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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธ

ตลาดในธุรกิจบริการใหเชาโรงงาน/คลังสินคามาตรฐาน : กรณีศึกษา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุและผลกระทบของปญหาท่ีมี
ตอธุรกิจ ตลอดจนการนําเสนอแนวทางการแกไขใหแกบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดกลยุทธ เพือ่เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ โดยไดออกแบบการวจิัยเปนการวจิัยเชิงคุณภาพ มีระเบียบ
วิธีการศึกษาวจิัยคนวา คือ การรวบรวมขอมูลทุติยภมิูจากแหลงขาวและงานวิเคราะหจากหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ในสวนของขอมูลปฐมภูมิ ผูศึกษาไดเขาทําการสัมภาษณ
เชิงลึกผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงลูกคาของบริษัทฯ และกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดขอมูลครบถวนทุก
แงมุม และ ผลการศึกษาพบวา บริษัทฯมีความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ผูศึกษา
จึงไดเสนอกลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโตแบบแนวนอน กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ คือ กล
ยุทธการสรางความแตกตาง กลยุทธระดบัหนาท่ีการตลาด คือ กลยุทธอ่ืนๆ คือกลยุทธดานวิจยัและ
พัฒนา ท้ังนี้เพื่อใหบริษัทฯมีความไดเปรียบในการแขงขัน และมีผลประกอบการที่เติบโตอยางยั่งยนื 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
        การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากทาน อาจารยเอ้ือจิต    
ทัศนะภาคย อาจารยที่ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาดทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําสาร
นิพนธ ขอขอบพระคุณอาจารยเอ้ือจิต ทัศนะภาคย อาจารย ดร. ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ  และ
อาจารย ดร. พีรพงษ ฟูศิริ  ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการ
คนควา น้ี  คอยใหความชวยเหลือและแนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา  ดัง น้ันทางผู จัดทํา
ขอขอบพระคุณทานตางๆเหลาน้ีเปนอยางสูง 
        ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท และ
ขอบคุณเพ่ือนรัก รวมถึงพ่ีๆนองๆ ในชั้นเรียนทกุคนของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอด
ระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี 
 ขอขอบพระคณุผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จํากัด 
(มหาชน) ที่เอ้ือเฟอขอมูล อํานวยความสะดวกในการสัมภาษณลกูคาของบริษทั และใหสัมภาษณ
อยางนาประทบัใจ และขอบคุณเจาหนาที่บัณฑติวทิยาลัย ที่คอยอํานวยความสะดวกในการศึกษา
ระดับปริญญาโทตลอดมานบัตั้งแตวันที่เขามาสมัครเรียน 
        สุดทายน้ีทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีจะเปนประโยชน
สําหรับทานทีส่นใจเพ่ือนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ขอมูลองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล            
คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
 

ประเภทธุรกิจ กอสรางโรงงาน/คลังสินคามาตรฐานเพื่อวัตถุประสงคในการใหเชา  
เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666) 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ    หอง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนน

สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท (662) 679-6565  โทรสาร (662) 287-3153 
 

ภาพรวมองคกร 

 
บริษัทมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท ไทคอน โล

จิสติคส พารค จํากัด และ Shanghai TICON Investment Management Company Limited 
โดยบริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูจัดสรางโรงงานใหเชา สวน
คลังสินคาใหเชาดําเนินการโดยบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด สําหรับ Shanghai 
TICON Investment Management Company Limited จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจใน
ประเทศจีน ทั้งน้ี ในการศึกษามุงเนนในหนวยธุรกิจคลังสินคาเพ่ือการใหเชา ซ่ึงอยูภายใตการ
บริหารงานของบริษัท ไทคอน โลจิสติกส พารค จํากัด ซ่ึงรายละเอียดของบริษัทมีดังตอไปน้ี 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล 
เซอรวิสเซส จํากัด 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค 
จํากัด 

Shanghai TICON Investment 
Management Company Limited 
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บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (TICON Logistics Park Company Limited: 
TPARK)  ถือหุนโดยบริษัทรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TPARK จัดตั้งขึ้นในเดือน
สิงหาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคลังสินคาใหเชา โดย TPARK ไดรับการสงเสริม
การลงทุนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนา เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไท
คอน-วังนอย และการพัฒนาคลังสินคาจํานวนหนึ่งในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

ณ วันที ่6 มกราคม 2554 TPARK มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 2,500 ลานบาท 
โดยในป 2552 TPARK ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

โครงสรางองคกร 
 

 
 

ที่มา : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูอํานวยการ 
(นายไว เชง ควน) 

 
 

กรรมการผูจัดการ 
(นายวีรพันธ พูลเกษ) 

 
 

ผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนาโครงการ 

(นายพรเทพ พิศาลางกูร) 
 

ผูอํานวยการ 
ฝายการตลาด 

(นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล) 
 
 

 
ผูอํานวยการ 
ฝายธุรการ 

(น.ส.ศิริพร สมบัติวัฒนา) 
 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายการเงิน 

(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

 
ผูอํานวยการ 
ฝายบัญช ี

(นายคมกฤษณ เลาวกุล) 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ผูตรวจสอบภายใน 
(น.ส.วุฒินี พิทักษสังข)๗๗๖ 

 

 

ผูจัดการทั่วไป  
(ดร. สมศักด์ิ ไชยพร) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ผูอํานวยการ  
ฝายการลงทุน 

(นายวีรพันธ พูลเกษ) 
(รักษาการ) 

งานนักลงทุน       สัมพันธ 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

 

คณะกรรมการสรรหา 
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 ภาพรวมของธุรกิจ 
 
บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูกอสรางคลังสินคามาตรฐานใหเชา ในนิคมอุตสาหกรรม สวน

อุตสาหกรรม เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และทําเลอ่ืนที่มีศักยภาพในประเทศไทย โดยโรงงาน
ของบริษัทตั้งอยูในนิคม/สวน/เขตสงเสริมอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ี 
ตาราง 1.1 ที่ตั้งคลังสินคาของบริษัท 

ท่ีต้ัง จังหวัด เขตสงเสริมการลงทุน 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนา 

ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-วังนอย 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-ลาดกระบัง 
ศูนยคลังสินคาอีสเทิรนซีบอรด 

ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
พระนครศรีอยุธยา 

ชลบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 

* ในกรณีที่นักลงทุนยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวันที่ 1 
มกราคม 2553 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยหลังจากน้ันจะถือวาอยูในเขตสงเสริมการ
ลงทุนที่ 2 

 
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

1.1.1  ผลิตภัณฑและบริการ 
        1.1.1.1  ผลิตภัณฑ 
คลังสินคาคุณภาพสูง  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ

บริษัท เปนผูพัฒนาอาคารคลังสินคาคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อใหเชา 
โลจิสติคสนับเปนกิจกรรมที่สําคัญในการกระจายวัตถุดิบ ชิ้นสวนอุปกรณ สินคาสําเร็จรูป 

และผลผลิตอ่ืน ๆ ผูจัดการกระจายสินคา ไมวาจะเปนตัวผูผลิตเอง หรือผูใหบริการโลจิสติคส
มักจะใชเงินลงทุนไปในระบบจัดการที่เก่ียวเน่ืองกับโลจิสติคส จึงเลือกที่จะใชบริการเชา
คลังสินคาแทน สงผลใหเกิดความตองการคลังสินคาที่อยูในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสที่ทันสมัย 
ซ่ึงบริษัทไดตอบสนองความตองการดังกลาว 

ปจจุบันกิจกรรมดานโลจิสติคสถือเปนกิจกรรมที่ผูประกอบการใหความสําคัญเปนอยาง
มาก อยางไรก็ดี ผูประกอบการตลอดจนผูใหบริการดานโลจิสติคสสวนใหญจําเปนตองใชเงิน
จํานวนมากสําหรับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ ที่
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สําคัญ รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวของ บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสของการพัฒนาอาคารคลังสินคา
เพ่ือใหผูประกอบการเหลาน้ันเชาแทนการลงทุนสรางเพ่ือเปนเจาของเอง  

คลังสินคาของบริษัทตั้งอยูในทําเลที่เปนยุทธศาสตรที่สําคัญ กลาวคือ ศูนยคลังสินคา
แหลมฉบังตั้งอยูใกลกับทาเรือ    แหลมฉบัง เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนาอยู
ระหวางกรุงเทพฯ กับทาเรือแหลมฉบัง และอยูใกลกับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
เหมาะแกการเปนศูนยกระจายสินคาที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงทางอากาศ การขนสงทางบก 
และการขนสงทางนํ้า เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส  ไทคอน-วังนอยเปนทางเชื่อมที่ดีสําหรับการ
กระจายสินคาระหวางกรุงเทพฯ และภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้ภายในเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนท้ัง 2 แหงยังมีเขตปลอดอากรเพื่อใหบริการแกผูประกอบการที่มี
การดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับการนําเขา/สงออกอีกดวย นอกจากน้ีบริษัทไดขยายการพัฒนา
โครงการไปในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความตองการของลูกคา
ซ่ึงเปนผูผลิตที่ประกอบการอยูในสวนอุตสาหกรรมดังกลาว และในปที่ผานมาบริษัทไดทําการ
ซ้ือที่ดินในทําเลอ่ืน ๆ เพ่ิม ไดแก ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, ที่ดินบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง และที่ดินบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาซ่ึงเปนผูผลิตที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดตามลําดับ และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
ของบริษัท   

คลังสินคาของบริษัทสามารถรองรับการจัดการคลังสินคาสมัยใหม การออกแบบตัวอาคาร
จะคํานึงถึงระยะหางของชวงเสา  การรับนํ้าหนักของพื้นอาคาร ความสูงของอาคาร จํานวน
ประตูสําหรับขนถายสินคา และอุปกรณชวยปรับระดับพ้ืนใหมีความลาดชันที่เหมาะสมกับความ
สูงของรถขนสงสินคา 

นอกจากคลังสินคารูปแบบมาตรฐานที่บริษัทไดพัฒนาขึ้นพรอมใหเชาเชนเดียวกับโรงงาน
มาตรฐานแลว บริษัทยังมีการสรางคลังสินคาตามรูปแบบและในทําเลท่ีลูกคาตองการ อีกทั้งมี
บริการซ้ือคลังสินคาจากลูกคาเพ่ือใหเชากลับคืนอีกดวย 

สัญญาเชาสวนใหญมีอายุ 3 ป โดยมีการเปดโอกาสใหลูกคาตอสัญญาได และบริษัทมีการ
กําหนดใหลูกคาชําระคามัดจําเปนจํานวน 3-6 เดือนของคาเชา 

ณ สิ้นป 2551 2552 และ 2553 บริษัทมีคลังสินคาใหเชาแกลูกคา คลังสินคาที่มีสัญญา
เชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได คลังสินคาวางพรอมใหเชา และคลังสินคาที่อยูระหวาง
การพัฒนา ดังน้ี 
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ตาราง 1.2 คลังสินคาของบริษัทที่ใหเชาแกลูกคา 
 สิ้นป 2551 สิ้นป 2552 สิ้นป 2553 

จํานวน พื้นที่เชา จํานวน พื้นที่เชา จํานวน พื้นที่เชา 
คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) 

คลังสินคาใหเชา 
คลังสินคาท่ีมีสัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรู

รายได 
คลังสินคาวางพรอมใหเชา 

คลังสินคาท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
คลังสินคาท่ีอยูในแผนการพัฒนา 

16 
8 
 
7 
22 
21 

80,246 
44,970 

 
27,580 
79,895 
135,183 

15 
2 
 

12 
17 
32 

61,580 
15,180 

 
50,540 
50,118 
137,058 

27 
6 
 

13 
11 
35 

103,370 
52,330 

 
64,904 
27,550 
127,718 

รวม 74 367,874 78 314,476 92 375,872 

ตาราง 1.3 รายละเอียดการขายในชวงป 2551-2553 
 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

จํานวน พ้ืนท่ีเชา จํานวน พ้ืนท่ีเชา จํานวน พ้ืนท่ีเชา 
คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) 

คลังสินคาท่ีขายใหกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

8 19,600 15 70,731 - - 

ในป 2553 บริษัทใหเชาคลังสินคาไดเพ่ิมขึ้นมากเม่ือเทียบกับปกอนหนา เน่ืองจากการฟน
ตัวของการลงทุนดังที่กลาวมาแลว  อยางไรก็ดี อัตราการการเชาคลังสินคาโดยเฉลี่ย 
(Occupancy rate) ในป 2553 ลดลงจากป 2552 เน่ืองจากบริษัทมีการขายคลังสินคาใหแก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยปลายป 2552 ตามตารางขางตน อีกทั้งบริษัทมีการกอสรางอาคาร
คลังสินคาเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับความตองการที่มากขึ้น 
ตาราง 1.4 อัตราการเชาคลังสินคาเฉลี่ย 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
อัตราการเชาคลังสินคาเฉล่ีย (รอยละ) 83 76 72 

ตาราง 1.5 ลูกคาที่ เชาคลังสินคาของบริษัทเปนผูประกอบการจากประเทศตาง ๆ ใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท  

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 
1.ยานยนต 
2.อิเล็กทรอนิคส และเคร่ืองใชไฟฟา 
3.อุปโภค บริโภค 
4.คาปลีก/คาสง 
5.อาหาร 
6.ผูใหบริการโลจิสติกส 
7.อ่ืนๆ 

25.6 
23.6 
14.6 
14.4 
11.8 
4.8 
5.2 

1.ญี่ปุน 
2.ออสเตรเลีย 
3.ไทย 
4.ฝรั่งเศส 
5.เนเธอรแลนด 
6.เยอรมนี 
7.อ่ืนๆ(เชนเกาหลี สหรัฐอเมริกา ฯลฯ) 

22.3 
15.3 
15.2 
14.6 
14.3 
12.4 
5.9 

รวม 100.0 รวม 100.0 
หมายเหต ุ: สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทใน

เดือนธันวาคม ป 2553 
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        1.1.1.2  บริการ 
บริการที่บริษัทเสนอใหลูกคา ไดแก 
การดัดแปลงคลังสินคา  
       บริษัทมีทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจนบริหารโครงการดวยตนเอง ทําใหบริษัท

สามารถใหความชวยเหลือลูกคาในการออกแบบ และดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคาใหมี
ความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของลูกคาได 

การจัดหาสาธารณูปโภค 
       บริษัทใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอกับความ

ตองการของลูกคา 
การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 
       บริษัทใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตท่ีจําเปนตอการเร่ิมดําเนินการ

ในเวลาอันรวดเร็ว เชน ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากน้ัน บริษัทยังมีบริการใหความ
ชวยเหลือลูกคาในการขอและตอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับพนักงานของลูกคาซ่ึง
เปนคนตางดาว 

บริการอ่ืน ๆ 
       นอกจากที่กลาวขางตน บริษัทมีการใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง ๆ ตาม

ความตองการเฉพาะของลูกคาเทาที่     จะสามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคา 
การแนะนําบุคลากรที่สําคัญใหแกลูกคา  
 
ขอมูลผลประกอบการ 
 

โครงสรางรายได ปจจุบันรายไดจากการขายโรงงาน/คลังสินคามีสัดสวนสูงที่สุดเม่ือเทียบ
กับรายไดรวมของบริษัท เน่ืองจากในแตละปบริษัทมีการขายโรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมากเพื่อนําเงินที่ไดมาใชขยายธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม 
รายไดคาเชารับและบริการยังคงเปนรายไดหลักที่สําคัญของบริษัท เน่ืองจากการใหเชาโรงงาน/
คลังสินคาเปนธุรกิจหลักของบริษัท 

รายไดทั้งสองประเภทคิดเปนประมาณรอยละ 80-90 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัท 
บริษัทยังมีรายไดอ่ืน ๆ อีกหลายประเภท ซ่ึงมีสัดสวนมากนอยแตกตางกันไปในแตละป  
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ตาราง 1.6 โครงสรางรายไดระหวางป 2551-2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางรายได 2551 2552 2553 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 2,205.20 64.45 1,530.00 58.44 1,737.75 55.33 

รายไดจากการเชาและการบริการ 811.65 23.72 809.23 30.91 850.87 27.09 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา 58.67 1.71 - - 157.18 5.00 

รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม 77.16 2.26 77.73 2.97 107.49 3.42 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวน
ไดเสีย 

86.57 2.53 158.67 6.06 168.59 5.37 

กําไรที่รับรูเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให
บริษัทรวม 

16.53 0.48 - - 38.90 1.24 

รายไดอื่น ๆ 165.68 4.84 42.53 1.62 80.16 2.55 

รวม 3,421.46 100.00 2,618.16 100.00 3,140.94 100.00 



 8 

ตาราง 1.7 งบดุลบรษิัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
         

 (หนวย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2551 2552 2553 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
   เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน 
   เงินลงทุนช่ัวคราว-ตั๋วเงินคลัง 
   ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 
   ลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
   มูลคางานระหวางกอสรางท่ียังไมไดเรียกเก็บ 
   ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

140,990,162 
- 

449,876,957 
12,461,492 

- 
1,460,063 

13,877,507 
51,667,501 

1.20 
- 

3.83 
0.11 

- 
0.01 
0.12 
0.44 

82,834,469   
29,996,615   

- 
17,378,214 

- 
992,491   

8,675,485   
24,232,995 

0.75 
0.27 

- 
0.16 

- 
0.01 
0.08 
0.22 

183,233,971   
847,370,315   

- 
13,695,281 
12,787,357 

191,013   
14,395,683   
51,574,906 

1.47 
6.79 

- 
0.11 
0.10 

- 
0.12 
0.41 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 670,333,682 5.71 164,110,269 1.48 1,123,248,526 9.00 
   เงินฝากประจําท่ีมีภาระค้ําประกัน  
   ลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงาน-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
   เงินลงทุนในบริษัทรวม - วิธีสวนไดเสีย 
   เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 
   สินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย – ราคาทุนสุทธิจากคา 
      เสื่อมราคาสะสม   
   สินทรัพยใหเชา - ราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 
   ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ - ราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร 
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

12,366,640 
- 

1,612,196,467 
256,500 

5,029,821,870 
 

4,089,601,007   
 83,257,962 
17,939,857   

203,330,251 
14,965,491 

0.11 
- 

13.74 
- 

42.87 
 

34.85 
0.71 
0.15 
1.73 
0.13 

11,658,640 
- 

1,923,354,843 
256,500   

4,797,699,647 
 

3,885,319,046   
92,060,300   
14,421,668   

201,883,168   
18,303,574 

0.10 
- 

17.31 
-   

43.19 
 

34.97   
0.83   
0.13   
1.82   
0.16 

10,858,640 
16,679,242 

1,820,709,679 
256,500   

 4,742,156,103 
 

3,921,053,800   
564,851,129   
12,914,544   

258,457,986   
13,443,592 

0.09 
0.13 

14.58 
-   

37.98 
 

31.41   
4.52   
0.10   
2.07   
0.11 

รวมสินทรัพย 11,734,069,727 100.00 11,109,067,655 100.00 12,484,629,741 100.00 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       

หน้ีสินหมุนเวียน       
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   เจาหน้ีการคา 
   เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
   สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

   หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
   ภาษีเงินไดคางจาย 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

1,061,692,666 
230,019,569 
173,690,400 
421,558,650 
80,800,000 

340,758,650 
1,500,000,000 

1,198,750 
237,680,203 
97,032,912 

9.05 
1.96 
1.48 
3.59 
0.69   
2.90 

12.78 
0.01 
2.03 
0.83 

160,000,000   
148,654,069   

- 
314,923,637 
151,272,000 
163,651,637 
500,000,000 

1,198,750 
320,488 

81,615,272 

1.44 
1.34 

- 
2.83 
1.36 
1.47 
4.50 
0.01 

- 
0.73 

1,715,647   
112,924,553   

315,000 
157,144,000 
157,144,000 

- 
1,000,000,000 

3,153,854 
229,063,331 
97,200,393 

0.01 
0.90 

- 
1.26 
1.26 

- 
8.01 
0.03 
1.83 
0.78 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,722,873,150 31.73 1,206,712,216 10.86 1,601,516,778 12.83 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

หุนกู 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 
เงินมัดจําจากลูกคา 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

1,416,895,979 
737,784,127 
679,111,852 

1,500,000,000 
4,352,604 

240,413,146 
- 

12.08 
6.29 
5.79 

12.78 
0.04 
2.05 

- 

1,793,947,692 
1,456,150,427 

337,797,265 
2,850,000,000 

3,153,854 
261,679,042 

- 

16.15 
13.11 
3.04 

25.65 
0.03 
2.36 

- 

864,334,000 
864,334,000 

- 
4,150,000,000 

- 
264,657,266 

7,130,308 

6.92 
6.92 

- 
33.24 

- 
2.12 
0.06 

รวมหน้ีสิน 6,884,534,879 58.67 6,115,492,804 55.05 6,887,638,352 55.17 
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งบดุล บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
       (ตอ) 

  (หนวย : บาท) 
    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2551 2552 2553 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน  
  ทุนจดทะเบียน - 1,037,252,920 หุน 
    - หุนสามัญ   1,037,252,920 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
ทุนที่ออกและชําระเต็มมลูคาแลว - 686,345,728 หุน 
    หุนสามัญ  686,345,728 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท             

659,854,052 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2552 และ       
658,068,853 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2551 

เงินรับลวงหนาคาหุน 
สวนเกินมูลคาหุน 
   - สวนเกินมูลคาหุนบุรมิสิทธ ิ
   - สวนเกินมูลคาหุนสามัญ   
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ 
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย 
กําไรสะสม 
   - จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 
   - ยังไมไดจัดสรร 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 

 
 

895,327,769 
 

658,068,853 
 
 
-  

2,654,104,789 
-  

2,654,104,789  
-   

(20,050,000) 
 

89,532,777  
1,467,878,205  

-   
224 

 
 

7.63 
 

5.61 
 
  
-   

22.62  
-   

22.62  
-   

 (0.17) 
 

0.76  
12.51  

-   
- 

 
 

1,037,252,920 
 

659,854,052 
 
 

2,935,785 
2,666,601,182 

- 
2,666,601,182 

- 
(20,050,000) 

 
103,725,292 

1,580,508,416 
- 

124  

 
 

9.34 
 

5.94 
 
 

0.03 
24.00 

- 
24.00 

- 
(0.18) 

 
0.93 

14.23 
- 
- 

 
 

1,037,252,920 
 

686,345,728 
 
 

105,587,553 
2,857,905,222 

- 
2,857,905,222 

(406,768) 
(20,050,000) 

 
103,725,292 

1,863,884,264 
- 

98 

 
 

8.31 
 

5.50 
 
 

0.85 
22.89 

- 
22.89 

- 
(0.16) 

 
0.83 

14.93 
- 
- 

รวมสวนของผูถือหุน 4,849,534,848 41.33 4,993,574,851 44.95 5,596,991,389 44.83 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 11,734,069,727  100.00  11,109,067,655 100.00  12,484,629,741 100.00  
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ตาราง 1.8 งบกําไรขาดทนุบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
ยอย 

        
            (หนวย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

    2551 2552 2553 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได       
   รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 
 คาเชารับและคาบริการ 
 รายไดจากงานรับเหมากอสราง 
 รายไดคาสาธารณูปโภค 
 รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม 
 รายไดอ่ืน 

58,666,400 
2,205,202,452 

811,648,939 
126,963,212 
20,776,694 
77,156,721 
17,943,907 

1.77 
66.45 
24.46 
3.83 
0.63 
2.33 
0.54 

- 
1,530,000,000 

809,231,268 
20,719,152 
13,244,372 
77,731,226 
8,562,801 

- 
62.21 
32.90 
0.84 
0.54 
3.16 
0.35 

157,176,750 
1,737,747,003 

850,872,730 
20,628,524 
16,523,867 

107,490,798 
43,011,629 

5.36 
59.24 
29.01 
0.70 
0.56 
3.66 
1.47 

รวมรายได 3,318,358,325 100.00 2,459,488,819 100.00 2,933,451,301 100.00 

ตนทุนและคาใชจาย       
  ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 

  ตนทุนการใหเชาและบริการ 
  ตนทุนจากงานรับเหมากอสราง 
  ตนทุนคาสาธารณูปโภค 
  คาใชจายในการขายและบริหาร 
  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  คาใชจายอ่ืน 

39,860,331   
1,298,031,089 

189,074,960 
92,095,223 
20,770,345 

225,244,628 
36,313,106 

960,585 

1.20 
39.12 
5.70 
2.78 
0.63 
6.79 
1.09 
0.03 

- 
1,052,325,688 

198,518,585 
13,448,508 
13,244,372 

233,582,137 
32,878,990 
2,823,750 

- 
42.79 
8.07 
0.55 
0.54 
9.50 
1.34 
0.11 

95,665,141 
959,254,316 
194,494,616 
15,904,898 
16,523,867 

256,641,046 
38,039,036 
4,922,550 

3.27 
32.70 
6.63 
0.54 
0.56 
8.75 
1.30 
0.17 

รวมตนทุนและคาใชจาย 1,902,350,267 57.33 1,546,822,030 62.89 1,581,445,470 53.92 

กําไรกอนกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 
คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
  กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม     
  กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 

1,416,008,058 
 

86,568,527 
16,534,020   

(283,018,403) 

42.67 
2.61 
0.50       
8.53 

912,666,789 
 

158,672,914 
- 

(88,957,750) 

37.11 
 

6.45 
- 

3.62 

1,352,005,831 
 

168,587,006 
38,900,885 

(219,029,009) 

46.09 
 

5.75 
1.33 
7.47 

  กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  คาใชจายทางการเงิน 

1,236,092,202 
(266,404,971) 

