย 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

การส่งเสริมการตลาด 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
จากการพจิารณาพบว่า  
 

รา้นคา้ปลกีทัง้ 13 ราย ใหค้วามเหน็ในทศิทางเดยีวกนั คอื ใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑ ์
มากทีสุ่ด 

 
ร้านค้าปลกีจ านวน 11 ราย จาก 13 ราย ให้ความคดิเห็นในทศิทางเดยีวกนั คือ ให้

ความส าคญักบัราคาเป็นอนัดบัที ่2 ส่วนรา้นคา้ปลกี จ านวน 2 ราย ใหค้วามส าคญักบัเรื่องการ
ส่งเสรมิการตลาดเป็นอนัดบัที ่2    

 
รา้นคา้ปลกีจ านวน 11 ราย จาก 13 ราย ใหค้วามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ให้

ความส าคญักับการส่งเสรมิการตลาด เป็นอันดบัที่ 3 ส่วนร้านค้าปลีก จ านวน 2 ราย ให้
ความส าคญักบั ราคา เป็นอนัดบัที ่3 

 
รา้นคา้ปลกีทัง้หมด 13 ราย ใหค้วามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื ใหค้วามส าคญักับ

ช่องทางการจดัจ าหน่ายน้อยทีสุ่ด 
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3.4.2 การวิเคราะหก์ลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
 

วิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาด  
 

- Product  
ในดา้นของผลติภณัฑน์ัน้ จากการเกบ็ขอ้มลูถงึผลติภณัฑพ์บว่า 
1. คุณสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ละประโยชน์นัน้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของรา้นคา้ปลกีได้ ใช้กบัการดูแลรกัษาเนื้อไมไ้ด้ครบทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นพืน้ เฟอรน์ิเจอร ์หรอืบา้นไม ้รวมถงึชนิดของผลติภณัฑ ์ทัง้เงาและดา้น 

2. ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าร้านค้าปลีกส่วนมากมีความรู้สึก
ธรรมดาต่อตราสนิค้าเมื่อได้เหน็ และมคีวามมัน่ใจไม่ถงึครึ่งหนึ่งจากการ
เก็บแบบสมัภาษณ์ รวมไปถงึ มผีู้ที่ไม่ค่อยมคีวามมัน่ใจในตราสนิค้าด้วย 
ท าใหร้า้นคา้ไมเ่หน็จดุเด่นของผลติภณัฑ ์

3. รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ซึ่งรา้นค้าปลกีส่วนมากมองว่าไม่มผีลต่อการสัง่สนิค้า
มาจ าหน่าย แต่มีร้านค้าบางกลุ่มมีความต้องการด้านรูปแบบของบรรจุ
ภณัฑ ์ซึง่ต้องโดดเด่นและน่าทดลองใชง้าน ซึง่เมื่อเทยีบผลติภณัฑด์ดีโีพลี
ยเูรเทนกบัคู่แขง่ขนัรายอื่นแลว้ บรรจภุณัฑไ์ม่เคยมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อให้
โดดเด่น 

4. การรบัประกนัของผลติภณัฑ์  ซึ่งร้านค้าปลกีส่วนมากมองการรบัประกนั
อายุและคุณภาพเป็นส่วนส าคญัในการน าสนิค้าเขา้รา้นเพื่อมาวางจ าหน่าย 
ซึ่งเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนัแล้วอย่างทโีอเอ หรอืเบเยอร์ได้มกีารรบัประกนั
ตัง้แต่ผลิตภัณฑ์อยู่ในร้านค้าจนน าไปใช้งาน เปลี่ยนให้ทัง้หมด แต่
ผลติภณัฑด์ดีโีพลยีเูรเทน รบัประกนั 2 ปีนบัจากวนัทีม่กีารซือ้ขาย 

 
- Price 
ในด้านของราคา จากการสมัภาษณ์สรุปได้ว่าร้านค้าปลกีทุกรายมองว่าราคา

เป็นส่วนส าคญัในการตดัสนิใจซือ้  เมือ่มกีารดรูะดบัราคาดดีโีพลยีเูรเทนกบัคู่แข่งขนัราย
อื่นๆแลว้พบว่า สูงกว่าคู่แข่งขนัรายอื่นอยู่ประมาณ 35% - 40% แลว้แต่ประเภทของ
ผลติภณัฑ์ ซึ่งท าให้ร้านค้าปลกีไม่กล้าจะซื้อหรอืเก็บไว้เพื่อรอจ าหน่าย  รวมไปถึง
ระยะเวลาในการช าระบญัชขีองทางบรษิทัฯ เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนั แลว้พบว่า การช าระ
บญัชเีป็นเงนิสดของทางบรษิทัฯ จะให้ระยะเวลา 7 วนั เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนัรายอื่นๆ 
แลว้จะใหร้ะยะเวลาในการช าระบญัช ี30 วนั 
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- Place  
1. เมื่อบรษิัทแต่ละบรษิทัมกีารขยายช่องทางในการจดัจ าหน่ายเพิม่มาก

ขึน้จะส่งผลต่อปญัหาการแขง่ขนัทางดา้นราคา  ซึง่ถา้เทยีบกบัคู่แข่งขนั
แล้ว พบว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายของดดีโีพลยีูเรเทน มไีม่มากนัก
ร้านค้าแต่ละร้านอยู่ห่างกัน เมื่อเทียบกับคู่แข่งขนัรายอื่นๆ ที่มกีาร
ขยายมากขึน้ท าใหเ้กดิปญัหาทางดา้นราคา ที่กล่าวมาจงึเป็นปญัหาใน
การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายทีเ่พิม่มากขึน้  

2. การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านโมเดนิรเ์ทรด ปจัจุบนัมกีารขยาย
สู่ตลาดประเภทนี้จ านวนมาก เช่น โฮมโปร โฮมเวริค์ เป็นตน้ 

3. การขนส่ง รา้นค้าปลกีทุกรายต้องการความรวดเรว็ในการจดัส่งสนิค้า 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งดดีโีพลยีูเรเทนใช้เวลา
ประมาณ 1-3 วนัเพื่อจดัส่ง เพราะโรงงานไม่ได้มสี่วนในการกระจาย
สนิค้า และสนิค้าส่วนใหญ่จะอยู่โรงงานเป็นหลกั ซึ่งท าให้เสยีเปรยีบ
คู่แข่งขนั เมื่อเทยีบกบัเบเยอร์หรอืทโีอเอ แล้ว มกีารส่งภายใน 1 วนั 
และเบเยอร์ มีการกระจายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางคือ ส่งจากบริษัท
โดยตรง(ถนนเพชรบุร)ี และจากโรงงานผลติ(พระประแดง)เนื่องจาก
ทางเบเยอร์มสีต๊อกสนิค้าอยู่ทัง้ 2 ที่ ส่วนทาง ทโีอเอ ส่งสนิค้าไปยงั
รา้นคา้ผ่านทางโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลติเพยีงทีเ่ดยีว และใชร้ถขนส่ง
กระจายสนิคา้เป็นพีน้ที่ๆ  ไป เนื่องจาก ทโีอเอ มรีถขนส่งจ านวนมาก 
 

- Promotion 
1. การประชาสัมพนัธ์ผ่านการจดักิจกรรมหรอืการฝึกอบรมมสี่วนช่วย

ทางด้านตราสนิค้าและคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ให้รา้นค้ารู้จกัมากขึ้น 
ซึง่คู่แข่งขนัต่างมกีารจดังานเลี้ยงหรอืสมัมนาขึน้เพื่อประชาสมัพนัธถ์งึ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัตน แต่ดดีโีพลยีูเรเทนไม่ไดม้กีารจดักจิกรรมหรอื
การสมัมนาขึน้เพื่อการประชาสมัพนัธเ์ลย 

2. การจดัโปรโมชัน่หรอืรายการส่งเสรมิการขาย ดดีโีพลยีูเรเทนได้มกีาร
จดัประจ าทุกเดือนและส่วนมากจะจดัเป็นการแถมผลิตภณัฑ์ให้กับ
ลูกค้าเพื่อไปวางจ าหน่ายต่อ ซึ่งเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนัแล้ว ส่วนมาก
นอกจากแถมผลติภณัฑแ์ล้ว ยงัมกีารให้เป็นส่วนลดและตัว๋ท่องเที่ยว
เพิม่ ซึง่ตรงกบัความตอ้งการของรา้นคา้ปลกีจ านวนมาก 
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3. สื่อโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ เป็นส่วนส าคญัเพื่อท าใหค้นรูจ้กัตราสนิคา้
มากขึ้น ซึ่งเมื่อดูจากคู่แข่งขันแล้วพบว่า มีการโฆษณาผ่านทาง
โทรทศัน์เป็นหลกัทุกปี และเมื่อเทยีบกบัดดีโีพลยีเูรเทนแลว้ พบว่า ได้
มกีารท าสื่อโฆษณาผ่านโทรทศัน์เพยีง 1 ครัง้ในปี 53 ระยะเวลาเพยีง 3 
เดอืน  

4. การขายโดยพนักงานขาย มปีระโยชน์มากในการน าเสนอสนิค้าให้กบั
รา้นคา้ปลกีในตลาด แต่เมื่อเทยีบปรมิาณบุคคลากรในแต่ละบรษิทัแลว้
พบว่า ดดีโีพลยีูเรเทนมพีนักงานขายเพยีง 4 คน เมื่อเทยีบกบับรษิัท
คู่แข่งขนัแล้วมจี านวนพนักงานมากกว่า15 คน ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 
 

วิเคราะหส์ภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมด้วย Five Forces Model 
 
การวเิคราะหถ์งึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั 5 ประการ 
 
1. อุปสรรคจากคู่แขง่ขนัทีเ่ขา้มาใหมใ่นตลาด  
ปจัจบุนัคู่แขง่ขนัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเน้ือไมม้อียูใ่นทอ้งตลาดอยู่แลว้ และคู่แข่งขนัทีเ่ขา้

มาใหม่ในตลาดก็เพิม่ขึน้อยู่ตลอดเวลา บรษิัทรายย่อยต่างเขา้มาอยู่ในตลาดเพื่อแบ่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาด แต่คู่แข่งขนัที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วต่างใช้งบประมาณทางการตลาดอยู่ตลอดเวลา 
ท าใหย้ากต่อการแข่งขนัได ้บรษิทัทัว่ไปรายเลก็ๆ ไดเ้ขา้มาท าการตลาดผ่านพนักงานขาย และ
ประชาสมัพนัธผ์่านแบรนดเ์นอรต์ามรา้นคา้ปลกีทัว่ไป 

 
2. อ านาจการต่อรองของผูข้ายปจัจยัการผลติ  
ปจัจบุนับรษิทัฯ เราไดจ้า้งผูผ้ลติซึง่สัง่ซือ้เคมภีณัฑจ์ากต่างประเทศ โดยสัง่จากประเทศ

เยอรมนัโดยเฉพาะ ซึง่ราคาของเคมกีข็ึน้อยูก่บัปรมิาณการสัง่ซือ้เคมต่ีอครัง้ เนื่องจากถ้าในกรณี
ที่ส ัง่ซื้อมากราคาก็จะต ่าลง ซึ่งในปรมิาณการสัง่ซื้อแต่ละครัง้มปีรมิาณไม่เท่ากนัจงึท าให้ไม่
สามารถควบคุมต้นทุนในการผลติได้ อกีทัง้จา้งผูผ้ลติ ผลติสนิค้าใหก้บับรษิทัฯ ท าใหร้าคาเมื่อ
ส่งมาถึงบรษิัทสูงขึ้นแล้ว บรษิัทฯ จงึบวกก าไรเพื่อขายสู่ท้องตลาดอีกทที าให้ราคาที่เข้าสู่ใน
ทอ้งตลาดสงูกว่าคู่แขง่ขนัรายอื่น  
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3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้  
ปจัจุบนัผู้ผลติ ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเน้ือไมน้ัน้มหีลากหลายยีห่้อ ผู้ซื้อ รา้นค้าส่ง หรอื

ร้านค้าปลกีก็นิยมเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ที่กลุ่มผู้บรโิภครู้จกั พบเห็นหรอืเคยใช้เป็นประจ า หรอื
สนิคา้ทีส่ามารถต่อรองราคากบัผูผ้ลติใหล้ดต ่าลงได้ดว้ยการซือ้ปรมิาณทีม่าก และดว้ยมผีูผ้ลติ
เป็นจ านวนมาก จงึท าใหอ้ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้จงึมากขึน้ดว้ย 

 
4. อุปสรรคของผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได ้
ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมม้หีลากหลายประเภท เช่น โพลยีูเรเทน, สยีอ้มไม,้ แชลค็,  

แลกเกอร ์ซึ่งแต่ละประเภทสามารถน ามาทาไมเ้พื่อรกัษาเนื้อไมไ้ด้เหมอืนกนัจะแตกต่างกนัที่
ราคา คุณภาพ และความคงทน แต่ทางบรษิทัไม่ไดม้กีารผลติแชลค็, แลกเกอร ์เพราะมคีุณภาพ 
และความคงทน ต ่ากว่าโพลยีูเรเทน และสยีอ้มไม ้ แต่การตดัสนิใจเลอืกซื้อของกลุ่มเป้าหมาย
บางรายเลอืกซื้อที่ราคา บางรายก็คุณภาพ ดงันัน้ ผู้บรโิภคที่มองเรื่องราคา ก็อาจจะเลอืกใช ้
แชลค็ หรอืแลกเกอร ์เพราะสามารถใชแ้ทนกนัไดเ้หมอืนกนั  

 
5. สภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 
การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเน้ือไมใ้นปจัจุบนันัน้ เรยีกไดว้่าเป็นการ

แขง่ขนัทีร่นุแรง เพราะ มคีู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรมนี้หลายราย และแต่ละรายนัน้ กไ็ดน้ าครื่องมอื
ทางการตลาดต่างๆ มาใช้เพื่อน ามาเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้รบัรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ ความแข็งแรงทนทาน ราคาที่แตกต่างกัน  ตลอดจนรูปลักษณ์
ผลติภณัฑต่์างๆ ซึง่มกีารน าเสนอกนัตลอดทัง้ปี จงึท าใหก้ารแขง่ขนัมคีวามรนุแรง 
 
 จากผลการวเิคราะห์สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมดว้ย Five Forces Model พบว่า 
อุปสรรคของคู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดมีอยู่มากแต่เจ้าตลาดเดิมยงัมีตราสินค้าที่
แขง็แกรง่อยูต่ลอด ท าใหคู้่แขง่ขนัอาจเขา้มาไดย้าก อ านาจการต่อรองของผูข้ายปจัจยัการผลติมี
สูง อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้มสีูง อุปสรรคของผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัไดม้สีูง และการเพิม่ขึน้
ของการแขง่ขนัในธุรกจิมคีวามรนุแรง 
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วิเคราะหปั์ญหาด้วยห่วงโซ่คณุค่า (Value chain analysis) 

 

การวเิคราะหป์ญัหาดว้ยห่วงโซ่คุณค่า(Value chain) ของกจิการ 

 
ภาพประกอบท่ี 10 การวเิคราหห์่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 

1. กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activities) 
จากการศกึษาโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ผลการศกึษา พบว่า  
 

1.1 การน าวตัถุดบิเขา้สู่กจิการ (Inbound logistics)  
- เคม ีเป็นวตัถุดบิที่ฝ่ายวจิยัและพฒันาทางด้านตวัผลติภณัฑน์ าเขา้มาจาก

บรษิทั บายเออร ์จ ากดั ประเทศเยอรมนั เพยีงแห่งเดยีวทีม่คีุณภาพ 
- บรรจุภณัฑ ์supplier เป็นผูม้าเสนอให้กบัเจา้ของกจิการ ซึง่เจา้ของกจิการ

เป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกเพยีงผูเ้ดยีว 
1.2 การด าเนินงาน (Operations) 
- เจา้ของกจิการ และฝ่ายควบคุมโรงงานเป็นผูเ้ปรยีบเทยีบอุปกรณ์ต่างๆ ที่

ใชใ้นการผลติกบัคู่แขง่ขนัอื่นๆ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑเ์ป็นผูค้วบคุมกระบวนการผลติ และปรบัปรุง

คุณภาพของผลติภณัฑ ์
- ผูบ้รหิารจดัการโรงงาน เป็นผูอ้อกแบบระบบการท างานภายในโรงงาน 
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1.3 การจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปู (Outbound logistics) 
- โรงงานเป็นผู้ผลิตสินค้า และจดัส่งสินค้าไปยงับรษิัทฯ เพื่อน าไปสต๊อก 

ภายใน 1-2 วนั เพื่อให้เพยีงพอกับความต้องการของร้านค้า และลูกค้า
ทัว่ไป 

- บรษิทัฯ จะเป็นผูเ้กบ็สต๊อกสนิคา้ไวบ้างส่วนเพื่อกระจายสนิคา้ไปยงัรา้นคา้ 
- เมื่อร้านค้ามกีารสัง่สินค้าบรษิัทจะท าการส่งสินค้าโดยรถขนส่งของทาง

บรษิทัเอง ไปยงัร้านค้าแต่ละเป้าหมาย แต่ขอ้เสยี คอื การจดัส่งสนิค้าไม่
สามารถจดัส่งไดท้นัทตีอ้งรออยา่งน้อย 1 วนั รวมวนัสัง่สนิคา้ 

1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and sales) 
- การตลาด ในส่วนของผลติภณัฑ ์ราคา โปรโมชัน่ จะถูกก าหนดโดยเจา้ของ

กจิการ และผู้จดัการฝ่ายต่างๆ รวมกนั ซึ่งข้อเสยี คอืเป็นธุรกจิครอบครวั 
ดงันัน้การตดัสนิใจก็จะขึน้อยู่กบัเจ้าของกิจการเป็นหลกั ท าให้การตลาด
เป็นการตลาดแบบเก่า  และไม่มฝี่ายการตลาดที่รบัผดิชอบโดยตรงท าให้
เสยีเปรยีบทางดา้นการแขง่ขัน้ 

- การประเมนิช่องทาง ทางดา้นการจ าหน่าย บรหิารโดยผูจ้ดัการฝ่ายขายแต่
ละแผนก 

- การขายนัน้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ขายผ่านรา้นคา้ และขายผ่านหน้ารา้นของ
บรษิทัฯ 

1.5 การใหบ้รกิารลกูคา้ (Customer services) 
บรษิทัจะให้ข้อมูลกบัรา้นค้าหรอืลูกค้าที่ใช้ผลติภณัฑ ์โดยผ่านทางผู้แทนฝ่าย

ขายของทางบรษิทั หรอืผ่านทางโทรศพัท์ที่ติดต่อเข้ามา บรษิทัจะส่งผู้แทนฝ่ายขาย และช่าง
เทคนิคเขา้ไปดแูลและอธบิายถงึการใชง้านใหก้บัลกูคา้รายนัน้ๆ 

 
2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) 

 
2.1 การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology development) 

 โรงงานผูผ้ลติ และบรษิทัฯ ยงัไมไ่ดม้กีารน าเทคโนโลยทีีไ่ดจ้ากการท าวจิยั และ

พฒันาจากต่างประเทศเขา้มาใช ้ท าใหเ้สยีเปรยีบในดา้นนวตักรรมใหม่ๆ  ทีคู่่แขง่ขนัรายอื่นม ี
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2.2 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human resource management) 

- ไดม้กีารสรรหาบุคคลากรดา้นการขายเขา้มาอยูต่ลอดเวลาเพื่อหาบุคคลากร

ทีเ่หมาะสมกบัการขยาย และพฒันาตลาดใหเ้ตบิโต 

- สภาพแวดล้อมในการท างานยงัคงมีปญัหาทางด้านการหมุนเวียนของ

พนกังานขายอยา่งต่อเนื่อง ท าใหเ้กดิความไมต่่อเนื่องในการท างาน 

- การเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาในการใหเ้งนิรางวลัจากการปฎบิตังิาน ท าให้

พนกังงานหมดก าลงัใจ 

- การให้ความร่วมมอืทางด้านเทคนิค ความรู้ให้กบัพนักงานฝ่ายขายหรอื

บุคคลากรในองคก์ร 

- ขาดการจงูใจพนกังานและการสรา้งความพงึพอใจในงาน 

 2.3 โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ (Firm infrastructure) 

  บรษิัทเป็นองค์กรขนาดเล็กโครงสร้างไม่ใหญ่ ท าให้มกีารแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็และน าเสนอขอ้มลูต่างๆ ไดม้าก แต่ขาดการรว่มมอืจากเจา้ของกจิการในการน าเสนอ ท า

ให้สูญเสยีโอกาสทางการแข่งขนั รวมถงึมภีาพลกัษณ์ในแง่ลบกบัรา้นค้าทัว่ไปในตลาด ท าให้

การขยายตลาดเป็นไปไดย้าก 

 

จากผลการวเิคราะหจ์ากปจัจยัภายในของบรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
พบว่า  

 
ในส่วนของกจิกรรมพืน้ฐาน (Primary activities) นัน้ม ี
ปจัจยัทีส่่งผลดต่ีอรา้น คอื 
1. เคมเีป็นวตัถุดบิที่มคีุณภาพที่สุดเพยีงแห่งเดยีวในการผลติ ผลติภณัฑ์ดูแลรกัษา

เนื้อไม ้โดยน าเขา้มาจากบรษิทั บายเออร ์จ ากดั ประเทศเยอรมนั 
2. ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาผลติภณัฑเ์ป็นผูค้วบคุมกระบวนการผลติ และปรบัปรุงคุณภาพ

ของผลติภณัฑเ์อง ซึง่ไดร้บัการเรยีนรูจ้ากประเทศเยอรมนั 
3. การใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูผลติภณัฑโ์ดยช่างเทคนิคทีช่ านาญเฉพาะดา้น 

 
ปจัจยัทีส่่งผลลบต่อบรษิทั คอื 
1. รปูแบบการด าเนินงาน รวมไปถงึทางดา้นการตลาด เจา้ของกจิการเป็นผูม้อี านาจ

ตดัสนิใจแต่เพยีงคนเดยีว 
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2. บรษิทัฯ ไมใ่ช่ผูผ้ลติเอง จงึท าใหต้น้ทุนในการจ าหน่ายสงูขึน้ 

 

ในส่วนของกจิกรรมสนบัสนุน (Support activities) คอื 

1. โรงงาน และบริษัทฯ ขาดการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

2. ขาดการสรา้งแรงจูงใจ และท าใหก้ารหมุนเวยีนของพนักงานฝ่ายขายท าให้ปญัหา

การสรา้งคามสมัพนัธก์บัลกูคา้เป็นไปไดย้าก 

3. เจา้ของกจิการขาดการสนบัสนุนการขาย  
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วิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ขององคก์ร (SWOT) 
 
ตารางท่ี 7 การวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีSWOT Analysis 

Strengths Weaknesses 

1. มทีรพัยากรทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  
2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคคลากรที่

เหนือกว่าคู่แขง่ขนั 
3. คุณภาพของผลติภณัฑท์ีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั  
4. กลุ่มลูกค้าทีท่ดลองใชผ้ลติภณัฑด์ูแลรกัษา

เนื้อไม้ มีความเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของ
บรษิทัฯ 

5. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้รองรับการใช้
งานทุกประเภท(พืน้ ผนงั และเฟอรน์ิเจอร)์ 

 
 

1. อ านาจในการตดัสนิใจอยู่กบัเจา้ของกจิการ
เพยีงคนเดยีว 

2. ไม่มแีผนการในการบรหิารทีแ่น่นอน 
3. พนกังานมกีารหมุนเวยีนบ่อยท าใหข้าดการ

ดแูลรา้นคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. ปญัหาด้านการด าเนินงานภายใน ที่มีการ

แทรกแซงโดยผูบ้รหิารแผนกอื่น 
5. กลยุทธท์างดา้นการจดัจ าหน่ายและรูปแบบ

บรรจุภณัฑด์อ้ยกว่าคู่แขง่ขนั 
6. ภาพพจน์และชื่อเสยีงของตราสนิคา้ไม่ค่อย

เป็นทีรู่จ้กั 
7. เทคโนโลยหีรอืการพฒันาดอ้ยกว่าคู่แข่งขนั

มาก 
8. ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเองท าให้

ตน้ทุนสงูขึน้ 
9. ไม่มีการสนับสนุนการส่งเสริมการตลาด

อย่างชดัเจน 
10. ราคาผลติภณัฑท์ีส่งูมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้

เพื่อไปวางจ าหน่าย 
Opportunities Threats 

1. ภูมศิาสตร์ใหม่ให้ความสนใจในผลติภณัฑ์
ดแูลรกัษาเนื้อไมม้ากขึน้ 

2. ความต้องการของตลาดมกีารใช้ผลติภณัฑ์
ดูแลรกัษาเนื้อไมเ้พิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้
ของอสงัหารมิทรพัย ์

3. ข้อมูลการขยายตัวทางเศษรฐกิจที่เติบโต
ขึน้ประมาณ 5% 
 

1. การเข้ามาของคู่ แข่ งขันรายใหม่  ที่มี
ศกัยภาพดา้นการแขง่ขนั 

2. อุปสรรคจากผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได ้
3. การเพิม่ขึน้ของคู่แข่งขนัท าใหก้ าไรบรษิทัฯ

ลดลง 
4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง

ประเทศ 
5. ปญัหาสภาวะน ้ ามันปรับตัว ท าให้เคมี

เปลีย่นแปลงราคา 
6. นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการน ามาร่วมใน

ผลติภณัฑ ์
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จดุแขง็ Strengths 
1. มทีรพัยากรทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  บรษิทัไม่ไดม้กีารกู้เงนิจากธนาคารเพื่อท า

ธุรกจิ  
2. มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญของบุคคลากรทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั  ผู้บรหิารจดัการ

ด้านการผลติได้เรยีนรู้จากประเทศเยอรมนันี รวมไปถึงฝ่ายเทคหนิที่มคีวาม
พรอ้มถงึการผลติ รวมไปถงึการใชง้านของผลติภณัฑ ์และการแก้ไขปญัหาของ
ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้มกีารฝึกอบรมพนกังานขายใหม้คีวามรู้
ความสามารถแกไ้ขปญัหาใหล้กูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

3. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั  เนื่องจากเคมทีี่น ามาใช้ใน
กระบวนการผลติน าเขา้จากประเทศเยอรมนันี จากบรษิทัผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ
ทางดา้นเคมโีดยเฉพาะ ดงันัน้คุณภาพจงึเหนือกว่าคู่แขง่ขนัในทอ้งตลาด 

4. กลุ่มลูกค้าที่ทดลองใชผ้ลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้มคีวามเชื่อมัน่ในผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ เมือ่ลกูคา้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑไ์ดม้กีารน าผลติภณัฑไ์ปใช ้เกดิความ
พงึพอใจในคุณภาพของผลติภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความแขง็แรง ทนทาน 
สวยงาม 

5. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้รองรับการใช้งานทุกประเภท(พื้น ผนัง และ
เฟอรน์ิเจอร)์ เนื่องจากบรษิทัฯไดผ้ลติสนิคา้ใหต้รงกบังานในแต่ละประเภท ซึง่
เมื่อใชผ้ลติภณัฑแ์ต่ละชนิดใหต้รงกบังาน ผลติภณัฑจ์ะมคีวามแขง็แรงทนทาน
มากขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งขนัที่ไม่มีผลิตภณัฑ์เฉพาะเจาะจงกับงานแต่ละ
ประเภท 
 

จอุอ่อน Weaknesses 
1. อ านาจในการตดัสนิใจอยู่กบัเจ้าของกจิการเพยีงคนเดยีว การน าเสนอแนว

ทางการแก้ไขหรือปญัหาต่างๆ รวมไปถึงการแนวคิด แต่เจ้าของกิจการก็
ตดัสนิใจดว้ยแนวทางของตนเองเป็นหลกั 

2. ไม่มแีผนการในการบรหิารที่แน่นอน การน าสินค้าใหม่ออกสู่ ตลาดไม่มกีาร
วางแผนถึงการการท าตลาดล่วงหน้า การปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานระหว่าง
เดอืนไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการขาย หรอืรายไดท้ีพ่นักงานขายจะไดร้บั ซึง่เป็น
ผลเชงิลบ 

