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บทคัดยอ 

 
        การศึกษาเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพื่อพัฒนาความสามารถ
การแขงขันในธุรกิจนําเขาและจําหนายเคร่ืองถายเอกสาร: กรณีศึกษาเคร่ืองถายเอกสาร
ระบบมัลติฟงกชั่น CANON ของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด” เปน
การศึกษาคนควา ดวยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ในบทนี้ผู
ศึกษาไดศึกษาในเรื่องตางๆตามวัตถุประสงค โดยกอนที่จะทําการวิเคราะหขอมูล ไดทําการเก็บ
ขอมูลที่จําเปนในการแกไขปญหา โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลดังน้ีเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเก็บขอมูล ผูศึกษาไดขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและ
กลุมลูกคาหลักและการวิเคราะหขอมูลประกอบไปการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม
และประเมินคูแขงขัน (Five Force’s Analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในหวงโซคุณคา (Value 
Chain) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) และการ
ประมวลผลการวิเคราะหโดย TOWS Matrix 
  



จ 

 

        การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1.เพ่ือศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการแขงขันเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดเคร่ือง
ถายเอกสารมัลติฟงกชั่นแคนนอน 3.เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสรางกําไรและสรางมูลคาเพ่ิม
แกองคกรในระยะยาว 
        จากการศึกษาพบวา เครื่องถายเอกสารของแคนนอน จะมียังเปนผูนําตลาดและมีสวน
แบงตลาดเปนอันดับหน่ึง แตสวนแบงตลาดของบริษัทฯลดลง หากบริษัทฯไมปรับกลยุทธเพ่ือ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่เหนือกวาคูแขง อาจทําให
บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดลดลงเรื่อยๆ และไมสามารถรักษาความเปนผูนําตลาดเอาไวได โดยใช
กลยุทธทั้งระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่ โดยกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level 
Strategy) จะใชกลยุทธดานการเติบโต (Growth Strategy) โดยจะเปนการเติบโตดวยสินคาและ
บริการใหมๆ ที่สอดคลองกับสินคาและบริการเดิมของบริษัทที่มีอยู เน่ืองจากความตองการของ
ลูกคาในปจจุบันที่ตองการความหลากหลายทั้งในเรื่องของตัวสินคาและการบริการ และทาง
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริการ และมีพันธมิตรที่ดี ในการชวยสนับสนุน ในเรื่อง
ของพัฒนาสินคาและการบริการและการสงเสริมการตลาด กลยุทธระดับธุรกิจ (Strategic 
Business Unit) จะเปนกลยุทธในการสรางความแตกตางใหกับตัวสินคาและบริการ 
(Differentiation Strategy) เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีในตลาด ที่ตองการบริการ
หลังการขายที่ดีและหลากหลายกลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) จะเนนกล
ยุทธดานการตลาด กลยุทธคือสวนประสมทางดานการตลาดบริการ (7P’s) ซ่ึงจากการเลือกล
ยุทธทั้ง 3 ระดับ ที่สามารถดําเนินการควบคูกันไปไดน้ัน จะสามารถชวยในเรื่องของการ
แกปญหาในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมทั้ง
ชวยใหบริษัทสามารถรักษาสวนแบงทางการตลาดและเปนการเพ่ิมสัดสวนและขยายฐานลูกคา
ในอนาคตดวย 



 
กิตติกรรมประกาศ 

          
        สําหรับความสําเร็จในการศึกษานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลหลายฝายที่ทานไดใหความ
อนุเคราะหตอผูเขียนเปนอยางดียิ่ง ขาพเจาขอขอบพระคุณ อาจารยเอ้ือจิต ทัศนะภาคย 
อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการ
ทําการคนควาดวยตนเอง ขอบคุณอาจารย ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ ที่คอยดูแล ชวยเหลือ
นักศึกษาเสมอมา 
        ขอขอบคุณ ร.อ.สุนทร ปณฑรมงคล ผูอํานวยการอาวุโสและผูจัดการทั่วไป สวนงานบิส
ซิเนสอิมเมจจ้ิง โซลูชั่น คุณอินทิรา ทิพยดี ผูจัดการฝายสนับสนุนลูกคา และทุกๆคนในบริษัท ที่
ใหความกรุณาใหขอมูลตางๆ และใหเวลาในการศึกษาอยางเต็มที่ 
        ทายนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแมและครอบครัวของขาพเจาที่ใหกําลังใจเสมอ
มา และขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นักศึกษาปริญญาโททุกทาน รวมถึงทุกทานที่ไมไดเอยนามมา 
ณ ที่น้ี ที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 