37.25 
8.03 

982,381,953 
(293,843,053) 

39.94 
11.95 

1,340,464,713 
(261,438,014) 

45.70 
8.91 

  กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  ภาษีเงินได 

969,687,231 
(244,830,232) 

29.22 
7.38 

688,538,900 
(35,262,122) 

28.00 
1.43 

1,079,026,699 
(257,928,090) 

36.78 
8.79 

กําไรสุทธิ 724,856,999 21.84 653,276,778 26.56 821,098,609 27.99 
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

724,856,950 
49 

21.84 
- 

653,276,768 
10 

26.56 
- 

821,098,579 
30 

27.99 
- 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 1.11 0.99 1.22 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 1.10 0.99 1.15 
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ตาราง 1.9 งบกระแสเงินสดบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
ยอย 

        
                 (หนวย : บาท) 

        งบรวม 
        ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

        2551 2552 2553 

        จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 
บวก: กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 
ดอกเบี้ยจาย 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  
กําไรจากการดําเนินงานกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย ดอกเบี้ยจายและภาษีเงิน
ได 
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
ขาดทุน (กําไร) จากการขาย/ตัดจําหนายอุปกรณ 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 
กําไรท่ีรับรูเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 
รายไดดอกเบี้ย 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
(กําไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 
ตนทุนท่ีดินและอาคารโรงาน/คลังสินคาท่ีขาย  
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 
ลูกหนี้การคา และมูลคางานกอสรางท่ียังไมไดเรียกเก็บ 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รับดอกเบี้ย 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงาน 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
เงินมัดจําจากลูกคา 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 
ดอกเบี้ยจาย 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
724,856,950 

49 
263,890,308 
244,830,232 

1,233,577,539 
 

14,736 
218,297,129 

- 
266,484,383 
(6,954,149) 

 
31,920 

- 
1,330,574,503 

(86,568,526) 
 

2,955,457,535 
(6,467,702) 
(7,880,253) 
12,001,445 
(7,111,061) 

- 
(450,289) 

- 
24,732,024 
(2,688,629) 

2,967,593,070 
(255,246,589) 
(352,785,050) 

 
653,276,768  

10  
288,892,892  
35,262,122 

977,431,792 
  

(429,760) 
258,647,884  

-  
88,957,750  

 (1,667,363) 
 
- 

867,898 
1,021,048,389  
 (158,672,914) 

 
2,186,183,676  

 (4,449,150) 
5,336,969  
1,667,363  

23,457,924 
-  

(3,338,084) 
- 

(10,939,039) 
21,265,896  

2,219,185,555  
 (288,257,028) 
 (272,469,742) 

 
821,098,579  

30  
253,328,179  
257,928,090 

1,332,354,878 
  

(312,476) 
265,172,583  
(38,900,885)  
219,029,009  
 (4,514,076) 

 
4,918,623 

(27,984,490) 
994,814,478  

 (168,587,006) 
 

2,575,990,638  
 (434,213) 

(5,720,198)  
4,514,076  

 (27,803,983) 
(29,466,599)  

4,859,983 
315,000 

3,695,612 
2,978,224  

2,528,928,540  
 (241,131,111) 
 (78,629,757) 

รวมเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,359,561,431 1,658,458,785 2,209,167,672 
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งบกระแสเงินสด บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
(ตอ) 

                                                                                                                                                                     (หนวย : บาท) 
          งบรวม 
          ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
          2551 2552 2553 
          จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ  
  เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
  เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม 
  เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 
  เงินฝากประจําท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 
  เงินสดจายซื้อสินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพย
ใหเชา  
  เงินสดจายซื้อ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
  เงินสดจายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  รับเงินปนผลจากบริษัทรวม 

 
355,104 

(99,995,594) 
(1,280,835,744) 

- 
24,045,280 

 
(2,579,100,897) 

(13,949,589) 
(4,363,236) 

131,698,500 

 
2,455,089 

419,880,342 
(458,204,906) 

44,144,685 
708,000 

 
(1,093,709,154) 

(7,919,931) 
(177,132) 

166,699,111 

 
482,463 

(817,373,700) 
(531,586,716) 
445,633,240 

800,000 
 

(1,739,984,934) 
(6,190,257) 
(2,385,392) 

205,042,013 
รวมเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,822,146,176) (926,123,896) (2,445,563,283) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
  เงินสดรับจากกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
  เงินสดรับจากกูยืมระยะยาว 
  เงินสดรับจากการออกหุนกู 
  จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
  จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 
  จายคืนหุนกู 
  เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 
  เงินปนผลจาย 

 
1,055,587,692 

835,362,427 
691,850,000 

1,000,000,000 
(139,437,900) 

(1,297,740,460) 
- 

57,477,443 
(784,572,358) 

 
(901,692,665) 
1,609,700,000 
1,572,667,000 
1,850,000,000 
(820,861,700) 

(2,091,088,600) 
(1,500,000,000) 

17,217,377 
(526,431,994) 

 
(158,284,353) 
105,360,000 

- 
2,300,000,000 
(691,304,427) 
(501,448,903) 
(500,000,000) 
320,447,484 

(537,568,274) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,418,526,844 (790,490,582) 337,201,527 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 

- 
(44,057,901)   
185,048,063 

- 
(58,155,693) 
140,990,162 

(406,414) 
100,399,502 
82,834,469 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 140,990,162 82,834,469 183,233,971 
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
เงินสดจายในระหวางป  
  ดอกเบี้ยจายท่ีบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย 
รายการท่ีมิใชเงินสด 
  โอนสินทรัพยระหวางการพัฒนาและสินทรัพยพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยให
เชาเปนตนทุนขาย 
     อสังหาริมทรัพย 
  ซื้อสินทรัพยถาวรโดยยังมิไดชําระเงิน 
  โอนสินทรัพยระหวางการพัฒนาเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 
 

20,098,765 
 
 

1,330,574,503 
 

409,261,323 
- 

 
 

10,350,006 
 
 

1,021,048,389 
 

153,006,673 
20,011,448 

 
 

1,216,562 
 
 

994,814,478 
 

116,078,407 
504,004,161 
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ภาวะอุตสาหกรรม  บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) จดเขา
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง ประกอบธุรกิจกอสรางคลังสินคา และโรงงานเพื่อใหเชา ความ
ตองการเชาโรงงาน/คลังสินคามีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นภายหลังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกตั้งแต
ปลายป 2552  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการยายฐานการผลิตเขามาในประเทศแถบเอเซีย
เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นแนวโนมที่ผูประกอบการไมตองการลงทุนในสินทรัพยถาวร แตตองการใช
เงินทุนที่มีอยูใหเปนประโยชนที่สุด จะเปนปจจัยสนับสนุนใหมีความตองการเชาโรงงาน/
คลังสินคาเพ่ิมมากขึ้น 

สภาพการแขงขัน  การใหบริการใหเชาโรงงานและคลังสินคาในปจจุบันยังมีไมมาก 
ผูประกอบการรายใหมจะตองใชเงินทุนสูง และใชระยะเวลานานในการพัฒนาโครงการและ
บริการท่ีครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาโรงงานและคลังสินคาใหเชาใหมีความ
ไดเปรียบทั้งในแงของปริมาณและการกระจายตัวของทําเลที่ตั้ง 

การสรางโรงงานมาตรฐานใหเชาในปจจุบันถือวามีการแขงขันไมสูงนัก ปจจุบันมีบริษัทที่
จัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก บริษัท 
เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลด จํากัด และบริษัท สวนอุตสาหกรรมปนทอง จํากัด 

อยางไรก็ตาม บริษัทที่ทําธุรกิจพัฒนาโรงงานใหเชาเปนธุรกิจหลัก มีเพียงบริษัทเทาน้ัน
ซ่ึงมีความไดเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ กลาวคือ บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจการ
สรางโรงงานเพื่อใหเชาในทําเลที่ตั้งที่หลากหลาย และมีบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ลูกคาแบบครบวงจร (One stop service) ทั้งการติดตอขอใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงาน
ราชการที่ชวยใหลูกคา     ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติสามารถเร่ิมดําเนินงานไดในระยะเวลา
อันสั้น การชวยเหลือเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
รวมทั้งบริการหลังการขายที่ใหการดูแลอยางใกลชิดและรวดเร็ว นอกจากนั้น การที่บริษัทอยูใน
ธุรกิจน้ีมากวา 20 ป และมีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 60 บริษัทจึงมีความไดเปรียบจากการ
ประหยัดตอขนาด (Economies of scale) อีกดวย  
 
1.2  ปญหา และลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 

1.2.1  การกระจุกตัวของผูเชาในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  ณ 31 ธันวาคม 2553 
ลูกคาที่เชาโรงงานของบริษัทรอยละ 33 เปนผูประกอบการจากประเทศญี่ปุน และรอยละ 33 
เปนผูผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและ อิเล็กทรอนิคส ตามตารางที่แสดง
ขางลาง 
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ตาราง 1.10 สัดสวนลูกคาที่ใชบริการเชาคลังสินคา 
 

Auto parts 33.2 % 

Electronics 24.3 % 

General Logistics 10.9 % 

Retailers 10.1 % 

Consumer product 7.8 % 

Foods 6.4 % 

Others 7.3 % 

 100 % 
 

  

Japan 32.9 % 

Germany 23.2 % 

Netherlands 10.1 % 

Australia 8.2 % 

Thailand 8.2 % 

France 7.8 % 

Others (e.g. Korea, China etc.) 9.6 % 

 100 % 
 

  

Note : The percentages were calculated based on rental and services income received in 
June 2011. 
 

1.2.2  การไมมีผูเชา คลังสินคาที่อยูในแผนการกอสรางในปจจุบัน  ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
2553 บริษัทมีคลังสินคา 35 หลัง ที่อยูในแผนการกอสราง โดยบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการ
ไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาที่จะสรางแลวเสร็จตามแผนการกอสรางในปจจุบัน  
ตาราง 1.11 ที่ดิน และโรงงานและคลังสนิคาเพ่ือขาย/ใหเชา  บริษทัมีทรัพยสินที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 

 หนวย:อาคาร 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /      
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม  

โลจิสติคส/ศูนยคลังสินคา 

โรงงาน/
คลังสินคาท่ีม ี
สัญญาเชาและ 
รับรูรายไดแลว 

โรงงาน/
คลังสินคาท่ีม ี
สัญญาเชาแต

ยัง 
ไมรับรูรายได 

โรงงาน/
คลังสินคา    
สรางเสร็จ 
พรอมใหเชา 

โรงงาน/
คลังสินคา      
ท่ีอยูระหวาง 
การพัฒนา 

โรงงาน/
คลังสินคาท่ีอยู 
ในแผนงาน 
การกอสราง 

รวม 
มูลคาตามบัญช ี

(ลานบาท) 

โรงงาน        

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2 - - - - 2 28.91 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 10 2 1 5 24 42 1,016.44 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 25 1 5 - - 31 297.74 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 12 - 8 - 10 30 752.95 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 2 1 2 - - 5 112.89 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 27 2 9 3 16 57 1,364.35 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 2 2 14.02 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 1 - - - - 1 16.66 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 7 - 1 1 1 10 356.37 
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ตาราง ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (ตอ) 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /      
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม  

โลจิสติคส/ศูนยคลังสินคา 

โรงงาน/
คลังสินคาท่ีม ี
สัญญาเชาและ 
รับรูรายไดแลว 

โรงงาน/
คลังสินคาท่ีม ี
สัญญาเชาแต

ยัง 
ไมรับรูรายได 

โรงงาน/
คลังสินคา    
สรางเสร็จ 
พรอมใหเชา 

โรงงาน/
คลังสินคา      
ท่ีอยูระหวาง 
การพัฒนา 

โรงงาน/
คลังสินคาท่ีอยู 
ในแผนงาน 
การกอสราง 

รวม 
มูลคาตามบัญช ี

(ลานบาท) 

นิคมอุตสาหกรรมบอวิน - - - - 12 12 72.24 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 4 2 2 2 3 13 273.58 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 11 - - - - 11 309.75 

 คลังสินคา        

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - บางนา 14 2 7 5 13 41 2,019.12 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 10 - 1 - - 11 438.86 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - วังนอย 1 2 4 6 10 23 781.82 

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 2 - 1 - - 3 235.99 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  - - - - 7 7 94.20 

 ศูนยคลังสินคาอีสเทิรนซีบอรด - 2 - - 5 7 82.96 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - ลาดกระบัง - - - - - - 394.36 

รวม 128 14 41 22 103 308 8,663.21 

หมายเหตุ : บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินและโรงงาน/คลังสินคาในนิคม/สวนอุตสาหกรรม/เขต
สงเสริมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส และศูนยคลังสินคา ตามท่ีกลาวขางตน ยกเวนท่ีดินในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเปนการเชาระยะยาว  

จากตารางขางตนจะเห็นไดวามีโรงงานและคลังสินคารวม 308 แหง คิดเปนมูลคาตาม
บัญชี 8,663.21 ลานบาท ในจํานวนทั้งหมดน้ีเปนโรงงาน/คลังสินคาวาง อยูระหวางการพัฒนา 
และอยูในแผนงานกอสรางเปนจํานวนถึง 166 แหง คิดเปนรอยละ 54 ของจํานวนโรงงาน/
คลังสินคาที่มีทั้งหมด และคิดเปนมูลคาตามบัญชีถึง 4,678 ลานบาท 
สรุป  

- ปญหาระดับองคกร คือ มี คลังสินคาวางจํานวนมาก เน่ืองบริษัทไดสรางคลังสินคาเพ่ือ
รองรับความตองการของลูกคาในอนาคตไวเปนจํานวนมาก แตอัตราการเพ่ิมของลูกคาชากวา
อัตราการเพ่ิมขึ้นของคลังสินคา ทําใหอัตราการเชาคลังสินคาลดลงทุกปตั้งแต 2550-2553 และมี
กลุมลูกคาหลักกระจุกอยูในอุตสาหกรรมเพียง 1-2 อุตสาหกรรม ทําใหการกระจายความเสี่ยงใน
ของลูกคาในพอรตมีนอย  

- ปญหาระดับธุรกิจ คือ การแขงขันดานการหาทําเล เน่ืองจากโรงงาน/คลังสินคาสามารถ
สรางไดตามความตองการของลูกคา หากมีทําเลที่ดีจะสรางความแตกตาง และมูลคาของ
โรงงาน/คลังสินคาไดมาก ทําใหเปนที่ตองการของตลาดมากเชนกัน 

- ปญหาระดับหนาที่คือ ฝายการตลาด และฝายจัดหาที่ดินตองพัฒนาทีม Research ที่ดิน 
ใหมีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือประเมินความตองการของตลาด และ
ความเปนไปไดในการลงทุนในพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ใหทันตอความตองการของตลาด  
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1.3  ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 

1.3.1 การกระจุกตัวของผูเชา  หากมีการชะลอตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาว 
อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท  

การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต เชน เหตุการณภัยพิบัติในญี่ปุน ทําให โตโยตา 
ประเทศไทยตองลดการผลิตรถยนตลง 70% หรือการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา จะสงผลกระทบอยาง
มากกับอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากตนทุนคาแรงโดยตรงคิดเปนสัดสวน 9% และเงินเดือน
กับคาจางพนักงานคิดเปนสัดสวน 14% ของยอดขายรวม  

การชะลอตัวของอุตสาหรรมชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส ซ่ึงทีมวิจัยจากบริษัทหลักทรัพยไทย
พาณิชยใหความเห็นวา นาเปนหวงเพราะมีความเปราะบางตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯ และยุโรป อัตรากําลดลงจากการขึ้นคาจาง อีกทั้งกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสยังได
ประโยชนจากการลดภาษีนอย เพราะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจาก BOI อยูแลว และบาง
โรงงานยังหยุดชะงักจากปญหานํ้าทวม 

อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาผลกระทบดังกลาวจะมีไมมากนัก เน่ืองจากลูกคาของบริษัท
ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส/เคร่ืองใชไฟฟา เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคสที่หลากหลายซ่ึงรวมถึงเคร่ืองใชไฟฟาซ่ึงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีความ
เก่ียวของกัน ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิคสในรถยนต อุตสาหกรรมรับจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิคสทั่วไป (Electronic 
Manufacturing Services) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เปนตนสําหรับการลงทุนจาก
ประเทศญ่ีปุนนั้น ผูประกอบการจากประเทศญ่ีปุนเปนผูลงทุนอันดับหน่ืงในประเทศไทยจึงเปน
เหตุใหบริษัทซ่ึงมีสวนแบงการตลาดของโรงงานใหเชาสูงที่สุดในประเทศมีลูกคาเชาโรงงานจาก
ประเทศญี่ปุนมากเปนไปตามสัดสวน บริษัทมีความเห็นวาในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยยังคง
เปนประเทศในลําดับตน ๆ ที่นักลงทุนมีความสนใจเขามาลงทุนจากความไดเปรียบในดาน
ตนทุนการผลิตโดยรวม  

1.3.2 การไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาที่อยูในแผนการกอสรางในปจจุบัน  การที่บริษัทมี
โรงงานหรือคลังสินคาวางเปนสัดสวนที่สูง คิดเปนมูลคาตามบัญชีกวา 4,678 ลานบาทน้ัน 
หมายความวา สินทรัพยของบริษัท มูลคากวา 4,000 ลานน้ันมิกอใหเกิดรายได ซํ้ายังจะสงผล
ใหบริษัทมีตนทุนการบํารุงรักษาเพ่ือรักษาใหอยูในสภาพพรอมใหเชา ตนทุนในการพัฒนา  และ
มีภาระตนทุนการกอสราง อีกทั้งมูลคาของสินทรัพยยังลดลงจากคาเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น ซ่ึง
บริษัทมีนโยบายการคิดคาเสื่อมราคาอาคารโรงงาน/คลังสินคาในอัตรารอยละ 5 ตอป ของมูลคา
ตนทุนอาคาร และหากมีโรงงาน/คลังสินคาวางมากเกินไปตามนโยบายของบริษัท แผนก
กอสรางของบริษัทจะตองชะลอหรือหยุดการทํางานเชนกัน 
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1.4  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.4.1  เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปญหา หาความตองการที่กลุมลูกคาเปาหมายตองการ 
ประเด็นที่ใชในการตัดสินใจเชาโรงงาน/คลังสินคาแหงใดแหงหน่ึง 

1.4.2  เพ่ือหาแนวทางในการสรางกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพ่ือรักษาลูกคาเดิม 
และสรางฐานลูกคาใหม ในธุรกิจใหเชาโรงงานและคลังสินคา โดยเนนการกระจายไปยังกลุม
ลูกคาใหมนอกเหนือจากกลุมลูกคาหลัก เพ่ือกระจายความเสี่ยงของโครงสรางรายได 

 
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ระยะสั้น  - ทําใหเขาใจแนวทางการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการสรางโรงงาน/
คลังสินคาเพ่ือใหเชาดียิ่งขึ้น ไดทราบความตองการของตลาด รับรูปญหา และสาเหตุที่เกิดขึ้น 
จนถึงผลกระทบตอบริษัทฯ 

ระยะกลาง – ชวยในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด และกลยุทธทางการแขงขัน ซ่ึง
นําไปสูการวางแผนการผลิตของบริษัทในอนาคต 

ระยะยาว – บริษัทฯ เติบโตอยางตอเน่ืองจากฐานรายไดจากการดําเนินงานที่กวางขึ้น 
อัตราสวนกําไรที่ม่ันคง รายไดจากการเชาโรงงาน/คลังสินคา และการบริการมีความสม่ําเสมอ
ชวยเพิ่มความสมดุลใหกับโครงสรางรายได 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
ในการศึกษาเรื่องกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจบริการใหเชาโรงงาน/คลังสินคา

มาตรฐาน กรณีศึกษา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด(มหาชน) ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาความรูและไดดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปน
แนวคิดประกอบการวิจัย ดังน้ี 

2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ 
2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2.1  การจัดการเชิงกลยุทธ 
 
2.1.1  การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  การเสริมสรางองคกรใหแข็งแกรง  มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคของการแขงขันทางธุรกิจ  ผูนําหรือผูบริหารขององคกรที่
บทบาทสําคัญ และไดรับการสนับสนุนจากพนักงานระดับปฏิบัติการ  การไดเปรียบในการ
แขงขันจะเกิดขึ้นได  ผูนําหรือผูบริหารจําเปนตองมีแนวทางในการดําเนินงานที่มีความชัดเจน  
โดยเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) การกําหนดเปาหมาย (Goals) การกําหนดคุณคาและ
ความเชื่อรวมกัน (Value and Belief) และการกําหนดกลยุทธ (Strategies) บทบาทพนักงาน
ระดับปฏิบัติการเปนบทบาทของการสนับสนุนและประสานงาน ทําใหเกิดแนวทางการปฏิบัติ มี
รายละเอียดดังน้ี  

เม่ือกลาวถึงการสรางความเปนผูนําขององคกรคนสวนมากจะมีความเขาใจวาเปนบทบาท
ของผูนําหรือผูบริหารขององคกรเพียงฝายเดียวที่จะทําใหองคกรมีความแข็งแกรง และการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ ซ่ึงก็มีสวนที่ถูกตองสวนหนึ่ง  แตถาหากขาดการสนับสนุน
จากบทบาทการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการแลว   ความแข็งแกรงและการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจก็อาจจะเกิดขึ้นไดยาก  ดังนั้น  การประสานกันระหวางบทบาทของ
ผูนํากับบทบาทของพนักงานระดับปฏิบัติการ  ยอมเปนหนทางที่จะกอใหเกิดความสําเร็จอยาง
แนนอนแตทั้งน้ีบทบาทของผูนําหรือผูบริหารจําเปนตองมีแนวทางในการดําเนินงานที่มีความ
ชัดเจน  โดยเริ่มจากการที่ผูนําหรือผูบริหารจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) การกําหนด
เปาหมาย (Goals) การกําหนดคุณคาและความเชื่อรวมกัน (Value and Belief) และการกําหนด

5555 
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กลยุทธ (Strategies) ในดานบทบาทของพนักงานระดับปฏิบัติการเปนบทบาทของการ
สนับสนุนและประสานงาน ทําใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม   ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

-  บทบาทของผูนําหรือผูบริหาร  การประสบความสําเร็จของการที่จะทําใหองคกรเปน
ผูนําทางธุรกิจ   และสามารถแขงขันกับคูแขงขันทางธุรกิจไดเปนอยางดี  ผูนําหรือผูบริหาร
จําเปนตองมีความเฉลียวฉลาด  ทั้งระดับสติปญญาและระดับวุฒิภาวะทางอารมณ  ซ่ึงจะเปน
แนวทางที่จะทําใหกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพผูนําหรือ
ผูบริหารจะบริหารจะตองใชแนวคิดที่แนวทางขององคกร นําไปสูความสําเร็จ  สําหรับบทบาท
ของผูนําหรือผูบริหารที่จะทําใหองคกรไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจควรมีดังน้ี  

-  การกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  การกําหนดวิสัยทัศนเปนบทบาทแรกของภาวะหนาที่
ของผูนํา  หรือผูบริหารองคกรวิสัยทัศนที่ผูนําหรือผูบริหารจะตองใหความสําคัญ  ควรมีลักษณะ
ที่กอใหเกิดความรูสึกนาสนใจ  การกอใหเกิดความหมายในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนบุคคล  
การกําหนดมาตรฐานของความเปนเลิศที่โดดเดน  และเปนตัวเชื่อมความเปนอดีตที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จในอนาคต  โดยปกติแลวการกําหนดวิสัยทัศนจะตองมีความชัดเจน  สั้น  และเขาใจ
งายตอการนําไปสูการปฏิบัติ  เชน  การกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทวอลท  ดิสนีย (Walt 
Disney) คือ การทําใหทุก ๆ คนมีความสุข เปนตน 

-  การกําหนดเปาหมาย (Goals)  การกําหนดเปาหมายที่ดีควรมาจากการที่นําวิสัยทัศน
มาพิจารณา ในการกําหนดเปาหมายท้ังเปนเปาหมายที่เปนทางการ (Official Goal) และ
เปาหมายปฏิบัติการ (Operative Goals)  

       เปาหมายที่เปนทางการ (Official Goal)  เปนการกําหนดทิศทางขององศการใน
อนาคต โดยอธิบายถึงวิสัยทัศนขององคกรและคุณคาของการมาอยูรวมกันในองคกร ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความเปนนํ้าหน่ึงอันเดียวกันเปนเกณฑสําหรับจูงใจทรัพยากรบุคคลในองคกร และ
สรางบรรยากาศ ในการทํางานใหกับพนักงาน  

       เปาหมายปฏิบัติการ (Operative Goals)  เพ่ืออธิบายถึงการวัดผลที่เฉพาะเจาะจง
ขององคกร ในเรื่องที่เก่ียวของกับความสําเร็จขององคกร กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
สั้นกวาเปาหมายที่เปนทางการซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การ
บํารุงรักษา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

-  การกําหนดคุณคาและความเชื่อรวมกัน (Value and Belief)  ในการทํางานรวมกัน
จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันทํางาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําหรือผูบริหารที่มีบทบาท
ที่เหนือกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ จึงตองมีการกําหนดคุณคาของตัวเองโดยความสํานึกใน
ความรับผิดชอบ (Accountability) ความเปนกลาง (Neutrality) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(Participation) การมีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ (Transparency) 
การมุงสูผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน (Result Orientation) และความเปนมืออาชีพในหนาที่การงาน
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ที่ทําอยู (Alums) ผูนําหรือผูบริหารพนักงานทุกคนที่ความรูมีความสามารถที่จะทํางานรวมกัน
ไดเปนอยางดี ไมมีการแบงพรรคแบงพวกที่จะทําใหเกิดการแตกแยก 