3. พนักงานมกีารหมุนเวยีนบ่อยท าใหข้าดการดูแลรา้นค้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
จากที่กล่าวมาแล้ว พนักงานมกีารลาออกต่อปีสูงเนื่องจากรายได้ ที่เปลียน
แปลงไป ท าให้พนักงานเกดิความรูส้กึเชงิลบ ท าใหล้าออกอยู่ตลอดเวลา การ
ต่อเนื่องในการเขา้ไปดแูลรา้นคา้ ขาดความต่อเนื่อง รา้นคา้เกดิความเบื่อหน่าย 
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4. ปญัหาด้านการด าเนินงานภายใน ที่มกีารแทรกแซงโดยผู้บรหิารแผนกอื่น มี
การเข้ามาใช้แนวทางการท างานของแผนกตน เข้ามาสร้างการท างานให้กับ
แผนกอื่นๆ ซึง่เป็นผลกระทบในดา้นการปฎบิตังิานของแต่ละแผนก โดยการให้
เจา้ของกจิการเขา้มามสี่วนรว่มและบงัคบัใหใ้ชน้โยบายเดยีวกนั 

5. กลยุทยท์างด้านการจดัจ าหน่ายดอ้ยกว่าคู่แข่งขนั  บรษิทัไม่มฝี่ายการตลาด
โดยเฉพาะ ไมม่กีารวางแผนเพื่อสนบัสนุนการขายของฝ่ายขายท าให ้การขยาย
ช่องทางการจดัจ าหน่ายดอ้ยกว่าคู่แขง่ขนัมาก 

6. ภาพพจน์และชื่อเสยีงของตราสนิค้าไม่ค่อยเป็นที่รู้จกั บรษิัทไม่ได้ท าการ
ประชาสมัพนัธห์รอืจดักจิกรรมใหร้า้นค้าปจัจุบนัและลูกคา้ เจา้ของบา้นได้รูจ้กั
ตราสนิคา้ท าให้ ร้านค้าทีเ่ป็นเจา้ชของกจิการรุ่นใหม่ไม่รูจ้กัและไม่น าสนิคา้ไป
วางจ าหน่าย 

7. เทคโนโลยหีรอืการพฒันาด้วยกว่าคู่แข่งขนัมาก  ไม่มกีารน าจุดเด่นหรอื
ส่วนผสมทางเคมทีีส่ าคญัน ามาประชาสมัภณัฑ ์และขาดการน าแนวคดิใหม่ๆมา
สรา้งความเชื่อมัน่และแปลกใหมม่าใช ้

8. ไม่ได้เป็นเจา้ของโรงงานผลติเองท าใหต้้นทุนสูงขึน้ บรษิทัฯเป็นผู้จา้งโรงงาน
เป็นผูผ้ลติโดยเขา้ไปถอืหุน้บางส่วน  ท าใหโ้ผูถ้อืหุน้รายอื่นตอ้งการผลก าไรจาก
การผลติทีส่งู ราคาทีส่่งมายงับรษิทัฯจงึสงูขึน้ 

9. ไม่มกีารสนับสนุนการส่งเสรมิการตลาดอย่างชดัเจน เนื่องจากการบรหิารงาน
ดา้นการตลาดไม่มฝี่ายรบัผดิชอบโดยเฉพาะ ท าใหเ้สยีเปรยีบในการแข่งขนัใน
ตลาด 

10. ราคาผลติภณัฑ์ที่สูงมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเพื่อไปวางจ าหน่าย  เนื่องจาก
รา้นคา้น าไปวางจ าหน่ายแต่ไมม่ผีูซ้ ือ้ทีจ่ะเลอืกใช ้ผูใ้ชส้่วนมากจะหนัไปซือ้สนิค้
ราคาทีถู่กเพื่อน าไปทดลองใช ้

 
โอกาส Opportunities 

1. ภูมศิาสตรใ์หม่ให้ความสนใจในผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม้มากขึน้ ประเทศ
เพื่อนบ้านมคีวามสนใจในผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม่มากขึ้นรวมถึงต้องการ
ผลติภณัฑีม่คีุณภาพทนทาน ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จงึมโีอกาสในการเขา้ไปใน
ตลาดประเทศเพื่อบา้น 

2. ความต้องการของตลาดมกีารใช้ผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมเ้พิม่ขึน้ จากการ
เพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัย ์จากแนวโน้มทางด้านเศรษฐกจิ แนวโน้มคอนโนฯ
เตบิโตมากขึน้รวมถงึบา้นใหมใ่นอนาคต 
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3. ขอ้มูลการขยายตวัทางเศษรฐกจิที่เตบิโตขึน้ประมาณ 5% และมแีนวโน้มจาก
ขอ้มลูต่างๆทีก่ล่าวถงึการเตบิโตของคอนโดฯ และบา้นเดีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้ 

 
อุปสรรค Threats 

1. การเขา้มาของคู่แขง่ขนัรายใหม่ ทีม่ศีกัยภาพดา้นการแข่งขนั มผีูผ้ลติรายเลก็ที่
เขา้มาในตลาดเพิม่มากขึน้โยใชร้าคาทีถู่ก ท าใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดไดร้วดเรว็ 

2. อุปสรรคจากผลติภณัฑท์ี่ทดแทนกนัได้  ปจัจุบนัมไีมเ้ทยีมเพิม่มากขึน้ ซึ่งมี
ลวดลายคล้ายไม้จริงซึ่งไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้เลย ซึ่งอาจมี
ผลกระทบในอนาคต 

3. การเพิม่ขึน้ของคู่แข่งขนัท าใหก้ าไรบรษิทัฯลดลง  บรษิทัฯต้องท าการลดระดบั
ราคาลงไปไมม่ากเนื่องจากคู่แขง่ขนัเขา้มาในตลาดมากขึน้ ก าไรจงึลดลงไป 

4. อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ  ปญัหาจากการซือ้วตัถุดบิจาก
ต่างประเทศซึง่อตัราการแลกเปลีย่นมผีลกระทบ จงึไม่สามารถควบคุมต้นทุนใน
แต่ครัง้ทีส่ ัง่ซือ้ได ้

5. ปญัหาสภาวะน ้ามนัปรบัตวั ท าใหเ้คมเีปลีย่นแปลงราคา  ปจัจยัทางดา้นราคา
น ้ามนัผนัผวนจากต่างประเทศมผีลต่อการน าเขา้วตัถุดบิในการผลติ และอาจท า
ใหม้ผีลต่อราคาทีอ่าจตอ้งปรบัเปลีย่นในแต่ละปี 

6. นวตักรรมใหม่ๆ ที่มกีารน ามาร่วมในผลติภณัฑ์ เนื่องจากคู่แข่งขนัมกีารน า
นวตักรรมการพฒันาผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่างจากคู่แข่งขนั ท าใหร้า้นคา้เกดิความ
สนใจในผลติภณัฑท์ีม่จีดุเด่นมากขึน้ 

 
3.4.3 การก าหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
 
การวเิคราะหแ์นวทางเลอืกในการก าหนดกลยทุธ ์TOWS matrix 
 

  ผูศ้กึษาไดน้ าปจัจยัต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ดา้นปจัจยัภายใน (จุด
แข็ง – จุดอ่อน) และปจัจยัภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) โดยพิจารณาจากทรพัยากรและ
ศกัยภาพของทางบรษิัท เอ แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ที่จะน าไปสู่ความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนัมาใส่ในตาราง TOWS matrix เพื่อใหไ้ดแ้นวคดิน ามาก าหนดกลยทุธท์ีเ่ป็นไปได ้
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ในการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์เราแบ่งกลยทุธเ์ป็น 3 ระดบั คอื 
- กลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate Level Strategy) 
- กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) 
- กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategies) 
  

กลยทุธร์ะดบับริษทั (Corporate Level Strategy) 
 

ผลจากการวิเคราะห์แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS matrix ในการ
วเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate Level Strategy) โดยก าหนดกลยทุธห์ลกัประกอบดว้ย 
3 กลยทุธ ์ทีเ่ป็นทางเลอืก คอื 

 
1. กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth strategies) 
2. กลยทุธค์วามคงที ่(Stability strategy) 
3. กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy) 

 
ซึง่สามารถน ามาเป็นทางเลอืกใหก้บัเจา้ของกจิการ บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั เพื่อตดัสนิใจเลอืกใชใ้นการแกไ้ขปญัหาทางการแขง่ขนั ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 8 การก าหนดกลยุทธร์ะดบั Corporate Level โดยใช ้TOWS Matrix 
 

                                  ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

                จดุแขง็ (S) 
1. มทีรพัยาการทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  
2. มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญของบุคคลากร
ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั   
3.คุณภาพของผลติภณัฑท์ีเ่หนอืกว่าคู่
แขง่ขนั  
 

                จดุอ่อน (W) 
1.อ านาจในการตดัสนิใจอยู่กบัเจา้ของ
กจิการเพยีงคนเดยีว 
2. ไมม่แีผนการในการบรหิารทีแ่น่นอน 
3.ปญัหาดา้นการด าเนินงานภายใน ทีม่ ี
การแทรกแซงโดยผูบ้รหิารแผนกอืน่ 
4.เทคโนโลยหีรอืการพฒันาดอ้ยกว่าคู่
แขง่ขนัมาก 
5.ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของโรงงานผลติเองท า
ใหต้น้ทุนสงูขึน้ 
 

               โอกาส (O) 
1.ภมูศิาสตรใ์หมใ่หค้วามสนใจใน
ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมม้ากขึน้ 
2.ความตอ้งการของตลาดมกีารใช้
ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมเ้พิม่ขึน้ 
จากการเพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัย ์
3.ขอ้มลูการขยายตวัทางเศษรฐกจิที่
เตบิโตขึน้ประมาณ 5% 
 

              SO Strategies 
          S1,S2,S3+O1+O2+O3 
กลยุทธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) 
โดยเลอืกวธิ ี

- กลยุทก์ารเจาะตลาด (Market 
penetration) เพือ่เพิม่สายของ
ผลติภณัฑเ์ขา้ไปในตลาดเดมิ 

- การรวมตวัไปขา้งหลงั 
(Backward integration) เพือ่
การรวมโรงงานผลติลดปญัหา
ทางดา้นตน้ทุน 

- การพฒันาผลติภณัฑ ์
(Product development) ที่
หลากหลายแปลกใหม ่

                WO Strategies 
                  W1+O2 
กลยุทธค์วามคงที ่(Stability strategy) 
โดยการเสนอผลติภณัฑเ์ดมิสู่ทอ้งตลาด
เดมิ ลดการขยายตวัทางดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ปรบัเปลีย่นภายใน
องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่รกัษา
สภาพตลาดเดมิไว ้
 
 

                  อปุสรรค(T) 
1.การเขา้มาของคู่แขง่ขนัรายใหม ่ทีม่ ี
ศกัยภาพดา้นการแขง่ขนั 
2.อุปสรรคจากผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนั
ได ้
3.การเพิม่ขึน้ของคู่แขง่ขนัท าใหก้ าไร
บรษิทัฯลดลง 
4.อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง
ประเทศ 
5.ปญัหาสภาวะน ้ามนัปรบัตวั ท าให้
เคมเีปลีย่นแปลงราคา 
  

                 ST Strategies 
               S3+T1+T2 
กลยุทธค์งที ่(Stability Strategy)โดยการ
การป้องกนัไวใ้นเรือ่งรกัษาคุณภาพของ
ผลติภณัฑไ์ว ้เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอื
และความไวว้างใจในผลติภณัฑใ์หก้บั 
บรษิทัฯ ในตลาดเป้าหมายเดมิ  

            WT Strategies 
            W1+W4+W5+T1+T2+T3 
กลยุทธก์ารตดัทอน (Rehabilitation 
Strategy) กลยุทธก์ารปรบัเปลีย่น
แนวทาง (Turnaround) ลดผลติภณัฑท์ี่
จ าหน่ายไมไ่ด ้ เพือ่ใหไ้ดก้ าไรมากขึน้ 
รวมถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงาน  
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ผลจากการวเิคราะหแ์นวทางในการก าหนดกลยทุธ ์ระดบั Corporate Level 
 

ทางเลือกท่ี 1 SO Strategies 
 

กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต(Growth strategies) มจีดุแขง็ – โอกาส 
1. กลยทุก์ารเจาะตลาด (Market penetration)  
เนื่องจากผลติภณัฑข์องทางบรษิทัฯ มหีลากหลายประเภท ดงันัน้ตลาดเดมิทีท่างบรษิทั

มอียู่นัน้กส็ามารถขยายสายของผลติภณัฑท์ี่บรษิทัมเีขา้ไปเพิม่ในรา้คา้ปลกีที่มอียู่เดมิแล้วเพื่อ
เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น โดยการเพิ่มวธิีการด าเนินงานให้มากขึ้น การเข้าถึงเจ้าของร้านค้า 
น าเสนอขอ้แตกต่างทีช่ดัเจนของผลติภณัฑ ์

2. การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward integration)  
บรษิทัฯ เขา้ไปถอืหุน้มากทีสุ่ดในโรงงานผลติหรอืตัง้โรงงานผลติ เพื่อเป็นเจา้ของปจัจยั

ทางการผลติ เป็นการลดตน้ทุนของผลติภณัฑ ์
3. การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development)  
เป็นการพฒันาผลติภณัฑใ์หมส่ าหรบัตลาดปจัจุบนัและมุ่งหวงัไปยงัตลาดใหม่ในอนาคต 

เพื่อรองรบัความตอ้งการของรา้นคา้ใหม้ากทีสุ่ด 
  

ขอ้ด ี
1. ช่องทางในการจดัจ าหน่ายเพิม่สงูขึน้  
2. ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ลดต ่ าลง ท าให้ราคาที่วางจ าหน่ายลดต ่ าลง ผลิตภัณฑ์ก็

จ าหน่ายไดม้ากขึน้ 
3. สามารถตอบสนองความตอ้งการของรา้นคา้ไดส้งูขึน้ 
4. มศีกัยภาพในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัสงู 
5. ก าไรสงูขึน้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิม่สงูขึน้ 

 
ขอ้เสยี 
1. เสยีค่าใชจ้่ายในการลงทุนเพิม่สงูขึน้ 
2. ตอ้งเพิม่ความพรอ้มของพนักงานขายและองคก์รมากขึน้ 
3. มคีวามเสีย่งในการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เนื่องจากความสมัพนัธร์ะหว่าง 

บรษิทัฯกบัรา้นคา้เป็นเชงิลบมาก่อน 
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ทางเลือกท่ี 2  WO Strategies และ ST Strategies 
 

กลยทุธค์วามคงที ่(Stability strategy) มจีดุอ่อนและมโีอกาส 
เป็นกลยุทธ์เพื่อการน าเสนอผลติภณัฑ์เดมิสู่ท้องตลาดเดมิ ลดการขยายตวัทางด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปรบัเปลี่ยนภายในบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อรกัษาสภาพตลาด
เดิมไว้ เน่ืองจากปจัจุบนับรษิัทขาดความพร้อมของพนักงานฝ่ายขาย รวมทัง้ปญัหาภายใน
บรษิทัฯ ทีม่อียูท่ าใหก้ารขายยงัไมม่ปีระสทิธภิาพมาก จงึอาจตอ้งใชก้ลยทุธค์วามคงที ่เพื่อรกัษา
ต าแหน่งทางการตลาดไว ้วางระบบโครงสรา้งบรษิทัฯ เน้นพฒันาคน เพื่อใหเ้กดิความพรอ้มของ
บรษิทัฯ 
 

กลยทุธค์วามคงที ่(Stability strategy) มจีดุแขง็และมอุีปสรรค 
เป็นกลยุทธ์เพื่อการป้องกนัไว้ในเรื่องรกัษาคุณภาพของผลติภณัฑ์ไว้ เพื่อสรา้งความ

น่าเชื่อถอืและความไว้วางใจในผลติภณัฑใ์ห้กบับรษิทัฯ ในตลาดเป้าหมายเดมิ และเป็นการ
รกัษาตลาดเป้าหมายไว ้เน่ืองจากปญัหาทีย่งัคงมอียู่ ไม่ว่าในเรื่องของความพรอ้มของฝ่ายขาย 
ปญัหาภายใน จงึตอ้งใชก้ลยทุธค์วามคงที ่เพื่อใหบ้รษิทัฯเกดิความพรอ้ม 
 

ขอ้ด ี
1. บรษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็มากขึน้ สามารถรกัษาฐานลกูคา้เดมิไวไ้ด้ 
2. ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นไปในเชงิบวก 
3. ความพรอ้มในการท าตลาดมากขึน้ 
4. ปญัหาความขดัแยง้ภายในบรษิทัฯ จะไมเ่กดิขึน้ 
5. ไมต่อ้งมกีารลงทุนเพิม่  
6. บุคคลากรมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
ขอ้เสยี 

 บรษิทัฯ จะอยูใ่นช่วงลดการแขง่ขนั ซึง่มผีลต่อการเตบิโตทางการตลาด อาจท าใหเ้สยี
ตลาดไปบา้ง ซึง่กลยทุธน์ี้ไม่เหมาะกบัการใชร้ะยะยาว  
 



 73 

ทางเลือกท่ี 3   WT Strategies 
 

กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy) มจีดุอ่อนและมขีอ้จ ากดั 
ใช้กลยุทธ์การปรบัเปลี่ยนแนวทาง (Turnaround) โดยการลดก าลังการผลิตในตัว

ผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายไม่ค่อยได ้รวมถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงานใหด้ขีึน้อย่าง
รวดเร็ว เช่น การแก้ปญัหาทางด้านบุคคลากรที่ขาดหายไป ท าให้ประสบปญัหาทางด้าน
ยอดขายทีล่ดต ่าลง  
 

ขอ้ด ี
1. ลดปญัหาการขาดทุนจากผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดจ้ าหน่าย 
2. ไมต่อ้งมกีารลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ 
3. เปลีย่นแปลงการแขง่ขนัอยูใ่นสภาวะทีด่ขี ึน้ 
4. มกีารปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาการด าเนินงาน 
 
ขอ้เสยี 
1. ไมเ่หมาะกบัการใชร้ะยะยาว เพราะจะท าใหส้ญูเสยีตลาดมากขึน้ พนกังานเสยีขวญั

และก าลงัใจในการปฎบิตังิาน 
2. วตัถุดบิในการผลติ เช่น  บรรจุภณัฑ ์ทีไ่มส่ามารถน ามาใชก้บัผลติภณัฑอ์ื่นๆ ได ้

จะเป็นตน้ทุนทีส่ญูเสยีไป เมือ่มกีารลดก าลงัการผลติลง 
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) 
 
 จากการตดัสนิใจเลอืกกลยทุธร์ะดบับรษิทั เราไดเ้ลอืกกลยุทธค์วามคงทีซ่ึง่เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปญัหาต่างๆ ลดการสูญเสียตลาดได้มากที่สุด ในกลยุทธ์ระดบัธุระกิจนัน้มแีนว
ทางการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั อยู ่3 ประการ 
 

1. กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation strategy) 
2. กลยทุธก์ารเป็นผูน้ าดา้นต้นทุน (Cost leadership strategy) 
3. กลยทุธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus strategy) 
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ตารางท่ี 9 การก าหนดกลยุทธร์ะดบั Business Unit & Functional โดยใช ้TOWS Matrix  

                                  ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

                จดุแขง็ (S) 
1.มทีรพัยาการทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  
2.มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญของบุคคลากร
ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั 
3.คุณภาพของผลติภณัฑท์ีเ่หนอืกว่าคู่
แขง่ขนั  
 

              จดุอ่อน (W) 
1.พนกังานมกีารหมนุเวยีนบ่อยท าให้
ขาดการดแูลรา้นคา้ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
2.กลยุทยท์างดา้นการจดัจ าหน่ายดอ้ย
กว่าคู่แขง่ขนั 
3.ภาพพจน์และชือ่เสยีงของตราสนิคา้
ไมค่่อยเป็นทีรู่จ้กั 
 

               โอกาส (O) 
1.ภมูศิาสตรใ์หมใ่หค้วามสนใจใน
ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมม้ากขึน้ 
2.ความตอ้งการของตลาดมกีารใช้
ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมเ้พิม่ขึน้ 
จากการเพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัย ์
3.ขอ้มลูการขยายตวัทางเศษรฐกจิที่
เตบิโตขึน้ประมาณ 5% 
 

              SO Strategies 
         S1+S2+S3+O1+O2+O3 
 ใชก้ลยุทธค์วามแตกต่าง (Differentiation 
Strategy) โดย 

- คุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์ 
- การบรกิารหลงัการขาย   
- การสร้างชื่อเสียงของกิจการ 

สรา้งการเป็นทีรู่จ้กั  
- นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลย ี 

 

 

                WO Strategies 
             W2+W3+O2+O3 
กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน 
(Cost Leadership strategy) ซึง่ 
       เป็นกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัคู่แขง่ขนัอืน่ๆ  
โดยเราสามารถแขง่ขนักบับรษิทัอืน่ๆ
ไดไ้มว่่าจะเป็นการผลติ การตลาด 
สามารถก าหนดขยายตลาดได้
กวา้งขวางมากขึน้ 
 

                อปุสรรค(T) 
1.การเขา้มาของคู่แขง่ขนัรายใหม ่ทีม่ ี
ศกัยภาพดา้นการแขง่ขนั 
2.อุปสรรคจากผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนั
ได ้
3.การเพิม่ขึน้ของคู่แขง่ขนัท าใหก้ าไร
บรษิทัฯลดลง 
4.อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง
ประเทศ 
5.ปญัหาสภาวะน ้ามนัปรบัตวั ท าให้
เคมเีปลีย่นแปลงราคา 
 

            ST Strategies 
                 S2+S3+T1+T2 
กลยุทธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus 
strategy) มุง่ตลาดเฉพาะกลุ่มผลติภณัฑ์
ดแูลรกัษาเนื้อไม ้โดยมุง่ทีก่ลุ่มลกูคา้หรอื
ส่วนตลาดทีแ่คบการมุง่ตลาดเฉพาะส่วน 
มกัจะใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 
มากกว่าทางดา้นตน้ทุน  
 

WT Strategies 
              W2+T1+T2+T3 
กลยุทธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus 
strategy) จะเป็นการมุง่ทีก่ลุ่มลกูคา้
หรอืสว่นตลาดทีแ่คบ กลยุทธด์า้นความ
แตกต่างเฉพาะกลุ่มผลติภณัฑด์แูล
รกัษาเนื้อไม ้จะใหค้วามสนใจในส่วน
ตลาดทีแ่คบจากตลาดโดยรวมทัง้หมด
ในกลุ่มรา้นคา้ปลกีทัว่ไปให ้ปจัจุบนัเน้น
ดา้นราคาจดัจ าหน่ายทีต่ ่า โดย
ผลติภณัฑส์ยีอ้มไม ้600-700 บาท ต่อ
แกลลอน โพลยีเูรเทน 1,350-1,800 
บาทต่อชุดแกลลอน 
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ผลจากการวเิคราะหแ์นวทางในการก าหนดกลยทุธ ์ระดบั Business Unit & Functional 
 
ซึ่งจากแนวทางข้างต้นในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เราจะท าการ

เปรยีบเทยีบดงันี้ 
 
1. กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation strategy) SO Strategies จะเน้นไปที ่

- คุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์โดยการสรา้งความแตกต่างทางด้านกายภาพของ
ผลติภณัฑ์ เช่น การเน้นข้อมูลวชิาการในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามร้านค้า
ปลกีมากขึน้ ดา้นการใชง้านหรอืความคงทนทีเ่หน็เป็นรปูธรรม หรอืการทดลอง
การดดูซมึทีร่วดเรว็ในตวัผลติภณัฑ ์

- การบรกิารหลงัการขาย  เป็นการสร้างความแตกต่างด้านการอ านวยความ
สะดวก และคุณภาพของบรกิาร  ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัของรา้นคา้ปลกีอยู่แลว้ใน
การตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของลูกค้า โดยการรบัประกนัในตวัผลิตภณัฑ์
เมือ่อยูใ่นรา้นคา้ 3 ปี และรบัประกนัคุณภาพไปทีผู่ใ้ชผ้ลติภณัฑ ์5 ปี  

- การสร้างชื่อเสียงของกิจการ สร้างการเป็นที่รู้จกั เน้นการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายรปูแบบ 

- นวตักรรมมทางด้านเทคโนโลย ี ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการสร้างข้อได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนั 

 
ขอ้ด ี
1. สรา้งความภกัดต่ีอตราสนิคา้ได้ 
2. สรา้งความโดดเด่น หรอืลกัษณะทีร่า้นคา้ตอ้งการไดจ้ากการใหบ้รกิารได้ 
3. ลดความอ่อนไหวต่อราคาทีร่า้นคา้ใหค้วามสนใจ 
4. ธุรกจิเตบิโต ไดร้บัผลก าไรมากขึน้ 

 
ขอ้เสยี 
1. ปญัหาดา้นตน้ทุนทีต่อ้งเสยีเพิม่ขึน้ ในการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ 
2. องค์กรเป็นองค์กรขนาดเล็ก การแข่งขนัด้านความแตกต่างจะไม่สามารถแข่งกบัคู่

แขง่ขนัทีม่กีารสรา้งความแตกต่าง และมตีลาดทีใ่หญ่อยูแ่ลว้  
3. ในดา้นการลงทุนทีไ่มส่ามารถเหน็ความแน่นอนได ้
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2. กลยทุธก์ารเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost leadership strategy) WO Strategies 
เป็นกลยุทธ์ทีใ่ชใ้นการแข่งขนัเมื่อธุรกจิมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนทีต่ ่า เมื่อเปรยีบเทยีบ

กับบริษัทคู่แข่งขันอื่นๆ  โดยเราสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ  ได้ไม่ว่าจะเป็นการผลิต 
การตลาด สามารถก าหนดขยายตลาดไดก้วา้งขวางมากขึน้  ซึง่บรษิทัฯต้องไดร้บัประโยชน์จาก
ขนาดการผลติ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลติทีท่ าให้สามารถผลติสนิค้าไดร้วดเรว็และราคา
ถูกลง และส่วนอื่นบรษิัทฯก็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัและพฒันา การ
ส่งเสรมิการตลาดต่างๆ 
 

ขอ้ด ี
1. ราคาสนิค้าถูกกว่าคู่แข่งขนั เนื่องจากต้นทุนที่ถูกลง คู่แข่งขนัไม่สามารถเข้ามา

แขง่ขนัในตลาดได ้
2. เมือ่ราคาสนิคา้ต ่าลงกจ็ะลดปญัหาดา้นการต่อรองราคาจากรา้นคา้ไดม้ากขึน้ 
3. ถา้ราคาวตัถุดบิผนัผวน บรษิทัสามารถมกี าไรอยู่ได ้ณ ต้นทุนทีต่ ่าอยู่แลว้เมื่อเทยีบ

กบัคู่แขง่ขนัทีต่น้ทุนสงู 
4. คู่แขง่ขนัรายใหมเ่ขา้มาในตลาดยากมากขึน้ เพราะในเรือ่งตน้ทุน 

 
ขอ้เสยี 
1. ตอ้งลงทุนในการเป็นเจา้ของโรงงานผลติเอง ท าใหเ้สยีค่าใชจ้า่ยมาก 
2. ภาพลกัษณ์สนิคา้ราคาต ่า คุณภาพจะไมด่ ีซึง่ท าใหส้ยูเสยีคุณลกัษณะของสนิคา้ 
3. ในการท าต้นทุนที่ต ่ าลง คู่แข่งขนัต่างก็มีวิธีการที่ท าให้ต้นทุนต ่ า ซึ่งเป็นทางที่

ลอกเลยีนแบบทีง่า่ย 
4. การท าตน้ทุนใหต้ ่าลงเมื่อตลาดอิม่ตวั ยอดขายกจ็ะลดลง ท าใหต้้นทุนจะไม่มผีลต่อ

การเตบิโตของผลติภณัฑอ์กีต่อไป 
5. เมื่อมกีารลดต้นทุน  บรษิัทก็จะไม่แสวงหาการแข่งขนัวิธีอื่นๆ ท าให้บรษิัทขาด

ประสทิธภิาพในการแขง่ขนั 
  

3. กลยทุธก์ารมุง่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus strategy) ST Strategies 
จะเป็นการมุ่งที่กลุ่มลูกค้าหรอืส่วนตลาดที่แคบ กลยุทธ์ด้านความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม 