ชื่อองคกร 

 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

ภาพรวมขององคกร 

แคนนอนกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2480 ดวยวิสัยทัศนที่จะผลิตกลองที่ดีที่สุดของโลก กวา
หกทศวรรษมาแลวที่แคนนอนมิไดมีเพียงชื่อเสียงดานการถายภาพเทาน้ันแตปจจุบันแคนนอน
คือผูเชี่ยวชาญทางดาน ดิจิตอลอิมเมจจ้ิง (Digital Imaging) ดวยจุดมุงหมายท่ีจะนํานวัตกรรม
อันยอดเย่ียมมาสูประชาคมโลก  

แคนนอนมีสํานักงานถึง 239 แหงทั่วโลก และมีพนักงานกวาเกาหม่ืนคนทํางานในสวน
การวิจัยและ พัฒนาการผลิต การขาย และกิจกรรมทางการตลาด 

แคนนอนเริ่มลงทุนนอกญี่ปุนคร้ังแรกที่นิวยอรค เม่ือป 1955 เริ่มเขามาในไทยดวยการ
ตั้งโรงงานผลิตสินคาภายใตชื่อบริษัทแคนนอนไฮเทค ไทยแลนด จํากัด เม่ือป 1990 กอนจะ
ขยายการลงทุนดานการตลาดในไทยดวยการตั้งบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 
ขึ้นเม่ือป 1994  

นอกจากกลองซิงเก้ิลเลนส(SLR) กลองดิจิตอล บับเบิ้ลเจ็ทพร้ินเตอร เคร่ืองถายเอกสาร
หรือแมกระทั่งเคร่ืองคิดเลข แคนนอนมีเรื่องราวของการสรางและนําเสนอสิ่งเหลาน้ีใหกลายเปน
สวนหนึ่งของการใชงานที่เปนประโยชนแกผูบริโภค จนปจจุบันทําใหแคนนอนกลายเปน
บริษัทผูผลิตสินคาเทคโนโลยีชั้นนําของโลกที่รูจักกันในฐานะผูเชี่ยวชาญดานดิจิตอลอิมเมจจ้ิง 
(Digital Imaging)  

บางตลาดแคนนอนคือผูนํา แตบางตลาดก็ตองทําตลาดในฐานะผูทาชิง แตทั้งหมดลวน
ดําเนินงานภายใตปรัชญา “เคียวเซ” (Kyosei) ซ่ึงหมายถึงการใชชีวิตและทํางานรวมกันเพ่ือ
ประโยชนสุขของสวนรวมและเปนหัวใจแหงการทํางานที่ทําใหแคนนอนเติบโตอยางมีจุดมุงหมาย
และม่ันคงในการพัฒนาเทคโนโลยีสูตลาด  
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แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) 
บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด กอตั้งในป พ.ศ. 2537 เปนบริษัทใน

เครือของบริษัทแคนนอน อิงค ประเทศญี่ปุน มีพนักงานกวา 500 คน ทุก ๆ คนอุทิศตนเพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภค และเชื่อวา การที่จะประสบความ สําเร็จไดน้ันตองอาศัยความ
รวมมือกันเปนอยางดีจากพนักงานทุกคนและ ลูกคาทุกทาน รวมถึงสังคมของเราซึ่งเราอยูอาศัย
และทํางานรวมกันเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด สรางสรรคผลิตภัณฑและ การบริการ
ทั้งทางดานอุปกรณดานภาพดิจิตอลและ เคร่ืองใชสํานักงานดวยทีมขายตรงและ เครือขายของ
ผูแทนจําหนายกวา 160 แหงทั่วประเทศ และศูนยบริการอีก 15 ศูนยเพ่ือบริการลูกคาของ
แคนนอน 
 ปจจุบัน บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ตั้งอยูที่ 179/34-45 อาคาร

บางกอกซิตี้ทาว เวอร ชั้น 9-10 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 มี

สาขาใหบริการตามจุดตางๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาค กรุงเทพฯ 9 สาขา ตางจังหวัด 6 สาขา 

ปรัชญาของแคนนอน  
บริษัทจะพัฒนาและเติบโตอยางม่ันคงไปพรอมๆ กับการสรางสรรคโลกและ

ความสุขของมวลมนุษย ซ่ึงในญี่ปุน เรียกวา “เคียวเซ” 
 
วิสัยทัศน 
 มุงเนนการนําบริษัทสูความเปนเลศิในทุกๆ ดาน คือ ในดานผลิตภัณฑ ในดานการ
ทําตลาดเชิงรุกอยางสรางสรรค และในดานการบริการ รวมทั้งตอบแทนสังคมตามปรัชญา 
“เคียวเซ” ของแคนนอน 
 