-  การกําหนดกลยุทธ (Strategies)  เปนหนาที่และบทบาทที่ผูนําหรือผูบริหาร นํา
เปาหมายที่เปนทางการ และเปาหมายปฏิบัติการมาพิจารณารวมกัน เพ่ือใหทราบทิศทางของ
การดําเนินงานขององคกรวา ควรจะเปนไปในทิศทางใด ซ่ึงการที่จะไดทิศทางของการ
ดําเนินงานที่ถูกตองและชัดเจนนั้น ผูนําหรือผูบริหารจะตองพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกขององคกร ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

 
SWOT Analysis   
 

สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เปนสิ่งที่ผูนําหรือผูบริหารควบคุม
ใหเปนไปในทิศทางของเปาหมายท่ีเปนทางการ และเปาหมายการดําเนินการภายในองคกร 
เปนเคร่ืองมือสําหรับการควบคุมเพ่ือกอใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขัน มีดังน้ี  

       -  จุดแข็ง (Strengths)  การคนหาจุดแข็งขององคกรจะเปนขอไดเปรียบ และมีความ
แตกตางไปจากคูแขงขันทางธุรกิจ  ทําใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจสามารถาจดจําและ
ใหความสนใจไดเปนพิเศษ  เรียงลําดับความสําคัญ  ตั้งแตจุดแข็งที่มีความสําคัญที่สุดจนถึงมี
ความสําคัญนอยที่สุด  ทั้งนี้  เพ่ือที่จะสามารถนําจุดแข็งเหลาน้ันมาสรางเปนแนวทางการ
กําหนดกลยุทธขององคกร  ใหมีความชัดเจนและถูกตองมากขึ้น  

       -  จุดออน (Weaknesses) องคกรทุกองคกรที่จุดออนดวยกันทั้งสิ้น การยอมรับ
จุดออนและที่มาจุดออนใหกลับกลายเปนจุดแข็ง  ก็เปนอีกหนทางหนึ่งของการสรางศักยภาพ
ของการแขงขันทางธุรกิจ และความเจริญกาวหนาขององคกร  

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร (External Environment) เปนสิ่งที่ผูนําหรือผูบริหารไม
สามารถควบคุมได นอกจากที่วิสัยทัศนกวางไกล มักจะคาดการณลวงหนาถึงสภาพปญหาหรือ
อุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นมาในอนาคต โดยศึกษาเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

       -  โอกาส  (Opportunities) มีอยูทั่วไปในธุรกิจ ผูนําหรือผูบริหารจะหยิบยกมาใชเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพขององคกร และการไดเปรียบทางการแขงขันพิจารณาทางโอกาสที่
เหนือกวาผูอ่ืน 

       - อุปสรรค (Treats) ที่จะเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือหาแนวทางในการ
ปองกัน และรับมือ 
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TOWS Matrix 
 

ตาราง 2.1 TOWS Matrix 
                 ปจจัยภายใน 
 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
 

จุดออน ( W ) 
 

โอกาส ( O ) 
 

SO 
กลยุทธเชิงรุก ใชจุดแข็ง 

เกาะกุม 
โอกาส 

WO 
กลยุทธเชิงแกไขเอาชนะ 

จุดออนโดยอาศัย 
โอกาส 

อุปสรรค ( T ) 
 

ST 
กลยุทธเชิงปองกันใช 
จุดแข็งหลีกเล่ียง 

อุปสรรค 

WT 
กลยุทธเชิงรับลด 

จุดออนและหลีกเล่ียง 
อุปสรรค 

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และขอจํากัดแลว   ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซ
โดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix   โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูล
ที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดออกมาเปน
ยุทธศาสตรหรือกยุทธประเภทตาง ๆ  

ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร
และกลยุทธน้ัน จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.  การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดลอมที่เปน
การระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ สวนการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและขอจํากัดจะเปนการประเมินภายนอกองคการ กลาวไดวา 
ประสิทธผิลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix น้ีจะขึ้นอยูกับความสามารถใน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่ละเอียดในทกุแงมุม เพราะถาวเิคราะหไม
ละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับ
โอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซ่ึงผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว 
ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

       -  กลยทุธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม
ที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธใน
เชิงรุก  
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       -  กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดมาจาก การนําขอมูล การประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธ
ศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมีจุดแข็งขณะเดียวกันองคการก็เจอกับ
สภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็ง
ที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได 

       -  กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจาก การนําขอมูล การประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธ
ศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งนี้เน่ืองจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มา
ใชในการแกไขจุดออนที่องคการมีอยูได  

       -  กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม
ที่เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
ในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถ
ควบคุมได  
 

2.1.2  กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation strategy) 
การสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนหนึ่งในกลยุทธทางการแขงขันของพอรเตอร 

การสรางความแตกตางจากคูแขงขันทางธุรกิจ จะทําใหเปนเอกลักษณขององคกรที่เกิดจาก
กระทําการ ซ่ึงเปนการไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ อาจจะเปนความแตกตางใน
กระบวนการทํางานขององคกร หรือสินคาและบริการ แตทั้งนี้ความแตกตางดังกลาวจะตอง
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เหนือกวาคูแขงขัน ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

- การสรางมูลคาเพ่ิม 
 การนําเสนอผลิตภัณฑที่เหนือกวา เปนการออกแบบลักษณะตางๆของผลิตภัณฑให

แตกตางจากคูแขงขัน และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได ซ่ึงจะตองพิจารณา
ประเด็นตางๆ ดังน้ี 

        1.  วัตถุดิบ หรือสวนประกอบ มีคุณภาพแตกตางหรือเหนือกวาคูแขงขันหรือไม 
        2.  การนําเสนอผลิตภัณฑ  ใหแตกตางและมีคุณคาเหนือกวาคูแขงขัน 
        3.  การรวมผลิตภัณฑ เปนการรวมคุณสมบัติของหลายผลิตภัณฑเขาไวใน

ผลิตภัณฑเดียว 
        4.  รูปลักษณะ เปนลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได จึงตองมีการพัฒนา

รูปลักษณะผลิตภัณฑใหดีขึ้นเรื่อยๆ  และเปนที่ตองการของผูบริโภค 
        5.  การออกแบบ เปนการสรางรูปลักษณะโดยรวมที่มีผลกระทบตอหนาที่ของ

ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 
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        6.  นวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนการคนหาหรือสรางสรรค หรือคิดคนใหม หรือ
เทคโนโลยีใหมที่ไมเคยมีมากอน  

- การสรางความแตกตางดานการบริการ เปนการสรางความแตกตางดานการบริการที่
เหนือกวาคูแขงขันเพ่ือทําใหลูกคาพึงพอใจ โดยเพิ่มบริการเขาไปในผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจเรียกวา
ผลิตภัณฑควบ ดังน้ี 

        1.  บริการที่เพ่ิมเติมขึ้นมา 
        2.  การใหการสนับสนุนดานการบริการ 
        3.  การขนสง 
        4.  การติดตั้ง 
        5.  ความงายในการสั่งซ้ือ 
- การสรางความแตกตางทางดานบุคลากร โดยการจางและฝกอบรมพนักงานใหมี

คุณสมบัติเหนือกวาคูแขงขัน ดังน้ี 
        1.  ความสามารถ 
        2.  ความสุภาพออนโยน 
        3.  ความเชื่อถือได 
        4.  ความไววางใจได 
        5.  การตอบสนองตอลูกคา ตองใหบริการและแกไขปญหาใหกับลูกคาดวยความ

รวดเร็ว สุภาพ เต็มใจ ตามที่ลูกคาตองการ 
        6.  การติดตอสื่อสาร พนักงานตองพยายามทําความเขาใจดวยภาษาที่ลูกคาเขาใจ

งาย 
-  การสรางความแตกตางดานภาพลักษณ เปนการสรางความแตกตางดานความรูสึกนึก

คิดที่ลูกคามีตอผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงดานจิตวิทยา อารมณ ภาพลักษณของบริษัท หรือ
สัญลักษณ โดยสวนใหญมักจะใชการโฆษณาเขามาชวย การพัฒนาภาพลักษณตองอาศัยการ
ติดตอสื่อสารผานสื่อตางๆ ในรูปของ 

        1.  สัญลักษณ 
        2.  สิ่งพิมพ สื่อวิทยุ และโทรทัศน 
        3.  บรรยากาศ 
        4.  เหตุการณ 

 
2.1.3  กลยุทธการพัฒนาพันธมิตร  
 หมายถึงการเปนหุนสวนรวมกันระหวางสองบริษัทหรือมากกวา เพ่ือสรางขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันในตลาดหนึ่งๆ กลยุทธพันธมิตรมีบทบาทสําคัญในกลยุทธระดับโลก เพราะวา
เปนธรรมดาที่บริษัทอาจขาดปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญสําหรับตลาดใดตลาดหนึ่ง อาจเปนการ
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จัดจําหนาย ชื่อตราสินคา การขาย เทคโนโลยี ขีดความสามารถ การวิจัยและพัฒนา หรือขีด
ความสามารถดานการผลิต เพ่ือแกไขความไมมีประสิทธิภาพภายในเหลาน้ี อาจจะตองใชเวลา
และเงินจํานวนมาก เม่ือเกิดความไมแนนอนดานการปฎิบัติการผลิตในประเทศอื่นๆ ควรตอง
พิจารณาใชกลยุทธพันธมิตร ซ่ึงจะเปนทางเลือกในการลดการลงทุนและการติดตามสิ่งที่ไม
สามารถทําใหยืดหยุนได และความเสี่ยง 

 การใชกลยุทธพันธมิตรเปนอํานาจการรวมตัวที่สําคัญ ซ่ึงทําใหเกิดจุดแข็ง ทําใหองคกร
สององคกรหรือมากกวา สามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธได มีการทําสัญญาขอผูกพันระยะ
ยาว ไมใชเปนเรื่องงายที่จะใชเคร่ืองมือที่เปนยุทธวิธีในการกําหนดปญหาระยะสั้น กลยุทธ
พันธมิตรมีศักยภาพทําใหวัตถุประสงคหรืองานเชิงกลยุทธบรรลุผลสําเร็จ ความเปนไปไดน้ีเปน
เพราะบริษัทที่มีสวนรวมสามารถเชื่อมโยงสินทรัพยและขีดความสามารถที่มีอยูเขาดวยกัน ซ่ึงมี
ประเด็นดังตอไปน้ี 

1.  รูปแบบของกลยุทธพันธมิตร 
         -  ความรวมมืออยางไมเปนทางการ 
         -  ความรวมมืออยางเปนทางการ 
2.  แรงจูงใจใหมีการสรางกลยุทธพันธมิตร 

  ประโยชนของการสรางกลยุทธพันธมิตร มีดังน้ี 
         -  การสรางการประหยัดจากขนาด 
         -  การบรรลุการเขาถึงกลยุทธการตลาด 
         -  การเอาชนะอุปสรรคทางการคา 
3.  ปจจัยสําคัญ : การคงไวซ่ึงคุณคาเชิงกลยุทธสําหรับผูรวมมือ 
         -  เ รียนรูและเขาถึงโครงสรางสถานการณที่ เ กิดขึ้น เ ม่ือการสูญเสียขีด

ความสามารถและสินทรัพยปรากฎขึ้นแลวทําการเปรียบเทียบ 
         -  วิธีการปกปองสินทรัพยจากหุนสวนดวยการเขาถึงการควบคุม ปญหาของการ

ปกปองจะลดลงเม่ือหุนสวนทั้ง 2 ฝายนําสินทรัพยซ่ึงทําใหสมบูรณเขาสูพันธมิตร ซ่ึงไดแกขีด
ความสามารถที่สําคัญของแตละฝาย ซ่ึงอาจเปนขอบขายพ้ืนฐานของอีกธุรกิจหน่ึง ดังนั้น
อันตรายก็คือบริษัทหน่ึงอาจจะมีสินทรัพยที่ไมมีประโยชน 

4. การทําใหกลยุทธพันธมิตรดําเนินไปได  ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน มี
ดังน้ี 

         -  การวางแผนที่ดีเพ่ือจัดผลประโยชนรวมใหดําเนินไปได 
         -  หุนสวนควรแนใจวาตนมีสินทรัพยและขีดความสามารถที่แทจริง ซ่ึงจะนําไปใช

รวมกันในการสรางขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ ซ่ึงสินทรัพยและขีดความสามารถเหลาน้ีควรจะมี
อยางตอเน่ือง เพ่ือจะไดเปนสวนสัมพันธและรวมมือกันไดนาน 
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         -  การทําใหกลยุทธการจูงใจดําเนินไปไดเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีการเสริมแรง
ดวยความสําเร็จ 

  
 เม่ือจัดตั้งกลยุทธพันธมิตรแลว โอกาสที่จะประสบความสําเร็จจะเกิดจากสิ่งตอไปน้ี 
         -  พันธมิตรจะตองยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและคานิยมของตนและ

ของหุนสวน ซ่ึงการทํางานรวมกันอาจไมเปนผลถาวัฒนธรรมและคานิยมของทั้ง 2 ฝายไม
สามารถเขากันได 

         - ความสมดุลของโครงสรางการบริหารและอํานาจของหุนสวนทั้ง 2 ฝาย 
         - ผูชนะจะตองเปนผูชวยเหลือในชวงเวลาที่คับขัน 
         - การแกปญหาควรตองมีการพัฒนาวิธีการและยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา ด้ังนั้นหุนสวนและองคกรจะตองมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

  
การรักษาพันธมิตรเชิงกลยุทธในการจัดการโซอุปทาน 
ดร.พิลาศพงศ ทรัพยเสริมศรี 
"การจัดการโซอุปทานเปนยุทธศาสตรเชิงรวมที่เชื่อมโยงการทํางานของธุรกิจเขาดวยกัน 

โดยนําวิสัยทัศนของโอกาสทางการตลาดมาใชรวมกัน" คําวา "เชื่อมโยงการทํางานของธุรกิจ
ตางๆ เขาดวยกัน" เปนการสะทอนใหเห็นถึงปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการจัดการโซอุปทาน น่ัน
คือความรวมมือระหวางกัน ซ่ึงหมายถึงทั้งภายในและภายนอกความรวมมือในองคกร น้ัน
หมายถึงการเชื่อมโยงการไหลของวัสดุขอมูลทางการเงินระหวางฝายสวนความรวมมือภายนอก
องคกร หมายถึงการรวมกันของคูพันธมิตรภายนอก เชน ผูจัดการวัตถุดิบ ลูกคา และสวน
ของลอจีสติกส 

Julie, England ประธานกลุมบริษัท Texas Interments Semiconductor กลาวถึง 
พันธมิตรทางธุรกิจวาเปนความสัมพันธชนิดหน่ึงของธุรกิจที่อยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อใจ 
เปดเผย และการแบงสันปนสวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นหรือแมกระทั่งความเสี่ยงความสัมพันธ
แบบน้ีจะทําใหเกิดความสามารถทางการแขงขันเชิงกลยุทธศาสตรมากกวาที่ฝายหนึ่งฝายใด
สามารถทําไดดวยตัวเองผลดีของการเกิดความรวมมือระหวางองคกรขึ้นคือ การดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นความลาชาลดนอยลง การไหลของผลิตภัณฑในโซอุปทานเปนไปไดรวดเร็ว
มากข้ึน ความไมแนนอนตางๆ ลดลง การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
กอใหเกิดพันธมิตรในโซอุปทานนั้น ขั้นตอนแรกบริษัทน้ันควรจะเลือกคูพันธมิตรของตน โดย
พิจารณาจากความสามารถและความสนใจที่จะพัฒนาพันธมิตรของอีกบริษัทเม่ือเลือกคู
พันธมิตรไดแลว บริษัทควรจะจัดตั้งความสัมพันธที่เรียกวา พันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic 
Alliance) ขึ้นมา ซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่บริษัททั้งคูตกลงที่จะแบงสันขอมูลลงทุนรวมกัน และ
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ปรับปรุงการทํางานตางๆ รวมกันขอมูลที่คูพันธมิตรรวมกันนั้นควรจะมีการเปดเผยและ
ปราศจากความลับระหวางกัน ขอมูลดังกลาวไดแกแผนทางธุรกิจ การพยากรณ ขอมูลการขาย 
ขอมูลคงคลัง และกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการไหลของผลิตภัณฑ จากน้ันในการที่จะ
พัฒนาไปสูพันธมิตรเชิงกลยุทธมี 3 ขั้นตอนดวยกัน ที่ควรจะคํานึงถึง น้ันคือทุกๆ กิจกรรมที่มี
การเก่ียวของและมีผลกระทบกับลูกคา แผนกลอจิสติกส สมควรที่จะเขาไปชวยจัดการ กับ
ปญหารวมถึงขอเรียกรองายๆ และถือวาหนาที่ลักษณะนี้ เปนหนาที่หลักในการสนับสนุนองคกร
ให บรรลุเปาหมาย ถึงแมปญหาบางอยาง จะไมเกิดจากการทํางานของแผนกลอจีสติกสโดยตรง
ก็ตาม (ปญหาโดยทั่วไปเกี่ยวของกับภาพพจนที่ลูกคารับรู) 

การเขาไปจัดการกับปญหา หรือขอเรียกรอง แนนอนยอมจะมีตนทุนเกิดขึ้นในเม่ือแผน
กลอจีสติกส สมควรที่จะสนับสนุนงานขององคกรแลว ตนทุนที่เกิดขึ้นก็สมควรที่จะถูกบันทึก
(Record & Documented)และแจกจาย (Distribute) ใหกับบุคคลที่เก่ียวของ เพ่ือเปนกรณีศึกษา
(Case Study) และปองกันปญหา ลักษณะเดียวกันที่จะเกิดอีกในอนาคต ถือเปนการเรียนรูของ
องคกร ในอีกลักษณะหนึ่ง (Knowledge Based Organization) 

1. กอนอ่ืนทําใหเกิดความเขาใจในหลักการ 
2. การเชื่อมโยงเขาดวยกัน 
3. การยืนยันความเปนพันธมิตร 
ขั้นตอนแรก คือ ความเขาใจในหลักการรวมกันนั้น ถือเปนขั้นเริ่มตนที่ทําใหทั้ง 2 ฝาย

เขาใจและเปลี่ยนความคิดตางๆมาสูความรวมมือ อุปสรรคที่สําคัญในขั้นตอนนี้คือ การที่แตละ
องคกรกลัวตอการเปลี่ยนแปลงหรือยึดติดกับการกระทําแบบเดิมๆ ผูจัดการควรทําหนาที่ในการ
สื่อสารใหเขาใจกับผุใตบังคับบัญชาเก่ียวกับเรื่องของพันธมิตรการจัดอบรมอาจจะชวยแกปญหา
ไดขั้นตอนตอมา คือ การเชื่อมโยงเขาดวยกัน ซ่ึงจะเนนในดานการใหคํานิยามและความกระจาง
ในเรื่องขอตกลงตางๆ รวมกัน สวนนี้มักจะเกิดขึ้นโดยบริษัทที่ริเริ่มพันธมิตรขึ้นกอนในขั้นตอนนี้ 
ควรจัดทําเปาหมายและบทประเมินการทํางานรวมกันไวดวย ซ่ึงโดยมากจะขึ้นกับความสามารถ
ในการบริหาร ขอมูลเบื้องตนของบริษัท ความสามารถของบุคลากรในบริษัทโครงสรางตนทุน
ระบบขอมูลในบริษัทขั้นตอนสุดทาย คือ การยืนยันความเปนพันธมิตร ในขั้นตอนนี้ ควรจัดทํา
สัญญาพันธมิตรเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงกลาวถึงหลักการบริหารรวมกัน หลักการบริหารความ
ขัดแยง การแบงผลกําไร และขอตดลงที่เปนธรรมกับทั้ง 2 ฝายรวมทั้ง การลงทุนทั้งดาน
ทรัพยากรเครื่องจักรและบุคลากรอีกดวย นอกเหนือไปจากนี้ คูพันธมิตรควรจะคํานึงถึงระบบ
การวัดประเมินผล ซ่ึงจะทําใหทั้ง 2 ฝายทํางานไดตรงตามความคาดหวังและเปาหมายตามที่ตก
ลงไวในสัญญาอีกดวย  

ในทางทฤษฎีแลว ขั้นตอนทั้ง 3 ในการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ น้ันมีประโยชนมาก
หากแตวาในแงของทางปฏิบัติแลวยังมีสิ่งที่ตองพิจารณาอีกโดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ธุรกิจประเภทนี้ โดยปกติแลวจะไมคุนเคยกับการทํางานรวมมือกัน
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กับองคกรอ่ืน มักจะไมแบงหรือแสดงขอมูลของงานระหวางธุรกิจ ขอมูลภายในองคกรมักจะเปน
ความลับ ระบบการวัดประเมินผลมักจะทําขึ้นโดยอิงการทํางานเฉพาะในองคกรเปนหลักสิ่ง
ตางๆเหลาน้ีจะเปนอุปสรรคในการพัฒนาไปสูความรวมมือระหวางองคกรโดยรวมแลว ธุรกิจ
ประเภทน้ียังขาดความเขาใจในหลังการของความรวมมือระหวางกัน ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะ 

        1.  ธุรกิจประเภทน้ีคิดวาความรวมมือระหวางกันเปนสิ่งไมจําเปน 
        2.  ธุรกิจประเภทน้ีไมทราบวา ควรจะเริ่มตนความรวมมือระหวางกันอยางไร 
ในการตอบคําถามสวนแรกนั้น ควรจะมีการอธิบายให เขาใจถึงความสําคัญและประโยชน

อันพึงจะไดรับจากการกอตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ ในโลกปจจุบันการแขงขันจากภายนอกและ
การตอบสนองตอความพอใจของลูกคาเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหองคกรหน่ึงๆประสบความสําเร็จ 
เพราะฉนั้นการสรางผลิตภัณฑที่สามารถนําสูลูกคาไดตรงตามความตองการเปนสิ่งที่ 

ตองกระทํา บริษัทหรือองคกรที่ทํางานแบบโดดเด่ียว ไมมีความรวมมือกับองคกรอ่ืนจะ
พบวาการตอบสนองความตองการของลูกคาน้ันเปนไปไดยาก การรวมมือระหวางองคกรในเชิง
พันธมิตรเชิงกลยุทธจะทําใหองคกรน้ัน สามารถรูถึงความเปนไปท้ังโซอุปทานและจะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา พรอมทั้งความสามารถของผูจัดหาวัตถุดิบไดอยางดี 

ที่สําคัญควรพิจารณาวาระดับของพันธมิตรเชิงกลยุทธที่ตนตองการคือเทาใดทั้งน้ัน
เน่ืองจากการจัดการโซอุปทานนั้น ระดับพันธมิตรจะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของธุรกิจ
และผลิตภัณฑ สิ่งที่ตองตัดสินใจในขั้นตอนนี้คือ การพิจารณาวาควรจะจัดการโซอุปทานในสวน
ตางๆ รวมกับองคกรอ่ืนๆเปนสัดสวนเทาใด ทั้งนี้ตองพิจารณาท่ีจุดเชื่อมโยงระหวางองคกร 
ระดับของพันธมิตรสามารถสรุปไดคือ 

Integrated hierarchy, semi - hierarchy, co - contracting, co - ordinate contracting, 
co - ordinate revenue links, 

medium -/ long - term trading commitment and short - term trading commitment 
ดังที่กลาวมาแลววา ชนิดของธุรกิจและผลิตภัณฑมีผลตอการกํา หนดระดับของพันธมิตร 

ดังเชน อุตสาหกรรมยายยนตอาจเห็นความเหมาะสมที่จะพัฒนาพันธมิตรในระดับ Co - 
contracting ซ่ึงเปนความสัมพันธแบบระยะยาวที่ไมไดรวมธุรกิจเขาดวยกันหากแตถายทอด
เทคโนโลยี บุคลากร และขอมูลรวมกัน ในทางตรงขามอุตสาหกรรมอาหารที่มีลักษณะเปน fast 
food chains อาจไมตองการระดับพันธมิตรแบบ Co - contracting หากเพียงแค co - ordinate 
revenue links ที่มีการถายทอดความเปนเจาของใหอีกองคกร โดยมีสัญญาในลักษณะ
ใบอนุญาต หรืออาจจะรับวัตถุดิบมาจากอีกองคกร 

โดยบทสรุปแลว การกอตั้งความรวมมือระหวางองคกร หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธเปนสิ่งที่
สามารถนํามาซ่ึงความสามารถในการแขงขัน และการดําเนินงานที่ดีในองคกร หากแตวาชนิด
และระดับของพันธมิตรเปนสิ่งที่ตองพิจารณาโดยดูถึงธุรกิจและผลิตภัณฑของตนเอง ระดับของ
พันธมิตรที่เหมาะสมจะนํามาซึ่งความสัมพันธที่แข็งแรงในโซอุปทานในปจจุบัน ความเขาใจใน 
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หลักการของพันธมิตรเชิงกลยุทธและขั้นตอนการนําไปใชน้ันยังมีอยูนอย การแบงปนขอมูล
ระหวางองคกรยังเปนสิ่งที่ตองสรางความเขาใจรวมถึงการนําไปปฏิบติจริง การสรางพันธมิตร
ทั้งในและนอกประเทศเปนสิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุน ปจจัยตางๆ ที่จะสนับสนุนใหเกิดการ
สรางพันธมิตรขึ้นมาภายในภูมิภาคน้ีควรจะไดรับการสงเสริม 
 