จะใหค้วามสนใจในส่วนตลาดทีแ่คบจากตลาดโดยรวมทัง้หมด การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน มกัจะใช้
กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง มากกว่าทางด้านต้นทุน  ในกลุ่มรา้นคา้ปลกีทัว่ไปให ้ปจัจุบนั
เน้นดา้นราคาจดัจ าหน่ายทีต่ ่า  
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ขอ้ด ี
1. จะไมป่ระสบปญัหาดา้นตน้ทุนทีต่ ่าเมือ่ถงึจดุอิม่ตวั 
2. สามารถได้ส่วนครองตลาดเพิม่มากขึ้น ในตลาดเฉพาะส่วน ที่มกีลุ่มเป้าหมายที่

ชดัเจน 
3. การแขง่ขนัในตลาดเฉพาะส่วนน้อย ท าใหล้กูคา้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ได้ 

 
ขอ้เสยี 
1. ขนาดตลาดมขีอบเขต  
2. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัตลาด

โดยรวมได ้
 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategies) 
 

จากการวเิคราะหท์ัง้ในระดบักลยุทธร์ะดบับรษิทั (Corporate Level Strategy) และกล
ยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) แล้ว มแีนวโน้มและจุดมุ่งหมายไปในทศิทาง
เดียวกัน คือ ลดค่าใช้จ่าย งบประมาณ และจบักลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะน ากระบวนการ
วเิคราะหน์ าไปสู่กลยทุธร์ะดบัหน้าทีต่่อไป โดยสามารถก าหนดกลยทุธท์างการตลาด ดงันี้ 

 
การก าหนดกลยทุธท์างการตลาด (Marketing Strategy) 

 
STP Marketing  
 
- การแบ่งกลุ่มตลาด (Segmentation) 
แบ่งตามปจัจยัทางด้านภูมศิาสตร์(Geographic) ซึ่งแบ่งตามพื้นที่เขตการขายทัง้ใน

กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะม ี2 เขต คอื เขตพระนคร 
และเขตธนบุร ีส่วนในพืน้ที่ต่างจงัหวดันัน้แบ่งตามภาค คอื ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก 
ภาคกลาง และภาคตะวนัตก 

แบ่งตามหลกัผลประโยชน์ (Benefits source) เป็นประโยชน์ที่แสวงหา โดยแบ่งตาม
ความตอ้งการของรา้นคา้แต่ละรา้น โดยกลุ่มรา้นคา้ปลกีมคีวามตอ้งการในผลติภณัฑเ์พื่อปกป้อง
ดูแลรักษาเนื้อไม้ และกลุ่มร้านค้าปลีกที่มีความต้องการความสวยงามของเนื้อไม้เมื่อใช้
ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้

แบ่งตามพฤคกิรรมการซือ้ (Buying behavior) โดยจะแบ่งตามการซือ้ของรา้นคา้ปลกีที่
จะท าการซือ้สนิคา้เมือ่มกีารลดราคา หรอืรา้นคา้ปลกีทีซ่ือ้ตามความตอ้งการของลกูคา้ 



 78 

- การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Market) 
ในการเลอืกกลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเน้ือไมข้องทางบรษิทัฯ ลกัษณะของ

ผลติภณัฑเ์ป็นผลติภณัฑห์ลายผลติภณัฑ ์ตลาดหลายตลาด โดยกลุ่มเป้าหมาย คอื กลุ่มรา้นคา้
ปลกีทัว่ไปและรา้นคา้ปลกีทีม่ลีกัษณะเป็นโมเดนิเทรด กลุ่มธุรกจิรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง 

 
- ต าแหน่งของผลติภณัฑ ์(Product Positioning) 
การก าหนดวางต าแหน่งทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ซึง่เปรยีบเทยีบ

กบัคู่แขง่ขนัในตลาด 
 

 การเปรยีบเทยีบคุณภาพกบัราคา 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 11 การเปรยีบเทยีบคุณภาพกบัราคา 
 
 จากรปู ต าแหน่งของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้ดดี ีโพลยีเูรเทน เมื่อเทยีบ
คุณภาพ และราคา ซึง่จากการก าหนดกลยทุธ ์คุณภาพของผลติภณัฑจ์ะสูง และจะมกีารก าหนด
ราคาใหใ้กลเ้คยีงกบั TOA และ Chemglaz เนื่องจากคุณภาพของผลติภณัฑท์ีสู่ง ราคาจงึอยู่ใน
ระดบับนทีร่า้นคา้สามารถเลอืกซือ้ไปวางจ าหน่ายและผูซ้ือ้สามารถซื้อในราคาทีก่ าหนดได้ และ
พงึพอใจในคุณภาพของผลติภณัฑ ์

คุณภาพสงู 

คุณภาพ
ต ่า 

ราคาต ่า ราคาสงู 

  DD Polyurethane 

  Chemglaz 

  TOA 
  Beger 
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 การเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑก์บัการใหบ้รกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 12 การเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑก์บัการใหบ้รกิาร 
 
 ต าแหน่งของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ดดี ีโพลยีเูรเทน เมื่อเปรยีบเทยีบ
ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑก์บัการให้บรกิารนัน้ เราจะก าหนดกลยุทธ์ของผลติภณัฑด์ูแลรักษา
เนื้อไม ้ดดี ีโพลยีูเรเทน ให้มภีาพลกัษณ์ในผลติภณัฑท์ี่ดผีู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในผลติภณัฑ์
และปรบัเรือ่งการใหบ้รกิารนัน้ใกลเ้คยีงกบัคู่แขง่ขนัทุกรายทีม่อียู่เพื่อท าใหร้า้นคา้ปลกีอยากทีจ่ะ
จ าหน่ายสินค้าของบรษิัทฯ มากกว่าคู่แข่งขนัรายอื่นๆ  และผู้บรโิภคเกิดความเชื่อมัน่ใน
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร 
 
  กลยทุธส์่วนประสมทางการตลาด  
 

1. ผลติภณัฑ ์(Product)  บรษิทัน าจุดเด่นของผลติภณัฑอ์อกมาจ าหน่ายโดยเน้น
ทีค่วามแขง็แรงของผลติภณัฑ ์และการสรา้งความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ เช่น การน าใบรบัรองทาง
เคมจีากต่างประเทศมาตดิกบัตวัผลติภณัฑ ์หรอืผลการทดลองถงึคุณภาพจากมหาวทิยาลยัใน
ประเทศไทยสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัตวัผลติภณัฑ ์กบักลุ่มเป้าหมายรา้นคา้ปลกีในเขตกรุงเทพฯ  
และการเพิ่มการรบัประกนัในตวัผลิตภณัฑ์ที่ยงัไม่ได้เปิดใช้งาน รวมถึงการรบัประกนัในตัว
ผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ปแลว้ตามกระบวนการท างานทีม่ชี่างเทคนิคจากบรษิทัฯเอง รบัรอง  

ภาพลกัษณ์สงู 

ภาพลกัษณ์ต ่า 

การใหบ้รกิารต ่า การใหบ้รกิารสงู 

  DD Polyurethane 

  Chemglaz 

  TOA 
  Beger 
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2. ราคา (Price) ราคามผีลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่ในส่วนผลิตภณัฑ์ที่เราสร้าง
จดุเด่น และขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัขึ้น ราคาจงึมผีลกระทบน้อยมาก ในการลดราคา แต่เรา
สามารถตดัปญัหาเรื่องความขดัแยง้ด้านราคากบักลุ่มเป้าหมายได ้ดว้ยการเพิม่ปรมิาณการซื้อ
มากขึน้ เพื่อใหส้่วนลดทีส่งูขึน้  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เน้นจ าหน่ายผ่านคนกลางโดยเลอืกคนกลาง
เฉพาะรา้นคา้ปลกีตามพืน้ทีต่่างๆ  

4. รายการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  เน้นการสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัใน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยวธิดีงัน้ี 

- การขายโดยพนักงานขาย เป็นการขายโดยใหข้อ้มูลการตอบรบัจากผู้ใช้ผลติภณัฑ ์
โดยน าเสนอให้กบัรา้นค้าปลกีทัว่ไป เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า  ซึ่งเป็น
ลกัษณะของ Push strategy  

- การโฆษณา ใช้สื่อผ่านทางโทรทศัน์เป็นส่วนส าคญัเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายจะเป็น
กลุ่มระดบักลางและบน การใชส้ื่อนิตยสารบา้นและสวน  

- การส่งเสรมิการขาย  เป็นการขายโดยการให้รางวลัไปยงัรา้นค้าปลกีและผู้ใช้ ซึ่ง
เป็นลกัษณะการจบัสลากเพื่อให้ของรางวลั และรา้นค้าปลกีและผู้ใช้ผลติภณัฑร์ูจ้กั
มากขึน้  

- บรรจภุณัฑ ์การปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ใหโ้ดดเด่นทศัมยั มากขึน้ 
- การประชาสมัพนัธ์  เป็นการจดักจิกรรมเพื่อสงัคม(CSR) เช่น การจดักจิกรรมเพื่อ

สิง่แวดล้อม โดยผลติภณัฑช์ี้จุดมุ่งหมายถึงไม่มผีลต่อสิง่แวดล้อม บรรจุภณัฑ์น า
กลบัมาเพื่อไปท าประโยชน์กับสงัคมได้ ซึ่งเป็นลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์
บรษิทัฯโดยรวม 

- การท าการตลาดทางตรง โดยการเขา้ถงึผูใ้ช ้การใหค้ าแนะน าการใชผ้ลติภณัฑ ์ขอ้
แตกต่างจากผลติภณัฑอ์ื่น ซึง่ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑก์บัรา้นคา้ปลกี 

- การจดัศูนยส์าธติผลติภณัฑ ์จดัตามรา้นค้าปลกีตามเขตพื้นที่ กระจายทุกเขตเพื่อ
สรา้งการรบัรูข้องผูใ้ช ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อรา้นคา้ปลกี ท าใหก้ลา้ทีจ่ะน าสนิคา้มา
วางจ าหน่าย 

- การจดัแสดงสนิค้า  ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น งานบ้านและ
สวน งานสถาปนิก ซึง่งานเหล่านี้มจีดัขึน้เป็นประจ าทุกปี 

- การใชย้านพาหนะของบรษิทัเคลื่อนที ่ซึง่บรษิทัฯอาจท าไดโ้ดยตดิป้ายโฆษณาไวท้ี่
รถขนส่งเพื่อประชาสมัพนัธ์ข้อมูลรวมไปถึงการเปิดเสยีงกระจายถึงคุณภาพและ
สโลแกนทีจ่ าไดง้า่ย 

- การใช้ป้ายต่างๆ  เช่น ป้ายแบรนด์เนอร์ สแตนดี้ ผ้าใบ ไปวางตามร้านค้าปลีก
ต่างๆ 
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 ตารางท่ี 10  แผนปฏบิตักิาร (Action Plans/Action Programs) ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้ดดี ีโพลยีเูรเทนระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่เดอืน มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ ธนัวาคม พ.ศ.2555 
      

แผนกิจกรรม (Campaign) รวมเวลา 

ช่วงเวลา ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

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

1.ผลติภณัฑ ์                                   

1.1 ปรบัปรุงบรรจุภณัฑ ์ 2 เดอืน                         ฝา่ยบรหิาร       

1.2 การน าเสนอถงึคุณภาพ 1 ปี                         ฝา่ยการตลาด       

2. ราคา                                   

2.1 การท าช่วงราคาพเิศษ 5 เดอืน                         ฝา่ยการตลาด       

3.การจดัจ าหน่าย                                   

3.1 วางจ าหน่ายตามรา้นคา้เดมิ 1 ปี                         ฝา่ยขาย       

3.2 ขยายตลาดรา้นคา้ปลกี 11 เดอืน                         ฝา่ยขาย       

3.3 ขยายเขา้ตลาดโมเดริน์เทรด 9 เดอืน                         ฝา่ยขาย       

4. การส่งเสรมิการตลาด                                   

4.1 การโฆษณา                                   

สือ่โทรทศัน์ 6 เดอืน                         ฝา่ยการตาด       

สือ่นติยสารบา้นและสวน 1 ปี                         ฝา่ยการตาด       

ป้ายแสดง ณ จุดขาย 1 ปี                         ฝา่ยการตาด       

4.2 การส่งเสรมิการขาย                                   

การสาธติผลติภณัฑ ์ณ รา้นคา้ปลกี 6 เดอืน                         ฝา่ยการตลาด       

งานแสดงสนิคา้ 2 เดอืน                         ฝา่ยการตลาด       

การจบัรางวลั 2 เดอืน                         ฝา่ยการตลาด       

กจิกรรมเพือ่สงัคม CSR  6 เดอืน                         ฝา่ยการตลาด       

4.3 ขายโดยพนกังานขาย                                   

ประชุมพนกังานขาย 1 ปี                         ฝา่ยขาย       

ผลตอบแทนจากการขาย 1 ปี                         ฝา่ยขาย       



 82 

กลยทุธก์ารบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์CRM  
 
เป็นกลยุทธ์ส าคญัของการบรหิารงานลูกค้าสมัพนัธ์(CRM) ช่วยให้องค์กรสามารถเพิม่

ความสมัพนัธ์อนัดใีห้กบัลูกค้าเพิม่รายได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
แสวงหาลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) โดยการสร้าง
กระบวนการท างานและพฒันาผลติภณัฑต์ามความต้องการของลูกคา้ จ านวนผูป้ระกอบการที่
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในปจัจบุนั สามารถน าแนวทางการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์เช่น  

 
- การรวบรวมการเกี่ยวกบัขอ้มลูของลกูคา้ ประวตัลิกูคา้  
- การจดัการเกีย่วกบัช่องทางการสื่อสารและการพฒันาสนิคา้  
- การบรกิารเพื่อสนองตอบสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 
3.4.4 การตดัสินใจเลือกเชิงกลยทุธ ์(Strategic Implementation) 

 
แนวทางการแกไ้ขปญัหากลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate Level Strategy)  
 

 จากการศกึษา ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาจากทางเลอืกของกลยทุธท์ัง้ 3 ทาง โดยพจิารณา
จากสภาพแวดลอ้มภายนอกที่มแีนวโน้มการเตบิโตสูงทางด้านอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้การแข่งขนั
ของตลาด สภาวะเศรษฐกจิ โดยทัว่ไป รวมถงึปจัจยัภายในบรษิทัฯ วเิคราะหถ์งึขอ้ด ีขอ้เสยี ที่
จะเกดิขึน้ รวมทัง้ผู้ศกึษาได้ท าการสมัภาษณ์ผู้บรหิารและเจา้ของกจิการ และขอค าปรกึษาถึง
แนวทางต่างๆ ทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขปญัหา 
 

กลยุทธ์ทัง้ 3 แนวทาง ผู้ศกึษาไดก้ าหนดปจัจยัต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการพจิารณา
เลอืกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยก าหนดคะแนนให้ปจัจยัที่สามารถที่จะปฎบิตัเิป็นไปได้มาก
ทีสุ่ด คอื 5 คะแนน และลดลงมาตามล าดบั ดงันี้ 

 
  ระดบัคะแนน 5 คะแนน หมายถงึ มากทีสุ่ด 
  ระดบัคะแนน 4 คะแนน หมายถงึ มาก 
  ระดบัคะแนน 3 คะแนน หมายถงึ ปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 2 คะแนน หมายถงึ น้อย 
  ระดบัคะแนน 1 คะแนน หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 11 ผลของการพจิารณาการเลอืกแนวทางกลยทุธร์ะดบับรษิทั ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

 
จากคะแนนถงึความเป็นไปได้ ในแต่ละกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการ

ตดัสนิใจระดบับรษิทั คือ กลยุทธ์การเจรญิเตบิโต (Growth strategies) เนื่องจากความพรอ้ม
ทางดา้นงบประมาณ บรษิทัฯไมต่อ้งกูเ้งนิเพื่อมาลงทุน เมื่อเทยีบกบักลยุทธค์วามคงทีซ่ึง่อาจท า
ให้สูญเสยีส่วนครองตลาดได้ เพราะปจัจยัทางด้านเศษรฐกิจที่เติบโต ในการเจาะตลาดของ
บริษัทจงึมคีวามเสี่ยงที่น้อยลง ซึ่งกลยุทธ์การเจริญเติบโตสามารถสร้างความพร้อมให้กับ
บุคคลากร รวมไปถงึหาแนวทางเพื่อสรา้งศกัยภาพทางการแข่งขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อ
เพิม่ยอดขาย และท าให้ภาพลกัษณ์ของบรษิัทฯ ดขีึ้น ซึ่งจะเป็นผลดใีนระยะยาว จงึเห็นว่ามี
ความเป็นไปใดใ้นการเลอืกใชก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต 

 
 กลยุทธ์การตดัทอน เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ต้องลงทุน แต่ปญัหาทางด้านศกัยภาพทางการ
แข่งขนัที่บรษิทัฯ ลดตวัเองลง ท าใหก้ารแข่งขนัในอนาคตมแีนวโน้มลดลงอย่างแน่นอน  ดงันัน้
จงึเป็นกลยทุธท์ีไ่มค่วรเลอืกใช ้
 

แนวทางการแกไ้ขปญัหากลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) 
 
จากการศกึษา ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห ์พบว่า ในกลยุทธร์ะดบับรษิทันัน้ เราไดเ้ลอืกใช้

กลยุทธ์การเจรญิเตบิโตซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาต่างๆ ลดการสูญเสยีตลาดได้มาก
ที่สุด ซึ่งเหตุผลจากปจัจยัทางด้านต่างๆ และที่ชดัเจนก็เป็นในเรื่องของสภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกจิทีม่คีวามส าคญัมาก บรษิทั เอ แอนด์ เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั จงึต้องมองถงึการ
สญูเสยีทีจ่ะตามมา ดงันัน้ดว้ยศกัยภาพทางการแข่งขนัทีบ่รษิทัฯ ม ีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงนิทุน 
สภาพตลาดอสงัหารมิทรพัย์ คุณภาพของผลติภณัฑ ์ ผู้วจิยัจงึได้ปรกึษากบัทางผู้บรหิารของ
ทาง  บรษิทัฯ และวเิคราห ์ปจัจยัต่างๆ เพื่อหาแนวทางทีเ่หมาะสม 

ปัจจยั 
กลยุทธร์ะดบับริษทั (Corporate Level Strategy) 

กลยุทธก์ารเจริญเติบโต กลยุทธค์วามคงท่ี กลยุทธก์ารตดัทอน 

1.งบประมาณค่าใชจ้่าย 5 3 5 
2.ความพรอ้มของพนกังาน 3 4 1 
3.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 3 3 
4.ศกัยภาพทางการแขง่ขนั 4 3 1 
5.วธิกีารปฎบิตัติามกลยทุธ ์ 3 4 1 
รวม 18 17 11 
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กลยุทธ์ทัง้ 3 แนวทาง ผู้ศกึษาไดก้ าหนดปจัจยัต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการพจิารณา
เลอืกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยก าหนดคะแนนให้ปจัจยัที่สามารถที่จะปฎบิตัเิป็นไปได้มาก
ทีสุ่ด คอื 5 คะแนน และลดลงมาตามล าดบั ดงันี้ 

 
  ระดบัคะแนน 5 คะแนน หมายถงึ มากทีสุ่ด 
  ระดบัคะแนน 4 คะแนน หมายถงึ มาก 
  ระดบัคะแนน 3 คะแนน หมายถงึ ปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 2 คะแนน หมายถงึ น้อย 
  ระดบัคะแนน 1 คะแนน หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 
 
ตารางท่ี 12 ผลของการพจิารณาการเลอืกแนวทางกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

  
จากคะแนนถงึความเป็นไปได้ ในแต่ละกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการ

ตดัสนิใจระดบัธุรกจิ คอื กลยุทธค์วามแตกต่าง (Differentiation strategy) มาใช้เพื่อสรา้งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนั เนื่องจาก ถ้ากล่าวถึง การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ถ้าบริษัทฯ ยงั
ต้องการพฒันาทางดา้นการตลาดและแนวคดิในการพฒันาเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด และ 
บรษิทัฯ กย็งัสามารถพฒันาผลติภณัฑเ์ก่าได ้บรษิทัจงึต้องมกีารเพิม่งบประมาณค่าใชจ้่ายเพื่อ
การบรหิาร ซึง่บรษิทัสามารถใหบ้รกิารกบัลูกคา้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่บรษิทัท า
เป็นประจ าอยู่แล้ว และท าการเพิม่ศกัยภาพต่างๆ ให้มาก จะท าให้เกดิความภกัดใีนตราสนิค้า
ตามมา 

 

ปัจจยั 
กลยุทธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) 

กลยุทธค์วาม
แตกต่าง 

กลยุทธก์ารเป็น
ผูน้ าด้านต้นทุน 

กลยุทธก์ารมุ่งตลาด
เฉพาะกลุม่ 

1.งบประมาณค่าใชจ้่าย 5 4 4 
2.ความพรอ้มของพนกังาน 4 4 4 
3.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 3 3 
4.ศกัยภาพทางการแขง่ขนั 5 3 3 
5.วธิกีารปฎบิตัติามกลยทุธ ์ 3 3 2 
รวม 20 17 16 
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แนวทางการแกไ้ขปญัหากลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategies) 
 

จากการวเิคราะหท์ัง้ในระดบักลยุทธร์ะดบับรษิทั (Corporate Level Strategy) และกล
ยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) แลว้ พบว่ามแีนวโน้มและจุดมุ่งหมายไปในทศิทาง
เดยีวกนั คอื ตอ้งการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด สรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ ใหร้า้นคา้และผูใ้ช้
เกดิความเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ ดงันัน้ ในกลยุทธร์ะดับหน้าทีต่ามทีก่ล่าวมา จะ
ใชก้ลยุทธท์างการตลาดโดยการทีบ่รษิทัฯ ก าหนด STP ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps และทาง
กลยุทธ์ด้าน CRM ควบคู่กนัไป เพราะแนวทางด้านการตลาดนัน้ บรษิทัฯ จ าเป็นต้องมขี้อมูล
เบือ้งต้นของรา้นคา้ปลกีแต่ละรายไว้ เพื่อน าไปสู่การด าเนินกลยุทธท์างดา้นการตลาดได ้ซึง่กล
ยุทธ์ทัง้ 2 กลยุทธ์สามารถด าเนินไปในทศิทางเดยีวกนัและตรงกบัวตัถุประสงค์เพื่อต้องการ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ รวมถงึยอดขายทีต่กลงตลอดปีทีผ่่านมาของบรษิทัฯ 

 
ในการก าหนด STP นัน้บริษัทฯสามารถก าหนดการแบ่งส่วนทางการตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงวางต าแหน่งของผลติภณัฑ์ได้อย่างชดัเจนเพื่อน าไปสู่การก าหนด 4Ps 
รวมไปถงึการสรา้งความสมัพนัธ์กบัรา้นค้าปลกีแต่ละรา้นค้าต่อไป โดยในแนวทางปฏบิตั ิ4Ps 
สามารถแก้ไขปญัหาทางด้านการแข่งขนัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่สามารถขยายตลาด
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การสร้างภาพพจน์ และตราสนิค้า ท าให้ร้านค้า และผู้ใช้ทัว่ไปรู้จกัตรา
สนิค้าของผลติภณัฑด์ดีโีพลยีูเรเทนมากยิง่ขึน้ได้ รวมทัง้สามารถขจดัคู่แข่งขนัที่เขา้มาใหม่ใน
ตลาด และคู่แขง่ขนัในตลาดทีม่อียูเ่ดมิ เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต รวมไปถงึผลที่
ได้ต่อไปจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM เพื่อ เป็นการสร้างพึงพอใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 



 
บทท่ี 4  

สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

สรปุผลการศึกษา 
 

การศกึษาถงึ “ปญัหา การจดัการเชงิกลยุทธ ์และกลยุทธก์ารตลาดเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ทางการแข่งขนัของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้: กรณีศกึษา กลุ่มรา้นค้าจ าหน่ายประเภทค้า
ปลกีในเขตธนบุร ีของ บรษิทั เอ แอนด์ เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาถงึปญัหา และสาเหตุทีท่ าให้ยอดขายลดลง รวมไปถงึศกึษาถงึปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการ
เลอืกซื้อผลิตภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้ และเพื่อพฒันากลยุทธ์ในการเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขนั จากการศกึษาจากปจัจยัภายในและภายนอกบรษิทัฯ โดยใชเ้ครื่องมอืในการศกึษา คอื 
กลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด วเิคราะห์สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมด้วย Five 
Forces Model ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) SWOT Analysis และ TOWS Matrix  

 
จากการศกึษาพบว่า ในแนวทางการแก้ไขกลยุทธ์ระดบับรษิัท (Corporate Level 

Strategy) สามารถเสนอแนวทางเลอืกในการสรา้งกลยทุธ ์3 แนวทาง คอื  
 

1. กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth strategies) 
2. กลยทุธค์วามคงที ่(Stability strategy) 
3. กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy) 

 
เมื่อท าการประเมนิ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การ

เจรญิเตบิโต (Growth strategies) มคีะแนนมากทีสุ่ด และสามารถแก้ไขปญัหาตามวตัถุประสงค์
ไดม้ากทีสุ่ด เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลคิภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ของบรษิทั เอ 
แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 
จากการศกึษาแนวทางการแก้ไขปญัหากลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) 

จะสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างดี และมเีหตุผลไปในทศิทางเดยีวกบักลยุทธ์
ระดับบริษัท ผู้วิจ ัยจึงเลือกกลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation 
strategy) เป็นแนวทาง มาใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  
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จากการศกึษาแนวทางการแก้ไขปญัหากลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategies) ซึง่
มแีนวคดิและเหตุผลในการสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนั จงึได้เลอืกใช้การแบ่งส่วนทาง
การตลาด STP กลยทุธท์างการตลาด 4Ps และทางดา้น CRM ควบคู่กนัไป 
 
สรปุผลจาการวิจยั 
 

1. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรา้นคา้ปลกี 
จากการวจิยัพบว่า ยอดขายของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมข้องรา้นค้าปลกี จ านวน 5 

ราย มยีอดขายประมาณ 40,000 – 50,000 บาทต่อเดอืน และร้านค้าปลกี จ านวน 8 ราย มี
ยอดขายประมาณ 100,000 – 200,000 บาทต่อเดอืน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนมากที่มาเลอืกซื้อ
เป็นช่างผู้รบัเหมามากที่สุด และการให้บรกิารที่รวดเรว็มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑข์อง
ทางรา้นคา้ปลกี 

 
2. ปจัจยัทางดา้นตราสนิคา้ 
จากการวจิยัพบว่า รา้นค้าปลกีมพีฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้ที่

แตกต่างกนั คอื จ านวนรา้นคา้ปลกีมากทีสุ่ด จ านวน 7 ราย มคีวามคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนั ใน
การสัง่ซื้อจากปรมิาณมากไปหาน้อย คอื เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค และดดีโีพลยีูเรเทน มรีา้นค้า
ปลกีจ านวน 4 ราย มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัในการสัง่ซือ้จากปรมิาณมากไปหาน้อย 
คอื ทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีูเรเทน และมรีา้นค้าปลกี จ านวน 1 ราย ที่มคีวามคดิเห็น
ต่างกนั คอื เบเยอร ์ทโีอเอ ไอซไีอ ดดีโีพลยีเูรเทน ตามล าดบั และมรีา้นค้าปลกี จ านวน 1 ราย 
ทีม่คีวามคดิเหน็ทีต่่างกนั คอื ทโีอเอ เบเยอร ์ไอซไีอ ดดีโีพลยีเูรเทน ตามล าดบั 

 
ในส่วนของความเชื่อถอืในตราสนิค้า ตราสนิค้าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในสนิค้า 

โดยใหเ้หตุผลว่า ลกูคา้พบเหน็ตดิตา ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง และเป็นทีรู่จ้กั 
 
ในส่วนของตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์มจี านวนรา้นคา้ปลกีจ านวน 

12 รายที่เหน็ว่าตราสนิค้าเป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซื้อ โดยให้เหตุผลว่าสนิค้าเป็นที่รูจ้กัจะขาย
งา่ย และม ี1 รายทีไ่มเ่หน็ดว้ย โดยใหเ้หตุผลว่า ขึน้อยูก่บัผูบ้รโิภค   