พันธกิจ 

1. ใชการตลาดที่สรางสรรคกระตุนการตัดสินใจของผูบริโภค 
2. การมีผลิตภัณฑหลากหลายที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค 
3. การสรางความแข็งแกรงใหบุคลากรขององคกร เพราะเปนหัวใจของ

ความสําเร็จ 
4. การใหบริการที่ “สรางความสุข” ใหกับผูบริโภค 
5. การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมทั้งดานอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมชุมชน 
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ผลิตภัณฑของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) ประกอบดวย 3 กลุมดังน้ี 

 
1. Consumer Solution Product ประกอบดวยสินคา ดังน้ี เคร่ืองอิงคเจ็ทพร้ินเตอร เคร่ือง

อิงคเจ็ทพร้ินเตอรมัลติฟงกชั่น เคร่ืองเลเซอรพร้ินเตอรและเครื่องโปรเจ็คเตอร 

2. Imaging Consumer Product ประกอบดวยสินคา ดังน้ี กลองวีดิโอ กลองดิจิตอลซิงเก้ิล

เลนส และกลองดิจิตอลคอมแพค 

3. Business Imaging Solution ประกอบดวยสินคา ดังน้ี เคร่ืองแสกนเนอร เคร่ืองถาย

เอกสารมัลติฟงกชั่น เคร่ืองแฟกซและเครื่องพิมพสีหนากวาง 

Copier

Fax

Scanner

Projector

IJ -MFP

LBP

IJ-SFP

Digital 
Compact
Camera

Digital 
SLR

Video
Camera Large format

printer

Consumer
Solution
Product

Business 
Imaging
Solution

Imaging
Consumer
Product

เคร่ืองสแกนเนอร

เครื่องถายเอกสาร     
มัลติฟงกชั่น

เคร่ืองแฟกซ

เครื่องพิมพสีหนากวาง

เคร่ืองอิงคเจทพริ้นเตอร    
มัลติฟงกช่ัน

เคร่ืองอิงคเจทพริ้นเตอร

เคร่ืองเลเซอรพร้ินเตอร

เคร่ืองโปรเจคเตอร

กลองวีดีโอ

กลองดิจิตอลซิงเกิลเลนส
กลองดิจิตอลคอมแพค

Canon’s Products

ภาพที่ 1.1 กลุมผลิตภัณฑของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 
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 เน่ืองจากสินคาของแคนนอนมีหลายชนิด ในกรณีศึกษาน้ี ผูศึกษาจะศึกษาเฉพาะการ

จัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพ่ือพัฒนาความสามารถการแขงขันในธุรกิจนําเขาและ

จําหนายเครื่องถายเอกสารระบบมัลติฟงกชั่นของแคนนอนเทาน้ัน 

 เคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่น คือ เคร่ืองถายเอกสารที่สามารถใชงานไดครบครันทั้ง 

พร้ินท ถายเอกสาร สแกนและแฟกซ ตอบสนองการทํางานที่หลากหลาย ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดการเอกสารใหธุรกิจ  

 สําหรับเครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่นของแคนนอน สามารถแบงแยกเปน 2 ประเภท 

ดังน้ี 

1. เครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่นขาวดํา 

- รุนเล็ก ความเร็วในการถายเอกสาร 16-22 แผนตอนาที 
iR1022, iR1024, iR1024F, iR1024iF, iR2116J, iR2318L, iR2018N, iR2022, 

iR2022i, iR2022N, iR2320L, iR2520 

- รุนกลาง ความเร็วในการถายเอกสาร 22-45 แผนตอนาที 
iR2030, iR2230, iR3225, iR3235, iR3245, iR3530, iR2525, iR2530,iR2535, 

iR2545 

- รุนใหญ ความเร็วในการถายเอกสาร 50 แผนขึ้นไป 
iR5055, iR5065, iR5075 

2. เครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่นส ี

เคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นสี ประสิทธิภาพเหนือกวา ดวยงานพิมพสีคุณภาพสูง 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารใหธุรกิจ ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยตอผูใชงานและ

สิ่งแวดลอมแบงไดดังน้ี 

iRC3180i, iRC2550i, iRC4080i, iRC4580i, iRC5185i, iRADVC5030, iRADVC5035 

iRCDVC5045, iRADVC5051, iRADVC9075PRO 
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งานบริการและสนับสนุน 

 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด มุงม่ันดานงานบริการดวยทีมงานที่