2.1.4  Benchmarking  
เปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองคกรที่

สามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อ
มุงสูความเปนเลิศ ซ่ึงจากความหมายนี้ สรุปไดวาการทํา Benchmarking ประกอบดวย 2 สวน
หลัก ๆ ไดแก 

        1.  การเปรียบเทียบวัด (Benchmark) ซ่ึงในสวนนี้ตองมีการกําหนดตัววัด หรือที่
เรียกวา Key Performance Indicator (KPIs) วาจะเปรียบเทียบกับใคร ในเรื่องใด 

        2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ (Best Practices) จากผูที่ทําได
ดีกวา โดยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดใหรูถึงผูที่ทําไดดีกวา และเขา
ไปเรียนรูวิธีการปฏิบัติซ่ึงทําใหประสบความสําเร็จหรือมีคา Benchmark สูง เพ่ือนํามาใช
ปรับปรุงองคกรของตนเองตัววัดเปนขอมูลที่เรียกวา “Benchmark” และคาของตัววัดน้ัน ๆ เรียก
คา Benchmark เชน บริษัท ก. ตองการปรับปรุงเวลาที่ใชในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา 
ซ่ึงสมมติวาปจจุบันใชเวลา 1 วัน และทราบขอมูลวาภายใตเง่ือนไขและกระบวนการเดียวกัน มี
บริษัท ข. ซ่ึงใชเวลาสงมอบผลิตภัณฑเพียง 1 ชั่วโมง ในกรณีน้ีกลาวไดวาระยะเวลาที่ใชในการ
สงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา คือ Benchmark เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ และคาของระยะเวลา
ที่ใชเปรียบเทียบ เปนคา Benchmark ในการกําหนดวาองคกรควรเปรียบเทียบกับผูที่มีผลการ
ปฏิบัติที่ดีกวาในระดับใดนั้นขึ้นอยูกับความตองการขององคกรวาตองการปรับปรุงไปสูระดับใด 
หรือตองการแขงขันกับคูแขงขันระดับใด เชน ระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก 
อยางไรก็ตาม คาของ Benchmark เปนตัวเลขซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น การ
ปรับปรุงองคกรโดยการเปรียบเทียบวัดและเรียนรูจากผูที่ทําไดดีกวาจึงตองมีการทําอยาง
ตอเน่ืองตลอดเวลา เน่ืองจากผูที่ทําไดดีกวาก็ยอมมีการปรับปรุงตลอดเวลา วิธีปฏิบัติของผูที่ทํา
ไดดีกวา/เปนเลิศ (Best Practices) เปนขอมูลสําคัญที่นําไปสูการปรับปรุงองคกร ในการทํา 
Benchmarking ยังมีความสับสนกับคําวา “Best” ของ Best Practices โดยคิดวาเปนการยากที่
จะพูดวาเปนวิธีปฏิบัติ “ที่ดีที่สุด” ทําใหหลายองคกรที่ทํา Benchmarking ใชคําวา Good 
Practices หรือ Better Practices แทน อยางไรก็ตาม ในที่น้ี Best Practices หมายถึง วิธี
ปฏิบัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ หรือ วิธีปฏิบัติที่นําองคกรไปสูความเปนเลิศซ่ึง
เหมาะสมกับองคกนน้ัน ๆ โดยไมจําเปนตองเปนสิ่งที่สามารถทําไดหรือเหมาะสมกับทุกองคกร 
ก็จะทําใหสามารถใชคําวา Best Practices ได ดังนั้นในการเรียนรู Best Practices จากผูที่ทํา
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ไดดีกวา เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเอง ผูใชตองนํามาประยุกตใหเหมาะกับ
องคกรของตนเองดวย 

 ประเด็นที่ตองทําความเขาใจใหถูกตอง ในการทํา Benchmarking คือ 
1.  การปรับปรุงตนเองดวยการเรียนรูจากผูอ่ืนไมใชการลอกเลียนแบบ เน่ืองจากแตละ

องคกรมีวัฒนธรรม วิสัยทัศน สภาพธุรกิจและปจจัยภายในองคกรที่แตกตางกัน ดังน้ัน 
Benchmarking จึงตองเปนการเรียนรูเพ่ือนํา Best Practices ที่ไดไปประยุกตใชในองคกร 

2.  การแลกเปลี่ยนขอมูลในการทํา Benchmarking ตองทําอยางเปนระบบ ไดรับการ
ยอมรับและเต็มใจจากองคกรตนแบบไมเปดเผยขอมูลหรือนําไปใชผิดวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการ
ทํา ซ่ึงในสวนนี้จะมีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ควบคุม เพ่ือใหการทํา Benchmarking 
ยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ี 

หลักการดานกฎหมาย : หลีกเลี่ยงการทําความผิด หรือใชวิธีการไมเหมาะสมในการไดมา
ซ่ึงความลับทางธุรกิจ 

หลักการดานการแลกเปลี่ยนขอมูล :  เต็มใจในการแลกเปลี่ยน และใหขอมูลที่เปนจริง 
หลักการดานความลับ : รักษาขอมูลที่ไดรับเปนความลับ ไมเปดเผยชื่อและขอมูลกอน

ไดรับการยินยอมจากองคกรที่ใหขอมูล 
หลักการดานการใชขอมูล : ใชขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
หลักการดานการติดตอ : ติดตอผานชองทาง/บุคคลที่กําหนด และไมเปดเผยชื่อบุคคล

กอนไดรับการยินยอม 
หลักการดานการเตรียมตัว : เตรียมตัวใหพรอมในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
หลักการดานการทําใหสําเร็จ : ปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวใหลุลวงทันเวลา 
หลักการดานความเขาใจและการปฏิบัติ : ปฏิบัติตอผูที่ทํา Benchmarking ตามที่เขา

ตองการ 
3.  เปาหมายท่ีแทจริง (Ultimate Purpose) ของ Benchmarking คือการศึกษา Best 

Practices ปรับปรุงตนเอง มิใช การมุงเนนเพียงการเปรียบเทียบวัดเทาน้ัน ซ่ึงเทียบเปนสัดสวน
ระหวางตัววัดและ Best Practices เปน 10% - 20% : 80% - 90% 

 
ประโยชนของการทํา Benchmarking 
Benchmarking เปนเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงองคกรที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก

ในปจจุบัน เน่ืองจากทําใหมีการปรับปรุงองคกรอยางกาวกระโดดจึงขยายผลอยางตอเน่ือง 
จนกระทั่งปจจุบันมีการทํา Benchmarking ทั่วทั้งองคกร ปจจุบัน Benchmarking ไดรับการ
ยอมรับและนํามาใชมากขึ้น เน่ืองจากเหตุผลดังน้ี 
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        -  เพ่ือความยั่งยืนขององคกร : สภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้น การที่องคกรจะยั่งยืน
จําเปนตองรักษษและยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อใหแขงขันได จึงตองมีการเรียนรูและ
ปรับปรุงตนเองอยางตอเน่ืองโดยเคร่ืองมือหน่ึงที่นิยมใชคือ Benchmarking 

        -  เพ่ือการปรับปรุงอยางกาวกระโดด : ความเร็วในการปรับปรุงตนเองเปนเง่ือนไข
สําคัญขอความไดเปรียบในการแขงขัน Benchmarking เปนเคร่ืองมือที่ชวยกระตุนนวัตกรรม 
(Innovation) ในองคกร ซ่ึงทําใหเกิดารเปลี่ยนแปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจาก
เปนการรเรียนรู วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภายนอกองคกรทําใหสามารถ “เรียนลัด” เพ่ือกาวใหทัน
องคกรอ่ืน ๆ จึงเปนการปรับปรุงแบบกาวกระโดด 

  
กระบวนการทํา Benchmarking 
กระบวนการทํา Benchmarking มีการพัฒนาและนําไปใชอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับวา

องคกรตนแบบที่นําไปใชน้ันตองการเนนรายละเอียดในดานใด อยางไรก็ตาม ทุกกระบวนการ/
รูปแบบที่ทําก็ยังอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน ซ่ึงรูปแบบที่ไดรับความนิยมของบริษัทชั้นนําในระดับ
โลก ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก และ 10 ขั้นตอนยอยดังน้ี 

ขั้นตอนการวางแผน (Planning stage) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 
1.1 การกําหนดหัวขอการทํา Benchmarking สามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสม

ที่สุด ควรเริ่มจากการวิเคราะหกระบวนการตนเองกอน ซ่ึงมองได 2 ดาน คือ มุมมองภายในที่
เปนเรื่องสําคัญที่ตองการปรับปรุงในองคกร และมุมมองภายนอกที่มาจากส่ิงที่ลูกคาตองการ ใน
ปจจุบันสวนใหญเริ่มจากมุมมองลูกคากอน (Standpoint of Customer) โดยวิเคราะหวาลูกคา
คาดหวังในเรื่องใด เชน คุณภาพราคา หรือบริการ จากนั้นจึงพิจารณาวากระบวนการทํางานใด
ที่มีผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา จัดลําดับหรือเกณฑในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกหัวขอ
หรือระบวนการนั้น ๆ เพ่ือนํามาทํา Benchmarking  

1.2  การกําหนดองคกรเปรียบเทียบ การคัดเลือกผูที่องคกรตองการเทียบเคียงหรือคู
เปรียบเทียบ Benchmarking Partner มีแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ คือ การจัดทํารายชื่อองคกรที่
ตองการเปรียบเทียบและคัดเลือกองคกร ซ่ึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกที่ชัดเจน 
เพ่ือใชในการคัดเลือกองคกรในการทํา Benchmarking ดวย ทั้งน้ีอาจพิจารณาจากขนาด
โครงสรางองคกร ประเภทสินคา / บริการประเภทอุตสาหกรรม ระดับเทคโนโลยี สถานที่ตั้ง และ
การไดรับการยอมรับ เปนตน เพ่ือเลือกองคกรที่เหมาะสมในการทํา Benchmarking 

1.3  การกําหนดวิธีการเก็บและการเก็บขอมูล การไดมาซ่ึงขอมูลเปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่มี
ความสําคัญ โดยท่ัวไปองคกรจะสามารถไดขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ แตสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในการกําหนดวิธีเก็บและการรวบรวมขอมูล คือ องคกรตองศึกษากระบวรการของตนเอง
อยางถองแท เพ่ือพิจารณาวาควรปรับปรุงในรายละเอียดเรื่องใด และนําสิ่งที่ตองการปรับปรุง
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น้ัน ๆ ไปสรางเปนแบบสอบถามหรือประเด็นคําถาม เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลที่ตองการจาก 
Benchmarking Partner  

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (Analysis Stage) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 
2.1  การวิเคราะหชวงหางระหวางเรากับ Benchmarking Partner เปนการวิเคราะห

เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางของประสิทธิภาพหรือความสามารถขององคกรเราและ 
Benchmarking Partner ในปจจุบันและคาดคะเนความแตกตางในอนาคต นอกจากน้ันในการ
วิเคราะหมุงเนนคนหาและตอบคําถามใหไดวา Benchmarking Partner น้ัน ๆ ทําอยางไรจึง
สามารถสราง Best practices ในองคกรไดและมี Enabler ที่สนับสนุนอยางไรบาง ผลจากการ
วิเคราะหชวงหาง (Gap Analysis) จะทําใหเราตอบคําถามไดวามี Gap เทาไร และ Practices 
ใดบางที่เราเรียนรูและสามารถนํามาประยุกตใชกับเราได 

2.2  การคาดคะเนชวงหางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนการประมาณการ Gap ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือประมาณไดวาเม่ือใดเราจึงจะสามารถปดชวงหางและเขยิบตนเองได หรือ
อาจกลาววาสามารถปรับปรุงตนเองใหดีเทาหรือสูงกวาคูเปรียบเทียบได 

ขั้นตอนการบูรณการ (Integration Stage) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 
3.1  การส่ือสารผลใหผูเก่ียวของทราบ และสรางการยอมรับ เปนขั้นตอนการสื่อสารผล

จากการทํา Benchmark ใหผูเก่ียวของรับทราบ เพ่ือใหเกิดการยอมรับและการมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงองคกร โดยตองการกําหนดกลุมเปาหมายวาตองสื่อสารใหใครรับรูบาง วิธีการและ
ชองทางในการสื่อสารขึ้นอยูกับเน้ือเรื่องที่ตองการส่ือ และกลุมผูที่รับสื่อ โดยตองเลือกให
เหมาะสม เชน ผูบริหารระดับสูง ใชการรายงานผลสรุป การประชุม เปนตน 

3.2  การตั้งเปาหมาย เปนการนําผลท่ีไดจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลมาใช
พิจารณาตั้งเปาหมายที่เปนอยูในปจจุบันและกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต เพ่ือให
แขงขันได ทั้งน้ี การตั้งเปาหมายตองไดรับการเห็นชอบจากผูบริหาร และไดรับการยอมรับจากผู
มีสวนเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดจริงดวย ดังน้ัน จะตองเปนการกําหนดเปาหมายโดย
ความเห็นชอบรวมกันจากทุกฝายที่เก่ียวของและมีผลกระทบในการปรับปรุง 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action Stage) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 
4.1  การจัดทําแผนดําเนินการ เปนการนําผลการรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดทํา

แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน ซ่ึงตอระบุรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคของแผน กิจกรรม 
ระยะเวลาของแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบผูดําเนินการงบประมาณและการติดตามผล ทั้งน้ี แผน
ดังกลาวควรไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารกอนนําไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

4.2  การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ขั้นตอนนี้เปนการนําแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวและไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารแลวไป
ปฏิบัติ (Implementation) และควบคุม/กํากับความคืบหนาของการดําเนินการ ในการนําแผนไป
ปฏิบัติผูบริหารอาจทดลองปฏิบัติในบางพื้นที่ แลวขยายผลไปสูหนวยงานอ่ืน ๆ และทั่วทั้ง
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องคกร หลังจากดําเนินการตามแผนแลวควรมีการสรุปผลการติดตามและรายงานใหผูบริหาร
ทราบทุกคร้ัง 

4.3  การทบทวนผลโดยเทียบคากับผูที่ดีที่สุด หรือ คูเปรียบเทียบหลักจากกดําเนินงาน
ตามแผนแลวองคกรตองทบทวนผลการดําเนินการโดยตอบคําถามวา องคกรบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวหรือไม ตองทบทวนเปาหมายใหมหรือไม Benchmarking ดีขึ้นหรือไมสิ่งที่เรียนรูจาก
การทํา Benchmarking คร้ังนี้คืออะไร และหากจะทําอีกคร้ังในคราวหนาควรปรับปรุงเรื่อง
ใดบาง อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาผลสําเร็จของการดําเนินการเร่ืองได ๆ ก็ตาม การยอมรับ
และสนับสนุนจากผูนําองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การทํา Benchmarking ก็
เชนเดียวกันทางปฏิบัติผูบริหารระดับสูงจําเปนตองทําความเขาใจเก่ียวกับความหมาย 
ประโยชนที่จะไดรับ และกระบวนการทําใหเขาใจอยางถองแท รวมทั้งใหความสนับสนุนดาน
ทรัพยากร เชน บุคลากร งบประมาณ เวลา และเครื่องมือตาง ๆ ดังนั้น การเตรียมความพรอม
กอนการทํา Benchmarking  จึงเปนอีกขั้นตอนที่มีความสําคัญ ดังน้ัน กอนเร่ิมดําเนินการทํา 
Benchmarking ควรมีการเตรียมความพรอมขององคกร เชน แตงตั้งผู รับผิดชอบระดับสูง 
(Benchmarking Sponsor) การจัด Benchmarking Team การฝกอบรมใหความรู เปนตน 
เพ่ือใหทีมงานเขาใจและสามารถทํา Benchmarking ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.2  การจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด 

2.2.1  กลยุทธการตลาดเปาหมาย (STP Marketing) 
การพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหน่ึงขึ้นมาไมสามารถสนองความตองการของผูบริโภค

ใหเปนที่ถูกใจไดทุกคน แมวาจะพัฒนาผลิตภัณฑดีเพียงใดก็ตาม เน่ืองจากผูบริโภคแตละคนมี
ความตองการที่หลากหลาย และเง่ือนไขที่แตกตางกัน จึงเปนการดีที่ธุรกิจบางแหงพยายามวาง
จุดยืนหรือวางตําแหนงผลติภัณฑใหเฉพาะกลุมของลูกคาในสวนที่ธุรกิจสนใจซึ่งนับวาเปนหัวใจ
ของการตลาดสมัยใหมที่เรียกวา การตลาดที่มุงตลาดเปาหมาย (target marketing) ซ่ึงสามารถ
อธิบายในรูปของ STP Marketing 
        S หมายถึง การแบงสวนตลาด (Segmentation) 
        T หมายถึง การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting) 
        P หมายถึง การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) 

 
S การแบงสวนตลาด (Segmentation)  ตัวแปรที่ใชในการแบงสวนตลาด 

               1. ตวัแปรทีใ่ชในการแบงสวนตลาดผูบริโภค 
        ก.  การแบงสวนตลาดตามสภาพภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) ลักษณะ

ทางภูมิศาสตร สภาพภูมิอากาศ 
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        ข.  การแบงสวนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic 
Segmentation) คือ อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ 
และสัญชาต ิ

        ค.  การแบงสวนตลาดตามจิตนิสยั (Psychographic Segmentation) แบบการ
ดํารงชีวิต (Life Style) หรือลักษณะบุคลกิภาพ (Personality) 

        ง.  การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรม ( Behavioristic segmentation) 
                -  โอกาสในการซื้อ (occasion) 

                        -  ผลประโยชน (benefit) 
                        -  อัตราการใช (usage rate) 
                        -  สถานะของผูใช (user status) 
                        -  ความพรอมในการซื้อสินคา (buyer-readiness stage) 
                        -  ทัศนคติ (attitude) 
                        -  ความภักดี (loyalty status) 

        2.  ตวัแปรที่ใชในการแบงสวนตลาดอุตสาหกรรม ในการแบงสวนตลาด
อุตสาหกรรม เราอาจจะนําตัวแปรที่ใชในการแบงสวนตลาดผูบริโภคบางตวัมาใชไดบาง อยางไร
ก็ตามตวัแปรที่นํามาใชในการแบงสวนตลาดอุตสาหกรรมกันมากคือ ผูใชคนสุดทาย (end 
users) และขนาดของลูกคา 
 ลักษณะของสวนแบงตลาดที่ดี 
               1.  สามารถวัดได (measurable) คือ สามารถจะทราบวาสวนของตลาดแตละ
สวนประกอบดวยผูบริโภคจํานวนเทาไร 
               2.  สามารถเขาถึงได (accessible) หมายความวาบริษัทสามารถจะเขาไป
ตอบสนองสวนของตลาดเหลาน้ันได 
               3.  ตลาดยอยแตละสวนควรจะมีขนาดใหญเพียงพอ (substantial) คือ มีผูบริโภค
จํานวนมากพอที่บริษัทสามารถจะทํากําไรใหคุมกับความพยายาม 
             4.  ตลาดยอยและสวนควรมีความแตกตาง (differentiable) มีการตอบสนองตอ
โปรแกรมทางการตลาดทีต่างกัน 
       5.  สามารถปฏิบตัิการได (actionable) โปรแกรมการตลาดที่กําหนดขึ้นสามารถ
นํามาใชกับสวนของตลาดได 
 

T การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting)  การเลือกตลาดเปาหมายสามารถกระทําได 
3 แบบ คือ 
                1.  การตลาดแบบไมแยกความแตกตาง (undifferentiated marketing) ตามวิธีน้ี
ธุรกิจตัดสินใจที่จะตอบสนองความตองการของตลาดสวนใหญมากกวาตลาดสวนยอย ธุรกิจจะ
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ไมสนใจถึงความแตกตางของตลาดแตละสวน แตจะมองตลาดในลักษณะตลาดรวม โดยจะเนน
ถึงความตองการท่ัว ๆ ไปมากกวาความตองการที่แตกตางกัน แลวพยายามออกแบบสินคา
เพียงชนิดเดียว ใชสวนประสมการตลาดอยางเดียวเพือ่จูงใจคนหมูมาก ขอดีของการใชกลยทุธน้ี
ก็คือจะชวยใหธุรกิจประหยัดคาใชจายตาง ๆ 

        2.  การตลาดแบบแยกความแตกตาง (differentation marketing) ตามวธิีน้ีธุรกิจจะ
ตัดสินใจดําเนินการในตลาดยอยตั้งแตสองสวนขึ้นไป โดยออกแบบผลิตภัณฑและจัดโปรแกรม
การตลาด สําหรับตลาดแตละสวนโดยเฉพาะ เพ่ือใหยอดขายรวมสูงขึ้น และตองการอยูในตลาด
อยางม่ังคั่ง จะสงผลใหธุรกิจเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของลูกคาทําใหเกิดความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาในที่สุด อยางไรก็ตามการใชกลยุทธน้ีทําใหเปนการเพ่ิมคาใชจายในการประกอบธุรกิจ 
               3.  การตลาดแบบมุงเฉพาะสวน (concentrated marketing) วิธีน้ีธุรกิจจะใชสวน
ประสมทางการตลาดแบบเดียว เพ่ือมุงเฉพาะตลาดสวนใดสวนหนึ่ง ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทอาจจะ
มีนโยบายตองการจะเจาะตลาดเฉพาะสวน หรือบริษัทอาจจะมีทรัพยากร จํากัด 
        ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกตลาดเปาหมาย 
               1.  ทรัพยากรของบริษัท ในกรณีที่บริษทัมีทรัพยากรอยูอยางจํากัดหรือมีนอย 
ธุรกิจควรจะใชวิธีการตลาดแบบมุงเฉพาะสวน แตถาธรุกิจใดมีทรัพยากรมาก อาจจะใช
การตลาดแบบแยกความแตกตาง 
               2.  ลักษณะของผลิตภัณฑ ถาผลิตภัณฑสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกัน ควรใช
การตลาดแบบไมแยกความแตกตาง แตถา ผลิตภัณฑมีลักษณะ แตกตางกันก็ควรจะใช
การตลาดแบบแยกความแตกตาง หรือการตลาดแบบมุงเฉพาะสวน 
               3.  ขั้นตอนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ถาผลิตภัณฑเพ่ิงจะเร่ิมออกสูตลาด คืออยูในขั้น
แนะนําก็ควรจะใชการตลาดแบบ ไมแยกความแตกตางหรือการตลาดแบบมุงเฉพาะสวน ถา
สินคาอยูในขัน้เจริญเต็มที ่ธุรกิจควรจะใชกลยุทธการตลาดแบบ แยกความแตกตาง 
               4.  ลักษณะของตลาด ถาตลาดมีลักษณะเหมือนกัน คือผูซ้ือมีรสนิยมเหมือน ๆ กัน 
มีความตองการคลาย ๆ กัน ควรใชการตลาดแบบไมแยกความแตกตาง 
               5.  คูแขงขัน ถามีคูแขงขันมาก ธุรกิจควรจะใชการตลาดแบบแยกความแตกตาง
หรือแบบมุงเฉพาะสวน 
 

P การวางตําแหนงผลติภัณฑ (Positioning)  บริษัทควรมีตําแหนงของผลิตภัณฑที่
แตกตางจากคูแขงขัน การกําหนดตําแหนง ผลิตภัณฑสามารถกําหนดไดจากปจจัยตาง ๆ 
               1.  ผลประโยชน 
               2.  ราคาและคุณภาพ 
               3.  กลุมลูกคาเปาหมาย 
               4. วธิีใชผลิตภัณฑ 
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นอกจากนี้ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ยังสามารถกําหนดจากปจจัยอ่ืน ๆ ไดอีก เชน การ
แขงขัน ความนาเชื่อถือ ความคงทน เปนตน 

 
2.2.2  กลยุทธสวนผสมทางการตลาด Marketing Mix Strategy  
        สิ่งที่จะสนองความตองการของลูกคาได มีอยู 4 ประการคือ ผลิตภัณฑ ราคา  ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดทั้ง 4 ประการ จะตองสอดคลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือใหสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางกลมกลืน  

        1. ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง สิ่งที่จะสนองความตองการของลูกคา อาจมี
ตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได จะตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังน้ี  

        -  แนวความคิดดานผลิตภัณฑ ตองรูวาส่ิงที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
คืออะไร  
                -  คุณสมบัติผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ ความ
งาม ความทนทาน รูปรางรูปแบบของผลติภัณฑ  
                -  จุดเดนของผลิตภัณฑ เปนลักษณะเดนเปนพิเศษกวาสินคาอ่ืน  
                -  ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ เปนผลประโยชนที่ผลิตภัณฑมีตอลูกคา มี 2 
ดานคือ ผลประโยชนโดยหนาที่ของผลิตภัณฑ และผลประโยชนทางดานอารมณ  
                -  สวนประสมผลิตภัณฑ คอืความหลากหลายของผลติภัณฑ โดยทั่วไปเรามักจะมี
ผลิตภัณฑมากกวา 1 ชนิด สวนประสมทางผลิตภัณฑอาจแบงออกตามชนิด ตามรุน ตามขนาด 
ตามลกัษณะจัดจําหนายหรือตามความเก่ียวของกันของผลิตภัณฑแตละชนิด  
                -  ตราสินคา เปนการบรรยายถึงลักษณะของผลิตภัณฑซ่ึงอาจเปนคําพูด 
สัญลักษณ หรือรวมกัน โดยทั่วไปเจาของผลิตภัณฑมักใชตราสินคา มาจําแนกสินคาใหเห็นวา
แตกตางจากสินคาของคนอ่ืนและทําใหผูบริโภคจดจําสินคาไดงาย ตราสินคามีสวนสําคัญมากที่
ทําใหผูบริโภคหันกลับมาซือ้สินคาของเราในโอกาสหนาอีก  
                -  บรรจุภัณฑ เปนสิ่งที่หุมหอสินคา อาจทําหนาที่ในการบรรจุ หุมหอ รวมทั้ง
สื่อสารทางการตลาด โดยบรรจุภัณฑจะเปนตัวที่ชวยสนองความตองการของลูกคา ในบางกรณี
บรรจุภัณฑจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑซ่ึง
อาจทําใหลูกคายินดีที่จะจายในราคาที่สงูขึ้นได  