 
ความคุน้เคยกบัตราสนิคา้ พบว่า เบเยอรเ์ป็นผลติภณัฑท์ีร่า้นคา้ปลกีมคีวามคุน้เคยใน

ตราสนิคา้มากทีสุ่ด  
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ความมัน่ใจของร้านค้าปลกีในตราสนิค้าผลติภณัฑ์ดดีโีพลยีูเรเทน พบว่า รา้นค้าปลกี
จ านวน 8 ราย รู้สกึธรรมดากบัตราสนิค้าดีดโีพลยีูเรเทนเพราะ ลูกค้าไม่ค่อยเจาะจงเลอืกซื้อ
เพราะคุณภาพของผลติภณัฑ ์และ รา้นค้าปลกีจ านวน 4 ราย มคีวามคดิเหน็ คอื มัน่ใจ เพราะ 
เคยได้ทดลองใชเ้อง และจากการแนะน าลูกค้าได้มกีารกลบัมาซื้อซ ้า และรา้นค้าปลกีจ านวน 1 
ราย ใหค้วามเหน็ คอื ไมค่่อยมัน่ใจ เพราะ ไมเ่คยเหน็ในสื่อโฆษณาต่างๆ 

 
สรุปไดว้่า ปจัจยัทางด้านตราสนิค้าพบว่า ตราสนิค้าผลติภณัฑด์ดีโีพลยีูเรเทนไม่ได้ท า

ใหร้า้นคา้ปลกีมคีวามมัน่ใจในผลติภณัฑ ์นอกจากรา้นคา้ทีไ่ดท้ดลองใชเ้อง และพบว่าตราสนิคา้
ทีร่า้นคา้มกีารสัง่ซือ้มากที่สุด คอื เบเยอร ์และมคีวามคุน้เคยมากที่สุด ตราสนิคา้สามารถสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืในตวัผลติภณัฑไ์ด้มาก และรา้นคา้ปลกีส่วนมากจะสัง่ซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กั 
ตดิตา 

 
3. ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑ ์
ประเภทการใชง้านของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้รา้นคา้ปลกีส่วนมากจ าหน่ายส าหรบั

งานไมทุ้กประเภท ไม่ว่าจะเป็นพืน้ บา้นไม ้หรอืเฟอรน์ิเจอร ์และชนิดของผลติภณัฑด์ูแลรกัษา
เนื้อไมจ้ะจ าหน่ายทัง้ชนิดเงาและดา้น 

 
มจี านวนรา้นคา้ปลกี 12 ราย ใหค้วามเหน็ว่าคุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑม์ผีล

ต่อการเลอืกซือ้ของรา้นคา้ปลกี  เพราะส่วนมากลูกคา้จะมองทีคุ่ณภาพ ส่วนจ านวนรา้คา้ปลกี 1 
ราย ใหค้วามเหน็ว่า ไมม่ผีล เพราะขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ 

 
รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์รา้นค้าปลกีจ านวน 5 ราย มคีวามเห็นว่า บรรจุภณัฑม์ผีลต่อ

การตดัสนิใจสัง่สนิคา้ไปวางจ าหน่าย รปูแบบน่าสนใจ น่าทดลองใช ้ และมจี านวนรา้นคา้ปลกี 8 
ราย มคีวามเหน็ว่า บรรจภุณัฑไ์มม่ผีลต่อการตดัสนิใจสัง่สนิคา้ไปวางจ าหน่าย เพราะลูกคา้สนใจ
ตราสนิคา้มากกว่า 

 
การรบัประกนัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้พบว่า รา้นคา้ปลกีมคีวามเหน็ว่า มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ของรา้คา้ปลกี 
 
สรปุไดว้่า ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑ ์รา้นคา้จะจ าหน่ายผลติภณัฑใ์ชง้านทุกประเภทและ

ทุกชนิด  และรา้นคา้ปลกีใหค้วามส าคญักบัคุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑใ์นการตดัสนิใจ
เลอืกซื้อ ซึง่รวมไปถงึรปูแบบของบรรจุภณัฑ ์ซึ่งพบว่า มคีวามส าคญัต่อการเลอืกซือ้ และไม่มี
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ความส าคญัต่อการเลอืกซือ้ของรา้นคา้ปลกีบางราย รวมไปถงึการรบัประกันผลติภณัฑซ์ึง่รา้นคา้
ปลกีทุกรายใหค้วามส าคญัและมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

 
4. ปจัจยัทางดา้นราคา  
กล่าวได้ว่า ราคามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม ้ของรา้นค้า

ปลกี ซึง่มรีะดบัราคาเฉลีย่ 600 – 750 บาท  
 
5. ปจัจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กล่าวไดว้่าช่องทางการจดัจ าหน่ายของบรษิทัแต่ละบรษิทัทีข่ยายรา้นคา้ปลกีเพิม่ขึน้ มี

ผลกระทบต่อรา้นค้าจ าหน่ายเดมิที่มอียู่ ซึ่งมผีลกระทบทางด้านราคาในร้านค้าปลกีแต่ละรา้น  
และรา้นคา้ปลกีส่วนมากนิยมสัง่สนิคา้ผ่านผูแ้ทนขายเพยีงอย่างเดยีว เพื่อใหท้ราบถงึโปรโมชัน่
ไดอ้ย่างครบถ้วน อกีทัง้การจดัส่งสนิคา้ของผู้ผลติมายงัรา้นคา้ปลกีมผีลต่อการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์
ยีห่อ้นัน้ๆ เนื่องจากลกูคา้ของทางรา้นคา้ปลกีไมส่ามารถรอสนิคา้ไดน้าน 

 
6. ปจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
กล่าวได้ว่า โปรโมชัน่มผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมข้องรา้นค้าปลกี ซึ่ง

รา้นคา้ปลกีส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเรือ่ง รา้นคา้ไมต่อ้งส ารองจ่ายไปก่อน โปรโมชัน่ท่องเทีย่ว 
รวมถงึส่วนลด 

 
ในส่วนของการจดักิจกรรมการฝึกอบรมให้กับร้านค้าปลีก ไม่ได้มีผลต่อการสัง่ซื้อ

ผลติภณัฑย์ีห่อ้นัน้ๆ แต่ท าใหร้า้นคา้ปลกีเกดิความสนใจในตวัผลติภณัฑแ์ละเขา้ใจมากขึน้ 
 
สื่อโฆษณาทีร่า้นคา้ปลกีพบเหน็บ่อยมากทีสุ่ด คอื ผ่านสื่อโทรทศัน์มากทีสุ่ด  และยีห่อ้ที่

พบเหน็มากที่สุด คอื เบเยอร ์ลองลงมาคอื ทโีอเอ ซึ่งปจัจยัทางด้านสื่อโฆษณามคีวามคดิเหน็
จากรา้นค้าปลกีจ านวน 6 ราย พบว่า มผีลต่อการสัง่ซื้อ โดยให้เหตุผลว่า สนิค้าขายง่าย ลูกค้า
รูจ้กักม็าเรยีกหา ซึง่รา้นคา้อกี 7 ราย มคีวามเหน็ว่าไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ โดยใหเ้หตุผลว่า 
ขึน้อยู่กบัรา้นค้าเชยีร ์หรอืมยีีห่้ออยู่ในใจลูกค้าแล้ว ซึ่งสรุปได้ว่า สื่อโฆษณามผีลต่อการสัง่ซื้อ
สนิคา้ของทางรา้นคา้ปลกี เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการท าใหล้กูคา้รูจ้กัตราสนิคา้ 

 
7. ความส าคญัของปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อ

ไม ้
จากการล าดบัความส าคญัของปจัจยัต่างๆ ของร้านค้าปลีก  พบว่า ปจัจยัทางด้าน

ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย โปรโมชัน่ รา้นค้าต่างให้ความส าคญักบั ผลติภณัฑ์
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มากที่สุด รองลงมาคอื ในเรื่องของราคา ซึ่งมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์ส่วนสองล าดบั
สุดทา้ย รา้นคา้ปลกีใหค้วามส าคญักบัโปรโมชัน่ และล าดบัสุดทา้ย คอื ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่
มคีวามส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 
 จากการสรุปผลการวจิยัขา้งต้น พบว่ามปีระเดน็ต่างๆ ทีน่่าสนใจ และน ามาอภปิรายผล
ดงันี้  
 

1. ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑ ์
ผู้วิจ ัยพบว่า ปจัจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีกส่วนมากจะให้ความส าคัญกับ

คุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑ ์ซึง่ไปสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ
(2546) ทีก่ล่าวว่า รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์หรอืผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพที่
ผูบ้รโิภคสามารถสมัผสัถงึการรบัรูไ้ด ้ซึ่งเป็นส่วนทีเ่สริมผลติภณัฑใ์หท้ าหน้าทีส่มบูรณ์ขึน้ หรอื
เชญิชวนใหน่้าใชย้ิง่ขึน้ 

 
2. ปจัจยัทางดา้นราคา  
ผูว้จิบัพบว่า ปจัจยัทางดา้นราคา ซึง่รา้นค้าปลกีส่วนมากจะใหค้วามส าคญักบัราคาเป็น

อนัดบัที่ 2 รองจากผลติภณัฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลอืกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ(2546) จะเกี่ยวกบัการคาดคะเนปรมิาณความต้องการ
ซื้อสนิค้า คอื การส ารวจความตัง้ใจของผู้ซื้อ การทดสอบตลาด การรวบรวมจากความคดิเห็น
ของพนกังานขาย การวเิคราะหค์วามตอ้งการซือ้ในเชงิสถติ ิ

 
3. ปจัจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ผู้วจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสอดคล้อง

กบังานวจิยัของบวร เตชะเลศิสุวฒัน์ (2550) พบว่า รา้นคา้จ าหน่ายส่วนใหญ่จะสัง่ซือ้สยีรูเีทน ที
โอเอ ผ่านเซลลไ์ปยงับรษิทั โดยตรง 

 
4. ปจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ผู้วจิยัพบว่า ปจัจยัทางด้านการส่งเสรมิการตลาดที่มผีลต่อร้านค้าปลกีในส่วนของสื่อ

โฆษณาต่างๆ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อของกลุ่มร้านค้าปลีกแต่ละราย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สกล บรรยงค์เวช(2548) ที่ได้ศึกษา ปจัจยัที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑ์สทีาอาคารจากเครื่องผสมสรีะบบคอมพวิเตอร์ (TOA COLOR WORLD) ของ
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ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในดา้นทศันคตโิฆษณาผลติภณัฑม์ทีศันคตต่ิอการส่งเสรมิ
การตลาดไดผ้ลด ีคอื การไดร้บัรูช้ ื่อของผลติภณัฑโ์ดยผ่านสื่อโทรทศัน์ 

 
จากแนวคดิเกี่ยวกบัทฤษฎปีจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผู้วจิยัพบว่าสอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์(2541) ไดก้ล่าวว่า การใช ้IMC เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ของผูร้บัเหมารายใหญ่ การใชโ้ฆษณา ประชาสมัพนัธต่์างๆ การท าให้ผูร้บัเหมาแต่ละ
รายได้รบัข่าวสารสนิค้าต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ทางสื่อโทรทศัน์ หรอื นิตยสาร การแจกแคต
ตาลอ็ก  

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 

จากข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจยัสามารถสรุป และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางการแข่งขนัของผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเน้ือไม ้ทราบถงึปญัหา และอุปสรรคของการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เอ แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด และแนวทางการปรบัปรุงกลยุท ธ์
การตลาดให้เหมาะกบัสภาวะในปจัจุบนั เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของรา้นค้า
ปลกี ดงันี้ 

 
 ในเรื่องของปจัจยัต่างๆ ที่ท าให้ร้านค้าปลกีตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไม้
ยี่ห้อนั ้น จากการวิจัยพบว่า ร้านค้าปลีกส่วนมากจะเน้นไปที่คุณสมบัติและคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ โดยให้ความสนใจกบัรูปลกัษณ์ภายนอกบ้างเป็นบางราย  เช่น  รูปแบบของบรรจุ
ภณัฑ ์อกีทัง้รา้นคา้ปลกีให้ความสนใจในตราสนิค้าแต่ละยีห่อ้ เนื่องจากลูกคา้ส่วนมากพบเหน็
ตราสนิคา้ คุน้ตา ผ่านสื่อต่างๆ ดงันัน้ รา้นค้าปลกีส่วนมากจงึนิยมลงผลติภณัฑท์ีม่กีารโฆษณา
ผ่านสื่อมากขึ้น ร้านค้าปลกีที่จ าหน่ายสนิค้าที่ไม่มสีื่อโฆษณาก็จะสต๊อกสนิค้าน้อย และเชยีร์
สนิคา้ทีม่อียูใ่นรา้น 
 
 ในเรื่องของปจัจยัทางด้านราคา จากการวจิยัพบว่า ราคาที่ร้านค้าปลกีจ าหน่ายอยู่ ที่
ระดบัราคา  600 – 750 บาท ซึง่กส็ามารถบอกไดว้่า นอกเหนือจากสนิค้าต้องมคีุณภาพแล้ว 
ตอ้งมรีาคาเป็นส่วนประกอบในการตดัสนิใจ ดงันัน้ปญัหาต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ต้องพบ คอื ณ ระดบั
ราคาทีก่ล่าวมา 
 
 ในเรื่องของปจัจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้วจิยัพบว่า มแีต่ปญัหาเรื่องการ
กระจายสนิคา้ การใหบ้รกิารทีส่่งรวดเรว็ท าใหร้า้นคา้ปลกีตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้นัน้ๆ 
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 ในเรื่องของปจัจยัทางด้านการส่งเสรมิการตลาด ผู้วจิยัพบว่า สื่อโฆษณามผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของรา้นคา้ปลกี เนื่องจากการลูกคา้ทีม่าซือ้ จะเลอืกซือ้ตามสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ 
หรอืนิตยสารกต็าม  
 
 ดงันัน้สื่อต่างๆ ต้องมกีารปรบัปรุงรูปแบบ แนวทางการด าเนินโฆษณาใหแ้ปลกใหม่อยู่
เสมอเพื่อสรา้งการจดจ าที่ง่ายขึน้ เรยีกหาซื้อได้ง่ายขึน้ การโฆษณาถี่ในช่วงเวลาหลงัเลกิงาน 
ละครทางโทรทศัน์ เพื่อเจาะกลุ่มลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
 
ข้อจ ากดั 
 

1.  เน่ืองจากรา้นคา้ปลกีในเขตพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรมีน้ีอย กลุ่มตวัอย่างจงึน้อยลง ผูว้จิยัคาด
ว่าจะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามหลากหลายมากขึน้ถา้มจี านวนรา้นคา้ปลกีมากกว่านี้ 

 
2.  เนื่องจากผู้ใหส้มัภาษณ์บางรายมเีวลาจ ากดัในการให้สมัภาษณ์ เพราะเนื่องจาก

รา้นคา้ปลกีแต่ละรา้นเจา้ของกจิการตอ้งเป็นผูด้แูลเอง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตอ้งใชแ้นวค าถามทีก่ระชบั
เท่านัน้เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ท าให้ไม่ได้รบัทราบข้อมูลที่จะเป็นสิ่งค้นพบเพิ่มเติมตามที่
คาดหวงัไว ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในอนาคต 
 

1. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึ “ปญัหา การจดัการเชงิกลยุทธ ์และกลยุทธก์ารตลาด
เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้: กรณีศกึษา กลุ่มร้านค้า
จ าหน่ายประเภทค้าปลกีในเขตธนบุร ีของ บรษิทั เอ แอนด์ เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั” ซึ่ง
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัพบว่ามกีลุ่มรา้นค้าส่งบางรายอยู่ในกลุ่มธุรกจิขนาดเล็ก
จ านวนมาก ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรจะศกึษากลุ่มรา้นคา้ส่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
รบัรูค้วามตอ้งการของรา้นคา้ทุกประเภทไดม้ากขึน้ 

 
2. ในการวจิยัครัง้นี้ ไดม้กีารเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิารเพยีงคนเดยีว จงึอาจท าใหข้อ้มลูไม่

ชดัเจน ซึ่งการศึกษาครัง้ต่อไปควรจะมกีารเก็บข้อมูลโดยทัว่ไปจากบุคคลากรในองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ในการปรบัปรงุองคก์รใหม้ากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

บทสมัภาษณ์ร้านค้าปลีก 
 
บทสมัภาษณ์กลุ่มร้านค้าปลีก 
 
ร้านค้าปลีกท่ี 1 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั ผมเป็นนักศกึษาจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั ตามทีไ่ดแ้จง้ทางเฮยีไวก้่อน

แลว้ว่าจะขอสมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกับผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมเ้พื่อนําขอ้มลูไปพฒันาทางการ
แขง่ขนัในตลาดต่อไปในอนาคต 

ผูส้มัภาษณ์ : ผมขอเริม่เลยละกนัครบั ปจัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้ง 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : สทีาไม ้สทีาอาคาร และอุปกรณ์ทาสทีัว่ไปอะ แลว้คดิว่าผมตอ้งขายไรเพิม่อกีหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ เปล่าครบั แค่นี้ก็เยอะแลว้ แลว้ถ้าพูดถงึผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมท้างรา้นสัง่ซื้อยีห่อ้ใด

มากทีสุ่ด แลว้รองลงมาคอืยีห่อ้ไหนครบั จนไปน้อยทีสุ่ดเลยครบัทีป่จัจุบนัยงัจาํหน่ายอยู่ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กส็่วนมากกจ็ะเป็นเบเยอร ์แลว้กท็โีอเอ ไอซไีอ ทีน้่อยๆ กจ็ะเป็นดดีโีพลยีเูรเทน นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้อย่างนี้แลว้โดยรวมในการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมทุ้กยีห่อ้ทางเฮยีเป็นคนสัง่สนิคา้

เองเลยรเึปล่าครบั แลว้ต่อเดอืนโดยประมาณกีบ่าทครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กส็ัง่เองด ิหรอืจะใหพ้นกังานสัง่หละ กไ็มไ่ดใ้ช่มะหละ แต่ยอดขายต่อเดอืนกป็ระมาณ 200,000 

บาทหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้การชาํระบญัชหีละครบั เป็นเงนิสดเลย หรอืเครดติครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เครดติมากกว่า สต๊อกสนิคา้เยอะ ใหจ้่ายสดคงไมไ่หว 
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั แลว้เฮยีคดิว่าการใหบ้รกิารของบรษิทัผูผ้ลติ มคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจซื้อในยีห่อ้

นัน้ๆรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  มดี ิกถ็า้บรษิทัมนัส่งไมท่นั เชยีรข์ายไปกไ็มม่ขีองด ิ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ปจัจุบนัเฮยีรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ใดบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กห็ลายยีห่อ้นะ กท็ีบ่อกไปเมือ่กีแ้หละ ทัง้เบเยอร ์ทโีอเอ ไอซไีอ ดดีโีพลยีูเรเทน เออ แลว้กว็ู๊ด

เทค แต่ทีน่ี่ไมไ่ดล้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าตราสนิค้าของกลุ่มผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมแ้ต่ละตราสนิคา้ สามารถสรา้งความ

น่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดห้รอืไม ่เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กไ็ดน้ะ เพราะส่วนมากลกูคา้กเ็ลอืกตามโฆษณาว่ามนัดอีย่างนัน้ อย่างนี้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่สนิคา้ของทางรา้นหรอืไมค่รบั เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ถามว่าเป็นปจัจยัหลกัมัย้ กค็งใช่ เพราะส่วนมากลกูคา้กจ็ะเรยีกหายีห่อ้พวกนี้แหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้พดูถงึความคุน้เคยของตราสนิคา้ เฮยีมคีวามคุน้เคยกบัตราใดมากทีสุ่ด เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : คงเป็นเบเยอร ์เหน็บ่อยทีสุ่ด เลยคุน้ยีห่อ้ เครือ่งบนิของมนั 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ จาํเครือ่งบนิไดเ้นอะ แลว้ถา้พดูถงึผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้ดดี ีโพลยีูเรเทน เฮยีมคีวาม

มัน่ใจในคุณภาพเมือ่ไดเ้หน็ตราสนิคา้ของบรษิทัฯ รเึปล่าครบั เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็ัน่ใจนะ ลกูคา้ทีเ่อาไปใชแ้ลว้กม็าซื้ออกีนะชอบคุณภาพกนัมัง้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ปกตแิลว้ทางรา้นจะเลอืกจาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมส้าํหรบังานประเภทไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  กป็กตขิายไดท้ัง้หมดนะ ใชง้านทุกอย่างอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้เป็นชนิดเงา หรอืดา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทัง้เงา ทัง้ดา้นหละ ขายไดห้มด 
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ผูส้มัภาษณ์ : ออ ขายไดห้มดเลย แสดงว่าเฮยีขายด ีแล้วอย่างนี้การรบัประกนัของผลติภณัฑ์มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อหรอืเปล่าครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลหวะ ไมร่บัประกนักไ็มก่ลา้ขาย  
ผูส้มัภาษณ์ : ทุกวนันี้คุณภาพและคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์มผีลต่อการจําหน่ายรเึปล่าครบั แล้วเป็นเพราะ

อะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีล เดีย๋วนี้มคีนทีส่นใจเรือ่งคุณภาพอยู่บา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แล้วอย่างนี้พวกบรรจุภณัฑ์ รูปแบบ มผีลหรือเปล่าครบัต่อการตดัสนิใจสัง่ไปวางใน

รา้นเพือ่จาํหน่ายครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : คดิว่าไมม่ ีและไมจ่าํเป็น เพราะส่วนมากรา้นจะเกบ็สต๊อกไวด้า้นหลงั ไม่ต้องโชว์สนิคา้ คนเขา้

มาซื้อเลอืกยีห่อ้ เลอืกส ีแลว้กจ็บไป 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ทุกวนันี้ทีท่างรา้นจําหน่าย เฮยีคดิว่าราคามผีลต่อการเลอืกสัง่ซื้อเพื่อมาจําหน่ายใน

รา้นหรอืเปล่าครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มดี ิราคาแพงไปคนเขากไ็มเ่อา ชอบของดรีาคาถูกอะไมเ่กนิ 700 กข็ายได ้
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตแิลว้ ทางร้านมสี่งสนิคา้ใหก้บัลูกค้าหรอืเปล่าครบั แลว้ถ้าเฮยีจะส่งคิดค่าบรกิาร

ยงัไงครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ก็มสี่ง แต่ก็แล้วแต่รายลุกค้าที่ส ัง่จํานวนมากๆ แล้วต้อรอของจากบริษัท เราก็ส่งให้ไม่คิด

ค่าบรกิารหรอก  
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าถ้าในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทางร้านมจีําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมเ้หมอืนกนั 

เฮยีคดิว่าจะมผีลกระทบต่อทางรา้นบา้งรเึปล่าครบั แลว้เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  มอียู่แลว้ สกัพกักโ็ทรมาถามเรือ่งราคา เพือ่ขายราคาใหถู้กกว่าของเรา 
ผูส้มัภาษณ์ : ในการสัง่ซื้อสนิคา้ของทางรา้นกบับรษิทัผูผ้ลติ ทางรา้นจะสัง่ผ่านทางไหนครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : โทรสัง่กบัเซลลน์ี่แหละ มไีรมนัจะไดร้บัผดิชอบ ตามงา่ยด ีมโีปรโมชัน่ไรกถ็ามได้ 
ผูส้มัภาษณ์ : จากเมือ่สกัครู่ทีไ่ดถ้ามไป เรือ่งการบรกิาร ในการจดัส่งสนิคา้จากบรษิทัมาทางรา้นทีร่วดเรว็ มี

ผลต่อการสัง่ซื้อของทางเอยีใช่รเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อมืๆ ใช่ กเ็พราะว่าลกูคา้รอของเพือ่ไปใชง้านไมท่นั 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าโปรโมชัน่มผีลต่อการสัง่ซื้อสนิคา้หรอืเปล่าครบั แลว้แบบไหนทีค่ดิว่าทําใหเ้ฮยีสนใจ

และตอ้งสัง่ซื้อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็ ีถา้ไมม่โีปรโมชัน่กไ็ม่จําเป็นต้องเกบ็สต๊อกเขา้มาในรา้นเยอะ ส่วนมากกโ็ปรโมชัน่ทัว่ไปที่

รา้นคา้ทาํกาํไรไดอ้ะ ส่วนลด ประมาณนัน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ทีผ่่านมาทางรา้นเคยมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืสมัมนากบัผูผ้ลติรายต่างๆบา้งรเึปล่าครบั แลว้

เฮยีคดิว่าสามารถทาํใหร้า้นคา้เอง สนใจในตวัผลติภณัฑม์ากขึน้จนทาํใหส้ัง่ยีห่อ้นัน้ๆรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เคย ไปตามโรงแรมที่บรษิทัมนัจดักร็ูผ้ลติภณัฑ์เยอะขึน้ด ีแต่ไม่ไดท้ําใหต้้องซื้อสนิคา้มาขาย 

เพราะพวกนี้บางครัง้เป็นสนิคา้ใหม ่ตลาดกย็งัไมแ่น่ว่าจะเลอืกใชก้นัรเึปล่า 
ผูส้มัภาษณ์ : ทีผ่่านมาถงึตอนนี้ครบั เฮยีเหน็สือ่โฆษณาจากทางไหน และของบรษิทัใดมากทีสุ่ดครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทวีบี่อยมาก เบยอรเ์ยอะมาก แลว้กท็โีอเอ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ทางนี้ทีเ่ฮยีเห็นบ่อย แล้วมนัทําใหเ้กดิความสนใจและจะสัง่ซื้อมาจําหน่ายหรอืไม่ เพราะ

เหตุใดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็บีา้ง เพราะลกูคา้ส่วนมากเหน็แลว้กม็าหาซื้อ กเ็ลยตอ้งเอามาขาย 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั เออ จากที่ถามมาตัง้แต่ต้นครบั โดยรวมแล้วฮยีคิดว่าอะไรมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมา

จําหน่ายของเฮียมากที่สุดครบั โดยเรียงจากสําคญัมา ไปหาน้อยที่สุดครบั ม ีผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย รายการส่งเสรมิการขาย 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อมื ไล่ทลีะอนัดบัเลยนะ 1 กค็งเป็นเรื่องของผลติภณัฑ์ 2กค็งเป็นราคาทีส่ําคญั 3 กค็งจะเป็น
เรือ่งโปรโมชัน่ แลว้ก ็4 ช่องทางการจดัจาํหน่าย นะ 
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ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั ถา้อย่างนัน้คาํถามผมกห็มดเพยีงเท่านี้แลว้ครบั ยงัไงกข็อขอบพระคุณทีเ่สยีสละเวลา 
ใหผ้มนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคตครบั  

 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 2 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบัปจัจุบนัเป็นนกัศกึษาปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั ตอ้งขอขอบคุณ

นะครบัทีเ่สยีสละเวลามาใหส้มัภาษณ์ครบั หวัเรื่องทีผ่มศกึษาเกีย่วขอ้งกบัเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษา
เนื้อไมค้รบั เพือ่นําขอ้มลูไปพฒันาทางการตลาดต่อไปครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ กด็นีะ เพือ่อนาคตจะมคีนนําไปแกไ้ขบรษิทัตวัเองได้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ใช่ครบั ง ัน้ผมขอเริม่เลยละกนัครบัพี ่ปจัจุบนัในรา้นพีจ่าํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้ง 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ป็นพวกสทีางอาคารและอุปกรณ์นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั กไ็มม่ากนะครบั แลว้ผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมถ้้ารวมทุกยีห่อ้แลว้ต่อเดอืนมกีารมยีอด

จาํหน่ายประมาณสกัเท่าไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท น่าจะได ้
ผูส้มัภาษณ์ : ยอดจาํหน่ายกส็งูนะครบั แลว้พีม่เีงือ่นไขการชําระบญัชกีบัผูผ้ลติรเึปล่าครบัว่าต้องเป็นเงนิสด 

หรอืเครดติ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ พีช่าํระเป็นสดไปหนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื แลว้ปจัจุบนัพีเ่ป็นคนสัง่สนิคา้เองรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ใช่ๆ พีส่ ัง่เองแหละ ปกตพิีท่าํสต๊อกไวเ้อง 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ส่วนมากคนทีเ่ขา้มาซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้เป็นลกูคา้ประเภทไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากของพีจ่ะเป็นช่างผูร้บัเหมานะพวกทาํเฟอรน์ิเจอร ์ประเภทนัน้อะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ปจัจุบนัการใหบ้รกิารจากผูผ้ลติมคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซื้อของทางรา้นมากรเึปล่าครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็นีะ ส่งเรว็ไดเ้รากช็่วยขายสนิคา้ให ้
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั ง ัน้ผมเขา้ประเด็นหลักๆเลยนะครบั ปจัจุบนัพี่รู้จกัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมย้ี่ห้อ