ชํานาญ และระบบสนับสนุน เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

 บุคคลากรผูเชี่ยวชาญ 

• สาขาและศูนยบริการกวา 25 แหงทั่วประเทศ พรอมทีม Service Engineer ผูเชี่ยวชาญ 

• ทีมผูเชี่ยวชาญจากสวนกลางและตางประเทศ ที่พรอมสนับสนุน 

• ศูนยรับแจงบริการ หมายเลขโทรศัพท 0-2344-9988 
 
ระบบสนับสนุน 

• ระบบฐานขอมูลเพ่ืองานบริการที่เปนมาตรฐาน 

• รับประกันเวลาในการใหบริการภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแตลูกคาเรียกบริการ จนกระทั่ง 
 Service Engineer ไปถึงลูกคา 

• บริการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องและจัดสงวัสดุสิ้นเปลือง ณ สถานที่ตั้งเคร่ืองตามรอบ
 ระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือใหเครื่องอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

• มีบริการเครื่องสํารองใหใชงานชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ใชเวลาในการซอม
 เคร่ืองนาน 
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 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดทีมงานเพ่ือดูแลกลุมลูกคา จัดจําหนายโดยการใช Direct Sale 
ซ่ึงแบงเปนทมี ดังน้ี 

1. Major Team ดูแลกลุมลูกคาที่เปนองคกรขนาดใหญ 
2. Government Team ดูแลกลุมลูกคาหนวยงานราชการ 
3. Territory Team ดูแลลูกคาทั่วไป ในกลุมขนาดเล็กและขนาดกลางในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
4. Japanese Team ดูแลกลุมลูกคาที่เปนบริษัทญ่ีปุน  
5. Dealer Team  ดูแลลูกคาที่เปนตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ 

 
กลุมลูกคา 
   บริษัทฯ มีการกําหนดกลุมลูกคาไวชัดเจน เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคา รวมถึงการแขงขันกับคูแขงที่มีลูกคากลุมเปาหมายเดียวกัน โดยแบงตามประเภทธุรกิจได
ดังน้ี 

1. โรงงานอุตสากรรม 
2. บริษัทเอกชนทั่วไป 
3. หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
4. สถานศึกษา (โรงเรียน,มหาวิทยาลัย) 
5. โรงพิมพ,สํานักพิมพ 
6. รานคาทั่วไป (รานถายเอกสาร,Digital Lab) 

        โดยกลุมลูกคาหลักจะเปนลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนทั่วไป 
เน่ืองจากกลุมลูกคาดังกลาวมีความจําเปนตองใชเคร่ืองถายเอกสารมาชวยในการดําเนินงาน 
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4: แสดงสัดส

อง 

ขาและจําหน

นสง การกระจ

คนนอน ไมมี

คาและตัวแท

จัดเก็บสินคา

ารจัดการระบ

าย : นอกจาก

ยกระจายอยู

35%

% ราชการ

สํานักพิมพ
1%

คาสินคาเคร่ื

สวนกลุมลูกค

นายเครื่องถ

จายสินคา แล

มีระบบโลจิสติ

ทนจําหนาย บ

คงคลังดวย ซ

บบโลจิสติกส

กการขายสินค

ทั่วประเทศเพ

32% 
อุตสา

%  บริษัทเอกชน

% รานคา

ร่ืองถายเอกส

าสินคาเคร่ือง

ายเอกสารมั

ละการจัดจําห

ติกสและคลัง

บริษัทฯ ตองใ

ซ่ึงปจจุบันทา

สและการจัดเก็

คาโดยพนักง

พ่ือขายสินคา

 โรงงาน
าหกรรม

สารแคนนอ

งถายเอกสาร

มัลติฟงกชั่น

หนาย ดังนี้ 

สินคาที่เปน

ใชผูใหบริกา

างแคนนอนใ

ก็บสินคาคงค

งานขายของบ

าและใหบริกา

อน 

รแคนนอน 

แคนนอน จ

ของบริษัทเอ

รโลจิสติกส ท

ใชบริการ บริ

คลัง 

บริษทัฯ แลว 

ารหลังการขา

โรงงานอุตสาหก

บริษัทเอกชน

ราชการ

สถานศึกษา

สํานักพิมพ

รานคา

10 

ะมีความ

อง ดังนั้น

ทําหนาที่

ริษัท ทีเค

 บรษิทัฯ

ายดวย 

กรรม
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Canon
20.0%

Kyocera
17.5%

Xerox
18.9%

Ricoh
14.0%

Sharp
13.8%

K.Minolta
7.5%

Toshiba
7.7%

Others
0.6%

2552

Canon
17.5%

Kyocera
16.1%

Xerox
12.8%Ricoh

15.3%

Sharp
12.9%

K.Minolta
17.3%

Toshiba
7.4%

Others
0.6%

2553

สวนแบงตลาด 

        ปจจุบันตลาดรวมเคร่ืองถายเอกสารในประเทศไทยอยูที่ประมาณ 1 หม่ืนลานบาท และมีผู

เลนในตลาดหลักประมาณ 5-6 ราย คูแขงรายหลักๆ ในตลาดทั้ง 5 ราย ที่มีสวนแบงตลาด

รวมกันคิดเปนสัดสวนเกือบ 75% ของขนาดตลาด ประกอบดวยยี่หอ เคียวเซรามิตา ซีร็อกซ ริ

โก ชารป โคนิกามินอลตา โตชิบาและอ่ืนๆ โดยบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