 
        2. ราคา (Price) 

               -  ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดเพียงอยางเดียวที่ทําใหเกิดรายได  
               -  องคประกอบหลักในการกําหนดราคาต่ําสุดคือ ตนทุนการผลิต และองคประกอบ
ในการกําหนดราคาสูงสุดคือ คุณคาในสายตาของผูบริโภค  
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        -  วิธีการกําหนดราคา มี 3 ประเภท คือ  
                     1) พิจารณาจากตนทุน  
                     2) พิจารณาจากลูกคา  
                     3) พิจารณาจากคูแขงขนั  
                -  การกําหนดราคาเปนกลยุทธที่สําคัญมากในการบริหารธุรกิจ ในการกําหนด
ราคาจะตองมีความชัดเจนในเร่ืองวัตถุประสงคของการกําหนดราคา เชน ลดราคาเพื่อสกัดคูแขง 
ตั้งราคาต่ําเพ่ือไมใหเสียโอกาสในการไดลูกคาใหม ลดราคาเพ่ือไลตามคูแขง สิ่งสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การทําใหลกูคายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคา  
                 -  ประเด็นสําคัญของราคาไมไดอยูที่ตั้งไวที่ราคาเทาไหร หากแตขึ้นกับการ
เปรียบเทียบระหวางราคาของสินคา กับคุณคาของสินคาที่มีตอผูบริโภค หากลูกคารูสึกวาสินคา
มีคุณคามากกวาราคา เขากจ็ะยินดีซ้ือสินคาในราคาที่กําหนด  

        3. ชองทางการจัดจําหนาย  (Place) 
               ชองทางการจัดจําหนาย มีความหมายครอบคลุมในเรื่อง การนําสินคาจากผูผลิตไป
ถึงมือผูบริโภค การควบคมุปริมาณสินคา การขนสง การติดตอสื่อสาร จนกระทั่งเรื่องประเภท
ของรานจํานวนของราน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินคา ชองทางการจัด
จําหนายตองคํานึงถึง 
                1)  การเขาถึง เชน การใชสือ่ การกระจายสินคาไปหาลูกคาใหตรงตามพฤติกรรม 
ลักษณะนิสัยความตองการ ฯลฯ  
                2)  ขายสินคาได จะเกิดหลังจากที่เราสามารถเขาถึงลกูคาไดแลว  
                3)  รักษาไว คือ สรางความสัมพันธใหเกิดการซ้ือขายตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาอยูกับ
เราตลอดไป  
        ขอพิจารณาในการเลอืกชองทางการจัดจําหนาย ไดแก 
                1) พ้ืนที่ครอบคลุม ซ่ึงอาจครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่เปนไปได ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ที่
เลือกสรร หรือครอบคลุมพ้ืนที่เพียงจุดเดียว  
                2) ประเภทของรานคาปลีก 
                3) ผลประโยชนที่ตองใหกับรานคา 

  
        4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ความพยายามทั้งสิ้นที่จะสงเสริม
ใหการตลาดบรรลุเปาหมายได ทําใหลูกคามาซ้ือสินคา สนใจสินคาของเรา ลูกคาเปลี่ยน
พฤติกรรมใหสอดคลองกับสินคาและรักษาไวไมใหเปลี่ยนแปลง  
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การสงเสริมการตลาดประกอบไปดวย  
        1) การแจงขาวสารขอมูล  

                2) การโนมนาวชักจูงใจ  
                3) การเตือนความจํา ประกอบไปดวย  

                - การโฆษณา  
                        - การสงเสริมการขาย  
                        - การขายโดยใชพนักงาน  
                        - การประชาสัมพันธ  
                        - การพูดแบบปากตอปาก  

1. การโฆษณา เปนการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มีประสิทธิภาพสําหรับตลาดแบบมวลชน 
มีลักษณะเปนการเสนอขาวสาร ทําใหเกิดการรับรู สรางสรรความรูสึกที่ดีตอสินคา และทําสราง
การเรียนรูเรงเราใหเกิดการซ้ือ  
        2. การสงเสริมการขาย เปนการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีนาสนใจเฉพาะอยาง ทํา
ใหเกิดแรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวัตถุประสงคทําใหเกิดการรับรู การเรียนรูและแนะวิธกีารใชสินคา  
        3. การขายดวยพนักงานขาย เปนการสื่อสารสองทางที่มีคุณภาพสูงโดยผานการพูดคุย
หรือชี้แนะการใชสินคาตอผูบริโภคแตละคนโดยตรง มีลักษณะเปนการเสนอขาวสารขอมูลพิเศษ
ใหกับผูที่จะเปนลูกคา  
        4. การประชาสัมพันธ เปนการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับขาวสารในเชิงพานิชยของสินคา
ผานสื่อสาธารณะมีลักษณะเปนการเสนอขาวผลิตภัณฑใหม การประเมินผลิตภัณฑ มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการรับรู การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงทัศนคตแิละสนับสนุนการตัดสินใจ  
        5. การพูดปากตอปาก เปนการสื่อสารสองทาง มีลักษณะเปนการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการรับรู การเรียนรู การเปลีย่นแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการ
ตัดสินใจ การพูดแบบปากตอปากมีอิทธพิลตอผูบริโภคมาก โดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูง และ
สินคาที่ไมมีรูปราง 

 
5.  ดานบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee )  ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก  การ

ฝกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน
เปนความ สัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร  เจาหนาที่
ตองมีความสามารถ  มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ  มีความคิดริเร่ิม  มี
ความสามารถในการแกไขปญหา  สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 
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6.  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)  เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา  โดยพยายามสราง
คุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา  ไม
วาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย  การเจรจาตองสุภาพออนโยน  และการใหบริการที่
รวดเร็ว  หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ 

7.  ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในดานการบริการ  ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตอง
รวดเร็ว  และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 
 
2.3 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2.3.1  ทฤษฎีหวงโซคุณคา 
การวิเคราะหตามหวงโซแหงคุณคา(Value chain analysis) ของ michel e porter เปน 

“ลูกโซแหงกิจกรรม” (chain of activities) ที่สรางสรรคคุณคา (value) ตอเน่ืองสัมพันธกัน
เหมือนกับลูกโซ เพ่ือสงมอบคุณคาทั้งหมดใหกับลูกคา โดยแตละกิจกรรมจะมีสวนชวย
กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม (value-added) คุณคาของลูกคา(Customer value) เกิดจากกิจกรรม 3 
แหลง คือ 

       1.  กิจกรรมที่ทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตาง (activities that differentiate the 
product) 

        2.  กิจกรรมที่ทําใหตนทุนลดต่ําลง (activities that lower its cost )  
       3.  กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (activities that 

meet the customer’s need quickly) 
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1. กิจกรรมพ้ืนฐาน 
        -  การนําเขาวัสดุการผลิต ไดแก กิจกรรมตางๆ ประกอบดวยการับวัตถุดิบ การ

จัดเก็บ และการจัดการเก่ียวกับตัวปอนเขา การเคลื่อนยายวัสดุ การคลังสินคา การควบคุมวัสดุ
คงคลัง เปนตน เปนตน การปรับปรุงประสิทธิภาพดานการดําเนินงานในขั้นนี้ จะมีสวนชวยลด
ตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

        -  การผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไดแก กิจกรรมที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนตัว
นําเขาตางๆ เพ่ือใหกลายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน การใชเคร่ืองจักรผลิตสินคา การบรรจุ
ภัณฑ การประกอบ การบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เปนตน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในขั้นนี้ จะชวยใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดไดรวดเร็วมากขึ้น 

        -  การนําผลิตภัณฑออกจําหนาย (logistic) ไดแก กิจกรรมที่เก่ียวของกับการ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑสําเร็จรูปเขาสูระบบการจําหนาย เพ่ือนําสินคาไปถึงมือผูบริโภค เชน การ
คลังสินคา การควบคุมสินคาคงเหลือ การขนสง การสงมอบ เปนตน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานในขั้นนี้ จะชวยลดตนทุนดานการจัดจําหนาย ทําใหฐานะดานการแขงขันดีขึ้น 
รวมทั้งระดับการใหบริการแกลูกคาสูงขึ้น 

        -  การตลาดและการขาย (maketing and sale) ไดแก กิจกรรมที่เก่ียวของกับสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัว(4P) คือ ผลิตภัณฑ(product)ราคา(price) การสงเสริมการตลาด
(promotion) และชองทางการจัดจําหนาย(place) การตลาดจะมีความสําคัญที่จะเปนตัวกําหนด
ขอบเขตของการแขงขัน (Competitive scope) เพ่ือนําความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงขึ้นอยู
กับฐานะหรือตําแหนงของบริษัทเอง จุดแข็งและจุดออนของบริษัท จึงจะสามารถกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดไดอยางเหมาะสม 

        -  การบริการหลังการขาย (customer service) เปนกิจกรรมที่สรางคุณคาใหกับ
ลูกคาสามารถสรางคุณคาที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดในทันที และจะมีผลกระทบที่สําคัญตอ
ความชอบของลูกคา ที่จะกลับมาซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอีกในอนาคต 

2. กิจกรรมสนับสนุน 
        -  การจัดซ้ือ การปรับปรุงประสิทธิภาพดานการจัดซื้อจะมีผลตอการเพ่ิมคุณภาพ

ของผลผลิตดวยตนทุนที่ลดลง และทําใหการทํากําไรของบริษัทสูงขึ้น 
        -  การพัฒนาเทคโนโลยี จุดมุงหมายของการพัฒนากระบวนการก็เพ่ือปรับเทคนิค

การทํางานใหมหรือปรับปรุงวิธีการทํางานแบบเกาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกิจกรรมสราง
มูลคาเพ่ิมของบริษัทใหสูงขึ้น 

        -  การจัดการทรัพยากรมนุษย กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยมีผลกระทบตอ
กิจกรรมการสรางมูลคาเพ่ิม (value-adding activities) ทุกชนิดของบริษัท การจัดการทรัพยากร
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มนุษยที่ประสบผลสําเร็จจึงมักจะถือเปนปจจัยหลักสําคัญ (Key factor) ที่จะเปนตัวกําหนดจุด
แข็งของบริษัท 

          - โครงสรางพ้ืนฐานของบริษัท เชน การเงิน การบัญชี กฎหมาย ระบบขอมูลและ
บัญชีเงินเดือนพนักงาน เปนกิจกรรมที่ชวยทําหนาที่เพ่ิมคุณคาใหกับทุกหนาที่ในบริษัท 
 

2.3.2 Five Forces Model  
หมายถึงแรงกดดันพ้ืนฐาน 5 ชนิด ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก 
        1.  แรงกดดันของผูประกอบการรายใหม – หากธุรกิจมีผูประกอบการราย

ใหมเกิดขึ้นงาย ยอมเปนภัยตอองคกร 
        2.  แรงกดดันจากลูกคา – ธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการ ที่ลูกคาสามารถเลือกซ้ือ

จากผูขายรายใดก็ได อํานาจตอรองยอมเปนของลูกคา 
        3.  แรงกดดันจากซัพพลายเออร – ธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการที่ไมสามารถ

เลือกผูจําหนายวัตถุดิบได อํานาจตอรองยอมเปนของซัพพลายเออร 
        4.  แรงกดดันจากสินคาทดแทน – ธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการที่ลกคาสามารถ

เลือกใชสินคา/บริการประเภทอื่นทดแทนได ยอมไดรับแรงกดดันจากสิ้นคาทดแทนอื่นที่มี
อยู 

        5.  แรงกดดันจากสภาพการแขงขันของธุรกิจประเภทเดียวกัน – ธุรกิจที่ผลิต
สินคา/บริการเหมือนกัน มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน ยอมมีการแขงขันกันสูง 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจบริการ
ใหเชาโรงงาน/คลังสินคามาตรฐาน : กรณีศึกษา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอน
เน็คชั่น จํากัด (มหาชน) นี้ ไดออกแบบการวิจัย (Research design) เปนวิธีการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทั้งขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากแหลงตางๆ 
และมีการสัมภาษณเชิงลึก (Depth interview) ผูบริหารบริษัทฯ ผูบริหารของบริษัทท่ี
เปนลูกคาอยูแลว และผูบริหารของบริษัทที่ยังไมไดเปนลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของ
บริษัทฯ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีประเด็นดังตอไปนี้ 

3.1  การออกแบบงานวิจัย 
3.2  การศึกษาวิจัยและเก็บขอมูล 
        3.2.1  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
        3.2.2  การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
                3.2.2.1  การเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

(Quanlitative Depth Interview Research) 
3.3  การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูล 
        3.3.1  การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
                -  ขอมูลทุติยภูมิ  
       -  ขอมูลปฐมภูมิ 
        3.3.2  การสรุปประมวลผลขอมูลเพ่ือกําหนดกลยุทธ 
                -  การกําหนดกลยทุธระดับองคกร 
       -  การกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ 
       -  การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ 
 

3.1  การออกแบบวิจัย  
 

เพ่ือใหไดขอมูลที่แนนอนและลึกซ้ึง และจํานวนลูกคากลุมเปาหมายมีลักษณะเปนองคกร 
และมีนอยราย การศึกษาคนควาดวยตนเองกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจบริการให

5555 
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เชาโรงงาน/คลังสินคามาตรฐาน : กรณีศึกษา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น น้ันจึง
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการวิจัยดังน้ี 

 
3.2  การศึกษาวิจัย และเก็บขอมูล  
 

3.2.1  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี
ดานการจัดการเชิงกลยุทธ และการตลาดรวมทั้งไดศึกษาขอมูลจากรายงานประจําปของบริษัท 
รวมถึงขอมูลเพ่ือการนําเสนอตอนักลงทุนและบทวิเคราะหบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
จากสํานักวิจัยตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน และปจจัยตางๆที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยใชทฤษฎีการจัดการกลยุทธทางการตลาด การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environmental Factors Analysis) เปนแนวทางใน
การศึกษา 

ภาพรวมอุตสาหกรรมการใหเชาคลังสินคาในประเทศไทย  ในชวง 6 เดือนแรกของป 
2554 สถานการณนิคมอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวไดคอนขางดี เน่ืองมาจากไดรับปจจัยบวกนัก
ลงทุนทั้งลูกคารายใหม ที่ตองการเขามาลงทุนในไทยและจากกลุมลูกคาเกาที่ตองการขยายฐาน
การผลิต โดยเฉพาะกลุมลูกคาญ่ีปุนที่ตองการยายฐานการผลิตออกไปตั้งในตางประเทศ
หลังจากเกิดปญหาสึนามิ และประเทศไทยเปนเปาหมายการลงทุนแหงหน่ึงที่นักลงทุนญี่ปุนให
ความสําคัญในระดับตนๆ ในโครงการลงทุนใหม อีกทั้งยังมีกลุมลูกคาประเทศอ่ืนที่ยังใหความ
สนใจในการเขามาลงทุนในไทย เชน นักลงทุนจากจีน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
นอกจากน้ี ธุรกิจยังมีรายไดจากการบริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม  เชน ระบบน้ํา 
ระบบไฟฟา เปนตน เพ่ิมขึ้น 

สําหรับแนวโนมในชวงคร่ึงหลังของป 2554 น้ี ศูนยวิจัยกสิกรไทย มีความเห็นวา ธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวไดดีอยางตอเน่ือง โดยเม่ือพิจารณาจากสถิติการขอรับการ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พบวา ในชวง 
7 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวนการขอสงเสริมการลงทุนของโครงการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ 599 โครงการ เพ่ิมขึ้นรอยละ 34.9 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยมี
มูลคาการลงทุนสูงถึง 205,196 ลานบาท ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ยอดขายที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมป 2554 จะอยูที่ประมาณ 4,750-5,250 ไร เพ่ิมขึ้นรอยละ 31.2-72.6 เม่ือเทียบกับ
ปที่ผานมา โดยกลุมอุตสาหกรรมที่สนใจเขามาลงทุนในไทยยังคงเปนกลุมอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน กลุมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร และกลุม
เคมีภัณฑ เปนตน อยางไรก็ตาม ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ยังมีปจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยังคงออนแอ ซ่ึงอาจสงผลตอยอดขายในชวงที่เหลือของปน้ีได  
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ทิศทางการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในระยะยาวนั้น แมวาการตัดสินใจการเขามา
ลงทุนในไทยจะขึ้นอยูกับบริษัทขามชาติก็ตาม แตองคประกอบสําคัญที่จะดึงดูดใหนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในไทยขึ้นอยูกับปจจัยภายในประเทศเปนสําคัญ โดยเฉพาะความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ ความชัดเจนของกฎหมาย กฎระเบียบ (เชน เร่ืองสิ่งแวดลอมที่ควรจะ
มีการออกกฎขอบังคับใหชัดเจน เพ่ือที่นักลงทุนจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ) และนโยบาย
การสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(เชน ระบบการขนสงที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เปนตน) ความสามารถของบุคลากรใน
ประเทศประเด็นเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการตัดสินใจเขามาลงทุนในไทยของนักลงทุน
ตางชาติ ดังน้ัน จึงเปนโจทยของรัฐบาลที่จะตองเรงแกไขอุปสรรค ปรับปรุงปจจัยพ้ืนฐานและ
สิทธิประโยชนรองรับการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุนของ
ประเทศตอไป 

นอกจากนี้ ในสวนของผูประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมคงจะตองมีการปรับตัวตาม
สภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมที่กําลังเปนประเด็นที่
สําคัญในสังคม ทําใหผูประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมคงจะตองมีการปรับกลยุทธการ
พัฒนานิคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนท่ีอยูแวดลอมนิคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิ การบริหารการจัดการนํ้าเสียที่เครงครัด การจัดเพ่ิมโซนสีเขียวใน
นิคมอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากน้ี การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
นาจะชวยเปนจุดจูงใจนักลงทุนตางชาติไดเชนกัน เพราะกฎเกณฑกติกาการคาของโลกนั้น มี
การปรับเปลี่ยนใหมีความเขมขนมากขึ้นซึ่งผลิตภัณฑที่ตองเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมน้ันไมเพียง
แคพิจารณาแคสินคาขั้นปลายเทาน้ัน แตจะพิจารณาถึงขบวนการผลิตทั้งหวงโซของสินคาน้ันๆ 
ดวยเชนกัน  

           
ภาพรวมของมูลคาการสงออกในกลุมอุตสาหกรรม 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย รายงานแนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในชวงคร่ึงหลังป 2554 

พบวา คําสั่งซ้ือสินคาอิเล็กทรอนิกส ในชวงที่เหลือของป 2554 น้ี นาจะปรับตัวดีขึ้น ในกลุมของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ที่เปนไปตามฤดูกาล เพ่ือรองรับตลาดที่จะเริ่มเขาสูเทศกาลการ
จับจายใชสอยของประชาชนทั่วโลกชวงปลายป และคาดวา อุตสาหกรรมการผลิตในญี่ปุน นาจะ
เริ่มฟนตัวดีขึ้น ทําใหคําสั่งซ้ือสินคาอิเล็กทรอนิกส นาจะกลับมาดีขึ้นตามลําดับ 

 ทั้งน้ีภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีส่ําคัญๆ ทั้ง สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยโุรป ที่
มีปญหา อาจจะสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันและกําลังซ้ือของประชาชนใน
ประเทศ และอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย ในชวงครึ่งหลังของป
ตอเน่ืองถึงป 2555 อยางหลีกเลี่ยงไมได 
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย 
1.1  ภาวะการผลิต 
        1.1.1  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสโดยรวม  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ปรับตวัลดลงรอยละ 7.4 เม่ือเทียบกับ  ชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการผลิตอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสไดเรงผลิตในชวงปกอนหนาคอนขางมากทําใหยังคงมีสตอกสินคาในตลาดผูคาสง
จํานวนหนึ่งประกอบกับมีฐานตัวเลขที่สูงใน    ปกอน นอกจากนี้ในป 2554 ยังประสบกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนคอนขางมาก และมีสถานการณภัยธรรมชาติในหลายประเทศอีก
ดวย  ขณะทีดั่ชนีผลผลติกลุมเคร่ืองใชไฟฟาปรับตวัเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.4 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน  โดยเปนการปรับตวัในชวงครึ่งแรกของปคอนขางมาก ทั้งจากตลาดใน
ประเทศที่มีการขยายตวัและตลาดสงออกที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นทุกตลาด 

ในชวงเดือนตุลาคม 2554 ดัชนีผลผลิตไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลงมากถึงรอย
ละ50.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากน้ําทวม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซ่ึงเปนฐานการผลิตที่สําคัญของ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน บริษัทโตชิบา บริษัทโซนี่ บริษัทเจวีซี บริษัท
แคนนอน บริษัท Western Digital ฯลฯ ในขณะที่โรงงานในจังหวัดใกลเคียงไดลดกําลังการผลิต
ลงเน่ืองจากไมม่ันใจในสถานการณและขาดแคลนวัตถุดิบ 

        1.1.2  อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา  จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา
ในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2554 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย รอยละ 1.3 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยเกือบทุกสินคาในกลุมเคร่ืองใชไฟฟา มีกการปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะสินคา 
ตูเย็น กระติกนํ้ารอน และสายไฟฟา ที่มีอัตราการขยายตัวรอยละ 10.5 13.1 19.5 เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน  เน่ืองจากผูผลิตไทยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเปนดิจิทัลมากขึ้น และ
มีราคาเหมาะสมท่ีทําใหแขงขันกับสินคาจีนไดดวยคุณภาพที่ดีกวา อยางไรก็ตามสินคาที่มีการ
ปรับตัวลดลงอยางมาก คือ โทรทัศนสีขนาดจอเล็กกวาหรือเทากับ 20 น้ิว (CRT) โทรทัศนสี
ขนาดจอเทากับ 21 น้ิวหรือมากกวา 21 น้ิวขึ้นไป (CRT)  เน่ืองจากตลาดใหความนิยมเคร่ืองรับ
โทรทัศนจอ LCD และพลาสมามากขึ้น ทําใหความตองการซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน CRT ลดลงไป
เรื่อยๆ 

        1.1.3  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในชวงเดือน
มกราคม-ตุลาคม 2554 ปรับตัวลดลงรอยละ 7.4 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
การปรับตัวลดลงทุกผลิตภัณฑ เน่ืองจากการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโลกชะลอตัวลง จาก
ตลาดหลักๆ ที่มีความตองการลดลง เชน เศรษฐกิจญ่ีปุนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ 
ตลาดสหรัฐอเมริกาฟนตัวนอยกวาที่คาดหมาย และความกังวลตอผลกระทบวิกฤตหนี้ของยุโรป
ที่ยังมีความไมแนนอนสูง 
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โดยเฉพาะการผลิต Hard disk drive (HDD) ลดลงรอยละ 8.2 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน เน่ืองจากความตองการของตลาดโลกชะลอตัวลง ประกอบกับสินคาเทคโนโลยีที่
กําลังมีความตองการจากตลาดโลกสูง เชน Tablet iphone ใช Solid State Drive แทนการใช 
HDD นอกจากนี้บริษัทตองหยุดการผลิตลงเนื่องจากปญหาอุทกภัยดวย ทําใหคาดวาใน
ชวงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือนของปน้ี การผลิต HDD จะปรับตัวลดลงคอนขางมาก 

1.2  ภาวะการตลาด 
        1.2.1  การสงออก  การสงออกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในชวงเดือน

มกราคม-ตุลาคม 2554 มีมูลคา 1,401,771.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.6 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน เน่ืองจากเคร่ืองใชไฟฟาสําคัญหลายตัวยังขยายตัวไดดี เชน ตูเย็น เคร่ือง
ซักผา เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ แตพบวาสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการสงออกชะลอตัวลง สาเหตุทั้ง
จากปจจัยภายนอก คือ ตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสโลกยังมีความไมแนนอนสูง และการเกิด
อุทกภัยภายในประเทศ 

การสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟายังคงเติบโตไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากไทยเปนฐานการ
ผลิตที่สําคัญของบริษัทขามชาติ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน และเกาหลีใต ซ่ึงในชวง 10 เดือนแรก
ของป 2554 การสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ13.2 ดวยมูลคา 570,019.5 ลานบาท ซ่ึงเคร่ืองใชไฟฟาที่
มีมูลคาการสงออกสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 1) เคร่ืองปรับอากาศ 2) เคร่ืองตัดตอและปองกัน
วงจรไฟฟาฯ 3) กลองถาย TV/VDO 4) คอมเพรสเซอรของเคร่ืองทําความเย็น และ 5) ตูเย็น 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

ตลาดสงออกหลักของเครื่องใชไฟฟา ไดแกตลาดอาเซียน (รอยละ 18) ตลาดสหภาพ
ยุโรป (รอยละ 14) ตลาดญี่ปุน (รอยละ 13.9) และตลาดจีน (รอยละ 8) โดยตลาดสงออกหลัก
ของเครื่องใชไฟฟายังขยายตัวไดดี ทั้งตลาดอาเซียน ขยายตัวรอยละ 11.0 ตลาดยุโรป ขยายตัว
รอยละ 11.1 ตลาดจีน ขยายตัวรอยละ 28.8 และตลาดญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 15.3 ยกเวนตลาด
สหรัฐอเมริกาขยายตัวเพียงรอยละ 0.2 เน่ืองจากเศรษฐกิจยังไมฟนตัวเต็มที่ 

การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนการสงออกชิ้นสวน โดยในชวงเดือนมกราคม
ตุลาคม 2554 มีมูลคาการสงออก 831,752.3 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ตลาดสงออกหลักไดแก จีน (รอยละ 19) อาเซียน (รอยละ 16) ยุโรป (รอย
ละ 15) ซ่ึงจะนําชิ้นสวนดังกลาวไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป โดยตลาดสงออกหลักของ
อิเล็กทรอนิกสลดลงในเกือบทุกตลาด ทั้งจีน ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน เน่ืองมาจากการ
ผลิตสินคาไอทีสําเร็จรูปของจีนเพ่ือสงขายทั่วโลกปรับตัวลดลงจากความเชื่อม่ันในการจับจายใช
สอยลดลง 

        1.2.2  การนําเขา  การนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยรวม ในชวง
เดือนมกราคม-ตุลาคม 2554 มีมูลคา 1,130,948.5 ลานบาท เพ่ิมขึน้ไดรอยละ 10.6 เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน สินคาเคร่ืองใชไฟฟาที่นําเขาสวนใหญเปนสินคาในกลุมอุปกรณ
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ไฟฟากําลัง เชน เคร่ืองตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา มอเตอร เปนตน อีกสวนหนึ่งเปนวัตถุดิบที่
ใชผลติเครื่องใชไฟฟาสําเรจ็รูป เชน สายไฟ ชุดสายไฟ และสวนประกอบของเครื่องรับโทรทัศน 
เปนตน ในขณะที่สินคาอิเล็กทรอนิกสนําเขาสวนใหญ เปนสินคาสําเร็จรูป เชน เคร่ือง
คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ นอกจากน้ียังนําเขา IC และ Semiconductor ที่ใชเทคโนโลยี
สูงดวย 

        1.2.3  ภาวะการจําหนายในประเทศ  การจําหนายสินคาเคร่ืองใชไฟฟาในประเทศ 
ในชวง 10 เดือนที่ผานมา สวนใหญปรับตัวเพ่ิมขึ้นไดเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็ก เชน พัดลม กระติกนํ้ารอน หมอหุงขาว ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นไดมาก เน่ืองจากผูผลิตมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบ และใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
มากขึ้น ทําใหแขงขันกับสินคาจากจีนไดมากขึ้น ยกเวนในสวนของเครื่องปรับอากาศที่ปรับตวั
ลดลงรอยละ 14-17 เน่ืองจากอุณหภูมิในปน้ีไมสูงเทา ปที่แลว และประเทศไทยเขาสูฤดูฝนเรว็
กวาปกติ  
 
ภาพรวมแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสป 2554  
 

-  ภาวะการผลิต  การผลติในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในป 2554 คาดวาจะ
ปรับตวัลดลงจากป 2553 เล็กนอยรอยละ 5 เน่ืองจากความผันผวนของตลาดสงออก นอกจากนี้
ผลกระทบจากอุทกภัยภายในประเทศ คาดวาจะทําใหการผลิตลดลงตอเน่ืองไปจนถึงไตรมาสที่ 
1 ของป 2555 ประมาณรอยละ 10 กอนจะเริ่มฟนตัวในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 

การผลิตในสวนของสินคาเคร่ืองใชไฟฟาเร่ิมมีแนวโนมลดลงตั้งแตไตรมาสที่ 2 ประกอบ
กับไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ทําใหคาดวาการผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 4 จะ
ลดลงประมาณรอยละ 15 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน แตทั้งปคาดวายังสามารถ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นไดเล็กนอย รอยละ 2-3 เน่ืองจากสินคาเครื่องทําความเย็น ไดแก 
เคร่ืองปรับอากาศ ตูเย็น เปนตน ยังขยายตัวได ประกอบกับสินคาเคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็กเร่ิม
ฟนตัวมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
โดยเฉพาะ HDD คอนขางผันผวน ตั้งแตตนป เน่ืองจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปรุนใหม
ไมใช HDD เชนที่ใชในคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุค โดยเปลี่ยนไปใชอุปกรณที่เร็วและ
ราคาสูง แบบ Solid State Drive มากกวา ทําใหการผลิตมีแนวโนมลดลง นอกจากน้ีผลกระทบ
จากอุทกภัย ทําใหคาดวาใน  ไตรมาส 4 น้ี การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสจะปรับตัวลดลง
ประมาณรอยละ 24 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการผลิต HDD และ IC 
ซ่ึงเปนสินคาอิเล็กทรอนิกสหลักของไทยตองหยุดการผลิต และท้ังป 2554 คาดวาสินคา
อิเล็กทรอนิกสจะมีการผลิตลดลงประมาณ รอยละ 8-9 
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-  ภาวะการสงออก  การสงออกสินคาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2554 คาดวา
จะมีมูลคา 51,718.06 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.6 ลานลานบาท แบงเปนในสวนของ
สินคาเคร่ืองใชไฟฟามูลคา 20,879.52 ลานเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รอยละ 3 เม่ือเทียบกับ
ป 2553 และสินคาอิเล็กทรอนิกสมูลคาประมาณ 30,072.04 ลานเหรียญสหรัฐ ปรับตวัลดลงรอย
ละ 9 เม่ือเทียบกับป 2553 

ทั้งน้ีอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรม ทั้ง 7 แหง โดยคิดเปนสัดสวนตอมูลคาการสงออก ประมาณ รอยละ 30 ของมูลคา
สงออกทั้งหมด และผูประกอบการรายใหญที่สงออก 10 อันดับแรกของการสงออก
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีสัดสวนมากถึงรอยละ 20 ของการสงออกสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวม โดยยังไมหมายรวมถึง Supply Chain ที่ไมมีวัตถุดิบใน
การประกอบและจําหนาย 

การสงออกในไตรมาสแรกของป 2555 คาดวาจะยังไดรับผลกระทบจากทั้งปจจัยภายนอก 
คือ การฟนตัวของประเทศสหรัฐอเมริกา และวิกฤติหน้ีของยุโรป และปญหาอุทกภัยในประเทศ 
ทําใหคาดวาจะมีการสงออกลดลงตอเน่ืองจากไตรมาส 4 ป 2554 ประมาณรอยละ 5-10 แตคาด
วาจะเร่ิมฟนตัวไดตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2555 เปนตนไป 

- ภาวะการบริโภคในประเทศ  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา : กอนนํ้าทวม การบริโภค
สินคาเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศโดยรวมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยอยูแลวประมาณ
รอยละ 1-5 และภายหลัง นํ้าทวมคาดวาความตองการสินคาจะลดลง แตคาดวาจะไมมากนัก
เพราะผูบริโภคสวนหนึ่งจะมีการซื้อสินคาใหมทดแทนสวนที่เสียหาย ทําใหการเติบโตจะติดลบ
เล็กนอยรอยละ 0-5 ทั้งนี้คาดวาสินคาจะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากตองนําเขาจากตางประเทศ
ทดแทน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส : ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
และนําเขาสินคาสําเร็จรูป ซ่ึงกอนน้ําทวมคาดวาความตองการบริโภคสินคาอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศคาดวาจะเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 10 จากความตองการสินคา Technology ตางๆ เชน 
โทรศัพทมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร แตภายหลังน้ําทวม คาดวาความตองการในสวนนี้จะ
ลดลงเหลือประมาณรอยละ 5 แตคงไมถึงขั้นติดลบ 
 
ภาพรวมแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสป 2555 
 

ในป 2555 คาดวาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยังคงขยายตัวได แตมี
อัตราการขยายตัวที่ไมสูงมากนัก โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดวาอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5-7 * เน่ืองจากจะมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดสงออก สวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสคาดวาจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 10-12  
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เน่ืองจากความตองการสินคาไอทีใหมๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แตยังมีปจจัยเสี่ยง
ทางดานการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ที่มีความไมแนนอนคอนขาง
สูง ซ่ึงจะสงผลใหการซ้ือสินคาอิเล็กทรอนิกสลดลงได  หมายเหตุ * ตัวเลขประมาณการ  ณ 
วันที่ 7 ธันวาคม 2554 
 
แนวโนมธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 
 

แนวโนมธุรกิจคาปลีกคร่ึงปหลังปน้ียังดีตอเน่ืองไปถึงปหนาและ แตละบริษัทหันมาเนน
การขยายสาขาเชิงรุกมากขึน้ คาดวากําไรกลุมป 2555 - 2558 จะเติบโตดีปละ 14% นอกจากนี้
ยังไดรับผลบวกสุทธิจากนโยบายขึ้นคาแรงพรอมลดภาษีนิติบคุคล โดยหลังรวมผลกระทบคาด
กําไรกลุมคาปลีกจะเพ่ิมขึ้นจากประมาณการเดิมราว 2% -8% จากนโยบายของรัฐบาลพรรค
เพ่ือไทย ซ่ึงเนนกระตุนการบริโภคในประเทศ ไมวาจะเปนนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท 
นโยบายเงินบาทแข็ง และการลดภาษีนิตบิุคคล จะทําใหกลุมธุรกิจคาปลีกไดประโยชน นโยบาย
คาแรงขั้นต่ํา 300 บาทน้ัน แมจะทําใหตนทุนของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นบาง เพราะบริษัทฯ มีตนทนุ
แรงงาน 27.9% ของคาใชจายรวม แตก็เพ่ิมไมมาก เพราะสวนของพนักงานที่เปนคาแรงต่ํากวา 
300 บาทตอวนั มีจํานวนไมมาก ซ่ึงสวนใหญจะเปนพนักงานที่มีคาแรงมากกวา 300 บาทตอวัน
อยูแลว  

 
การวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 

Five Forces Model  อาศัยการวิเคราะหอุตสาหกรรมผาน Five Force Model 
1.  อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม (The threat of the entry of new competitors)  

การเขามาในธุรกิจสรางโรงงาน/คลังสินคาเพ่ือใหเชามีอุปสรรคมาก เน่ืองจากธุรกิจคลังสินคาให
เชาจําเปนตองมีทําเลที่ดี ซ่ึงสวนใหญผูประกอบการรายปจจุบันในอุตสาหกรรมไดครอบครอง
เปนสวนใหญ อีกทั้งธุรกิจใชเงินทุนในการกอสรางที่สูง และใชระยะเวลานานในการพัฒนา
โครงการและบริการท่ีครบวงจร แตผลตอบแทนจากการเชาจะชากวาผลตอบแทนจากการขาย 
อีกทั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวเสร็จยังเหลือขาย/ใหเชาในตลาดไดอีกจํานวนมาก 

2.  การแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Established Firm)  ธุรกิจ
คลังสินคาใหเชาเปนธุรกิจที่มีผูแขงขันนอยราย โดยคูแขงของบริษัทแบงเปนคูแขงทางตรง 
(Direct Competitors) คือ ผูประกอบการที่ทําธุรกิจคลังสินคาใหเชาโดยตรง ซ่ึงปจจุบันมี
บริษัทที่จัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก 
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
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(มหาชน) บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลด จํากัด และบริษัท สวนอุตสาหกรรมปนทอง จํากัด มี
ศักยภาพทัดเทียมกับบริษัท มีการแขงขันรุนแรงในดานการหาทําเล ทวาคูแขงกลับเนนการ
พัฒนานิคมมากกวาการสรางโรงงาน/คลังสินคาเพ่ือใหเชา จึงไมคอยมีผลกระทบกับลูกคาที่มี
ความตองการเชาอยูแลว ในทางกลับกันบริษัทถือวาคูแขงเหลาน้ีคือพันธมิตรทางธุรกิจ
เชนเดียวกัน กลาวคือ บริษัทยังมีการติดตอหาทําเลเพ่ือดําเนินธุรกิจจากนิคมดังกลาว คูแขง
ทางออม (Indirect Competitors) คือ ผูประกอบธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา (Logistics 
Services Providers) ที่มีคลังสินคาใหเชาของตัวเองและธุรกิจคลังสินคาใหเชาดวย ซ่ึงไมคอยมี
ผลกระทบตอการแขงขันในอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตามไมมีผูประกอบการท่ีเปนอันดับหน่ึงในตลาดอยางแทจริง การแขงขันใน
ธุรกิจดังกลาวมี 2 แบบ คือการใชคลังสินคารูปแบบเกากับคลังสินคาสมัยใหม โดยมีปจจัยเรื่อง
ราคาคาเชาเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกเชาคลังสินคา 

3.  โอกาสในการเปลี่ยนไปใชสินคาทดแทน (The threat of substitute products)  การ
เปลี่ยนแปลงในคลังสินคาสมัยใหมมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานโลจิสติกส ในอดีต
ผูประกอบการสวนใหญยังมีความเขาใจในเรื่องดังกลาวนอย สงผลใหคลังสินคาเปนเพียงอาคาร
ธรรมดาก็สามารถเลือกเปนคลังสินคาได เชน ตึกแถว โกดัง แตในปจจุบันผูประกอบการ 
โดยเฉพาะผูประกอบการที่เปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทซ่ึงสวนใหญจะมีขนาดกลาง – 
ใหญ จะมองหาโรงงาน/คลังสินคาคุณภาพ ในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม เพ่ือความไดเปรียบในเรื่อง
ของซัพพลายเชน ดังน้ันการที่ผูประกอบการจะหันไปใชสินคาทดแทน เชนตึกแถว หรือโกดัง
แบบเกาน้ันมีโอกาสนอยมาก 

4. อํานาจการตอรองของผูบริโภค (The bargaining power of customers)  การเติบโต
ของธุรกิจคลังสินคาขึ้นอยู กับสภาวะเศรษฐกิจของโลก และสภาวะของอุตสาหกรรมที่
ผูประกอบการประกอบธุรกิจอยู ดังน้ันเม่ือเศรษฐกิจปจจุบันอยูในภาวะถดถอย เชน การลดลง
ของภาคการบริโภค สงผลใหภาคการลงทุนลดลงเชนเดียวกัน ลูกคาจึงมีอํานาจตอรองเปนอยาง
มาก ในทางกลับกัน หากภาวะเศรษฐกิจโลก หรือของอุตสาหกรรมอยูในชวงการขยายตัว 
กอใหเกิดการขยายการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรม อํานาจการตอรองของลูกคาก็นอยลง
เน่ืองจากผูประกอบการตางตองการชวงชิงทําเลที่ดีจึงตองยอมสูราคา  

5. อํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (The bargaining power of suppliers)อํานาจ
ตอรองในเรื่องตนทุนคากอสรางของบริษัทฯ มีคอนขางสูงเนื่องจากเปนผูประกอบการรายใหญ 
ขณะที่ตนทุนเรื่องที่ดินเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับระบบโลจิสติกส เน่ืองจากบริษัทฯเขามาในธุรกิจ
หลังคูแขงสงผลใหทําเลที่ดีมีราคาแพง บริษัทฯจึงไมสามารถเขาไปพัฒนาพื้นที่ดังกลาวได
เน่ืองจากไมคุมคาตอการลงทุนเม่ือเทียบกับคาเชาที่ไดรับ 
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สรุป ขอมูลตางๆที่แสดงมาขางตน จะเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมของบริษัท และของ
ลูกคารายหลักของบริษัท รวมถึงลูกคาที่คาดวาจะเปนเปาหมายในอนาคต แนวโนมดังกลาวทํา
ใหเราสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลเพื่อกําหนดแผนกลยุทธและแผนการตลาดของบริษัท 

 
3.2.2  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ผูทําการวิจัยได

เก็บดวยการสอบถามขอมูลจากบุคคลที่เก่ียวของ ไดแก ผูบริหารของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรี
ยล คอนเน็คชั่น ผูบริหารของบริษัทที่เปนลูกคา และผูบริหารของบริษัทที่ไมไดเปนลูกคา เพ่ือให
ไดขอมูลที่ครบถวนหลายแงมุม โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหารระดับสูงคุณสุนทร จันทราประภาเวช  Head of Real 
Estate Development ไดอธิบายสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม และการบริหารการตลาด
ของธุรกิจพัฒนาคลังสินคาเพ่ือใหเชา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลตออุปสงค อุปทานการเชา
คลังสินคาอยางนาประทับใจ (หมายเหตุ รายละเอียดคําถามสัมภาษณอยูในภาคผนวก) 

 
สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง PEST 
 
Politic  รัฐบาลใหการสนับสนุน และเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

แตยังขาดการสงเสริมการใชคลังสินคาที่มีคุณภาพแกผูประกอบการ 
Economic  แนวโนมดอกเบี้ยระดับต่ําทั่วโลกทําใหเม็ดเงินลงทุนเพ่ิมมากขึ้น แตการ

เพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันอาจทําใหเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัวหยุดชะงักได 
Social  การพัฒนาคลังสินคาสวนใหญตั้งอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรม จึงไมมี

ผลกระทบตอสังคมนัก 
Technology  การนําเทคโนโลยีการกอสรางเขามาใชทําใหตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง STP 
 
Segmentation  บริษัทแบงกลุมลูกคาตามประเภทของอุตสาหกรรม ไดแก 
        -  ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม  
        -  ผูคาปลีกขนาดใหญ  
        -  ธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา  
        -  ผูประกอบการที่ขอเขารับการสงเสริมการลงทุนในกิจการประเภทศูนยกระจาย

สินคาระหวางประเทศ และกลุมบริษัทนําเขาและสงออก 
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Targeting 
        -  กลุมผูคาปลีกขนาดใหญ เน่ืองจากปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยไดขยายตัว

ดวยการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงเอ้ือประโยชนตอกลุมอุตสาหกรรมคาปลีกเปน
อยางมาก ผูคาปลีกรายใหญจึงตตองปรับเปลี่ยนศูนยกระจายสินคาเพ่ือใหการบริหารโลจิสติกส
ของบริษัทมีความเหมาะสม 

        -  ธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา โดยลูกคากลุมน้ีจะเปนบริษัทชั้นนําทั้งในและ
ตางประเทศ ซ่ึงมีความสามารถในการบริหารและจัดการโดยการใชซอฟทแวรและระบบจัดการที่
ทันสมัย โดยสวนใหญบริษัทเหลาน้ีมักนิยมเชาอสังหาริมทรัพยมากกวาการซ้ือ 

        -  ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยไดมีการจัดการดานโลจินติกสเพ่ือลดตนทุนของ
บริษัท จึงมีความตองการคลังสินคามาตรฐานมากขึ้น 

โดย แตเดิมที่บริษัทมีฐานลูกคาเปนผูประกอบการจากประเทศญ่ีปุนเกินกวารอยละ 50 
และเปนผูประกอบการประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญ จะขยายไปยังผูคาปลีกขนาด
ใหญในประเทศ ทําใหพอรตลูกคาของบริษัทมีการกระจายฐานลูกคามากขึ้น ซ่ึงสงผลโดยตรง
กับโครงสรางรายไดที่เติบโตอยางสมํ่าเสมอ 

 
Positioning  บริษัทตั้งม่ันที่จะเปนผูสรางคลังสินคามาตรฐานเพื่อการใหเชารายใหญที่สุด

ในประเทศไทย เปนที่ยอมรับของนักลงทุนตางประเทศดวยการรักษามาตรฐานและคุณภาพของ
การใหบริการ โดยเพิ่มขนาดธุรกิจดวยการขยายฐานลูกคาซ่ึงทําใหบริษัทเกิดการประหยัดตอ
ขนาดยิ่งขึ้นในอนาคต เพ่ือเปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
 
สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง กลยุทธ 7Ps 
 

Product  สําหรับกลยุทธดานสินคามุงเนนในเรื่องการเขาถึงความตองการของผูเชา
คลังสินคา โดยแบงคลังสินคาใหเชาเปน 2 ประเภท คือ 1. คลังสินคาที่สรางเสร็จเพ่ือตอบสนอง
กับความตองการของลูกคาไดทันที (Ready-Built Warehouse) เน่ืองจากธุรกิจในปจจุบัน 
ความเร็วถือวาเปนสวนประกอบที่สําคัญ ดังน้ันการมีคลังสินคาในทําเลที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองความตองการที่อาจเกิดขึ้นไดทันทีนับเปนสิ่งที่จําเปนกับความเร็วของธุรกิจที่มากขึ้น
ในอนาคต ธุรกิจคลังสินคาใหเชาคือสวนหนึ่งของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยทางดาน
อุตสาหกรรม ดังน้ันทําเลที่ดียอมสงผลอการตัดสินใจเลือกเชาคลังสินคาของลูกคา ในปจจุบัน
บริษัทมีคลังสินคาใหเชา 3 แหงที่เปนยุทธศาสตรที่สําคัญของคลังสินคา กลาวคือ ศูนย
คลังสินคาแหลมฉบังตั้งอยูใกลกับทาเรือแหลมฉบัง เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนา
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อยูระหวางกรุงเทพฯ กับทาเรือแหลมฉบัง และอยูใกลกับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
เหมาะแกการเปนศูนยกระจายสินคาที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงทางอากาศ การขนสงทางบก 
และการขนสงทางน้ํา    เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-วังนอยเปนทางเชื่อมที่ดีสําหรับการ
กระจายสินคาระหวางกรุงเทพฯ และภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้ ภายในเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนทั้ง 2 แหงยังไดจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อใหบริการผูประกอบการ
ที่มีการใหบริการที่เก่ียวของกับการนําเขา/สงออกอีกดวย 

1.  คลังสินคาสรางตามแบบที่ลูกคาตองการ (Build-to-suit Warehouse) และเพื่อ
ตอบสนองในกรณีที่ลูกคาตองการคลังสินคาในทําเลหรือขนาดที่บริษัทไมมี การสรางคลังสินคา
ตามแบบที่ลูกคาตองการเพื่อตอบสนองการจัดการดานโลจิสติกสจึงเปนสินคาอีกรูปแบบหนึ่งที่
บริษัทเตรียมไวตอบสนองลูกคา 

2.  การใหบริการดานอ่ืนๆนอกจากคลังสินคา  บริการที่บริษัทเสนอใหลูกคา ไดแก 
        -  การดัดแปลงอาคารคลังสินคา  การที่บริษัทมีทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจน

การบริหารโครงการดวยตนเอง ทําใหบริษัทสามารถใหความชวยเหลือลูกคาในการออกแบบ 
และดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคาใหมีความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของลูกคาได 

        -  การจัดหาสาธารณูปโภค 
        -  บริษัทใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอกับความ

ตองการของลูกคา 
        -  การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 
        -  บริษัทใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตที่ จําเปนตอการเริ่ม

ดําเนินการในเวลาอันรวดเร็วเชน ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากน้ัน บริษัทยังมีบริการให
ความชวยเหลือลูกคาในการขอและตอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับพนักงานของ
ลูกคาซ่ึงเปนคนตางดาว 

        -  บริการอ่ืน ๆ 
 นอกจากที่กลาวขางตน บริษัทจะใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง ๆ ตามความ

ตองการเฉพาะของลูกคาเทาที่จะสามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคาและบริการ 
รวมทั้งการแนะนําบุคลากรที่สําคัญใหแกลูกคา 
 

Price  บริษัทวางตําแหนงวาเปนคลังสินคาคุณภาพสูงและตอบสนองในเรื่องการบริการที่
ดีเยี่ยมซ่ึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการรายอ่ืนไมมีดังน้ันราคาคาเชาของบริษัทจึงอยูสูงกวา
ผูประกอบการรายอ่ืนในทําเลที่ตั้งเดียวกัน โดยบริษัทจะใชกลยุทธการตั้งราคาสูงกวาคูแขงขัน
ในอุตสาหกรรม โดยคาเชาโรงงาน และคาเชาคลังสินคาของบริษัทถูกกําหนดจากตนทุนการ
กอสรางและตนทุนทางการเงินเปนหลัก อีกทั้งบริษัทยังมีบริการอ่ืนๆ มากกวาคูแขงขัน 
กลาวคือ บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจการสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลที่ตั้งที่หลากหลาย 
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และมีบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาแบบครบวงจร (One stop service) ทั้งการ
ติดตอขอใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานราชการที่ชวยใหลูกคา     ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ
สามารถเร่ิมดําเนินงานไดในระยะเวลาอันสั้น การชวยเหลือเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งบริการหลังการขายที่ใหการดูแลอยางใกลชิดและ
รวดเร็ว  

อยางไรก็ดี ในการกําหนดคาเชาบริษัทยังไดคํานึงถึงราคาคาเชาโรงงานและคลังสินคา
ของคูแขงขันดวย โดยบริษัทไดมีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยูเสมอ เพ่ือใหแนใจวาคาเชา
โรงงานและคลังสินคาของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันกับคูแขงได เม่ือสวนของงาน
บริการเขามาเสริมและสามารถทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของบริการที่บริษัทมอบให ยอมสงผลให
บริษัทออกจากสงครามราคาที่เกิดขึ้นในธุรกิจคลังสินคาใหเชาไปโดยปริยาย 

 
Place 
-  บริษัทฯ และบริษัทฯยอยใชระบบการจําหนายตรง โดยทีมงานจําหนายมีเจาหนาที่

แยกกันรับผิดชอบตลาดเปาหมายเปนกลุมๆ เชนกลุมลูกคาญ่ีปุน ยุโรป และเอเชีย 
-  ตั้งตัวแทนจําหนายในตางประเทศที่มีความสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย มีความรู 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส และโรงงาน/คลังสินคาที่ไดมาตรฐานที่พัฒนาโดย
บริษัทฯ เพ่ือใหขอมูล แนะนําลูกคาเปาหมายไดอยางถูกตอง 