ไหนบา้งครบั แลว้พีส่ ัง่ซื้อผลติภณัฑย์ีห่อ้ไหนมากทีสุ่ด ไปน้อยทีสุ่ดครบัพี่ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  กร็ูจ้กัทโีอเอ เบเยอร ์เคมเกรต ดดีโีพลยีเูรเทน แต่ทีซ่ื้อมากกจ็ะเป็น เบเยอรซ์ะมาก แลว้กท็โีอ

เอ วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทนนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : พีค่ดิว่าตราสนิคา้สรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดร้เึปล่าครบั แลว้เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ตราสนิคา้หรอ ใช่นะ เพราะส่วนมากตราสนิคา้จะตดิตาผูใ้ชม้าก 
ผูส้มัภาษณ์ : อย่างนี้ตราสนิค้าพีค่ดิว่าเป็นปจัจยัหลกัรเึปล่าในการสัง่ซื้อของทางร้าน แลว้เป็นเพราะอะไร

ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เป็น เพราะ ถา้ลกูคา้รูจ้กัตราสนิคา้มากกข็ายไดม้าก 
ผูส้มัภาษณ์  : แลว้พีม่คีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ยีห่อ้ใดมากทีสุ่ดครบั เป็นเพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอรน์ะ เพราะเขามมีานานแลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แล้วอย่างตราผลติภณัฑ์ของดีดโีพลียูเรเทน พี่มคีวามมัน่ใจในคุณภาพหรอืเปล่าครบั แล้ว

เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มัน่ใจส ิพีไ่ดท้ดลองกบับา้นพีม่าแลว้ทนมาก 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ หลงับา้นนะครบั ในดา้นของผลติภณัฑ์พีเ่ลอืกจําหน่ายผลติภณัฑ์สําหรบังานประเภทไหน

ครบัแลว้ ส่วนมากเป็นชนิดเงา หรอืดา้น ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : งานหรอกท็ุกประเภทนะไดห้มดอะ แลว้ส่วนมากพีข่ายไดท้ัง้เงาและดา้นเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : พีค่ดิว่าการรบัประกนัของผลติภณัฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ คุณภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

หรอืเปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิสนิคา้บางตวัเกดิเกบ็สต๊อกไวน้านเกนิขายไม่ได ้แลว้ถ้าบรษิทัไม่รบัเปลีย่น พีก่ไ็ม่กลา้ซื้อ

หรอก ขาดทุนเปล่าๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้รปูแบบบรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลต่อการสัง่สนิคา้มาวางจาํหน่ายรเึปล่า 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์  :  มผีลนะ พีต่ ัง้โชวใ์นรา้นมนัโดดเด่นดแีต่กไ็มม่ากนะ ลุกคา้มองแลว้อยากใชน้ะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้พดูถงึเรือ่งของราคา มผีลหรอืเปล่าครบัต่อการสัง่ซื้อมาจาํหน่ายในรา้น แลว้เป็นเพราะอะไร

ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : โห ถา้ราคานี่ไมไ่ดเ้ลย ถา้แพงไปพีก่ไ็มก่ลา้ซื้อ เพราะเราเอามาขายต่อกไ็ม่ไหว ถ้าเอามาขาย

ช่างกไ็มซ่ื้อราคากลางๆ 600 กว่าบาท 700 กพ็อไหว 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ในเรือ่งบรกิารของทางรา้นกบัลูกคา้หละครบั ทางรา้นมบีรกิารส่งสนิคา้ใหร้เึปล่าครบั แลว้

คดิค่าบรกิารอย่างไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีแต่ส่วนมากพีจ่ะใหร้ถบรษิทัขนส่งต่อไปอกีท ีเลยไมค่ดิค่าบรกิารอะไรเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : พีค่ดิว่าร้านคา้ที่อยู่บรเิวณใกลก้บัทางรา้น จะมผีลกระทบต่อทางรา้นรเึปล่าครบั ถ้าจําหน่าย

ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมเ้หมอืนกนั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มบีา้ง เพราะแต่ละรา้นมรีายการราคาทีแ่ตกต่างกนัเลยแขง่กนัลดราคา 
ผูส้มัภาษณ์ : ทีผ่่านมา พีส่ ัง่ผลติภณัฑข์องแต่ละบรษิทัผ่านทางใด แลว้เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากพีส่ ัง่ผ่าน Sales นอกจากตดิต่อไมไ่ดค้่อยโทรเขา้บรษิทั 
ผูส้มัภาษณ์ : พีค่ดิว่าโปรโมชัน่ของแต่ละบรษิทันัน่ มสี่วนช่วยในการสัง่ซื้อสนิคา้ของพีบ่า้งรเึปล่าครบั แลว้พี่

คดิว่าโปรโมชัน่แบบไหนครบัทีท่าํใหพ้ีส่นใจมากครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนีะ ซื้อตามโปรโมชัน่ราคาถูก และใหก้บัช่างไดโ้ดยตรง รา้นคา้ไมต่อ้งสาํรองจ่ายไปก่อน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ทีผ่่านมาพีม่เีขา้ร่วมสมัมนากบับรษิทัต่างๆบา้งรเึปล่าครบั แลว้มนัช่วยใหเ้กดิความสนใจ

มากขึน้จนตอ้งสัง่ซื้อผลติภณัฑย์ีห่อ้นัน้ๆหรอืเปล่าครบั เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เคยเขา้ร่วม ก็ทําใหเ้ขา้มากขึ้น แต่ไม่คดิว่าต้องสัง่สนิคา้นัน้มาขายนะเพราะสนิคา้ใหม่ช่างไม่

รูจ้กั 
ผูส้มัภาษณ์ :  สือ่โฆษณามผีลรเึปล่าครบัต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ เพราะอะไรครบั แลว้ทึเ่หน็สื่อโฆษณามาก

ทีสุ่ดผ่านทางใด และยีห่อ้ใดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี่วนบา้งแต่ไม่มากนะ คนที่เห็นสื่อเวลามาซื้อกจ็ะพูดแต่ยีห่้อที่เหน็ ผ่านทวีเีป็นหลกัเลย ที่

เหน็มากทีสุ่ดกน่็าจะเป็นเบเยอรห์ละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั พีค่ดิว่าอะไรมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ดครบั โดยเรยีงจากสําคญัมากไปหาน้อย

ทีสุ่ดครบั ม ีผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย รายการส่งเสรมิการตลาด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : 1 ก็น่าจะเป็นผลติภณัฑ์ 2 เรื่องของราคา 3 เรื่องของโปรโมชัน่ 4 ก็ต้องเป็นช่องทางการจดั

จาํหน่ายของผูผ้ลติหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ เรยีงตามความสําคญัของทางรา้นเลยทเีดยีวนะพี ่ง ัน้ในวนันี้ผมกต็้องขอบพระคุณอกีครัง้

หนึ่งทีเ่สยีสละเวลาใหผ้มไดส้มัภาษณ์พดูคุยดว้ยขอขอบคุณครบัพี่ 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 3 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั ผมเป็นนักศกึษาจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั ทีผ่มนัดเฮยีเพื่อขอเวลามา

สมัภาษณ์จะเกีย่วกบัการจดัการกลยุทธเ์พือ่พฒันาทางดา้นการแขง่ขนัในกลุ่มผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ได้ๆ ๆ กถ็ามมาละกนั  
ผูส้มัภาษณ์ : ก่อนอื่นปจัจุบนัรา้นคา้ของเฮยีเป็นรา้นคา้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้ง 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : วสัดุก่อสรา้งและเครือ่งมอืช่าง 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ยอดจาํหน่ายของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมทุ้กยีห่อ้โดยรวมประมาณเดอืนละเท่าไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : 100,000 บาทนะ ประมาณรวมๆ  
ผูส้มัภาษณ์ : ออ แลว้ปจัจุบนัเฮยีเป็นคนสัง่ของเองเลยรเึปล่าครบั รวมไปถงึการชําระบญัชดีว้ยครบัถ้าเฮยี

ซื้อมาก ทุกวนันี้เฮยีชาํระยงัไงอยู่ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : สัง่เอง ส่วนมากจะจ่ายเป็นเครดติซะมากกว่า 
ผูส้มัภาษณ์ : เออ แลว้ทางดา้นบรกิารของบรษิทัต่างๆ หละครบัมคีวามสาํคญัหรอืไม่ต่อการตดัสนิใจซื้อยีห่อ้

นัน้ๆ 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลนะ บางครัง้เราต้องการของด่วนเพราะเราช่วยขายไป แต่บรษิทัส่งใหเ้ราไม่ไดต่้อไปเราก็
ไมก่ลา้เชยีรข์าย 

ผูส้มัภาษณ์ : คนส่วนมากทีเ่ขา้มาซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมส้่วนมากประกอบอาชพีไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ช่างทัว่ไปแหละครบั เจา้ของบา้นน้อยมาก 
ผูส้มัภาษณ์ : ok ครบั เออ ปจัจุบนัเฮยีรูจ้กัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ไหนบา้งครบั แลว้ถ้าเรยีงลําดบั

เฮยีคดิว่าซื้อผลติภณัฑจ์ากบรษิทัใดมากทีสุ่ด ไปหาน้อยทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทีรู่จ้กักจ็ะเป็นทโีอเอ เบเยอร ์ไอซไีอ แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน ตามลาํดบัเลยทึซ่ื้อมากสุดนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในสนิคา้ได้

หรอืเปล่าครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ได้นะ ส่วนมากจะเป็นเบเยอร์ และผมก็เคยลองใชเ้องดว้ย แล้วบรษิัทเขาก็เป็นทีรู่้จกัมาก มี

ชือ่เสยีง ประมาณนัน้  
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั แลว้ถ้าพูดถงึรา้นเฮยีเอง ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัของการสัง่ซื้อสนิค้าหรอืเปล่าครบั 

เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เป็นนะ เพราะตราสนิคา้ตดิตลาดกข็ายไดเ้รือ่ยๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ใดมากทีสุ่ด และเป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็บเยอรน์ัน่แหละ เหน็บ่อยมาก 
ผูส้มัภาษณ์ : ในตราสนิคา้ของผลติภณัฑด์ดี ีโพลยีูเรเทน ท่านมคีวามมัน่ใจในคุณภาพเมือ่ไดเ้หน็ตราสนิคา้

หรอืเปล่าครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมค่่อยมัน่ใจ เพราะส่วนมากกไ็มเ่คยมาเจาะจงซื้อหรอืไมค่่อยมใีครมาเรยีกหาบ่อยหลงัจากเคย

ซื้อไปแลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แล้วถ้าพูดถึงผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมส้่วนมากแลว้ที่ทางร้านจําหน่ายอยู่ เป็นผลติภณัฑ์

สาํหรบังานประเภทใด และเป็นชนิดเงา หรอืดา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พวกพืน้ กาํแพง ตวับา้นทัง้หมด ส่วนมากลกูคา้ใชท้ัง้หมดนะทัง้ เงาและดา้นเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้ากล่าวถึง คุณภาพหรอืคุณสมบตัิต่างๆของผลติภณัฑ์ มผีลต่อการจําหน่ายของทางร้านรึ

เปล่าครบั เพราะเหตุใดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีส่วนมากลกูคา้เขา้มาเรยีกหาพวกทนๆ แขง็แรงๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้รปูแบบบรรจุภณัฑห์ละครบั มผีลหรอืเปล่าต่อการตดัสนิใจสัง่สนิคา้มาวางจาํหน่าย 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมม่ผีล เพราะไมค่่อยไดส้นใจมากจะสนใจทีย่ ีห่อ้หรอืคุณภาพ 
ผูส้มัภาษณ์ : การรบัประกนัสนิคา้ของบรษิทัแต่ละที ่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของเฮยีรเึปล่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิสนิคา้ถา้เปลีย่นไมไ่ด ้ผมกไ็มก่ลา้ซื้อ เพราะขายไมอ่อกจะไปคนืกบัใคร 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้อย่างงี ้แลว้เรือ่งของราคาหละครบัมผีลมัย้ต่อการสัง่สนิคา้มาวางจาํหน่ายในรา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีเพราะว่า ถา้ราคาสงูมากกไ็มค่่อยมใีครอยากซื้อ ราคาเกนิ 750 -800 กไ็มค่่อยมใีครอยากซื้อ

แลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แลว้ทางเฮยีปจัจุบนัสัง่สนิคา้ผ่านทางไหนครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เซลล ์จะไดรู้ว้่าแต่ละเดอืนมอีะไรบา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : เออ แลว้ทางรา้นเฮยีมพีวกบรกิารจดัส่งรเึปล่าครบั แลว้เฮยีคดิราคายงัไงครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็นีะ แต่ส่วนมากไมค่ดิค่าบรกิารหรอก  
ผูส้มัภาษณ์ : ในบรเิวณพื้นทีใ่กลเ้คยีงกบัทางรา้น มรีา้นคา้จําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้เฮยีคดิว่ามี

ผลกระทบต่อรา้นเฮยีรเึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิราคาเสยีหมด 
ผูส้มัภาษณ์ : ต่อไปผมจะถามเกี่ยวกบัทางด้านโปรโมชัน่นะครบั ว่า รายการโปรโมชัน่ทุกวนันี้ของแต่ละ

บรษิทัทีอ่อกมา มผีลต่อการสัง่ซื้อหรอืเปล่าครบั แลว้โปรโมชัน่แบบไหนทีท่าํใหเ้กดิความสนใจจนทางรา้น
ตอ้งมกีารสัง่ครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  รายการโปรโมชัน่กม็ผีลนะ พวกเป้าเทีย่ว อะ 
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ผูส้มัภาษณ์ : ทีผ่่านมาบางบรษิทัมกีารจดักจิกรรม หรอืสมัมนาขึน้ทางรา้นเคยเขา้ร่วมบา้งหรอืไมค่รบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็คยไปเขา้ร่วมนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้เฮยีคดิว่าการจดักจิกรรมพวกนี้ทําใหส้นใจ เขา้ใจผลติภฑัณ์มากขึน้หรอืเปล่าครบั รวมไป

ถงึทาํใหเ้ฮยีสัง่ซื้อสนิคา้นี่หอ้นัน้ๆครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อมืกท็าํใหรู้ม้ากขึน้ แต่ถา้สัง่คงตอ้งมาดกูนัอกีท ี
ผูส้มัภาษณ์ : สื่อโฆษณาเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมท้ีพ่บเห็นบ่อยทีสุ่ดครบัทางไหน แลว้เป็นของ

ยีห่อ้ใดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากเหน็ทางทวี ีนะ ยีห่อ้ทีเ่หน็กเ็บเยอร ์บ่อยสุด 
ผูส้มัภาษณ์ : สื่อโฆษณาที่เฮยีพบเห็นมนัทําให้เกดิการสนใจ และสัง่ซื้อเพื่อนํามาวางจําหน่ายรเึปล่าครบั 

เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อมื กท็าํใหส้นใจนะ เพราะขายงา่ยขึน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั สุดท้ายครบั คือ เฮียคดิว่า ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และรายการ

ส่งเสรมิการขาย อะไรทีเ่ฮยีมองว่าสาํคญัและมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ด เรยีงจากมากไปหาน้อยครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ กเ็รยีงไปเลยนะ ผลติภณัฑ ์ราคา รายการส่งเสรมิการขาย แลว้กช็่องทางการจดัจาํหน่าย 
ผูส้มัภาษณ์ : ok ครบั สาํหรบัวนันี้ขอขอบคุณทีเ่สยีสละเวลาในการแบ่งปนัขอ้มลูเพือ่นํามาใชป้ระโยชน์ต่อไป

ครบั ขอบคุณครบั 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 4 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั ผมชือ่ ฉตัรชยั ครบั เป็นนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ไมต่อ้งแนะนําตวัขนาดนัน้กไ็ดรู้จ้กักนัอยู่แลว้  
ผูส้มัภาษณ์ : ครบัๆๆ ผมขอเริม่คําถามเลยนะครบั ปจัจุบนัรา้นคา้ของเฮยีจําหน่ายสนิค้าประเภทไหนบา้ง

ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส ีอุปกรณ์ เครือ่งมอืก่อสรา้ง  
ผูส้มัภาษณ์ : สนิคา้เยอะแยะไปหมดเลย แลว้ทีผ่มเหน็ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมห้ละครบั ปกตริายไดเ้ฉลีย่

เฉพาะผลติภณัฑด์ลูรกัษาเนือไ้มท้ัง้หมดทุกยีห่อ้อะครบั ต่อเดอืนเท่าไรครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กป็ระมาณ สี ่หา้ หมืน่บาทนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : กเ็ยอะนะครบั แลว้เยอะแบบนี้ปกตเิฮยีชาํระเงนิแบบไหนเครดติหรอืสด ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากกจ็่ายเครดติไป   
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั แลว้ลกูคา้ส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้เป็นลกูคา้ทาํอาชพีไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็หีมดแหละ ไมว่่าจะเป็นช่าง แลว้กเ็จา้ของบา้นเองกม็ ีแต่ช่างจะเยอะกว่า 
ผูส้มัภาษณ์ : อา้วแลว้อย่าวทุกวนันี้เอยีสัง่สนิคา้เองรเึปล่าครบัหรอืใหค้นอื่นสัง่ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กส็ัง่เองนัน่แหละ ทาํเองทุกอย่างเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้พดูถงึเรือ่งการใหบ้รกิารหละครบัเฮยีคดิว่ามนัสาํคญัรเึปล่าครบัทีจ่ะทําใหเ้ฮยีสัง่ซื้อสนิคา้แต่

ละบรษิทั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิกเ็หมอืนทีผ่่านมาบางครัง้ถ้าเราด่วน เราก็จะบอก ไม่ด่วนเราก็ธรรมดามา แต่ไม่ค่อยได้

ด่วนหรอก ทีด่่วนๆส่วนมากช่างรอใชท้ัง้นัน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ทุกวนันี้เอยีรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนือไ้มย้ีห่อ้ไหนบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอร ์ทโีอเอ ควิพรนิอล วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน แลว้กก็ปัตนั 
ผูส้มัภาษณ์ : กบัตนัเขายงัมอีกีหรอครบัเนนี่ย แลว้ถา้ถามถงึเฮยีสัง่ซื้อมากสุดหละครบัยีห่อ้ไหนครบั เรยีงไป

หาน้อยสุดเลยนะครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน ส่นกบัตนัผมไมไ่ดข้ายนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : อ้าวหรอครบั เออ แลว้เรื่องตราสนิค้าหละครบัเอยีคดิว่าตราสนิค้าสรา้งความน่าเชื่อถือในตวั

สนิคา้รเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กไ็ดน้ะ เพราะลกูคา้รูจ้กัเขากเ็ชือ่คุณภาพ เชือ่ทีช่ ือ่เสยีงหนะ 
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ผูส้มัภาษณ์ : แล้วสําหรบัเฮยีหละครบั ตราสนิค้าเป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซื้อสนิค้าของเฮยีเลยรเึปล่าครบั 
แลว้เฮยีคดิว่าเพราะอะไร 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมน่ะ ส่วนมากผมจะแลว้แต่ช่างมากกว่า เขา้มาเอายีห่อ้ไหนเรากข็ายนี่หอ้นัน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พูดถงึความคุน้เคยหละครบักบัตราสนิคา้ เอยีคุน้เคยกบัตราสนิคา้ไหนมากทีสุ่ดเพราะ

อะไรครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็บเยอรแ์หละ ขายมาตัง้นานแลว้เหน็บ่อย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึตราสนิคา้ยีห่อ้ดดีโีพลยีเูรเทน เฮยีมคีวามมัน่ใจในคุณภาพแค่ไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ธรรมดานะ ทัว่ไปนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั แลว้ปกตผิลติภณัฑท์ีเ่ฮยีจาํหน่ายอยู่เป็นผลติภณัฑส์าํหรบังานประเภทไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กท็ุกประเภทนะ ใชไ้ดห้มดภายใน นอก พืน้ เฟอรน์ิเจอร ์ประมาณนัน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ชนิดของผลติภณัฑห์ละครบัเงาหรอืดา้นครบัทีเ่ฮยีขายอยู่ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทัง้หมดเลย ขายไดท้ัง้หมดนะ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้คุณสมบตัหิละครบั มผีลต่อการจาํหน่ายของทางรา้นบา้งรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมม่ผีลนะ ขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลกูคา้ซะมากกว่า 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้รปูแบบบรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลรเึปล่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีบางครัง้เจา้ของบา้นเหน็อยากทดลองใช ้
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั ในดา้นของราคามผีลต่อการสัง่ซื้อมาวางจาํหน่ยในรา้นรเึปล่าครบัเพราะอะไร   
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนีะ ส่วนมากทีผ่มขายราคากไ็มส่งูมากลกูคา้รบัราคาได ้720 บาทประมาณนี้หละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปกต ิทางรา้นมบีรกิารจดัส่งใหก้บัลคูา้บา้งรเึปล่าครบั แลว้คดิราคายงัไง  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี่ง แต่ไมไ่ดค้ดิเงนินะ ใหเ้ขากลบัมาซื้ออกี 
ผูส้มัภาษณ์ : บรเิวณรา้น ถ้ามรีา้นใกลเ้คยีงจําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมเ้ฮยีคดิว่ามผีลกระทบบา้งรึ

เปล่าครบั เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีราคาแถวนี้แขง่กนัลดประจาํ ราคาเสยีหมด 
ผูส้มัภาษณ์ : การรบัประกนัสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิิใจสัง่ซื้อรเึปล่าครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  มผีล เพราะถา้เกบ็ไดไ้มน่านเสยี รา้นกข็าดทุนส ิ
ผูส้มัภาษณ์ : ปกตเิฮยีสัง่สนิคา้ผ่านทางไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เซลลน์ี่แหละ เขาตอ้งคอยบอกโปรโมชัน่แต่ละเดอืน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้รายการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อการสัง่ซื้อรเึปล่าครบัแล้วโปรโมชัน่แบบไหนทีท่ําใหเ้กดิ

การสนใจสัง่มากครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมน่ะ ส่วนมากสัง่ตามลกูคา้ตอ้งการ และเกบ็สนิคา้ใหพ้อ ไมส่ต๊อกสนิคา้จาํนวนมาก 
ผูส้มัภาษณ์ : กจิกรรม การสมัมนา พวกอบรม มผีลทาํใหท้่านสนใจในตวัผลติภณัฑ์มากขึน้รเึปล่า แลว้ทําให้

สนใจสัง่สนิคา้ยีห่อ้นัน้หรอืเปล่าครบัเพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็คยนะ มปีระโยชน์นะกร็ูม้ากขึน้ แต่ถา้ถามว่ามผีลรเึปล่าคงไมม่หีละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สื่อโฆษณาทางไหนครบัทีเ่ห็นบ่อยที่สุด แลว้มผีลรเึปล่าทําใหส้นใจสัง่ยี่หอ้นัน้ๆหละครบั 

แลว้อกีอย่างยีห่อ้ไหนทีเ่หน็บ่อยครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอรอ์ะเหน็บ่อยทางทวี ีส่วนมผีลรเึปล่าคงไมม่ ีส่วนมากลกูคา้มาเลอืกเองเลยไมไ่ดอ้งิกบัทวีี 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้ใหเ้รยีงลาํดบัความสาํคญัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้เฮยีคดิว่าอะไร

สาํคญัทีสุ่ดครบัเรยีงตามลาํดบัเลย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย รายการส่งเสรมิการตลาด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กผ็ลติภณัฑ ์ตามดว้ย รายการส่งเสรมิการขาย ราคา แลว้กช็่องทางการจดัจาํหน่าย  
ผูส้มัภาษณ์ : อมืครบั เรยีบรอ้ยแลว้ครบั ขอบคุณเฮยีมากครบัทีเ่สยีสละเวลาใหค้รบั ขอบคุณครบั  
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 5 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั ผม ฉตัรชยั นะครบั เป็นนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อมื เหน็บอกจะสมัภาษณ์เกีย่วกบัวจิยั ว่ามาไดเ้ลย 
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ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ง ัน้ผมขอเริม่เลยนะครบั ปจัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กพ็วกสทีาอาคาร อุปกรณ์ก่อสรา้งต่างๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้แล้วหละครับ ปจัจุบนัทางร้านขายต่อเดือนทุกยี่ห้อ

ประมาณกีบ่าทครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : 4 ถงึ 5 หมืน่บาทไดน้ะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตทิางรา้นเลอืกชาํระเงนิเป็นแบบไหนครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ปกตเิป็นเครดตินะ ไมอ่ยากจมทุนเยอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ เพราะสต๊อกสแีทบทุกยีห่อ้เลย แลว้ลกูคา้ทีเ่ขา้มาซื้อเป็นลกูคา้อาชพีอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ผูร้บัเหมานะ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้เจา้ของบา้นหละครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เดีย๋วนี้เจา้ของบา้นเชือ่ช่าง ส่วนมากจะเป็นช่างมาซื้อซะมากกว่า 
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั ปกตทิางพีเ่ป็นคนสัง่สนิคา้เองเลยรเึปล่าครบัหรอืว่าคนอื่น 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีส่ ัง่เองแหละ ใหล้กูน้องสัง่เดีย๋วผดิๆ ถูกๆ เสยีเวลา 
ผูส้มัภาษณ์ : ปจัจุบนัถ้าพูดถงึเรื่องการใหบ้รกิารมคีวามสําคญัในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์แต่ละยี่หอ้มาก

เพยีงใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มากนะ พีว่่าสาํคญัเลยทเีดยีวถา้ชา้กค็งไมร่อเปลีย่นใหล้กูคา้ใชย้ีห่อ้อื่นดกีว่า 
ผูส้มัภาษณ์ : ต่อไปเป็นคาํถามทางดา้นตราสนิคา้นะครบั ปจัจุบนัพีรู่จ้กัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ไหน

บา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอรค์วิพรนิอล ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึการสัง่ซื้อหละครบั พีเ่ลอืกสัง่ซื้อยีห่อ้ไหนมาจาํหน่ายมากทีสุ่ด ไปน้อยทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เรยีงจากมากไปหาน้อย กน่็าจะเป็น เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน อะ 
ผูส้มัภาษณ์ : พีค่ดิว่าตราสนิคา้เนี่ยสามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดร้เึปล่าครบัเพราอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : โห ได้มากเลยนะเรื่องตราสนิคา้ ถ้าตราสนิค้าเป็นที่รูจ้กัของผูใ้ช้จํานวนมาก ความมชีื่อเสยีง

ของสนิคา้ดจีะช่วยสรา้งความมัน่ใจในคุณภาพได ้
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั แลว้ถา้การสัง่ซื้อของพีห่ละ ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัรเึปล่าต่อการสัง่ซื้อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ป็นนะ กท็ีพ่ ีบ่อกไปนัน่แหละ ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัขายงา่ย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถ้าพูดถึงความคุน้เคยกบัตราสนิคา้หละครบั พี่มคีวามคุน้เคยกบัตราสนิค้าไหนมากทีสุ่ด 

เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ กค็งเป็นควิพรนิอลนะ (หวัเราะ) ตอบสิง่ทีพ่ ีไ่ม่ไดเ้อามาขายเนอะ พีเ่คยขายช่วงแรกๆ แต่

เดีย๋วนี้ไมไ่ดข้ายแลว้ ทีข่ายกค็งเป็นเพราะพีข่ายของเขาเป็นยีห่อ้แรกเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : อา้วหรอครบัแลว้ทาํไมไมข่ายแลว้หละครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เขาไมท่าํตลาดสนิคา้กไ็มเ่ดนิ กเ็ลยตอ้งเลกิไป 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ แลว้อย่างนี้ตราสนิคา้ของดดีโีพลยีเูรเทนหละครบั พีเ่หน็ตราสนิคา้มคีวามมัน่ใจในคุณภาพรึ

เปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ฉยๆ นะ เพราะดแูลว้กไ็มต่่างกบัยีห่อ้อื่น เหมอืนทัว่ไปแหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ต่อไปเป็นคําถามด้านผลิตภณัฑ์นะครบั ซึ่งโดยปกติแล้วทางร้านจําหน่ายผลิตภณัฑ์

สาํหรบังานประเภทไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กท็ุกประเภทเลยนะ ไมว่่าทางบา้น พืน้ พนงั หรอืเฟอรน์ิเจอรบ์า้งเป็นบางครัง้นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ชนิดของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื่อไมห้ละครบั ส่วนมากขายเงาหรอืดา้นมากกว่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ กท็ัง้ 2 อย่างแหละ เดีย๋วนี้บางคนชอบเงา บางคนชอบดา้น แลว้แต่คน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึคุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมห้ละครบั ว่ามผีลหรอืเปล่า

ต่อการจาํหน่ายครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็ผีลนะ ลกูคา้บางคนเดนิเขา้มาบอกเอายีห่อ้ทีท่นๆ หน่อย ไมใ่ช่ทาไปเดีย๋วร่อน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้บรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลรเึปล่าต่อการตดัสนิใจนําสนิคา้ไปวางจาํหน่ายรเึปล่าครบั 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสีริปูแบบผลติภณัฑน่์าใช ้ช่างกส็นใจ ดงึดดูลกูคา้ไดน้ะ  
ผูส้มัภาษณ์ : เรือ่งการรบัประกนัของผลติภณัฑม์ผีลรเึปล่าต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑแ์ต่ละยีห่อ้ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มเีลย อนันี้สาํคญันะ ไมช่่เอาเขา้มาขายถงึเวลาเสยี มปีญัหาบรษิทักไ็ม่ช่วยเหลอืแลว้ใครจะลง

สนิคา้ใหห้ละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ต่อไปดา้นราคาครบัว่า มผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมข้องพีร่เึปล่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ราคากส็าํคญันะ เดีย๋วนี้คนทีเ่ขา้มาซื้อเรยีกหาแต่ของถูก ของด ีราคาเกนิ 700 ไปหน่อยยงัต่อ

เลย ถา้บรษิทัขายมากกว่า 700 รา้นคา้กข็ายต่อไมไ่ดแ้ลว้ เพราะส่วนมากช่างจะมาซื้อราคาประมาณ 700 
– 750 นะ  

ผูส้มัภาษณ์ : มต่ีอราคาด้วย อืมแล้วเรื่องต่อไปทางด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ปกติทางร้านมกีารจดัส่ง
สนิคา้ใหก้บัผูซ้ื้อบา้งรเึปล่าครบั แลว้คดิค่าบรกิารอย่างไร 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็สี่ง ไมค่ดิค่าบรกิารหรอก บางครัง้ใหร้ถบรษิทัทีม่าส่งของนี่หละไปส่งแลว้ค่อยเอาบลิกลบัมา
ทีร่า้น 

ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ถา้พดูถงึบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทางรา้นหละครบั ถา้มรีา้นอื่นจาํหน่ายสนิคา้เหมอืนกนั พี่
คดิว่ามผีลกระทบต่อทางดา้นราคารเึปล่าครบั เพราะอะไร 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีว่่ามนีะ ราคาเสยีแน่นอน รา้นคา้ยิง่เยอะ ยิง่เปิดใกลก้นัยิง่แขง่ทางราคาเป็นหลกัเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้การสัง่สนิคา้ชของทางรา้นหละครบัว่าปจัจุบนัสัง่ผ่านกบัใคร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ซลลน์ี่แหละ ดกีว่าออฟฟิต ตอบคาํถามเรือ่งรายการโปรโมชัน่ไมเ่คลยีร์ 
ผูส้มัภาษณ์ : ปจัจุบนัรายการส่งเสรมิการขายทีแ่ต่ละบรษิทัจดัขึน้มผีลต่อการสัง่ซื้อรเึปล่าครบั แลว้ลกัษณะ

ไหนทีท่าํใหพ้ีส่ ัง่ซื้อมากทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลอะ พีช่อบพวกเทีย่วมากกว่า ถา้ไมเ่ทีย่วขอส่วนลด 
ผูส้มัภาษณ์ : ในส่วนของการจดักจิกรรม การสมัมนาของบรษิทัต่างๆ พีเ่คยเขา้ไปอบรมหรอืไปฟงับา้งรเึปล่า

ครบัแลว้ทาํใหพ้ีเ่ขา้ใจสนิคา้มากขึน้รเึปล่า และสิง่เหล่านี้ทาํใหพ้ีต่ดัสนิใจซื้อหรอืไมค่รบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออพวกเชญิไปฟงัสนิคา้นะพวกแนะนําผลติภณัฑ์ใหม่ พีก่เ็คยไป มนักด็ทีําใหรู้เ้ยอะขึน้ แต่ถ้า

ถามว่าใหซ้ื้อรเึปล่า คงไมแ่หละ ตอ้งรอบรษิทัทาํตลาดก่อนอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แลว้ถา้การตลาดสือ่โฆษณาหละครบัทางไหนทีพ่ีเ่หน็บ่อยสุด แลว้เป็นยีห่อ้ไหน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทวีแีหละ ตอนนี้เยอะมากโดยเฉพาะพวกสน้ํีา แต่งานไมซ้าลงไป ทีเ่หน็เยอะน่าจะเป็นเบเยอร์

นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สือ่โฆษณาเหล่านี้มผีลต่อความสนใจและตดัสนิใจซื้อยีห่อ้นัน้ๆรเึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พี่ว่าไม่มนีะทีวสีําหรบัร้านค้าไม่สําคญั ลูกค้าเวลามาซื้อก็จะมยีี่ห้อในใจเราก็เลอืกลงสินค้า

เฉพาะทีล่กูคา้เลอืกมากทีสุ่ดเอง 
ผูส้มัภาษณ์ : สุดทา้ยครบั ถา้หากใหพ้ีเ่รยีงลําดบัความสําคญัต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้

พีค่ดิว่าอะไรสําคญัที่สุด เรยีงจากน้อยไปหามากครับ ใน 4 ตวันี้ครบั ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย และรายการส่งเสรมิการขาย 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ 4Ps นะ พีค่ดิว่า ผลติภณัฑม์าก่อนเลย ตามดว้ยราคา และรายการส่งเสรมิการขาย สุดทา้ย
คอืช่องทางการจดัจาํหน่ายแลว้หละทีข่ ึน้อยู่กบับรษิทัว่าจะขยายยงัไงไมใ่หร้า้นคา้อื่นเดอืนรอ้น 

ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบัๆ ยงัไงขอ้มลูในวนันี้ผมขอขอบคตุณครบัทีใ่หข้อ้มลูครบัพี ่ 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 6 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั เฮยี ที่ผมนัดขอเวลาสกัหน่อย ตอนนี้ผมกําลงัศกึษาปรญิญาโทของมหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทยครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออเรยีนต่อโทดว้ย อมืๆๆว่ามา เดีย๋วเฮยีมธีุรต่อดว้ย 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ก่อนอื่นเลยปจัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทไหนบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : สทีาบา้น ทาไม ้ลว้นๆ 
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ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ยอดจาํหน่ายของผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมแ้ต่ละยีห่อ้ทีท่่านจําหน่ายรา้น โดยรวมเฉลีย่
ต่อเดอืนประมาณเท่าไรครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กป็ระมาณ 50,000 บาทนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปกตจิะชาํระเงนิค่าผลติภณัฑก์บับรษิทัทีท่่านทาํการคา้อยู่ดว้ยนัน้เป็นแบบไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เครดติอย่างเดยีว 
ผูส้มัภาษณ์ : ส่วนใหญ่ลกูคา้ทีเ่ขา้มาซื้อจะประกอบอาชพีดา้นใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พวกผูร้บัเหมา แลว้ประปรายกเ็จา้ของบา้นบา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : โดยปกตแิลว้ใครเป็นผูส้ ัง่สนิคา้เขา้รา้นคา้ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ฮยีเองแหละ ลกูๆยงัไมรู่เ้รือ่งอะไรกเ็ลยสัง่เอง 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่า การใหบ้รกิารมคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซื้อมากน้อยเพยีงใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กถ็า้ยีห่อ้ไหนส่งเรว็ แลว้ด่วนไดม้ากกซ็ื้อยีห่อ้นัน้แหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ปจัจุบนัรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ใดบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กด็ดีโีพลยีเูรเทน เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค เยอะแยะไปหมด 
ผูส้มัภาษณ์ : งัน้ถา้เรยีงลาํดบัการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมว้่าทางรา้นเลอืกสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ยีห่อ้ใด

มากทีสุ่ด ไปน้อยทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าตราสนิคา้แต่ละตราสนิคา้สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืในสนิคา้ไดห้รอืไม่ เพราะเหตุ

ใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ผมว่าไดน้ะ ยีห่อ้คนรูจ้กัมาก มชีือ่เสยีช่างกเ็ชือ่ว่าดทีัง้นัน้หละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซื้อของทางรา้นหรอืเปล่าครบั เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมน่ะ ผมคดิว่าส่วนมากขายแต่สนิคา้ทีม่คีุณภาพ แลว้ช่างส่วนมากกม็จีุดมุง่หมายอยู่แลว้ ผมก็

เชยีรข์ายตวัทีม่ ี 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึความคุน้เคยกบัตราสนิคา้ของกลุ่มผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมเ้ฮยีคุน้เคยกบัยีห่อ้

ใดมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็บเยอรม์ ัง้ ขายเยอะสุด ขายงา่ย มชีือ่เสยีง 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ตราสนิคา้ของ ดดีโีพลยีูเรเทนหละครบั เฮยีมคีวามมัน่ใจในคุณภาพเมือ่ไดเ้หน็ตราสนิค้า

ของบรษิทัฯหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กอ้เหมอืนทัว่ไปแหละ ไมต่่างกนัมากหรอกกบัพวกเบเยอร์ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตผิลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมท้ีท่างรา้นเลอืกจําหน่ายจะเป็นผลติภณัฑ์สําหรบังาน

ประเภทใด ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กข็ายหมดแหละ งานทาบา้นทัง้หมด 
ผูส้มัภาษณ์ : โดยปกตเิลอืกจาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมช้นิดใดเงา หรอืดา้นครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กข็ายไดท้ัง้เงาทัง้ดา้น ไมต่อ้งเลอืกลงหรอกเดีย๋วนี้บางคนชอบเงาบางคนชอบดา้น 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้คุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑ ์มผีลต่อการจาํหน่ายของทางรา้นหรอืไม่ เพราะอะไร

ครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็ ีเดีย๋วนี้เจา้ของบา้นกบ็อกช่างทัง้นัน้ใหเ้ลอืกของดีๆ มาใช ้ไม่ใช่ใชไ้ม่นานพอง ร่อน ต้องมา
นัง่ทาใหม ่

ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แลว้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลติภณัฑ์หละครบั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่สนิคา้ไปวาง

จาํหน่ายหรอืเปล่า  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลด ิเอาของมาโชวห์น้ารา้นสโีบราณๆ ใครจะกลา้ลองใช ้สเีงาๆ แปลกๆ ด ิมคีนลองใช้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แล้วการรบัประกนัอายุของผลติภณัฑ์ หละครบั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ของเฮยีรึ

เปล่า 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อนันี้ส ิถ้าช่วยขายแล้วบรษิัทไม่ช่วยก็ไม่ขาย ไม่ใช่ว่าสนิค้าทุกตวัเอามาขายแล้วจะขายได้
เรว็ช่ายปะ 

ผูส้มัภาษณ์ : สาํหรบัราคามผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑเ์พือ่วางจาํหน่ายในรา้นของทางรา้นหรอืไม่ เพราะเหตุ
ใด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มดี ิแพงไปรา้นจะขายยงัไง เกบ็ไวก้เ็สยี 
ผูส้มัภาษณ์ : ปกตแิลว้ทางรา้นมบีรกิารจดัส่งสนิคา้ใหก้บัผูซ้ื้อหรอืไม่ ถ้าม ีส่วนมากจะคดิค่าบรกิารหรอืไม ่

เพราะเหตุใด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี่งให ้ไมไ่ดเ้กบ็เงนิอะไรหรอกกใ็หบ้รษัทัส่งนอกสถานทีใ่ห้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ในบรเิวณเขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทางรา้น ทางรา้นคดิว่าในการจําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อ

ไม ้ในบรเิวณใกลเ้คยีงจะมผีลกระทบต่อรา้นท่านหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  กม็นีะ ขายได้กําไรอยู่ดีๆ ร้านค้าแถวนี้ลดราคาไม่เหลอืกําไรเลย ไม่รู้ว่าบรษิัทจะขายสนิค้า 
แลว้ไมส่นใจราคาบา้งหรอืไง 

ผูส้มัภาษณ์ : ในการสัง่สนิคา้กบับรษิทัผูผ้ลติ ปกตแิลว้สัง่สนิคา้ผ่านทางใด เพราะอะไรครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  กส็ ัง่ผ่านเซลลน์ัน่หละ สัง่เสมยีนไปขอนู้นขอนี่ตอบไมไ่ด ้ตอ้งใหเ้ซลลจ์ดัการทุกที 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้รายการส่งเสรมิการตลาดทีท่างบรษิทัผูผ้ลติจดัขึ้น คดิว่ามผีลต่อการสัง่สนิคา้ของทางรา้นรึ

เปล่าครบั อย่างไร แลว้โปรโมชัน่ลกัษณะใดทีค่ดิว่ารูส้กึกระตุ้นและทําใหท้่านเกดิความสนใจในการสัง่ซื้อ
มากทีสุ่ดครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  มดีใิช่มะ ไมซ่ื้อโปรโมชัน่กไ็ดร้าคาแพง แต่ส่วนมากผมชอบส่วนลดนะดกีว่าอย่างอื่นเยอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ในการจดักจิกรรม การสมัมนา หรอืการฝึกอบรมใหก้บัรา้นคา้ของบรษิทัผูผ้ลติ เฮยีเคยเขา้ร่วม

กจิกรรมเหล่านัน้หรอืไม ่แลว้ทาํให ้เขา้ใจในคุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑ์หรอืไม่ และทําใหส้ ัง่ซื้อ
สนิคา้ของยีห่อ้นัน้ๆหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ก็เคยไปบ้าง ส่วนมากก็ไปดูผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ก็พอรู้บ้าง แต่จะให้ซื้อเลยคงไม่หละ ยงัไม่รู้
ตลาดเลย 

ผูส้มัภาษณ์ : สื่อโฆษณาทางใดทีพ่บเหน็บ่อยทีสุ่ดครบั และสื่อโฆษณาของผลติภณัฑ์ไหนครบัพบเหน็ของ
ยีห่อ้ใดมากทีสุ่ด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทวีดี ิเหน็ประจาํเลย เบเยอรข์ยนัโฆษณามาก  
ผูส้มัภาษณ์ : ให้เรยีงลําดบัความสําคญัต่อการตดัสนิใจในการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้เฮยีคดิว่า

อะไรมผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้อมากทีสุ่ดครบั โดยพจิารณา เรือ่ง ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
แลว้กร็ายการส่งเสรมิการตลาด ใหเ้รยีงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหาน้อยครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  กผ็ลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิการตลาดแลว้กช็่องทางการจดัจาํหน่ายละกนั 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบัผม กส็าํหรบัวนันี้ผมคงรบกวนเวลาเท่านี้ครบั ผลขอขอบคุณทีเ่สยีสละเวลานะครบั 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 7 
ผูส้มัภาษณ์ : สวัสดีครับ วันนี้ผมขอมารบกวนเวลาหน่อยครับ ปจัจุบันผมเป็นนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั จะขอเกบ็แบบสมัภาษณ์ ปจัจยัต่างๆ ทางดา้นผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อ
ไมค้รบั เพือ่นํามาแกไ้ขปญัหา และพฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนัครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ได้ๆ  แต่เวลาผมไมม่ากนะ เดีย๋วผมตอ้งไปขา้งนอก 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ง ัน้ผมขอเริม่เลยจะไดไ้มเ่สยีเวลานะครบั รา้นคา้จาํหน่ายสนิคา้อะไรบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : วสัดุก่อสรา้งแลว้กอุ็ปกรณ์ต่างๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึยอดจาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมทุ้กยีห่อ้โดยรวมต่อเดอืนประมาณกีบ่าท

ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : แสนกว่าบาทอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปกตกิารซื้อกบับรษิทัแต่ละครัง้เลอืกทีจ่ะชาํระเป็นแบบไหนครบั สดหรอืเครดติ 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ เงนิสด ด ิ
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ส่วนใหญ่คนทีม่าซื้อจะเป็นกลุมอาชพีไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กพ็วกช่าง ผูร้บัเหมานะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้การสัง่สนิคา้หละครบั ใครเป็นคนสัง่ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ฮยีนี่แหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าการใหบ้รกิารมคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซื้อหรอืเปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : สาํคญันะ ถา้บรษิทับรกิารไมด่ผีมจะขายทาํไม 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ปจัจุบนัเฮยีรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ไหนบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็บเยอร ์ทโีอเอ ดดีโีพลยีเูรเทน วู๊ดเทค 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้ใหเ้รยีงลาํดบัการสัง่ซื้อแต่ละยีห่อ้หละครบั ว่าสัง่ซื้อนี่หอ้ไหนมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กท็โีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าตราสนิคา้สามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดร้เึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไดน้ะ แต่ตราสนิคา้ส่วนมากคนรูจ้กักนัทัง้นัน้ถงึเชือ่ในตวัสนิคา้นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้อย่างนี้ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซื้อสนิคา้ของทางรา้นรเึปล่าครบัเพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็สี่วน เพราะขายงา่ยแหละ แลว้กค็นรูจ้กัอยู่แลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้เฮยีมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ของกลุ่มผลติภณัฑย์ีห่อ้ไหนมากทีสุ่ดเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : จะคุน้เคยกบัเบเยอร ์เพราะงานไมเ้ขากเ็ป็นที ่1 อยู่แลว้ คนรูจ้กัมาก แลว้ผมกข็ายมานาน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ตราสนิคา้ดดีโีพลยีเูรเทนหละครบั เอยีมคีวามมัน่ใจหรอืไมเ่มือ่พบเหน็ เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มัน่ใจนะ ผมเคยเอามาใชท้ีบ่า้น ไมเ่คยลอกร่อนแขง็มากอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ในดา้นผลติภณัฑ ์ปกตจิาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมส้าํหรบังานประเภทไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ผมขายทุกประเภทหละใชง้านไดห้มด 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตจิะจาํหน่ายสน้ิาประเภทเงาหรอืดา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กข็ายไดท้ัง้เงาทัง้ดา้นแหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้าพูดถึงคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้  มีผลรึเปล่าครับต่อการ

จาํหน่าย 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีส่วนมากลกูคา้จะซื้อความแขง็แรงของสนิคา้นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้บรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลรเึปล่าต่อการสัง่สนิคา้ไปวางจาํหน่าย 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ผมว่าไมม่นีะ เพราะแต่ละคนทีเ่ขา้มาสนใจยีห่อ้ทัง้นัน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมืครบั แลว้ราคาหละมผีลต่อการสัง่ซื้อของทางรา้นรเึปล่า เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มแีน่นอน ราคาสูงไปก็ไม่ไหว ลูกคา้ไม่ซื้อหรอก ส่วนมากซื้อราคาไม่สูง 600-700 บาท กพ็อ

ไหว คุณภาพพอได ้
ผูส้มัภาษณ์ : ปกตทิางรา้นมกีารจดัส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้บา้งรเึปล่าครบั แลว้คดิราคายงัไงครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี่งใหบ้า้งนะถา้เยอะจรงิ แต่ไมค่ดิหรอกถา้มนัไมไ่กลมาก คดิไปเดีย๋วลกูคา้ไมก่ลบัมาซื้อ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้าพูดถึงบริเวณใกล้เคียงกับทางร้าน ถ้ามีร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้

เหมอืนกบัทางรา้นเฮยี เฮยีคดิว่าจะมผีลกระทบต่อรา้นคา้เฮยีรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กค็งมบีา้งแหละ พวกแย่งกนัลดราคาเพือ่ใหไ้ดข้าย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปกตเิฮยีสัง่สนิคา้แต่ละยีห่อ้ผ่านทางไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  เซลลด์ ิงา่ยแลว้มนัจะไดต้ามของ ใหเ้ราได ้โปรโมชัน่แต่ละตวัอกี 
ผูส้มัภาษณ์ : รายการส่งเสรมิการตลาดที่บรษิัทแต่ละทีจ่ดัขึ้น มผีลต่อการสัง่ซื้อรเึปล่าครบั แลว้โปรโมชัน่

แบบไหนครบัทีท่าํใหเ้กดิความสนใจสัง่ซื้อมากทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มดี ิปกตสิ่วนมากชอบจดัตัว๋เทีย่วมาให ้บางครัง้กเ็ป็นส่วนลด ผมว่ากด็นีะ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้กจิกรรมพวกสมัมนา อบรมของบรษิทัทีเ่ขาจดักนั เฮยีเคยเขา้ร่วมรเึปล่าครบั แล้วทําให้

เขา้ใจมากขึน้หรอืไมเ่กีย่วกบัคุณภาพและคุณสมบตั ิรวมไปถงึทาํใหเ้ฮยีสัง่ซื้อรเึปล่าครบัเพราะอะไร 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็คยเขา้ร่วมของทโีอเอแหละ กร็ูเ้รื่องด ีคุณสมบตัต่ิางๆ นะ แต่ผมไม่ค่อยคดิจะซื้อหรอก เอา
มาผมกต็อ้งเชยีรข์ายก่อน ไมไ่หว 

ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สือ่โฆษณาทางไหนทีเ่ฮยีเหน็บ่อยครบั ส่วนมากจะเป็นยีห่อ้ไหนมากทีสุ่ด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กต็อนนี้น่าจะเป็นทวีอีะ แขง่กนัเยอะ ส่วนมากเป็นเบเยอรเ์หน็บ่อย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ทาํใหเ้กดิความสนใจในการสัง่ซื้อหรอืเปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมน่ะ ผมกร็อดวู่ามคีนมาถามหารเึปล่า ส่วนมากผมจะเชยีรข์ายให ้ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั สุดทา้ยครบัอยากใหเ้รยีงลาํดบัความสําคญัต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ว่าอะไรมผีล

ต่อการตดัสนิใจซื้อของทางรา้นมากทีสุ่ด ไปหาน้อยทีสุ่ด กจ็ะม ีผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย 
และรายการส่งเสรมิการตลาด ครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เรยีงเลยนะ ผลติภณัฑ ์ราคา รายการส่งเสรมิการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั เรยีบรอ้ยแลว้ครบั ยงัไงกต็อ้งขอบคุณมากๆ ครบัทีส่ละเวลา ใหข้อบคุณครบั 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 8 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบัพี ่วนันี้ผมจะขอรบกวนเวลาสกัครู่ในการสมัภาษณ์เกีย่วกบัผลติภณัฑ์รกัษาเนื้อไม ้

เพือ่นําขอ้มลูไปทาํการวจิยัในการพฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนัครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ไดส้ิๆ  กถ็ามมาละกนั 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ง ัน้เริม่เลยนะพี ่ปจัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้ง 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากจะเป็นสทีาอาคาร และวสัดุก่อสรา้ง ไม ้ต่างๆ อะ 
ผูส้มัภาษณ์ : อืม ง ัน้ถ้ากล่าวถึงถึงยอดขายของผลติภณัฑ์รกัษาเนื้อไมโ้ดยรวมทุกยี่ห้อต่อเดอืนประมาณ

เท่าไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กส็กั 140,000 – 150,000 บาทนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมืแลว้ทุกวนันี้พีเ่ลอืกทีจ่ะชาํระเงนิค่าผลติภณัฑท์ีซ่ื้อมาเป็นแบบไหนครบั สดหรอืเครดติ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เครดติค่ะ เงนิสดพีไ่มจ่มทุนแย่หรอ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ส่วนมากคนทีม่าซื้อของทีร่า้นเป็นลกูคา้ประเภทไหนหละครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ช่างทัง้นัน้แหละ เป็นพวกผูร้บัเหมามาตดิต่อ แลว้กเ็จา้ของบา้นเอง แต่น้อยนะ ส่วนมากช่างจะ

เลอืกให ้
ผูส้มัภาษณ์ : อมื แลว้ทุกวนันี้พีเ่ป็นคนสัง่สนิคา้รเึปล่าครบัหรอืใหเ้สมยีนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีเ่องนี่แหละ ส่วนมากเสมยีนจะคอยโทรถาม ตามของแหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออตามของใหม้าส่งใหท้นั อมืแลว้พี่คดิว่าการใหบ้รกิารมคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจซื้อของพี่

มากรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มากเลยแหละ บรกิารไมท่นัลกูคา้กห็นีไปซื้อทีอ่ื่น พีก่อ็ดขาย พีก่ไ็มก่ลา้ขายเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปจัจุบนั พีรู่จ้กัผลติภณัฑย์ีห่อ้ไหนบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอร ์ทโีอเอ ดดีโีพลยีเูรเทน วู๊ดเทค แลว้กพ็วกราคาถูกเตม็ไปหมด 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้ใหพ้ีเ่รยีงลาํดบัว่าพีเ่ลอืกซื้อยีห่อ้ไหนมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ กเ็ฉาพะทีพ่ีซ่ื้อนะ ทโีอเอ เบเยอร ์วดีเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้พีค่ดิว่าตราสนิคา้ช่วยสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดร้เึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไดน้ะ คนเดีย๋วนี้เวลามาซื้อเพราะเชือ่โฆษณาว่าของมนัด ียีห่อ้นี้ต้องดแีน่ กลายเป็นว่าสนิคา้มี

ชือ่เสยีงขายได ้เป็นทีรู่จ้กั 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัรเึปล่าในการสัง่ซื้อของพีค่รบั เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ป็นนะ ลกูคา้รูจ้กัยีห่อ้กข็ายงา่ยเท่านัน้เอง 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้พีม่คีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ของกลุ่มผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ไหนมากทีสุ่ดเพราะ

อะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอรน์ะ พีรู่จ้กัจากหลายๆ คน ชือ่เสยีงอกีต่างหากทาํใหข้ายได ้
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ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สําหรบัตราสนิคา้ดดีโีพลยีูเรเทนหละครบั เมื่อพีไ่ดเ้ห็นตราสนิคา้ทําใหพ้ีม่ ัน่ใจตคุณภาพ
ของสนิคา้บา้งรเึปล่าครบั เพราะอะไร 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีว่่ามนัธรรมดานะ มนัไมค่่อยแตกต่างจากคู่แขง่สกัเท่าไร แต่ช่างอาจจะบอกว่าดกีเ็ป็นอกีเรือ่ง  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปจัจุบนัพีจ่าํหน่ายผลติภณัฑส์าํหรบัใชก้บังานประเภทไหนบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ กพ็วกพืน้ เฟอรน์ิเจอร ์พวกบา้นทาภายนอกนี่แหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้พีจ่าํหน่ายชนิดไหนครบั เงาหรอืดา้น 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีว่่าพีข่ายไดท้ัง้ 2 ชนิดเลยนะ ไมแ่ต่ต่างกนัเท่าไรหรอก 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ถา้พถูงึคุณสมบตั ิคุณภาพ มผีลต่อการจาํหน่ายของทางรา้นรเึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนักม็นีะ เวลาลกูคา้มาซื้อทีไ่รกถ็ามหาอนัทีแ่ขง็แรงทนๆหน่อยนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้บรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลต่อการตดัสนิใจสัง่สนิคา้เขา้มาวางจาํหน่ายรเึปล่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนีะพีว่่า ลกูคา้บางคนชอบถามเหน็แปลกด ีลองเอาไปทดลองดสูกังาน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ราคาหละมผีลต่อการสัง่ซื้อรเึปล่าครบัเพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิราคาสงูมากพีก่ข็ายไมอ่อก แถมลกูคา้ไมเ่อาอกีแพงเกนิ เพราเดีย๋วนี่ราคาตํ่าลงไปมาก  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตทิางรา้นมจีดัส่งสนิคา้ใหล้กูคา้ทีม่าซื้อบา้งรเึปล่าครบั แลว้พีค่ดิราคายงัไงครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนีะ แต่ไมเ่ยอะหรอก เป็นลกูคา้หลกัๆ แลว้พีก่ไ็มค่ดิเงนิดว้ย คนทีม่าซื้อจะไดพ้อใจกลบัมาซื้อ

อกี 
ผูส้มัภาษณ์ : ในบรเิวณนี้มรี้านจําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้พี่คดิว่าจะมผีลกระทบต่อร้านพี่บ้างรึ

เปล่า เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิพงึไมน่านมานี้ มลีกูคา้เขา้มาซื้อแลว้บอกว่ารา้นนัน้ใหถู้กกว่าแลว้เอาบลิใหด้ ูกก็ลายเป็นว่า