-  สงทีมขาย หรือผูบริหาร เดินทางไปเยี่ยมลูกคาถึงสํานักงานใหญในตางประเทศ เพ่ือ
สรางความสัมพันธที่ดี และสรางโอกาสในการใชบริการเพ่ิมของลูกคา อีกทั้งเปนโอกาสในการ
ขยายตลาดในประเทศนั้นๆ 
 

Promotion 
1.  สงทีมขายเขาไปคุยกับลูกคาเปาหมายทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส แมปจจุบันลูกคายังไมมี

ความตองการสรางคลังสินคา 
2.  การพัฒนาสื่อเพ่ือสงเสริมการตลาด อันไดแก สิ่งพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาใน

หนังสือตาง ๆ อินเตอรเน็ตเว็บไซต แผนปายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณหนาโรงงาน แผนปาย
โฆษณาขนาดใหญขางทางดวน และการสงจดหมายทางไปรษณีย 
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3.  การสรางความสัมพันธที่ดีกับตัวกลาง(Agency) ที่มีชื่อเสียงระบบโลก เชน CB 
Richard, Knight Frank, Jones Lang Lasalle รวมถึงตัวกลางที่เปนบริษัทภายในประเทศ 
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3.  การติดตอผานหนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงานการคา สมาคมหอการคา เจาของ
นิคมอุตสาหกรรม การจัดกลุมเยี่ยมชมโรงงาน/คลังสินคา 
 การเขารวมงานสัมมนา งานแสดงสินคา และการประชุมตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งภายใน
และตางประเทศ 

4.   ทางดานสารสนเทศการตลาด  ฝายการตลาดจะทําการรวมดาตาเบสของ
กลุมเปาหมาย แนะนําตัวผานสื่อการขาย ปรับปรุงเว็บไซตใหอัพเดทอยูเสมอ รวมทั้งปรับปรุง
อันดับ ranking ในการสืบคนจาก search engine เชน google อยูเสมอ 
 

People  ธุรกิจบริการใหเชาคลังสินคามาตรฐานเปนอุตสาหกรรมที่ตองการทีมงานที่มี
ความสามารถหลายแขนง โดยเฉพาะดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และดานลอจิสติกส ซ่ึง
บริษัทยังประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในสองหนาที่ดังกลาว นอกจากน้ีฝาย
การตลาดของบริษัทที่มีทีมงานอยูแลว ยังไมไดสรางผลงานใหเปนที่รูจักโดดเดน บริษัทจึงตอง
พัฒนาบุคลากรทั้งสามสวนนี้ใหเพียงพอที่จะตอบสนองใหทันกับความตองการของตลาดได 
 

Process 
-  จัดระบบการวางแผนระบบลอจิสติกสของกิจการของลูกคาอยางรวดเร็ว เพ่ือชวยให

ลูกคาตัดสินใจไดงายและเร็วยิ่งขึ้น 
-  วางแผนการกอสรางอยางรัดกุม และสามารถยืดหยุนไดในเวลาเดียวกัน เน่ืองจาก

บริษัทมีทีมงานกอสรางของตัวเอง โดยกําหนดวันเวลาแลวเสร็จของโครงการใหทันกับความ
ตองการของลูกคา 
 

Physical evidence  โครงการแตละโครงการของบริษัทไดใหความสําคัญกับการสงเสริม
สภาพแวดลอมที่ดี แมวาโครงการจะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือไมก็จําเปนตองมีการปองกัน
มลภาวะที่จะเกิดผลกระทบขึ้นตอชุมชน จากกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท และเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวเขาไปอยูในทุกโครงการ 

 
3.3 การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูล 
 

การสรุปประมวลผลตามกระบวนการจัดการกลยุทธน้ี ผูศึกษาไดนําทฤษฎีและแนวคิดจาก
ขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ที่ศึกษาในหัวขอที่ผานมา เก่ียวกับกลยุทธการจัดการและกลยุทธ
การตลาดที่สําคัญจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัท มาเปนแนวทางในการจัดการ
ขอมูล 



 56 

3.3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  การวิเคราะหเชิงกลยุทธน้ีผูศึกษาจะนําเสนอในสวนของ 
ระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนา มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

        3.3.1.1 การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (Five Forces Analysis)  อาศัยการ
วิเคราะหอุตสาหกรรมผาน Five Force Model 

1.  อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม (The threat of the entry of new competitors) 
 การเขามาในธุรกิจสรางโรงงาน/คลังสินคาเพ่ือใหเชามีอุปสรรคมาก เน่ืองจากธุรกิจคลังสินคา
ใหเชาจําเปนตองมีทําเลที่ดี ซ่ึงสวนใหญผูประกอบการรายปจจุบันในอุตสาหกรรมไดครอบครอง
เปนสวนใหญ อีกทั้งธุรกิจใชเงินทุนในการกอสรางที่สูง และใชระยะเวลานานในการพัฒนา
โครงการและบริการท่ีครบวงจร แตผลตอบแทนจากการเชาจะชากวาผลตอบแทนจากการขาย 
อีกทั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวเสร็จยังเหลือขาย/ใหเชาในตลาดไดอีกจํานวนมาก 

2.  การแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Established Firm)  
ธุรกิจคลังสินคาใหเชาเปนธุรกิจที่มีผูแขงขันนอยราย โดยคูแขงของบริษัทแบงเปนคูแขง
ทางตรง (Direct Competitors) คือ ผูประกอบการที่ทําธุรกิจคลังสินคาใหเชาโดยตรง ซ่ึง
ปจจุบันมีบริษัทที่จัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับ
บริษัท ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด จํากัด และบริษัท สวน
อุตสาหกรรมปนทอง จํากัด มีศักยภาพทัดเทียมกับบริษัท มีการแขงขันรุนแรงในดานการหา
ทําเล ทวาคูแขงกลับเนนการพัฒนานิคมมากกวาการสรางโรงงาน/คลังสินคาเพ่ือใหเชา จึงไม
คอยมีผลกระทบกับลูกคาที่มีความตองการเชาอยูแลว ในทางกลับกันบริษัทถือวาคูแขงเหลาน้ี
คือพันธมิตรทางธุรกิจเชนเดียวกัน กลาวคือ บริษัทยังมีการติดตอหาทําเลเพื่อดําเนินธุรกิจจาก
นิคมดังกลาว คูแขงทางออม (Indirect Competitors) คือ ผูประกอบธุรกิจขนสงและบริหาร
คลังสินคา (Logistics Services Providers) ที่มีคลังสินคาใหเชาของตัวเองและธุรกิจคลังสินคา
ใหเชาดวย ซ่ึงไมคอยมีผลกระทบตอการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 

อยางไรก็ตามไมมีผูประกอบการท่ีเปนอันดับหน่ึงในตลาดอยางแทจริง การแขงขันใน
ธุรกิจดังกลาวมี 2 แบบ คือการใชคลังสินคารูปแบบเกากับคลังสินคาสมัยใหม โดยมีปจจัยเรื่อง
ราคาคาเชาเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกเชาคลังสินคา 

3.  โอกาสในการเปลี่ยนไปใชสินคาทดแทน (The threat of substitute products)  การ
เปลี่ยนแปลงในคลังสินคาสมัยใหมมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานโลจิสติกส ในอดีต
ผูประกอบการสวนใหญยังมีความเขาใจในเรื่องดังกลาวนอย สงผลใหคลังสินคาเปนเพียงอาคาร
ธรรมดาก็สามารถเลือกเปนคลังสินคาได เชน ตึกแถว โกดัง แตในปจจุบันผูประกอบการ 
โดยเฉพาะผูประกอบการที่เปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทซ่ึงสวนใหญจะมีขนาดกลาง – 



 57 

ใหญ จะมองหาโรงงาน/คลังสินคาคุณภาพ ในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม เพ่ือความไดเปรียบในเรื่อง
ของซัพพลายเชน ดังน้ันการที่ผูประกอบการจะหันไปใชสินคาทดแทน เชนตึกแถว หรือโกดัง
แบบเกาน้ันมีโอกาสนอยมาก 

4.  อํานาจการตอรองของผูบริโภค (The bargaining power of customers)  การเติบโต
ของธุรกิจคลังสินคาขึ้นอยู กับสภาวะเศรษฐกิจของโลก และสภาวะของอุตสาหกรรมที่
ผูประกอบการประกอบธุรกิจอยู ดังน้ันเม่ือเศรษฐกิจปจจุบันอยูในภาวะถดถอย เชน การลดลง
ของภาคการบริโภค สงผลใหภาคการลงทุนลดลงเชนเดียวกัน ลูกคาจึงมีอํานาจตอรองเปนอยาง
มาก ในทางกลับกัน หากภาวะเศรษฐกิจโลก หรือของอุตสาหกรรมอยูในชวงการขยายตัว 
กอใหเกิดการขยายการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรม อํานาจการตอรองของลูกคาก็นอยลง
เน่ืองจากผูประกอบการตางตองการชวงชิงทําเลที่ดีจึงตองยอมสูราคา  

5. อํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (The bargaining power of suppliers)  
อํานาจตอรองในเร่ืองตนทุนคากอสรางของบริษัทฯ มีคอนขางสูงเนื่องจากเปนผูประกอบการ
รายใหญ ขณะที่ตนทุนเรื่องที่ดินเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับระบบโลจิสติกส เน่ืองจากบริษัทฯเขา
มาในธุรกิจหลังคูแขงสงผลใหทําเลที่ดีมีราคาแพง บริษัทฯจึงไมสามารถเขาไปพัฒนาพื้นที่
ดังกลาวไดเน่ืองจากไมคุมคาตอการลงทุนเม่ือเทียบ 

การวิเคราะหสภาพการแขงขันนี้ จะเห็นไดวาสภาพการแขงขันของบริษัท ในสวนของการ
พัฒนาคลังสินคาเพ่ือการใหเชาน้ัน มีการแขงขันที่รุนแรงมาก เพราะมีคูแขงที่เปนทั้งคูแขงและ
เปนซัพพลายเออร ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และเปนเจาของนิคม
อุตสาหกรรมซึ่งบริษัทไมมี การแขงขันที่รุนแรงนี้เปรียบเสมือนการกีดกันคูแขงหนาใหมไปโดย
ปริยาย สวนอํานาจการตอรองของลูกคาน้ันขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ เราสามารถนําขอมูล
เหลาน้ีมากําหนดแผนกลยุทธ 

 
        3.3.1.2 การวิเคราะห SWOT Analysis 
จุดแข็ง (STRENGHTS) 
        1.  บริษัทฯ มีความม่ันคงทางการเงินสูงโดยมีอัตรากําไรสุทธิเติบโตขึ้นตอเน่ือง

ตั้งแตป 2551 ถึง ป 2553 คือ รอยละ 21.84 รอยละ 26.56 และรอยละ 27.99 ตามลําดับ และ
แมวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะมีสัดสวนที่สูงตามปกติของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย แตอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทตั้งแตป 2551 ถึง ป 
2553 สูงถึง 5.7 เทา 3.65 เทา และ 5.97 เทา ตามลําดับ (S1) 

        2.  บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนโดยการนําคลังสินคาที่มีลูกคาใหเชาแลวขายใหกับ 
กองทุนอสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND) (S2) 
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        3.  รูปแบบของโครงการ เนนพัฒนาส่ิงแวดลอมที่ดีกับผูประกอบการ โดยจัดใหมี
พ้ืนที่จัดสวนและปลูกตนไมกระจายอยูตามจุดตางๆ ในโครงการ ชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานและลดมลพิษทางอากาศ(S3) 

        4.  บริษัทฯเปนผูนําในอุตสาหกรรมใหเชาคลังสินคา มีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 
ทําใหไดเปรียบดานการประหยัดตอขนาดในหลายประการ(S4) 

        5.  บริษัทฯมีการทําประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งตัวบริษัทฯและลูกคา ทั้งดานความ
เสียหายตอสินทรัพย และการดําเนินธุรกิจ(S5) 

        6.  บริษัทฯ มีประสบการณและผลงานในการพัฒนาโครงการอาคารดาน
อุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานมายาวนาน(S6) 

        7.  การเพ่ิมมูลคาใหกับกิจการดวยการจัดตั้งฝายบริหารโครงการ เพื่อเพ่ิมมูลคา
ทางดานบริการแบบครบวงจรใหกับลูกคาที่มาทําการเชากับบริษัท(S7) 

        8.  บริษัทฯมีบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย 
โดยเฉพาะการจัดหาที่ดินเปนอยางดี(S8) 

 
จุดออน (WEAKNESS) 
        1.  บริษัทฯ ขาดทีมResearchที่ดิน ในแงของการประเมินความเปนไปไดในการ

ลงทุนในอนาคตบนพื้นใดพ้ืนที่หน่ึง หรือแนวโนมความตองการท่ีดินในพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึงใน
อนาคต(w1) 

        2.  เน่ืองจากบริษัทฯมีทีมงานในการกอสรางเองเพื่อใหควบคุมการทํางานใหไดตรง
ตามวัตถุประสงคขององคกร และของลูกคา เม่ือถึงชวงเวลาที่ไมมีโครงการกอสราง บริษัทฯยัง
ตองมีคาใชจายในการบริหาร และดําเนินงานในสวนนี้ ทําใหตนทุนเฉลี่ยของการกอสรางของ
บริษัทฯสูงขึ้น (w2) 

        3.  บริษัทฯขาดทีมงานวิจัยดานการตลาดเพ่ือประเมินความตองการในตลาด และ
ประเมินความสามารถในการแขงขันของคูแขงไดทันทวงที(w3) 

        4.  บริษัทฯขาดการดําเนินงานดานการตลาดอยางตอเน่ือง ในขณะที่คูแขงทํา
การตลาดอยางตอเน่ืองและรุนแรง ทําใหมีลูกคาเปาหมายอีกจํานวนมากที่ไมรูจักสินคาและ
บริการของบริษัทฯ (w4) 

 
โอกาส (OPPORTUNITIES) 
        1. ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศกําลังตื่นตัวและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

ปรับปรุงระบบโลจิสติกส เชน การแบงZONE ของ BOI ใหลูกคารับสิทธิประโยชนทางภาษี(O1) 
        2.  ประเทศไทยมีความไดเปรียบที่ยั่งยืนทางภูมิศาสตร ที่สงเสริมใหเปนศูนยกลาง

ดานโลจิสติกสของภูมิภาค(O2) 
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        3.  แนวโนมความตองการโรงงาน/คลังสินคาสําเร็จรูปมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากผูผลิตเหลาน้ันตองการบริการ และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน อีกทั้งการรวบรวม
กิจกรรมดานโลจิสติกสเขาไวในพ้ืนที่เดียวกันชวยลดตนทุนการขนยายสินคาระหวางกิจการที่
เ ก้ือหนุนกัน และสงเสริมใหการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคของภาครัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การลงทุนระบบรางเขาสูเขตอุตสาหกรรมดานโลจิสติกส(O3) 

        4.  ลูกคากลุมธุรกิจคาปลีก ซ่ึงเปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯเชนกัน เปน
กลุมธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (O4) 

        5.  เหตุการณอุทกภัยครั้งใหญที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 ทําใหผูประกอบการ
ทั้งที่ไดรับความเสียหาย และไมไดรับความเสียหาย หันมาเชาโรงงาน/คลังสินคา แทนที่จะสราง
หรือเปนเจาของเองมากขึ้น เน่ืองจากเปนการจํากัดความเสี่ยงในความเสียหายที่เกิดขึ้น(O5) 

อุปสรรค (THREATS) 
        1.  แมภาครัฐจะใหการสงเสริมอุตสาหกรรมดานโลจิสติกส แตยังขาดการสงเสริม

การใชคลังสินคาที่มีคุณภาพอันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพแกกระบวนการดานโลจิสติกสอยางมาก
(T1) 

        2.  ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานโลจิสติกส 
ซ่ึงเปนปจจัยในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการดานโลจิสติกส(T2) 

        3.  การขึ้นโครงใหมในแตละครั้งการตองการเงินลงทุนสูงขึ้น เน่ืองจากราคาที่ดินใน
พ้ืนที่ที่เปนความตองการของตลาดมีราคาสูงขึ้น ทําใหตนทนุธุรกิจสูงขึ้น(T3) 

        4.  รูปแบบโครงเขตอุตสาหกรรมดานโลจิสติกส ยังเปนรูปแบบใหม ผูประกอบการ
ยังมีความไมแนใจและไมเขาใจในลักษณะการดําเนินงานนของโครงการ เหมือนเชนผูประกอบ
กิจการโรงงานหลายเจาในปจจุบันที่ยังลังเลที่จะเขามาอยูในนิคมอุตสาหกรรมในระยะแรก(T4) 

        5.  จากเหตุการณอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ทําใหผูผลิตรอดูนโยบายการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืนของรัฐบาล ระหวางรอความชัดเจน ยอมมีความเสี่ยงที่ผูผลิตจะมองไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน เพ่ือหาโอกาสและความเปนไปไดในการยายฐานการผลิต หากมีความจําเปน
(T5) 

        6.  การขึ้นคาแรงมีผลกระทบตอตนทุนของลูกคาในธุรกิจโดยตรง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต หากอัตรากําไรของลูกคาลดลง โอกาสในการขยายการผลิตก็นอยลงตาม
ไปดวย(T6) 

 
3.3.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)  จากการวิเคราะหสภาวการณรอบดานใน

อุตสาหกรรมน้ัน เพ่ือสรางโอกาสและการไดเปรียบเชิงกลยุทธการแขงขัน โดยอาจวางกลยุทธ
องคกรจากประเด็นตางๆ ดังน้ี 
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-  กลยุทธการเติบโต 
-  สรางความแตกตางดวยมาตรฐานการบริการที่สูงกวา 
-  เนนการเติบโตของรายไดในระยะยาว 

ตารางที่ 3.1 TOWS Matrix ระดับองคกร 
       ปจจัยภายใน 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
S1, S2, S3, S4,  
S5, S6, S7, S8 

จุดออน ( W ) 
W1, W2,  
W3, W4 

โอกาส ( O ) 
O1, O2, O3, 

O4, O5 

SO 
S1O3, S1O4 เนนการเติบโต
ไปยังลูกคากลุมใหม คือกลุม

ธุรกิจคาปลีก 

WO 
W1O1 เปนโอกาสในการเพิ่มการ
ลงทุนในการวจัิยไปยังทําเลอ่ืนๆ 

อุปสรรค ( T ) 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

ST 
S1T3, S2T3 การบริหารเงินทุน
ของบริษัทฯ เขมแข็งพอที่จะ

ลงทุนในโครงการใหมๆ ไดตาม
ความตองการของตลาด 

WT 
W1T2 บริษทัฯควรสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรและองคความรูใน
การวิจัยในดานของที่ดิน เพ่ือ

รักษาความสามารถในการแขงขัน 
-  กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)  ในรูปแบบการเจริญเติบโตตามแนวนอน คือ 

บริษัทตองการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาใหมนอกจากกลุมลูกคาเดิมที่มีอยูแลว คือ กลุม
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

ขอดี 
        -  สรางความไดเปรียบทางการแขงขันและเปนผูนําตลาดในระยะยาว 
        -  เพ่ิมยอดขายและกําไรใหกับบริษัท 
ขอเสีย 
        -  เนื่องจากความตองการของบริการมีความสัมพันธกับสภาวะเศรษฐกิจ หาก

ประสบปญหาอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทใหไมเปนไปตามเปาหมาย 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
        -  รักษาฐานลูกคาเกา ขยายฐานลูกคาใหม รายไดเติบโตตอเน่ืองในระยะยาว 

 
กลยุทธระดับธุรกิจและระดับหนาที่ (Business Level & Functional Level Strategy)  

เม่ือกําหนดกลยุทธระดับองคกรแลว ผูบริหารระดับรองลงมาก็จะนํามาเปนแนวทางในการวาง
กลยุทธระดับธุรกิจดังน้ี 
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-  กลยุทธดานความแตกตาง  เน่ืองจากธุรกิจพัฒนาคลังสินคาเพ่ือการใหเชาเปนธุรกิจ
การใหบริการ และยังมีบริการอ่ืนๆเสริม เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยยกระดับ
มาตรฐานการบริการขึ้นมาเหนือกวาคูแขงขัน 

-  กลยุทธการมุงเนน  การใชกลยุทธการมุงเนนเฉพาะกลุม คือ ลูกคากลุมธุรกิจคาปลีกที่
เปนกลุมเปาหมายใหม เน่ืองจากแนวโนมการเติบโตของของธุรกิจคาปลีก โดยนําเสนอบริการที่
มีคุณภาพโดดเดน เหมาะสมกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะระบบลอจิสติกสของธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญ ใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเหนือกวาคูแขงขัน 
ตาราง 3.2 TOWS Matrix ระดับธุรกิจของธุรกิจพัฒนาคลังสินคาเพ่ือใหเชา 
       ปจจัยภายใน 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
S1, S2, S3, S4,  
S5, S6, S7, S8 

จุดออน ( W ) 
W1, W2,  
W3, W4 

โอกาส ( O ) 
O1, O2, O3, 

O4, O5 

SO 
S6O1, S6O2 ใชประสบการณ
และชื่อเสียงทีบ่ริษัทฯมีมาอยาง
ยาวนาน เปนเครดิตในการติดตอ

ลูกคาใหมๆ 
S4O3 การที่บริษทัฯมีสวนแบง
การตลาดสูง ทําใหการลงทนุใน
ระบบโลจิสติกสในพ้ืนที่เดียวกัน
ของบริษัทฯมีตนทุนเฉลี่ยต่าํลง 
เพ่ิมความไดเปรียบทางการ

แขงขันใหกับบริษัท 
 

S5O4, S7O4 การเพ่ิมบริการ
ดานการประกันภัยใหกับลูกคา
ของบริษัทฯเปนการเพ่ิมความ

ม่ันใจใหกับลกูคา 

WO 
W2O3 การเลือกรับงานขนาด
ใหญ หรือศูนยโลจิสติกส จะชวย
ใหบริษทัฯบริหารตนทุนไดดีขึ้น 

อุปสรรค ( T ) 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

ST 
S6T5, S6T6 นําประสบการณท่ีมีมา
อยางยาวนานปรับใชกับการเติบโต

ของธุรกิจในประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือหา
โอกาสการเขาไปลงทุนในตางประเทศ

เพ่ิมขึ้น 

WT 
W2T6 บริษทัฯตองปรับการ

บริหารตนทุนใหม เพ่ือรับมือกับ
นโยบายการขึน้คาแรงของภาครัฐ

ที่กระทบกับธรุกิจโดยรวม 
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ตาราง 3.3 TOWS Matrix ระดับหนาที่ของคลังสินคาเพ่ือการใหเชา 
       ปจจัยภายใน 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง ( S ) 
S1, S2, S3, S4,  
S5, S6, S7, S8 

จุดออน ( W ) 
W1, W2,  
W3, W4 

โอกาส ( O ) 
O1, O2, O3, 

O4, O5 

SO 
S8O4 ใชความเชี่ยวชาญของ

ทีมจัดหาที่ดิน จัดหาพ้ืนที่สําหรับ
การกระจายสินคาของธุรกิจคา

ปลีก 

WO 
W3O4 พัฒนาทีมงานวิจัยดาน
การตลาดเพื่อรับมือกับโอกาสใน

การขยายฐานลูกคาใหม 

อุปสรรค ( T ) 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

ST 
S8T4, S8T5 ใชความเชี่ยวชาญ
ของทีมงานในการเลือกทําเลให
ตรงกับความตองการของลูกคาให

มากที่สุด 

WT 
W1T5, W1T6 สรางทีม 

Researchที่ดินที่เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ทําการสํารวจความเปนไปไดใน
การลงทุนยังประเทศเพื่อนบาน 
หากลูกคาเปาหมายมีแนวโนมจะ
ยายฐานการผลิตไปตางประเทศ 
W3T4, W3T5 ตองพัฒนาการ
วิจัยทางการตลาดเพื่อนําเสนอ
สินคาและบริการที่ตรงตอความ
ตองการของลูกคาอยางแทจริง 

การผสมระหวางกลยุทธการมุงเนน และกลยุทธการสรางความแตกตาง เพ่ือเจาะตลาด
กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และเพื่อสรางความแตกตางในรูปแบบของการใหบริการ 

ขอดี 
        -  สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงตามความตองการ และตรงกับ

กลุมเปาหมาย 
        -  สรางพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา 
ขอเสีย 
        -  การเลียนแบบการใหบริการจากคูแขงเกิดขึ้นไดเสมอ 
        -  การมุงเนนลูกคากลุมใหมมากเกินไป อาจทําใหขาดการพัฒนาการใหบริการกับ

ฐานลูกคาเดิมที่มีอยู 
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กลยุทธระดับปฎิบัติการ  ดานการตลาด  ในสวนของการตลาดบริษัทจะใชการตลาดเชิง
รุก ควบคู กับนโยบายการใหบริการที่ มีคุณภาพ รวมถึงการนําเสนอองคความรู ใหมๆ
เก่ียวกับลอจิสติกสใหกับลูกคา และพนักงาน โดยในสวนนี้ธุรกิจจะเนนการตลาดทางตรงเขาไป
ยังกลุมลูกคา รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีกับตัวแทนจําหนาย โดยการจัดการกิจกรรมที่
เอ้ือประโยชนตอธุรกิจรวมกัน ในสวนของลูกคา บริษัทจะมุงเนนการสงมอบคลังสินคาคุณภาพ
พรอมทั้งบริการที่ดีที่สุด เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ และใหบริษัทเปนตัวเลือกลําดับแรกใน
การขยายการลงทุนในโอกาสขางหนา และมีการตอสัญญาเชารอยเปอรเซ็นต โดยใชสวนประสม
ทางการตลาด 7Ps ดังน้ี 