ราคากดใหต้ํ่ากนัเพือ่แย่งกนัขายอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั ทาํใหร้าคาเสยี แลว้ปกตพิีส่ ัง่ของผ่านทางไหนครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  กเ็ซลล ์นี่แหละ เขาจะไดค้อยบอกเราไดว้่าราคาแต่ละตวั โปรโมชัน่เดอืนนี้เป็นอย่างไงได้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้าพูดถึงรายการส่งเสริมการขายหละครับ พี่คิดว่ามีผลตอ่การสัง่สินค้าบ้างรึเปล่า แล้ว

โปรโมชัน่แบบไหนทีพ่ีช่อบมาทีสุ่ดทาํใหพ้ีต่อ้งสัง่อะครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : โปรโมชัน่มผีลนะ พีช่อบพวกเทีย่วหรอืไมก่ส็่วนลดพเิศษ และอกีอย่างของแถมอะไรรา้นคา้ไม่

เดอืนรอ้นโดนลกูคา้ด่า 
ผูส้มัภาษณ์ : ในการจดักจิกรรม การสมันาฝึกอบรมต่างๆของบรทัแต่ละบรษิทั พีเ่คยเขา้ร่วมบา้งรเึปล่า แลว้

มปีระโยชน์รเึปล่ารวมไปถงึทาํใหพ้ีต่อ้งสัง่ซื้อสนิคา้ยีห่อ้นัน้ๆ หรอืไม่ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พี่อะเคยเข้านานแล้ว อบรมสนิค้าส่วนมากจะเป็นของใหม่มาแนะนํา ซึ่งทําให้เราเชอ่ืมัน่ใน

ผลติภณัฑ ์แต่ไมไ่ดท้าํใหพ้ีต่อ้งซื้อนะ เพราะพีร่อใหบ้รษิทัโฆษณาก่อนแลว้ค่อยดอูกีท ี
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สือ่โฆษณาทางไหนทีพ่ีเ่หน็บ่อยครบัแลว้เป็นยีห่อ้ไหนทีพ่ีเ่หน็มากทีสุ่ด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากจะเป็นทางโทรทศัน์นะ เบเยอรอ์ะเหน็บ่อยสุด  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้มนัทาํใหพ้ีเ่กดิความสนใจในการทีจ่ะสัง่ซื้อยีห่อ้นัน้ๆ รเึปล่า เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็หมอืนกบัการจดักจิกรรมแลว้ใหซ้ื้อแหละ พีว่่ามนัไมม่ผีลนะ เพราะทางรา้นจะเชยีรข์ายสนิคา้

ทีเ่ราม ีซึง่พีม่องว่าทวีไีมส่าํคญัอะไร ช่วยแต่ใหค้นรูจ้กัมากขึน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แลว้ถ้าพูดถงึความสําคญัต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ด พีค่ดิว่าอะไรมผีลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อของพี่มากที่สุด ให้เรยีงตามความสําคญัมากไปหาน้อยสุดนะ ก็จะม ีผลติภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และกร็ายการส่งเสรมิการตลาด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ได้ๆๆ ถ้าให้เรียงที่สําคญัที่สุดก็เป็นผลติภณัฑ์ ตามด้วยราคา การส่ง เสริมการตลาด แล้ว
สุดทา้ยกน่็าจะเป็นช่องทางการจดัจาํหน่าย นะ 

ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั คาํถามหมดแลว้ครบั ถา้อย่างนี้ผมกข็อขอบคุณทีพ่ีเ่สยีสละเวลานะครบั  
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ร้านค้าปลีกรายท่ี 9 
ผูส้มัภาษณ์ : สวัสดีครับ ผมฉัตรชัย ครับ ปจัจุบัน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ 

เนื่องจากทีผ่มไดข้อนดัสมัภาษณ์เกีย่วกบัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมเ้พือ่นําขอ้มลูไปทาํกลยุทธเ์พือ่พฒันา
ศกัยภาพทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑ ์ครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ เออ การตลาดหรองะ อะสมัภาษณ์มา 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ผมขอเริม่ทีป่จัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กจ็าํหน่าย สทีาอาคาร สทีาไม ้อุปกรณ์ต่างๆทีเ่กีย่วกบัวสัดุก่อสรา้งแหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถ้าเฉพาะผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้เฮยีมยีอดจําหน่ายเฉลีย่ต่อเดอืน เดอืนละประมาณ

เท่าไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กป็ระมาณ 150,000 – 200,000 บาทนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปกตเิฮยีซื้อเป็นเงนิสดหรอืเครดติครบัเนี่ยยอดขายต่อเดอืนเยอะขนาดนี้ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เครดติ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ลกูคา้ส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาซื้อของหละครบั ทาํอาชพีอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากเท่าทีเ่หน็ๆกนัจะเป็นผูร้บัเหมาซะเยอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แลว้ปจัจุบนัใครเป็นคนสัง่สนิคา้ครบัทีร่า้นอะ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ฮยีนี่แหละ  
ผูส้มัภาษณ์ : อา้วหรอครบั อมืแลว้เรือ่งการใหบ้รกิารหละครบัเฮยีคดิว่ามนัสาํคญัต่อการตดัสนิใจซื้อมากน้อย

เพยีงใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เฮยีว่ามนัสาํคญัมากนะเรือ่งการบรกิาร ของส่งทนัลกูคา้กส็บายใจไดข้องทาํงานเสรจ็เรว็ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั แลว้ปจัจุบนัเฮยีรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ใดบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ดดีโีพลยีเูรเทน เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค ควิพรนิอล 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้ใหเ้รยีงลาํดบัการสัง่ซื้อหละครบัว่าเฮยีซื้อผลติภณัฑไ์หนมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ก ็เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าตราสนิคา้สามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดห้รอืไมเ่พราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไดน้ะ เพราะส่วนใหญ่คนรูจ้กัตราสนิคา้ยีห่อ้ต่างๆกค็ดิว่ายีห่อ้นัน้ด ีมคีุณภาพ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้มนัเป็นปจัจยัในการสัง่ซื้อสนิคา้ของเฮยีรเึปล่าครบัในเรือ่งตราสนิคา้ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ป็นนะ เพราะส่วนมากลกูคา้จะจาํยีห่อ้ไดด้ ีกซ็ื้อตามการรูจ้กัตราสนิคา้ทีต่ดิตาโดนเด่น 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้เฮยีมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ยีห่อ้ใดมากทีสุ่ดครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กค็งเป็นเบเยอรแ์หละ สมยัก่อนเริม่ขายเบเยอรย์ีห่อ้แรกเลย งานไมน้ะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้อย่างนี้ตราสนิคา้ดดีโีพลยีูเรเทนหละครบั มคีวามมัน่ใจในคุณภาพรเึปล่าเมือ่ไดเ้ห็น

ตราสนิคา้นี้ เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กร็ูส้กึเฉยๆนะ เหมืน่ยีห่อ้อื่นทัว่ไปมัง้ เพราะส่วนมากไมค่่อยมใีครมาซื้อ คนทีใ่ชก้ไ็มเ่หน็มาพูด

ถงึเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั แลว้ทางด้านผลติภณัฑ์ ปจัจุบนัเฮยีจําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมส้ําหรบังาน

ประเภทไหนบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กค็รบทุกประเภทเลยแหละ พืน้ บา้น พวกนี้แหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ทีข่ายเป็นชนิดใดครบั เงาหรอืดา้น 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ขายไดท้ัง้เงาและดา้นแหละ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้คุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑม์ผีลต่อการจาํหน่ายของทางรา้รเึปล่าครบั เพราะเหตุ

ใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีล ลกูคา้เดีย๋วนี้ชอบหาของคงทนใชไ้ดน้านๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้รปูแบบบรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลรเึปล่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มเีหมอืนกนั บางคนเหน็กอ็ยากจะลองดวู่าใชด้มี ัย้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ราคาหละครบัมผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑร์เึปล่า เพราะอะไร 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ราคามผีลอยู่แลว้ เดีย๋วนี้แต่ละยีห่อ้ลดราคาเป็นว่าเล่นต้นทุนมาไม่กี่บาทแต่ต้องขายหน้ารา้น 
690 – 720 บาท กาํไรน้อยลงไปเยอะ 

ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ทางเฮยีมบีรกิารส่งสนิคา้ใหล้กูคา้บา้งรเึปล่าครบั แลว้คดิราคายงัไงครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็นีะ ส่วนมากจะส่งใกล้ๆ ไมค่ดิเงนิหรอก เพราะยงัไงกต็อ้งใหล้กูคา้กลบัมาซื้ออกีอยู่แลว้หนิ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ในบรเิวณใกลก้บัทางรา้นหละครบัมรีา้นค้ามาจําหน่ายสนิค้าประเภทเดยีวกนัเฮยีคดิว่ามี

ผลกระทบรเึปล่าครบั แลว้เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็เีป็นธรรมดาอยู่แลว้แหละเรื่องอย่างนี้ เพราะเดีย๋วนี้แข่งกนัเรื่องราคา โทรมาเชค็บา้ง เราก็

เลยตอ้งกดราคาสูบ้างครัง้ 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื แลว้การรบัประกนัหละครบัมผีลรเึปล่าต่อการตดัสนิใจซื้อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  อมื ถา้ไมร่บัประกนัหรอืรบัประกนัไมน่า ผมกไ็มอ่ยากจะซื้อมารอวนัขายหรอกนะไมไ่หว 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้กล่าวถงึรายการส่งเสรมิการขายเฮยีคดิว่ามผีลต่อการสัง่ซื้อของเฮยีบา้งรเึปล่าแลว้แบบไหน

ทีท่าํใหเ้กดิความสนใจและจะสัง่ซื้อมากทีสุ่ด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มดี ิถา้ไมม่โีปรโมชัน่ผมกม็สัง่หรอกราคามนัแพง ถา้มโีปรโมชัน่ส่วนมากผมจะชอบพวกส่วนลด 

อะไรประมาณนี้ คอืรา้นไดก้าํไรมากขึน้อะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ในส่วนของการจดักจิกรรม การสมัมนา พวกนี้ทางร้านเคยเขา้ร่วมบ้างรเึปล่าครบั แล้วทําให้

เขา้ใจในตวัผลติภณัฑม์ากขึน้รเึปล่า รวมไปถงึทาํใหเ้ฮยีสัง่ซื้อผลติภณัฑย์ีห่อ้นัน้ๆ รไึม่ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็คยไปอบรม สมัมนาอะไรนี่แหละ กบ็อกถงึประโยชน์ของสนิคา้เยอะแยะ แต่ถ้าถามว่าทําให้

สัง่ซื้อรเึปล่าผมว่าไมน่ะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั เออสือ่โฆษณาทางไหนทีเ่หน็บ่อยมากทีสุ่ด แลว้เป็นยีห่อ้ไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทวี ีมากสุด แลว้ส่วนมากทีผ่่านมาจะเป็นเบเยอรน์ะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สือ่ทีก่ล่าวมาทาํใหเ้กดิความสนใจในการสัง่ซื้อบา้งรเึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็บีา้ง เพราะสนิคา้จะขายไดง้า่ย ลกูคา้เริม่รูจ้กัมาขึน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แล้วคดิว่าอะไรมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ดครบั โดยเรยีงจากสําคญัมากไปหาน้อยที่สุด

ครบั ม ีผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย รายการส่งเสรมิการตลาด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทลีะอนัดบัเลยนะ 1 ก็คงเป็นเรื่องของผลติภณัฑ์ 2ก็คงเป็นราคาที่สําคญั 3 ก็คงจะเป็นเรื่อง

โปรโมชัน่ แลว้กอ้4 ช่องทางการจดัจาํหน่าย นะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบัผม เออในวนันี้ขอขอบคุณทีเ่สยีสละเวลานะครบั ขอบคุณครบั 
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ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบัพี่ ตามที่ผมได้ขอนัดเพื่อสมัภาษณ์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมเ้พื่อนํามา

พฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนันะครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อมืไดส้แิต่นี่เรยีนทีห่อการคา้รเึปล่า วนันัน้ไดย้นิไมช่ดั 
ผูส้มัภาษณ์ : ใช่ครบั ผมขอเริม่เลยนะครบั ว่าปจัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทไหนบา้ง 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กร็า้นพีจ่ะขายวสัดุก่อสรา้งทัว่ไปแหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ยอดจาํหน่ายของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมทุ้กยีห่อ้โดยรวมประมาณเดอืนละเท่าไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กป็ระมาณ 100,000 บาท นิดหน่อยนะ  
ผูส้มัภาษณ์ : ออ แลว้ปจัจุบนัพีเ่ป็นคนสัง่ของเองเลยรเึปล่าครบั รวมไปถงึการชําระบญัชดีว้ย ทุกวนันี้ชําระ

ยงัไงอยู่ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีส่ ัง่เองหละ ส่วนมากจะจ่ายเป็นเครดติซะมากกว่า 
ผูส้มัภาษณ์ : เออ แลว้ทางดา้นบรกิารของบรษิทัต่างๆหละครบัมคีวามสําคญัหรอืไม่ต่อการตดัสนิใจซื้อยีห่อ้

นัน้ๆ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลนะ บางครัง้เราตอ้งการของด่วน แต่บรษิทัส่งใหเ้ราไมไ่ดต่้อไปเรากไ็มก่ลา้เชยีรข์าย 
ผูส้มัภาษณ์ : คนส่วนมากทีเ่ขา้มาซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมส้่วนมากประกอบอาชพีไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ช่างทัว่ไปแหละ เจา้ของบา้นนานๆจะมาสกัท ีมากค็อืเลอืกสทีีต่วัเองชอบ 
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ผูส้มัภาษณ์ :  เออ ปจัจุบนัรู้จกัผลิตภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมย้ี่ห้อไหนบ้างครบั แล้วถ้าเรียงลําดบัคดิว่าซื้อ
ผลติภณัฑจ์ากบรษิทัใดมากทีสุ่ด ไปหาน้อยทีสุ่ดครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทีรู่จ้กัแลว้กซ็ื้อมากทีสุ่ดกจ็ะเป็น เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน   
ผูส้มัภาษณ์ : พีค่ดิว่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืในสนิคา้ไดห้รอื

เปล่าครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไดน้ะ ส่วนมากจะเป็นเบเยอร ์และกเ็คยลองใชเ้องดว้ย  
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั แลว้ถา้พดูถงึทีร่า้นเองหละครบั ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัของการสัง่ซื้อสนิคา้หรอืเปล่า

ครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เป็นนะ เพราะตราสนิคา้ถา้ตดิตลาดกข็ายไดเ้รือ่ยๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : พีม่คีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ใดมากทีสุ่ด และเป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอรแ์หละ เหน็บ่อยมาก 
ผูส้มัภาษณ์ : ในตราสนิคา้ของผลติภณัฑด์ดี ีโพลยีูเรเทน ท่านมคีวามมัน่ใจในคุณภาพเมือ่ไดเ้หน็ตราสนิคา้

หรอืเปล่าครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็ัน่ใจ เพราะมชี่างมาบอกบา้ง หลายคนแลว้ว่าด ีและพีก่เ็คยลองใชเ้องบา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : แล้วถ้าพูดถึงผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมส้่วนมากแลว้ที่ทางร้านจําหน่ายอยู่ เป็นผลติภณัฑ์

สาํหรบังานประเภทใด และเป็นชนิดเงา หรอืดา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พืน้ ผนงั ตวับา้นทัง้หมด และปกตขิายไดท้ัง้เงาและดา้นเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้ากล่าวถึง คุณภาพหรอืคุณสมบตัิต่างๆ ของผลติภณัฑ์ มผีลต่อการจําหน่ายของทางร้านรึ

เปล่าครบั เพราะเหตุใดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลแหละ ส่วนมากลกูคา้เขา้มาเรยีกหาพวกทีแ่ขง็แรงทนประมาณนี้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้รปูแบบบรรจุภณัฑห์ละครบั มผีลหรอืเปล่าต่อการตดัสนิใจสัง่สนิคา้มาวางจาํหน่าย 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีว่่าไมม่ผีล เพราะไมค่่อยไดส้นใจมากจะสนใจทีย่ ีห่อ้หรอืคุณภาพซะมากกว่า 
ผูส้มัภาษณ์ : การรบัประกนัสนิคา้ของบรษิทัแต่ละที ่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรเึปล่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิสนิคา้ถา้เปลีย่นไมไ่ด ้ผมกไ็มก่ลา้ซื้อ เพราะขายไมอ่อกจะไปคนืกบัใคร 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้อย่างงี ้แลว้เรือ่งของราคาหละครบัมผีลมัย้ต่อการสัง่สนิคา้มาวางจาํหน่ายในรา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีล เพราะว่า ถา้ราคาสงูมากกไ็มค่่อยมใีครอยากซื้อ ราคาเกนิ 750 บาทขึน้ไป กไ็ม่ค่อยมใีคร

อยากซื้อแลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แลว้ปจัจุบนัสัง่สนิคา้ผ่านทางไหนครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เซลลน์ะ เพราะส่วนมากจะรูว้่าแต่ละเดอืนมโีปรโมชัน่อนัไหนบา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : เออ แลว้ทางรา้นมพีวกบรกิารจดัส่งรเึปล่าครบั แลว้คดิราคายงัไงครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็นีะ แต่ส่วนมากไมค่ดิค่าบรกิาร เราตอ้งดงึลกูคา้ไว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ในบรเิวณพื้นที่ใกล้เคยีงกบัทางรา้น มรี้านค้าจําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้พี่คดิว่ามี

ผลกระทบต่อรา้นรเึปล่าครบั เพราะอะไร  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มสี ิราคาแขง่กนัจะตายไป 
ผูส้มัภาษณ์ : รายการโปรโมชัน่ทุกวนันี้ของแต่ละบริษัทที่ออกมา มผีลต่อการสัง่ซื้อหรือเปล่าครบั แล้ว

โปรโมชัน่แบบไหนทีท่าํใหเ้กดิความสนใจจนทางรา้นตอ้งมกีารสัง่ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  รายการโปรโมชัน่กม็ผีลนะ พวกเป้าเทีย่ว ส่วนลด ประมาณนี้อะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ทีผ่่านมาบางบรษิทัมกีารจดักจิกรรม หรอืสมัมนาขึน้ทางรา้นเคยเขา้ร่วมบา้งหรอืไมค่รบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็คยไปเขา้ร่วมนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้คดิว่าการจดักจิกรรมพวกนี้ทาํใหส้นใจ เขา้ใจผลติภณัฑม์ากขึน้หรอืเปล่าครบั รวมไปถงึทาํ

ใหส้ัง่ซื้อสนิคา้นี่หอ้นัน้ๆครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กท็าํใหรู้ม้ากขึน้แหละ แต่ถา้ถามว่าทาํใหส้ ัง่รเึปล่า คงไม ่เพราะตอ้งรอดตูลาดก่อน 
ผูส้มัภาษณ์ : สื่อโฆษณาเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมท้ีพ่บเห็นบ่อยทีสุ่ดครบัทางไหน แลว้เป็นของ

ยีห่อ้ใดครบั 



113 
 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนมากเหน็ทางทวี ีนะ ยีห่อ้ทีเ่หน็กเ็บเยอร ์บ่อยสุด 
ผูส้มัภาษณ์ : สือ่โฆษณาทีพ่บเหน็มนัทาํใหเ้กดิการสนใจ และสัง่ซื้อเพื่อนํามาวางจําหน่ายรเึปล่าครบั เพราะ

อะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กท็าํใหส้นใจนะ เพราะขายงา่ยขึน้ 
ผูส้มัภาษณ์ : สุดทา้ยครบั คอื พีค่ดิว่า ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และรายการส่งเสรมิการขาย 

อะไรทีม่องว่าสาํคญัและมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ด เรยีงจากมากไปหาน้อยครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ก ็ผลติภณัฑ ์ราคา รายการส่งเสรมิการขาย แลว้กช็่องทางการจดัจาํหน่าย 
ผูส้มัภาษณ์ : อมืครบั สาํหรบัวนันี้ขอขอบคุณทีเ่สยีสละเวลาเพือ่นํามาใชป้ระโยชน์ต่อไปครบั ขอบคุณครบั 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 11 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั ผม ฉตัรชยั นะครบั เป็นนักศกึษาจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครับ ก่อนหน้านี้

ผมได้เกรนิไปแล้วถงึการสมัภาษณ์เพื่อนําขอ้มูลมาพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลติภณัฑ์ดูแล
รกัษาเนื้อไมค้รบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : อมื ว่ามาไดเ้ลย 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ง ัน้ผมขอเริม่เลยนะครบั ปจัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พวกสทีาอาคาร อุปกรณ์ก่อสรา้งต่างๆ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้แล้วหละครับ ปจัจุบนัทางร้านขายต่อเดือนทุกยี่ห้อ

ประมาณกีบ่าทครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : 4 ถงึ 5 หมืน่บาทนะต่อเดอืน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตทิางรา้นเลอืกชาํระเงนิเป็นแบบไหนครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ปกตเิป็นเครดตินะ  
ผูส้มัภาษณ์ : ออ แลว้ลกูคา้ทีเ่ขา้มาซื้อเป็นลกูคา้อาชพีอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ผูร้บัเหมาบา้ง เขา้ของบา้นบา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั ปกตทิางพีเ่ป็นคนสัง่สนิคา้เองเลยรเึปล่าครบัหรอืว่าคนอื่น 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีส่ ัง่เองแหละ  
ผูส้มัภาษณ์ : ปจัจุบนัถ้าพูดถงึเรื่องการใหบ้รกิารมคีวามสําคญัในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์แต่ละยี่หอ้มาก

เพยีงใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มากนะ พีว่่าสาํคญัเลยทเีดยีวถา้ชา้กค็งใหล้กูคา้ใชย้ีห่อ้อื่น 
ผูส้มัภาษณ์ : ต่อไปเป็นคาํถามทางดา้นตราสนิคา้นะครบั ปจัจุบนัพีรู่จ้กัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ไหน

บา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอรค์วิพรนิอล ทโีอเอ วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึการสัง่ซื้อหละครบั พีเ่ลอืกสัง่ซื้อยีห่อ้ไหนมาจาํหน่ายมากทีสุ่ด ไปน้อยทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กน่็าจะเป็น เบเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน อะ 
ผูส้มัภาษณ์ : พีค่ดิว่าตราสนิคา้เนี่ยสามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดร้เึปล่าครบัเพราอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไดม้ากเลยนะเรือ่งตราสนิคา้ ถา้เป็นทีรู่จ้กั และมชีือ่เสยีงของสนิคา้ดจีะช่วยสรา้งความมัน่ใจใน

คุณภาพได ้
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั แลว้พีห่ละ ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัรเึปล่าต่อการสัง่ซื้อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ป็นนะ กถ็า้ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัขายงา่ย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ความคุน้เคยกบัตราสนิคา้หละครบั พีม่คีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ไหนมากทีสุ่ด เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ เบเยอรน์ะ เพราะสนิคา้มนัมานานแลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แล้วอย่างนี้ตราสนิคา้ของดดีโีพลยีูเรเทนหละครบั พีเ่หน็ตราสนิคา้มคีวามมัน่ใจในคุณภาพรึ

เปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ฉยๆนะ เพราะไมต่่างกบัยีห่อ้อื่น เหมอืนทัว่ไป 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั โดยปกตแิลว้ทางรา้นจาํหน่ายผลติภณัฑส์าํหรบังานประเภทไหนครบั 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กท็ุกประเภทเลยนะ ไมว่่าทางบา้น พืน้ พนงั หรอืเฟอรน์ิเจอรก์พ็อมบีา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ ส่วนมากขายเงาหรอืดา้นมากกว่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กท็ัง้ 2 อย่างแหละ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึคุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑด์ูแลรกัษาเนื้อไมห้ละครบั ว่ามผีลหรอืเปล่า

ต่อการจาํหน่ายครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็ผีลนะ ลกูคา้บางคนบอกเอายีห่อ้ทีท่นนานๆ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้บรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลรเึปล่าต่อการตดัสนิใจนําสนิคา้ไปวางจาํหน่ายรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนีะ พีว่่ามนัทาํใหเ้กดิความสนใจของลกูคา้  
ผูส้มัภาษณ์ : เรือ่งการรบัประกนัของผลติภณัฑม์ผีลรเึปล่าต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีไมใ่ช่เอาเขา้มาขายถงึเวลาเสยี ไมม่ใีครช่วยกเ็ละหมด 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั พีว่่าราคามผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมข้องพีร่เึปล่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ราคามผีลนะ ราคามาถงึพีแ่พงไปพีก่ไ็มไ่หวคู่แขง่ขนัเยอะแยะ ราคากไ็มก่ีบ่าท 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ปกตทิางรา้นมกีารจดัส่งสนิคา้ใหก้บัผูซ้ื้อบา้งรเึปล่าครบั แลว้คดิค่าบรกิารอย่างไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็สี่ง ไมค่ดิค่าบรกิาร 
 ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทางรา้นหละครบั ถ้ามรีา้นอื่นจําหน่ายสนิคา้เหมอืนกนั พีค่ดิ

ว่ามผีลกระทบต่อทางดา้นราคารเึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีว่่ามนีะ ราคาเสยีแน่นอน ยิง่เปิดใกลก้นัยิง่ลดราคาเพือ่ใหต้วัเองขายได้ 
 ผูส้มัภาษณ์ : แลว้การสัง่สนิคา้ของทางรา้นหละครบัว่าปจัจุบนัสัง่ผ่านกบัใคร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ซลลน์ี่แหละ ตอบคาํถามเรือ่งรายการโปรโมชัน่และตามของได้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ปจัจุบนัรายการส่งเสรมิการขายทีแ่ต่ละบรษิทัจดัขึน้มผีลต่อการสัง่ซื้อรเึปล่าครบั แลว้ลกัษณะ

ไหนทีท่าํใหพ้ีส่ ัง่ซื้อมากทีสุ่ดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มอีะ พีช่อบเทีย่ว 
ผูส้มัภาษณ์ : ในส่วนของการจดักจิกรรม การสมัมนาของบรษิทัต่างๆ พีเ่คยเขา้ไปอบรมหรอืไปฟงับา้งรเึปล่า

ครบัแลว้ทาํใหพ้ีเ่ขา้ใจสนิคา้มากขึน้รเึปล่า และสิง่เหล่านี้ทาํใหพ้ีต่ดัสนิใจซื้อหรอืไมค่รบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ พีก่เ็คยไป มนักด็ทีาํใหรู้เ้ยอะขึน้ แต่ถา้ถามว่าใหซ้ื้อรเึปล่า คงยงัไมซ่ื้อ  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้การตลาดสือ่โฆษณาหละครบัทางไหนทีพ่ีเ่หน็บ่อยสุด แลว้เป็นยีห่อ้ไหน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทวีนีะ ทีเ่หน็เยอะน่าจะเป็นเบเยอรน์ะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สือ่โฆษณาเหล่านี้มผีลต่อความสนใจและตดัสนิใจซื้อยีห่อ้นัน้ๆ รเึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีว่่าไมม่ ีปกตลิกูคา้เวลามาซื้อกจ็ะมยีีห่อ้มาอยู่แลว้เราไมไ่ดข้ายตามทวี ีเราขายตามช่าง  
ผูส้มัภาษณ์ : สุดทา้ยครบั ถา้หากใหพ้ีเ่รยีงลําดบัความสําคญัต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้

พีค่ดิว่าอะไรสําคญัทีสุ่ด เรยีงจากน้อยไปหามากครบั คอื ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และ
รายการส่งเสรมิการขาย 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : พีว่่า ผลติภณัฑม์าก่อนเลย ตามดว้ยราคา และรายการส่งเสรมิการขาย สุดทา้ยคอืช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

 ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบัๆ ยงัไงขอ้มลูในวนันี้ผมขอขอบคุณครบัทีใ่หข้อ้มลูครบัพี ่ 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 12 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั ปจัจุบนัผมเป็นนกัศกึษาปรญิญาโท มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั จะขอเกบ็แบบ