Product  สําหรับกลยุทธดานสินคามุงเนนในเรื่องการเขาถึงความตองการของผูเชา
คลังสินคา โดยแบงคลังสินคาใหเชาเปน 2 ประเภท คือ  

1.  คลังสินคาที่สรางเสร็จเพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคาไดทันที (Ready-Built 
Warehouse)  

2.  คลังสินคาสรางตามแบบที่ลูกคาตองการ (Build-to-suit Warehouse) และเพื่อ
ตอบสนองในกรณีที่ลูกคาตองการคลังสินคาในทําเลหรือขนาดที่บริษัทไมมี การสรางคลังสินคา
ตามแบบที่ลูกคาตองการเพื่อตอบสนองการจัดการดานโลจิสติกสจึงเปนสินคาอีกรูปแบบหนึ่งที่
บริษัทเตรียมไวตอบสนองลูกคา 

การใหบริการดานอ่ืนๆนอกจากคลังสินคา  บริการที่บริษัทเสนอใหลูกคา ไดแก 
-  การดัดแปลงอาคารคลังสินคา  การที่บริษัทมีทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจนการ

บริหารโครงการดวยตนเอง ทําใหบริษัทสามารถใหความชวยเหลือลูกคาในการออกแบบ และ
ดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคาใหมีความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของลูกคาได 

-  การจัดหาสาธารณูปโภค 
-  บริษัทใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอกับความตองการ

ของลูกคา 
-  การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 
-  บริษัทใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตที่จําเปนตอการเริ่มดําเนินการใน

เวลาอันรวดเร็วเชน ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากน้ัน บริษัทยังมีบริการใหความชวยเหลือ
ลูกคาในการขอและตอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับพนักงานของลูกคาซ่ึงเปนคน
ตางดาว 

-  บริการอ่ืน ๆ เชน สายดวน 24 ชั่วโมงเพ่ือใหลูกคาสามารถติดตอกับบริษัทไดในกรณีมี
เหตุฉุกเฉิน 

นอกจากที่กลาวขางตน บริษัทจะใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง ๆ ตามความ
ตองการเฉพาะของลูกคาเทาที่จะสามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคาและบริการ 
รวมทั้งการแนะนําบุคลากรที่สําคัญใหแกลูกคา  
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Price  บริษัทวางตําแหนงวาเปนคลังสินคาคุณภาพสูงและตอบสนองในเรื่องการบริการท่ี
ดีเยี่ยมซ่ึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการรายอ่ืนไมมีดังน้ันราคาคาเชาของบริษัทจึงอยูสูงกวา
ผูประกอบการรายอ่ืนในทําเลที่ตั้งเดียวกัน โดยบริษัทจะใชกลยุทธการตั้งราคาสูงกวาคูแขงขัน
ในอุตสาหกรรม โดยคาเชาโรงงาน และคาเชาคลังสินคาของบริษัทถูกกําหนดจากตนทุนการ
กอสรางและตนทุนทางการเงินเปนหลัก อีกทั้งบริษัทยังมีบริการอ่ืนๆ มากกวาคูแขงขัน 
กลาวคือ บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจการสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลที่ตั้งที่หลากหลาย 
และมีบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาแบบครบวงจร (One stop service) ทั้งการ
ติดตอขอใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานราชการที่ชวยใหลูกคา     ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ
สามารถเร่ิมดําเนินงานไดในระยะเวลาอันสั้น การชวยเหลือเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งบริการหลังการขายที่ใหการดูแลอยางใกลชิดและ
รวดเร็ว  

อยางไรก็ดี ในการกําหนดคาเชาบริษัทยังไดคํานึงถึงราคาคาเชาโรงงานและคลังสินคา
ของคูแขงขันดวย โดยบริษัทไดมีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยูเสมอ เพ่ือใหแนใจวาคาเชา
โรงงานและคลังสินคาของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันกับคูแขงได เม่ือสวนของงาน
บริการเขามาเสริมและสามารถทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของบริการที่บริษัทมอบให ยอมสงผลให
บริษัทออกจากสงครามราคาที่เกิดขึ้นในธุรกิจคลังสินคาใหเชาไปโดยปริยาย 

Place 
-  บริษัทฯ และบริษัทฯยอยใชระบบการจําหนายตรง โดยทีมงานจําหนายมีเจาหนาที่

แยกกันรับผิดชอบตลาดเปาหมายเปนกลุมๆ เชนกลุมลูกคาญ่ีปุน ยุโรป และเอเชีย 
-  ตั้งตัวแทนจําหนายในตางประเทศที่มีความสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย มีความรู 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส และโรงงาน/คลังสินคาที่ไดมาตรฐานที่พัฒนาโดย
บริษัทฯ เพ่ือใหขอมูล แนะนําลูกคาเปาหมายไดอยางถูกตอง 

-  สงทีมขาย หรือผูบริหาร เดินทางไปเยี่ยมลูกคาถึงสํานักงานใหญในตางประเทศ เพ่ือ
สรางความสัมพันธที่ดี และสรางโอกาสในการใชบริการเพ่ิมของลูกคา อีกทั้งเปนโอกาสในการ
ขยายตลาดในประเทศนั้นๆ 

Promotion 
1.  สงทีมขายเขาไปคุยกับลูกคาเปาหมายทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส แมปจจุบันลูกคายังไมมี

ความตองการสรางคลังสินคา 
2.  การพัฒนาสื่อเพ่ือสงเสริมการตลาด อันไดแก สิ่งพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาใน

หนังสือตาง ๆ อินเตอรเน็ตเว็บไซต แผนปายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณหนาโรงงาน แผนปาย
โฆษณาขนาดใหญขางทางดวน และการสงจดหมายทางไปรษณีย 

3.  การสรางความสัมพันธที่ดีกับตัวกลาง(Agency) ที่มีชื่อเสียงระบบโลก เชน CB 
Richard, Knight Frank, Jones Lang Lasalle รวมถึงตัวกลางที่เปนบริษัทภายในประเท  
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4.  การติดตอผานหนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงานการคา สมาคมหอการคา เจาของ
นิคมอุตสาหกรรม การจัดกลุมเยี่ยมชมโรงงาน/คลังสินคา การเขารวมงานสัมมนา งานแสดง
สินคา และการประชุมตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งภายในและตางประเทศ 

5.   ทางดานสารสนเทศการตลาด  ฝายการตลาดจะทําการรวมดาตาเบสของ
กลุมเปาหมาย แนะนําตัวผานสื่อการขาย ปรับปรุงเว็บไซตใหอัพเดทอยูเสมอ รวมทั้งปรับปรุง
อันดับ ranking ในการสืบคนจาก search engine เชน google อยูเสมอ 

People  ธุรกิจบริการใหเชาคลังสินคามาตรฐานเปนอุตสาหกรรมที่ตองการทีมงานที่มี
ความสามารถหลายแขนง โดยเฉพาะดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และดานลอจิสติกส ซ่ึง
บริษัทยังประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในสองหนาที่ดังกลาว นอกจากน้ีฝาย
การตลาดของบริษัทที่มีทีมงานอยูแลว ยังไมไดสรางผลงานใหเปนที่รูจักโดดเดน บริษัทจึงตอง
พัฒนาบุคลากรทั้งสามสวนนี้ใหเพียงพอที่จะตอบสนองใหทันกับความตองการของตลาดได 

Process 
-  จัดระบบการวางแผนระบบลอจิสติกสของกิจการของลูกคาอยางรวดเร็ว เพ่ือชวยให

ลูกคาตัดสินใจไดงายและเร็วยิ่งขึ้น 
-  วางแผนการกอสรางอยางรัดกุม และสามารถยืดหยุนไดในเวลาเดียวกัน เน่ืองจาก

บริษัทมีทีมงานกอสรางของตัวเอง โดยกําหนดวันเวลาแลวเสร็จของโครงการใหทันกับความ
ตองการของลูกคา 

Physical evidence  โครงการแตละโครงการของบริษัทไดใหความสําคัญกับการสงเสริม
สภาพแวดลอมที่ดี แมวาโครงการจะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือไมก็จําเปนตองมีการปองกัน
มลภาวะที่จะเกิดผลกระทบขึ้นตอชุมชน จากกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท และเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวเขาไปอยูในทุกโครงการ เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
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ตาราง 3.4 แผนปฎิบัติการรายป ประเภท คลังสินคาใหเชา 

 
โครงงาน, แผนกิจกรรม 

(Campaign) 

รวม
เวลา 

ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 
(คน) 

งบประมาณ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1. Product        
พัฒนาคลังสินคาสําเร็จรูปพรอม
ใชงาน และสรางคลังสินคาตาม
แบบที่ลูกคาตองการ รวมถึง
จัดหาพ้ืนท่ีในการขยายโครงการ 

       

2. Price        
ต้ังราคาพรีเมี่ยมดวยบริการท่ี
มากกวา 

       

3. Place        
-เจาหนาท่ีดูแลแตละsegment 
-Agency 
-สงทีมขายหรือผูบริหารไปเยี่ยม
ลูกคาเดิมเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจ 

       

4. Promotion        
4.1. สงทีมขายเขาพบเปาหมาย        
4.2. โฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพ        
4.3. จัดกิจกรรมรวมกับagency        
4.4. รวมExhibitionเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

       

4.5. พัฒนาส่ือไอที        
5. People        
อบรมบุคลากรดานการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย และดาน
การตลาด 

       

6.Process        
วางแผนโลจิสติกสใหลูกคา และ
สรางโครงการอยางรวดเร็วทัน
ความตองการ 

       

7. Physical Evidence        
ใหความสําคัญกับ
สภาพแวดลอมของโครงการ 
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แผนปฎิบัติการรายป ประเภท คลังสินคาใหเชา (ตอ) 

 

 
โครงงาน, แผนกิจกรรม 

(Campaign) 

รวม
เวลา 

ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 
(คน) 

งบประมาณ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

8. CRM        
รวมกลุมธุรกิจของลูกคาท่ีเอื้อ
ตอกัน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ธุรกิจของลูกคา 
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บทที่ 4 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจบริการใหเชา
โรงงาน/คลังสินคามาตรฐาน : กรณีศึกษา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด 
(มหาชน) ในบทที่ 4 น้ี จะกลาวถึงประเด็นสรุปตางๆ ไดแก  
 
4.1 สรุปการดําเนินการศึกษา และผลการศึกษา 
 

จากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจ
บริการใหเชาโรงงาน/คลังสินคามาตรฐาน : กรณีศึกษา บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอน
เน็คชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือทําการหากลยุทธในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใน
อุตสาหกรรม และสรางฐานลูกคาที่กระจายไปยังลูกคากลุมใหมๆมากข้ึน เพ่ือการเติบโตทาง
ธุรกิจที่ตอเน่ืองในระยะยาวของบริษัทฯ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent 
Study) ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน รวมทั้งการ
สัมภาษณเชิงลึกของผูที่เก่ียวของ เพ่ือศึกษาแนวทางในการใชกลยุทธในการบริหารบริษัทฯ ใน
อนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปญหา คือการมีโรงงาน/คลังสินคาวาง ทําใหประสิทธิภาพใน
การสรางผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทฯ ไมเต็มศักยภาพสูงสุด และปญหาการกระจุกตัว
ของลูกคากลุมหลักของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส สงผลให
มีความเสี่ยงกับพอรตลูกคาของบริษัทฯมาก หากกลุมลูกคาหลักไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาด
ของบริษัทฯ ที่มีการวางแผนกลยุทธมุงขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาใหมที่มีศักยภาพในการ
เติบโตสูง และการสงเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธธุรกิจและองคกรใหเปนที่รูจักในวงกวาง
ขึ้น จากการวิเคราะหในรูปแบบ TOWS ของบทที่ 3 พบวาบริษัทฯ มีจุดแข็งและมีโอกาส ทําให
เกิดความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาดังน้ี 

กลยุทธระดับองคการ  ใชกลยุทธการเติบโตแบบแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) 
ซ่ึงเปนการขยายธุรกิจไปยังพ้ืนที่หรือทําเลใหม แมผลกระทบจากสภาวะอุทุกภัย ตลอดจน
นโยบายขึ้นคาแรงขั้นต่ําของภาครัฐ เปนสาเหตุที่อาจทําใหลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ หันไป

5555 
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สนใจตั้งฐานการผลิต การกระจายสินคายังประเทศเพ่ือนบาน เชน พมา ที่มีสภาพภูมิประเทศ
ใกลเคียงกัน แตบริษัทฯกลับมองทั้งสองปจจัยน้ีเปนโอกาสทางธุรกิจ 

กลยุทธระดับธุรกิจ  บริษัทฯมุงเนนใหมีความไดเปรียบในการแขงขันดวยความแตกตาง
ของสินคา และการบริการ ทําใหบริษัทสามารถตั้งราคาสูงได ซ่ึงเอกลักษณเฉพาะของบริษัทฯ
เกิดจากคุณภาพ และมาตรฐานของสินคา ความครบวงจรของการบริการ กระทั่งการบริการหลัง
การขายอยางใกลชิด ซ่ึงทําใหบริษัทฯสามารถสรางกําไรไดมากกวากําไรปกติ เน่ืองจากกลุม
ลูกคาจะไมมีความออนไหวตอสินคาและบริการ และความภักดีของลูกคาจะเปนอุปสรรคในการ
เขามาของคูแขงน่ันเอง  

นอกจากนี้การเอากลยุทธการมุงเนนเขามาผสมทําใหบริษัทสามารถสรางมาตรฐานการ
บริการแบบเฉพาะเจาะจงไดมากกวาคูแขงขัน 

กลยุทธระดับหนาที่  กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา มุงเนนพัฒนาทีมการตลาด และทีมงาน
วิจัยที่ดิน ทั้งสงเสริม เพ่ิมงบประมาณ เพ่ือใหองคกรสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยาง
ตอเน่ือง และยั่งยืน โดยฝายการตลาดศึกษาโอกาสในการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาใหม
ตามกลยุทธสวนประสมทางการตลาด สรางชื่อเสียงขององคกรใหเปนที่รูจัก ในเรื่องคุณภาพ 
และการบริการที่โดดเดน เพ่ือเปนทางเลือกของลูกคา และผูที่จะมาเปนลูกคาในอนาคต 
 
4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งมีขอจํากัดในเรื่องการเก็บขอมูลจากลูกคา และกลุมเปาหมายที่ไมใชลูกคา 
เน่ืองจากเกิดเหตุการอุทุกภัยคร้ังใหญระหวางการทําการศึกษา ทําใหบริษัทฯที่ทําการศึกษา 
รวมถึงลกูคา และกลุมเปาหมาย ไดรับผลกระทบโดยตรง หลังจากสถานการณคลี่คลาย บริษัทฯ 
ลูกคาบริษัทฯ และกลุมเปาหมาย ยังตองดําเนินการฟนฟูธุรกิจอยางเรงดวน  ทําใหขอมูลและ
การวิเคราะหอาจขาดประเด็นครอบคลุมดานสําคัญ ดานอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหการแกปญหาและการ
เสนอแนวทางการแกปญหายังไมครบถวนรอบดาน 
  
4.3 ขอเสนอแนะ 
 

 4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัทฯ  การมุงสรางผลกําไรโดยการพัฒนาสินคาใหมี
คุณภาพดีที่สุดในตลาดอาจะไมใชแนวทางที่ทําใหบริษัทฯประสบความสําเร็จเพียงอยางเดียว 
หากแตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรก็เปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกัน การพัฒนาพันธมิตร 
และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสบการณที่ยาวนาน ทําใหกิจการมีความ
แข็งแกรงและม่ันคง สรางความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 
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4.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป  ควรศึกษาเพิ่มเติมที่ถึงกลยุทธการวิจัย
โอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพ่ือความเขมขนของเน้ือหาใน
รายงาน 
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คําถามสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
  

1. บริษัท ฯ มีจุดแข็งที่เปนขอไดเปรียบทางการแขงขันในดานใดบาง 
2. บริษัทฯ มี Benchmarking เปนใคร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ และเม่ือ

เปรียบเทียบแลวสภาวะทางการแขงขันของบริษัทเปนอยางไร 
3. กลยุทธหลักในการแขงขันของบริษัทฯ ในเชิงการตลาดคืออะไร 
4. บริษัทฯ มีจุดออนในดานใดที่ยังตองไดรับการปรับปรุงแกไข หรือพัฒนา 
5. ปจจัยใดที่เปนตัวชี้วัดวาอุตสาหกรรมการใหเชาโรงงาน/คลังสินคายังเติบโตตอไปได 
6. บริษัทฯ มีแผนการอยางไรกับโรงงาน/คลังสินคาที่วางอยู มีกลยุทธทางการตลาด

อยางไร 
7. การกระจุกตัวของลูกคาในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากเกินกวารอยละ 50 

บริษัทฯ มองวาเปนความเสี่ยง หรือเปนปญหาระดับไหน คูแขงเผชิญปญหาเหลาน้ี
หรือไม และบริษัทมีแนวทางการรับมือหรือแกไขปญหาอยางไร เชนกระจายลูกคาไปยัง
กลุมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

8. การกระจายกลุมลูกคาไปยังประเทศอ่ืนๆ นอกจากประเทศหลัก เพ่ือสรางพอรตลูกคาที่
แข็งแกรงกวาเดิม มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  

9. บริษัทฯ มีพันธมิตรกับกลุมธุรกิจใด ที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินงาน และมีแนวทางใน
การหาพันธมิตรอยางไร 

10. บริษัทฯ เคยมีการติดตอสอบถามกับลูกคาโดยตรงเพื่อรับผลตอบรับ และปญหาท่ี
เกิดขึ้นหรือไม และไดนํามาปรับปรุงแกไข อยางไรบาง 
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แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูบริหารบริษัทที่เปนลูกคา 
  

1. From which channel did you hear about TICON? 
 

2. What benefits does TICON have on your company in terms of value chain? 
(Logistics, business operations, marketing, and management) 

 
3. How can TICON help your company develop a comparative advantage in 

competing with other companies? 
 

4. What collaborations between organizations would you like TICON to support? 
 

5. What are the reasons that make you decide to rent factories/warehouses, 
instead of buying or building your own? 

 
6. What factors does your company take into consideration when deciding to rent 

factories/warehouses from a certain company.  (For example, prices, location, 
services, etc) 

 
7. Are there any problems that TICON should improve in order to raise the quality 

of services. 
 

8. If you have any future investments, would TICON be your number one choice 
or not.  Why? 
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แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูบริหารบริษัทที่ไมใชลูกคา 
 

1.   Are there any collaborations between our organizations that your company 
would like to support? 

 
2.   What factors do you take into consideration when you decide to rent, buy, or 

build a factory/warehouse? (For example, you choose to build it yourself 
because you have the resources already or you choose to rent because it is 
cheaper) 

 
3.  Are there any services that your company requires support from other 

organizations? (For example, public utilities, asking for approval from the 
government) 

 
4.   If you plan to conduct future investments, would TICON be a choice that you 

would consider or not?  Why? 
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รายละเอียดคลังสินคาพรอมใหเชา 

TPARK Amata Nakorn 

Warehouse 
Code 

Total 
Building 

Area 
(sq m) 

Warehouse 
Area 

(sq m) 

Office Area 
(sq m) 

Floor Load 
(kgs/sq m) 

Clear 
Height 

(m) 

Availability 

W1/1 2400 2200 200 3000 10 Nov 2011 

W1/2 2400 2200 200 3000 10 Nov 2011 

W1/3 2400 2200 200 3000 10 Nov 2011 

W1/4 2400 2200 200 3000 10 Nov 2011 

W2/1 2400 2200 200 3000 10 Dec 2011 

W2/2 2400 2200 200 3000 10 Dec 2011 

W3 5250 4850 400 3000 10 Jan 2012 

 

TPARK Bangna 
General Zone 

Warehouse 
Code 

Total 
Building 

Area 
(sq m) 

Warehouse 
Area 

(sq m) 

Office Area 
(sq m) 

Floor Load 
(kgs/sq m) 

Clear 
Height 

(m) 

Availability 

W1/1 11250 10650 600 5000 12 Now 

W2/2 5775 5275 500 5000 12 Now 

W7/3 2450 2250 200 3000 10 Aug 2011 

W10/1 2450 2250 200 3000 10 Dec 2011 

W10/2 2450 2250 200 3000 10 Dec 2011 
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Free Zone 

Warehouse 
Code 

Total 
Building 

Area 
(sq m) 

Warehouse 
Area 

(sq m) 

Office Area 
(sq m) 

Floor Load 
(kgs/sq m) 

Clear 
Height 

(m) 

Availability 

FZ5/2 2450 2250 200 3000 10 Now 

 

 

TPARK Eastern Seaboard 

Warehouse 
Code 

Total 
Building 

Area 
(sq m) 

Warehouse 
Area 

(sq m) 

Office Area 
(sq m) 

Floor Load 
(kgs/sq m) 

Clear 
Height 

(m) 

Availability 

W1 2706 2490 216 3000 10 Sep 2011 

W2/1 1761 1599 162 3000 10 Aug 2011 

W4 3300 3000 300 3000 10 Aug 2011 

W5 5010 4710 300 3000 10 Sep 2011 

 

 

TPARK Ladkrabang 

Warehouse 
Code 

Total 
Building 

Area 
(sq m) 

Warehouse 
Area 

(sq m) 

Office Area 
(sq m) 

Floor Load 
(kgs/sq m) 

Clear 
Height 

(m) 

Availability 

W9 9900 9000 900 3000 10 Jun 2012 
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TPARK Laemchabang 

Warehouse 
Code 

Total 
Building 

Area 
(sq m) 

Warehouse 
Area 

(sq m) 

Office Area 
(sq m) 

Floor Load 
(kgs/sq m) 

Clear 
Height 

(m) 

Availability 

L 1700 1500 200 3000 10 Feb 2012 

w 1/1 3048 3000 288 3000 10 May 2011 

w 1/2 3288 3000 288 3000 10 May 2011 

w 1/3 6612 6000 432 3000 10 May 2011 

w 1/4 3378 3000 288 3000 10 May 2011 

w 1/5 2688 2400 288 3000 10 May 2011 

 

TPARK Wangnoi 

Warehouse 
Code 

Total 
Building 

Area 
(sq m) 

Warehouse 
Area 

(sq m) 

Office Area 
(sq m) 

Floor Load 
(kgs/sq m) 

Clear 
Height 

(m) 

Availability 

W3/2 5850 5400 450 3000 10 Feb 2012 

W6/3 1550 1350 200 3000 10 Dec 2011 

W6/4 1550 1350 200 3000 10 Dec 2011 
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อัตราสวนทางการเงิน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
    งบรวม 
    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 
    2551 2552 2553 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.18 0.14 0.70 
2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.16 0.11 0.65 
3. อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  0.98 0.67 1.57 
4. อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)  87.40 54.24 64.88 
5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  4.12 6.64 5.55 
6. อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) N.A. N.A. N.A. 
7. ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) N.A. N.A. N.A. 
8. อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา)  0.50 0.72 2.22 
9. ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)  718 501 162 
10.  Cash Cycle (วัน) N.A. N.A. N.A. 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio)    

11. 
อัตรากําไรขั้นตน (%)     - รวมรายไดจากการ
ขาย 50.35 46.53 54.50 

  
                                    - ไมรวมรายได
จากการขาย 76.70 75.47 77.14 

12. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 41.85 35.14 43.47 
13. อัตรากําไรอ่ืน (%) 0.54 0.35 1.47 
14. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 183.00 201.76 183.84 
15. อัตรากําไรสุทธิ  (%) 21.84 26.56 27.99 
16. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  14.94 13.27 15.51 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)    
17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%)  6.77 5.72 6.96 
18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%)  10.80 10.15 12.07 
19. อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.31 0.22 0.25 
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อัตราส วนวิ เคราะหน โยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)    
20. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.42 1.22 1.23 
21. อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  5.70 3.65 5.97 

22. 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 
(cash basis) (เทา)  1.05 0.37 0.99 

23. อัตราการจายเงินปนผล (%) * 72.63 82.27 95.11 
       

 
หมายเหต ุ   
 :  อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และ อัตราเงินสดตอการทํากําไร  

คํานวณบนฐานรายไดหลักของบริษัทซ่ึงไดแก รายไดคาเชารับและบริการ รายไดจาก
การขายอสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา และรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัท
รวมเทาน้ัน 

  : * ป 2553 รวมจํานวนที่จะจายใหแกผูถือหุนที่คาดวาจะเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพ 
TICON-W4 ที่เหลืออยูทั้งจํานวนในเดือนมีนาคม 2554 
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แผนภูมิแสดงสัดสวนสินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ ขอมูล ณ ส้ินป 2553 
 

 
  
 
 
แผนภูมิแสดงสัดสวนสินทรัพยที่มีผูเชาแลว และยังไมมีผูเชา ขอมูล ณ ส้ินป 2553 
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แผนภูมิแสดงสัดสวนลูกคาของบริษัทแยกตามอุตสาหกรรม ขอมูล ณ ส้ินป 2553 
 

 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนลูกคาของบริษัทแยกตามประเทศ ขอมูล ณ ส้ินป 2553 
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ประวัติผูศึกษา 

 
นางสาวสุชีวา แผผล เกิดเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2528    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือปการศึกษา 
2549 และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2553 ปจจุบันทํางาน
ที่ บริษัท หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
 

5555 