สมัภาษณ์ ปจัจยัต่างๆทางด้านผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ครบั เพื่อนํามาแก้ไขปญัหา และพฒันา
ศกัยภาพทางการแขง่ขนัครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ได้ๆ  กพ็อมเีวลาบา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั ง ัน้ผมขอเริม่เลยจะไดไ้มเ่สยีเวลานะครบั รา้นคา้จาํหน่ายสนิคา้อะไรบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : วสัดุก่อสรา้งแลว้กส็ทีาอาคาร 
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ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึยอดจาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมทุ้กยีห่อ้โดยรวมต่อเดอืนประมาณกีบ่าท
ครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ประมาณ เกอืบๆ 200,000 บาทนะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปกตกิารซื้อกบับรษิทัแต่ละครัง้เลอืกทีจ่ะชาํระเป็นแบบไหนครบั สดหรอืเครดติ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เครดตินะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ส่วนใหญ่คนทีม่าซื้อจะเป็นกลุ่มอาชพีไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ผูร้บัเหมานะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้การสัง่สนิคา้หละครบั ใครเป็นคนสัง่ครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ผมสัง่เอง 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าการใหบ้รกิารมคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซื้อหรอืเปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กส็าํคญันะ ใหบ้รกิารส่งของไม่ทนัผมกไ็มก่ลา้ทีจ่ะเชยีร์ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ปจัจุบนัเฮยีรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ไหนบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กว็ู๊ดเทค เบเยอร ์ทโีอเอ ดดีโีพลยีเูรเทน  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้ใหเ้รยีงลาํดบัการสัง่ซื้อแต่ละยีห่อ้หละครบั ว่าสัง่ซื้อนี่หอ้ไหนมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็บเยอร ์ทโีอเอ วู๊ดเทค แลว้กด็ดีโีพลยีเูรเทน 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าตราสนิคา้สามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดร้เึปล่าครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไดน้ะ คนรูจ้กัถงึเชือ่คุณภาพของสนิคา้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้อย่างนี้ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซื้อสนิคา้ของทางรา้นรเึปล่าครบัเพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ป็นปจัจยัหลกั เพราะขายงา่ย กค็นรูจ้กัอยู่แลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้เฮยีมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ของกลุ่มผลติภณัฑย์ีห่อ้ไหนมากทีสุ่ดเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : จะคุน้เคยกบัเบเยอร ์เพราะผมขายของเขามานาน 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ตราสนิคา้ดดีโีพลยีเูรเทนหละครบั เอยีมคีวามมัน่ใจหรอืไมเ่มือ่พบเหน็ เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ผมว่าธรรมดานะ ผมไม่ค่อยไดย้นิจากช่างว่าดอีะไรเลยแถมเวาลาคนมาซื้อก็ไม่ค่อยเรยีกหา

ตอ้งเชยีร ์
ผูส้มัภาษณ์ : ในดา้นผลติภณัฑ ์ปกตจิาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมส้าํหรบังานประเภทไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ออ ผมขายทัง้ทาพืน้ ทาํเฟอรน์ิเจอร ์บา้นอาคารพวกนี้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตจิะจาํหน่ายสน้ิาประเภทเงาหรอืดา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กข็ายไดท้ัง้เงาทัง้ดา้นแหละ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้าพูดถึงคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ มีผลรึเปล่าครับต่อการ

จาํหน่าย 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลนะ ส่วนมากลกูคา้จะซื้อความแขง็แรงของสนิคา้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้บรรจุภณัฑห์ละครบัมผีลรเึปล่าต่อการสัง่สนิคา้ไปวางจาํหน่าย 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ผมว่าไมม่นีะ เพราะส่วนมากเขา้มากบ็อกแต่ยีห่อ้ไมเ่คยเหน็มานัง่ดบูรรจุภณัฑเ์ลย 
ผูส้มัภาษณ์ : อมืครบั แลว้ราคาหละมผีลต่อการสัง่ซื้อของทางรา้นรเึปล่า เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มแีน่นอน ราคาสงูไปกไ็มไ่หว ส่วนมากซื้อราคาไมส่งูเกนิ 700 คุณภาพพอได ้
ผูส้มัภาษณ์ : ปกตทิางรา้นมกีารจดัส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้บา้งรเึปล่าครบั แลว้คดิราคายงัไงครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีและไมค่ดิค่าส่ง เพราะตอ้งการใหล้กูคา้กลบัมาอกี 
ผูส้มัภาษณ์ : ถ้าพูดถึงบริเวณใกล้เคียงกับทางร้าน ถ้ามีร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้

เหมอืนกบัทางรา้นเฮยี เฮยีคดิว่าจะมผีลกระทบต่อรา้นคา้เฮยีรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กค็งมบีา้ง แขง่กนัลดราคา 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ปกตเิฮยีสัง่สนิคา้แต่ละยีห่อ้ผ่านทางไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  เซลล ์ 
ผูส้มัภาษณ์ : รายการส่งเสรมิการตลาดที่บรษิัทแต่ละทีจ่ดัขึ้น มผีลต่อการสัง่ซื้อรเึปล่าครบั แลว้โปรโมชัน่

แบบไหนครบัทีท่าํใหเ้กดิความสนใจสัง่ซื้อมากทีสุ่ดครบั 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ม ีและโปรโมชัน่ทีน่่าสนใจผมว่าเป็นทีส่่วนลดมากกว่า  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้กจิกรรมพวกสมัมนา อบรมของบรษิทัทีเ่ขาจดักนั เฮยีเคยเขา้ร่วมรเึปล่าครบั แล้วทําให้

เขา้ใจมากขึน้หรอืไมเ่กีย่วกบัคุณภาพและคุณสมบตั ิรวมไปถงึทาํใหเ้ฮยีสัง่ซื้อรเึปล่าครบัเพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็คยเขา้ร่วม กร็ูเ้รื่องคุณสมบตัต่ิางๆ ถ้าถามว่าจะสัง่ซื้อหรอืเปล่าคงยงัไม่สัง่ เพราะตลาดมนั

ยงัไมม่กีารตอบรบัเลย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้สือ่โฆษณาทางไหนทีเ่ฮยีเหน็บ่อยครบั ส่วนมากจะเป็นยีห่อ้ไหนมากทีสุ่ด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทวีอีะ ส่วนมากเป็นเบเยอรท์ีเ่หน็บ่อย 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ทาํใหเ้กดิความสนใจในการสัง่ซื้อหรอืเปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไมน่ะ ตอ้งรอดลูกูคา้ก่อน 
ผูส้มัภาษณ์ : อมื ครบั สุดทา้ยครบัอยากใหเ้รยีงลาํดบัความสําคญัต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ว่าอะไรมผีล

ต่อการตดัสนิใจซื้อของทางรา้นมากทีสุ่ด ไปหาน้อยทีสุ่ด กจ็ะม ีผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย 
และรายการส่งเสรมิการตลาด ครบั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กเ็ป็น ผลติภณัฑ ์ราคา รายการส่งเสรมิการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั เรยีบรอ้ยแลว้ครบั ยงัไงกต็อ้งขอบคุณมากๆ ครบัทีส่ละเวลา ใหข้อบคุณครบั 
 
ร้านค้าปลีกรายท่ี 13 
ผูส้มัภาษณ์ : สวสัดคีรบั ผมเป็นนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยครบั ตามทีไ่ดแ้จง้ก่อนแลว้ว่าจะขอ

สมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมเ้พื่อนําขอ้มูลไปพฒันาทางการแข่งขนัใน
ตลาดต่อไปในอนาคตครบั 

ผูส้มัภาษณ์ : ผมขอเริม่เลยนะครบั ปจัจุบนัทางรา้นจาํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้ง 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : สทีาอาคาร และอุปกรณ์ทาสทีัว่ไปอะ  
 ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถา้พดูถงึผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมท้างรา้นสัง่ซื้อยีห่อ้ใดมากทีสุ่ด แลว้รองลงมาคอืยีห่อ้

ไหนครบั จนไปน้อยทีสุ่ดเลยครบัทีป่จัจุบนัยงัจาํหน่ายอยู่ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กส็่วนมากกจ็ะเป็นทโีอเอ เบเยอร ์วู๊ดเทค ดดีโีพลยีเูรเทน  
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้อย่างนี้แลว้โดยรวมในการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมทุ้กยีห่อ้ทางเฮยีเป็นคนสัง่สนิคา้

เองเลยรเึปล่าครบั แลว้ต่อเดอืนโดยประมาณกีบ่าทครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กส็ัง่เอง ยอดต่อเดอืนกป็ระมาณ 150,000 บาท 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้การชาํระบญัชหีละครบั เป็นเงนิสดเลย หรอืเครดติครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เงนิสดหละ งา่ยด ี
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั แลว้เฮยีคดิว่าการใหบ้รกิารของบรษิทัผูผ้ลติ มคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจซื้อในยีห่อ้

นัน้ๆรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  มนีะ เน้นบรกิารส่งของหรอืเมือ่เกดิปญัหาใหไ้ปดกูารใชง้านประมาณนี้อะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ปจัจุบนัเฮยีรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ใดบา้งครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เบเยอร ์ทโีอเอ ไอซไีอ ดดีโีพลยีเูรเทน  
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าตราสนิค้าของกลุ่มผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมแ้ต่ละตราสนิคา้ สามารถสรา้งความ

น่าเชือ่ถอืในสนิคา้ไดห้รอืไม ่เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไดน้ะ ลกูคา้เชือ่โฆษณามาก 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่สนิคา้ของทางรา้นหรอืไมค่รบั เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กค็งใช่ เพราะขายยีห่อ้ทีค่นเขารูจ้กัอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : ถา้พดูถงึความคุน้เคยของตราสนิคา้ เฮยีมคีวามคุน้เคยกบัตราใดมากทีสุ่ด เพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : คงเป็นเบเยอร ์เหน็บ่อยทีสุ่ด  
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้ถ้าพูดถงึผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้ดดี ีโพลยีูเรเทน เฮยีมคีวามมัน่ใจในคุณภาพเมือ่ได้

เหน็ตราสนิคา้ของบรษิทัฯ รเึปล่าครบั เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : รูส้กึเฉยๆนะ คนส่วนมากเวลามากซื้อไมค่่อยบอกว่าดรีเึปล่า 
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ผูส้มัภาษณ์ : ปกตแิลว้ทางรา้นจะเลอืกจาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมส้าํหรบังานประเภทไหนครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  กป็กตขิายไดท้ัง้หมดนะ ใชง้านทุกอย่างอะ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้เป็นชนิดเงา หรอืดา้นครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทัง้เงา ทัง้ดา้นหละ ขายไดห้มด 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ แลว้อย่างนี้การรบัประกนัของผลติภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหรอืเปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีล สนิคา้ถา้บรษิทัไมร่บัประกนักจ็ะมปีญัหา  
ผูส้มัภาษณ์ : ทุกวนันี้คุณภาพและคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์มผีลต่อการจําหน่ายรเึปล่าครบั แล้วเป็นเพราะ

อะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มผีลนะ คุณภาพกส็าํคญั 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ครบั แล้วอย่างนี้พวกบรรจุภณัฑ์ รูปแบบ มผีลหรอืเปล่าครบัต่อการตดัสนิใจสัง่ไปวางใน

รา้นเพือ่จาํหน่ายครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนีะบางครัง้ช่างบางคนชอบลองของใหมบ่า้งเหน็สวยๆกอ็ยากลองใช้ 
ผูส้มัภาษณ์ : ครบั แลว้ทุกวนันี้ทีท่างรา้นจําหน่าย เฮยีคิดว่าราคามผีลต่อการเลอืกสัง่ซื้อเพื่อมาจําหน่ายใน

รา้นหรอืเปล่าครบั เป็นเพราะอะไรครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มดี ิราคาแพงไปคนเขากไ็มเ่อา สงูเกนิราคาตลาดประมาณ 650-750 กไ็มม่ใีครเอาแลว้ 
ผูส้มัภาษณ์ : แลว้โดยปกตแิลว้ ทางร้านมสี่งสนิคา้ใหก้บัลูกค้าหรอืเปล่าครบั แลว้ถ้าเฮยีจะส่งคดิค่าบรกิาร

ยงัไงครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็สี่งใหน้ะไมเ่กบ็เงนิ 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าถ้าในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทางร้านมจีําหน่ายผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมเ้หมอืนกนั 

เฮยีคดิว่าจะมผีลกระทบต่อทางรา้นบา้งรเึปล่าครบั แลว้เพราะเหตุใด 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  มอียู่แลว้ ราคาแขง่ขนักนัลดราคากเ็สยีหมด 
ผูส้มัภาษณ์ : ในการสัง่ซื้อสนิคา้ของทางรา้นกบับรษิทัผูผ้ลติ ทางรา้นจะสัง่ผ่านทางไหนครบั เพราะอะไร 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กผ็่านเซลล ์เพราะส่วนมกาตารมของหรอืเรือ่งอะไรกจ็ะตามไดง้า่ย 
ผูส้มัภาษณ์ : เฮยีคดิว่าโปรโมชัน่มผีลต่อการสัง่ซื้อสนิคา้หรอืเปล่าครบั แลว้แบบไหนทีค่ดิว่าทําใหเ้ฮยีสนใจ

และตอ้งสัง่ซื้อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มนีะ ส่วนมากกโ็ปรโมชัน่พวก ส่วนลด หรอืท่องเทีย่ว 
ผูส้มัภาษณ์ : ทีผ่่านมาทางรา้นเคยมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืสมัมนากบัผูผ้ลติรายต่างๆบา้งรเึปล่าครบั แลว้

เฮยีคดิว่าสามารถทาํใหร้า้นคา้เอง สนใจในตวัผลติภณัฑม์ากขึน้จนทาํใหส้ัง่ยีห่อ้นัน้ๆรเึปล่าครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เคยบา้ง กร็ูผ้ลติภณัฑเ์ยอะขึน้ด ีแต่ช่วงแรกคงยงัไมซ่ื้อสนิคา้มาจาํหน่ายเพราะตลาดยงัไมเ่ดนิ 
ผูส้มัภาษณ์ : ทีผ่่านมาถงึตอนนี้ครบั เฮยีเหน็สือ่โฆษณาจากทางไหน และของบรษิทัใดมากทีสุ่ดครบั  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ทวีบี่อยมาก เบยอร ์แลว้กท็โีอเอ 
ผูส้มัภาษณ์ : ออ ทางนี้ทีเ่ฮยีเห็นบ่อย แล้วมนัทําใหเ้กดิความสนใจและจะสัง่ซื้อมาจําหน่ายหรอืไม่ เพราะ

เหตุใดครบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กม็บีา้ง เพราะมโีฆษณาบางครัง้มคีนมาถามหากต็อ้งสัง่บา้ง 
ผูส้มัภาษณ์ : โดยรวมแลว้ฮยีคดิว่าอะไรมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมาจําหน่ายของเฮยีมากทีสุ่ดครบั โดยเรยีง

จากสาํคญัมา ไปหาน้อยทีสุ่ดครบั ม ีผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย รายการส่งเสรมิการขาย 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : กค็งเป็นเรือ่งของผลติภณัฑ ์ตามดว้ยราคาทีส่าํคญั และเป็นเรื่องโปรโมชัน่ แลว้ก ็ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย  
ผูส้มัภาษณ์ : ออครบั ถา้อย่างนัน้คาํถามผมกห็มดเพยีงเท่านี้แลว้ครบั ยงัไงกข็อขอบพระคุณทีเ่สยีสละเวลา 

ใหผ้มนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคตครบั  
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แบบสมัภาษณ์การวิจยั (ผูบ้ริหาร) 
เรื่อง 

ปัญหา การจดัการเชิงกลยทุธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ดแูล
รกัษาเน้ือไม้ : กรณีศึกษา กลุ่มร้านค้าจ าหน่ายประเภทค้าปลีกในเขตธนบุรี ของ บริษัท เอ แอนด์ เจ อินเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั 
 
ค าช้ีแจง : 

แบบสมัภาษณ์ฉบบันี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อนําไปเป็นข้อมูลใช้ศึกษา “ปญัหา การจดัการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์
การตลาดเพือ่พฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้: กรณศีกึษา กลุ่มรา้นคา้จําหน่ายประเภทคา้ปลกี
ในเขตธนบุร ีของ บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา
บริหารการตลาด มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประจําปีการศึกษา 2553 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการนําข้อมูลที่เก็บได้จาก
การศกึษานําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนั และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีสุ่ด 

 
 
ค าถาม 
 

1. ประวตั ิและภาพรวมในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั เป็นอย่างไรครบั 

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

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

2. จากสภาพการณ์ในปจัจุบนัไมว่่าจะเป็นเรือ่งยอดขาย สภาพการตลาดโดยรวม ท่านมแีนวคดิหรอืวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินงานอย่างไร 

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

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

3. ถา้กล่าวถงึการกาํหนดสภาพตลาด สว่นแบ่งของตลาด ตลาดเป้าหมาย และตําแหน่งของผลติภณัฑ ์หรอืทีเ่รยีกว่า 

STP  บรษิทัฯมกีารวางตําแหน่งไวอ้ยา่งไรบา้ง 

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

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

4. ท่านคดิว่าปจัจยั ภายใน ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ มอีะไรบา้ง เพราะสาเหตุใด 

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

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

 

ขอขอบพระคณุอย่างย่ิงในการให้สมัภาษณ์ครัง้น้ี 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

แบบสมัภาษณ์การวิจยั 
เรื่อง 

ปัญหา การจดัการเชิงกลยทุธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพ่ือพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ดแูล
รกัษาเน้ือไม้ : กรณีศึกษา กลุ่มร้านค้าจ าหน่ายประเภทค้าปลีกในเขตธนบุรี ของ บริษัท เอ แอนด์ เจ อินเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั 
 
ค าช้ีแจง : 

แบบสมัภาษณ์ฉบบันี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อนําไปเป็นข้อมูลใช้ศึกษา “ปญัหา การจดัการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์
การตลาดเพือ่พฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนัของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้: กรณศีกึษา กลุ่มรา้นคา้จําหน่ายประเภทคา้ปลกี
ในเขตธนบุร ีของ บรษิทั เอ แอนด ์เจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา
บริหารการตลาด มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประจําปีการศึกษา 2553 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการนําข้อมูลที่เก็บได้จาก
การศกึษานําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนั และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีสุ่ด 
 
ค าถาม 
 
ศึกษาลกัษณะของร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายประเภทค้าปลีก 

1. รา้นคา้ของท่านจาํหน่ายสนิคา้ประเภทใดบา้ง 

.................................................................................................................................. 
2. ถา้กล่าวถงึผลติภณัฑส์าํหรบัดแูลรกัษาเนื้อไมโ้ดยเฉพาะแลว้ ยอดจาํหน่ายของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมแ้ต่ละยีห่อ้

ทีท่่านจาํหน่ายในรา้น โดยรวมเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณเท่าไร 

………………………………………………………………………………………………. 
3. โดยปกตแิลว้ผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมท้ีท่่านเลอืกจาํหน่ายในรา้น ท่านเลอืกทีจ่ะชําระเงนิค่าผลติภณัฑ์กบับรษิทัที่

ท่านทาํการคา้อยู่ดว้ยนัน้เป็นไปในลกัษณะใด 

………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ลกูคา้ส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมภ้ายในรา้น เป็นลกูคา้ทีป่ระกอบอาชพีดา้นใด 

………………………………………………………………………………………………. 
5. โดยปกตแิลว้ท่านเป็นผูส้ ัง่สนิคา้เขา้รา้นคา้ของท่านเองหรอืไม ่หากถ้าท่านไม่ไดส้ ัง่เอง แลว้ใครเป็นผูต้ดัสนิใจในการ

สัง่สนิคา้ 

………………………………………………………………………………………………. 
6. การใหบ้รกิารมคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซื้อมากน้อยเพยีงใด 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

ค าถามในด้านปัจจยัทางด้านตราสินค้า 
7. ปจัจุบนัท่านรูจ้กัผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมย้ีห่อ้ใดบา้ง 

………………………………………………………………………………………………. 
8. ใหท้่านเรยีงลาํดบัการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้ว่าท่านเลอืกสัง่ซื้อผลติภณัฑย์ีห่อ้ใดมากทีสุ่ด ไปน้อยทีสุ่ด 

………………………………………………………………………………………………. 
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9. ท่านคดิว่าตราสนิคา้ของกลุ่มผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมแ้ต่ละตราสนิคา้ สามารถสรา้งความน่าเชือ่ถอืในสนิคา้หรอืไม ่

เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
10. ในการสัง่ซื้อสนิค้ากลุ่มผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมข้องท่าน ตราสนิคา้เป็นปจัจยัหลกัในการสัง่ซื้อของท่านหรอืไม่

เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
11. ท่านมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ของกลุ่มผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมใ้ดมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
12. ผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้ดดี ีโพลยีูเรเทน ท่านมคีวามมัน่ใจในคุณภาพเมือ่ไดเ้หน็ตราสนิคา้ของบรษิทัฯหรอืไม ่

เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
 

ค าถามในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
13. ด้านผลิตภณัฑ ์

13.1 โดยปกตผิลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมท้ีท่่านเลอืกจาํหน่ายจะเป็นผลติภณัฑส์าํหรบังานประเภทใด  

………………………………………………………………………………………………. 
13.2 โดยปกตทิ่านเลอืกจาํหน่ายผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมช้นิดใด (เงา และดา้น) 

………………………………………………………………………………………………. 
13.3 คุณสมบตัแิละคุณภาพของผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้มผีลต่อการจาํหน่ายของทางรา้นหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
13.4 รปูแบบบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไม ้มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่สนิคา้ไปวางจาํหน่ายหรอืไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………. 
13.5 การรบัประกนัอายุของผลติภณัฑ ์ไมว่่าจะเป็นเรือ่งการเกบ็รกัษา การใชง้านของผลติภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจ

ซื้อผลติภณัฑข์องท่านหรอืไม่ 

………………………………………………………………………………………………. 
14. ด้านราคา 

ราคามผีลต่อการสัง่ซื้อผลติภณัฑด์แูลรกัษาเนื้อไมไ้ปวางจาํหน่ายในรา้นของท่านหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………. 

15. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

15.1 โดยปกตแิลว้ทางรา้นมบีรกิารจดัส่งสนิคา้ใหก้บัผูซ้ื้อหรอืไม ่ถา้มสี่วนมากจะคดิค่าบรกิารหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
15.2 ในบริเวณเขตพื้นที่ใกล้เคียงกบัทางร้าน ท่านคิดว่าในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม้ ในบริเวณ

ใกลเ้คยีงจะมผีลกระทบต่อรา้นท่านหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
15.3 ในการสัง่สนิคา้กบับรษิทัผูผ้ลติ ปกตแิลว้ท่านสัง่สนิคา้ผ่านทางใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
15.4 ในการใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ของผูผ้ลติไปรา้นคา้ ท่านคดิว่ามคีวามสําคญัต่อการสัง่ซื้อของท่านหรอืไม่ เพราะ

เหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
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16. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

16.1 รายการส่งเสรมิการตลาดทีท่างบรษิทัผูผ้ลติจดัขึน้ ท่านคดิว่ามผีลต่อการสัง่สนิคา้ของท่านหรอืไม่อย่างไร แลว้

โปรโมชัน่ลกัษณะใดทีท่่านคดิว่ารูส้กึกระตุน้และทาํใหท้่านเกดิความสนใจในการสัง่ซื้อมากทีสุ่ด 

………………………………………………………………………………………………. 
16.2 ในการจดักจิกรรม การสมัมนา หรอืการฝึกอบรมใหก้บัรา้นคา้ของแต่ละบรษิทัผูผ้ลติ ท่านเคยเข้าร่วมกจิกรรม

เหล่านัน้หรือไม่ การจดักิจกรรมเหล่านัน้ทําให้ท่านสนใจในตัวผลิตภณัฑ์มากขึ้น เข้าใจในคุณสมบตัิและ

คุณภาพของผลติภณัฑห์รอืไม ่และทาํใหท้่านสัง่ซื้อสนิคา้ของยีห่อ้นัน้ๆหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………. 
16.3 สื่อโฆษณาทางใดที่ท่านได้พบเหน็บ่อยที่สุด และสื่อโฆษณาของผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไมท้่านพบเหน็ของ

ยีห่อ้ใดมากทีสุ่ด 
………………………………………………………………………………………………. 
16.4 สือ่โฆษณาทาํใหท้่านเกดิความสนใจและเกดิการสัง่ซื้อผลติภณัฑข์องยีห่อ้นัน้ๆหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………. 

17. หากให้ท่านเรยีงลําดบัความสําคญัต่อการตดัสนิใจในการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ดูแลรกัษาเนื้อไม ้ท่านคดิว่าอะไรมผีลต่อ
การตดัสนิใจสัง่ซื้อของท่านมากทีสุ่ด (เรยีงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหาน้อย) 
.....ผลติภณัฑ ์
.....ราคา 
.....ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
.....รายการส่งเสรมิการตลาด 

 
ขอขอบพระคณุอย่างย่ิงในการให้สมัภาษณ์ครัง้น้ี 
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ตารางท่ี 13: แสดงรายชือ่รา้นคา้ปลกี 

วนัท่ี 
เลขทะเบียน เลขทะเบียน 

สถานะภาพ ช่ือนิติบคุคล 
ทุนจดทะเบียน 

(ใหม่) (เดิม) (บาท) 
26/1/2519 1.04E+11 140/2519 คงอยู่ หจก. สงวนกจิเจรญิ 100,000 
9/4/2523 1.04E+11 683/2523 คงอยู่ หจก. แนวหน้าคา้ไม ้ 4,000,000 
10/3/2524 1.06E+11 521/2524 คงอยู่ บ. สเีพชรเกษม 

(1981) จก. 
2,000,000 

15/1/2535 1.06E+11 714/2535 คงอยู่ บ. นิธเิคหะภณัฑ ์
จก. 

1,000,000 

31/1/2535 1.04E+11 853/2535 คงอยู่ หจก. โชครุ่งเรอืง 
เพน้ท ์

20,000,000 

3/2/2537 1.05537E+11 (3)264/2537 คงอยู่ บ. สทิธชิยัคา้ไมแ้ละ
วสัดุก่อสรา้ง จก. 

2,000,000 

19/11/2539 1.06E+11 2348/2539 คงอยู่ บ. เจ.เค.ซ ีแมชชนี
ทลูส ์จก. 

1,000,000 

14/8/2544 1.06E+11 (3)1453/2544 คงอยู่ บ. สเีพชรบางบอน 
จก. 

1,000,000 

23/4/2546 1.26E+11 11754600388 คงอยู่ บ. ศรบีุญมา ซพั
พลาย จก. 

1,000,000 

12/7/2548 1.26E+11 1.27E+11 เสรจ็ชาํระ บ/ช บ. กว้งฮวดลง้ จก. 1,000,000 
17/2/2549 1.24E+11  คงอยู่ หจก. เกา้กุล 1,000,000 
1/5/2549 1.26E+11  คงอยู่ บ. ภเูขาทอง โฮม

บิล้ด ์จก. 
5,000,000 

24/10/2550 1.14E+11  คงอยู่ หจก. สุขสวสัดิ ์
เพน้ท ์แอนด ์
ฮารด์แวร ์

1,000,000 

 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ รา้นส ีแสงทว ี ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ บุญเลศิฮารด์แวร ์ ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ ประดษิฐภ์ณัฑ ์ ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ เสรมิเจรญิฮารด์แวร ์ ไมร่ะบ ุ

 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ 
ไทยรุ่งโรจน์ 
ฮารด์แวร ์

ไมร่ะบ ุ

 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ รุ่งโรจน์ ฮารด์แวร ์ ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ มหาชยัรุ่งเรอืง ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ แฟมลิี ่เพน้ท ์ ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ วฒันกจิ ฮารด์แวร ์ ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ มงคงโลหะไฟฟ้า ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบุ  คงอยู่ บ.จุมพล 90 ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ วาณชิย ์ฟิตติ้ง ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ ส.เคหะภณัฑ ์ ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ ชยัรุ่งเรอืงเพน้ท ์ ไมร่ะบ ุ
 ไมร่ะบ ุ  คงอยู่ บางบอนเพน้ท ์ ไมร่ะบ ุ

 



 
ประวติัผูศึ้กษา 

 
นายฉัตรชยั ลปิิกรกจิบวร เกดิเมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 2528 ส าเรจ็การศกึษาระดบั

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตบพติรพมิุข จกัรวรรด ิเมื่อปีการศกึษา 2550 และเขา้ศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ประสบการณ์ท างาน ในปี 2550 ท างานที่ บรษิทั 
เอ แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ต าแหน่ง Sale Representative  ต่อมาไดเ้ขา้ท างานที ่
บรษิทั เจ เอส วชิัน่ จ ากดั ในปี 2553 ต าแหน่ง Assistant Customer Development Manager 
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