ซ่ึงเปนผูจําหนายเครื่องถายเอกสารยี่หอ Canon มีสวนแบงตลาดเปนอันดับหน่ึง 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.5 แสดงสวนแบงทางการตลาดของตลาดรวมเครื่องถายเอกสาร 

ที่มา: บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด (2552-2553) 
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Segmentation Targeting & Positioning 

Segmentation  

 การแบงสวนตลาดของเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นของแคนนอนใชเกณฑ ภูมิศาสตร 

และพฤติกรรมศาสตร โดยแบงเปน 

- ภูมิศาสตร : บริษัทฯ ไดแบงกลุมของลูกคาออกและบริหารเปนรายพ้ืนที่ตามภูมิภาคของ

ประเทศ คือ กรุงเทพฯ และปริมลฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

- พฤติกรรมศาสตร:บริษัทฯไดแบงผูบริโภคตามเกณฑลักษณะการใชงาน และลักษณะการ

ตอบสนองตอผลประโยชนที่ไดจากตัวสินคา 

Targeting 

        บริษัทฯ ไดเลือกกลุมตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่น คือ 

กลุมธุรกิจทุกขนาดรวมถึงกลุมลูกคาทั่วไป ที่ตองการใชเคร่ืองถายเอกสารที่มีความล้ําหนาทาง

เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบการจัดการงานดานเอกสารในองคกร

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                

Positioning 

        แคนนอน เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ไดรับความไววางใจจากลูกคา มุงสรางความ

พึงใจใหกับลูกคา ทั้งทางดานผลิตภัณฑและดานการบริการ มีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ

และการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด 

  



13 
 

คูแขงหลักขององคกร 

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

 Ricoh เขาสูประเทศไทยมากกวา 25 ป โดยจัดจําหนายผาน บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด ซ่ึงบริษัท ริโก (ประเทศญี่ปุน) ไดเขามาซ้ือหุนจากบริษัท อินเคป เอ็นอารจี (ประเทศ

ไทย) จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับอุปกรณสํานักงาน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของการทําธุรกิจ

ทั้งจําหนาย ใหเชาและบริการหลังการขาย โดยเนนกลยุทธการใหบริการ ซ่ึงมีพนักงาน

ใหบริการประมาณ 100 คน ในกรุงเทพฯ และมีสาขากระจายอยูทั่วประเทศทั้งหมด 7 สาขา 

บริษัท เคียวเซรา มิตา จํากัด 

 บริษัท เคียวเซรา มิตา จํากัด เปนการรวมกันของ 2 บริษัทไตหวัน ไดแก บริษัท เคียว

เซรา จํากัด และบริษัท มิตา จํากัด ซึ่งเปนหน่ึงในบริษัทอันดับตนๆ มีการดําเนินงานมากวา 20 

ป ซ่ึงมีการจัดจําหนายและใหบริการหลังการขายอยางมีประสิทธิภาพ มีพนักงานประมาณ 300 

คน ซ่ึง 1 ใน 3 ของจํานวนพนักงาน เปนพนักงานซึ่งใหบริการดานการซอมบํารุงรักษา

ผลิตภัณฑ 

บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด 

 ชื่อของ Xerox เริ่มเปนที่รูจักของคนไทยมาตั้งแตปพ.ศ. 2510 บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ 

จํากัด เปนสาขาหนึ่งของ บริษัท ฟูจิซีร็อกซ (ประเทศญี่ปุน) กิจการของฟูจิซีร็อกซ ในประเทศ

ไทยไดขยายเครือขายการดําเนินงานกวางไกลขึ้นเรื่อยๆ ทั้งดานงานขายและงานบริการ 

ปจจุบันไทยฟูจิซีร็อกซมีพนักงานกวา 900 คน มีสาขาใหบริการตามจุดตางๆ ครอบคลุมทุก

ภูมิภาค เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปญหาและลกัษณะของปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 

 ปจจุบันเคร่ืองถายเอกสารเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น และจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ สงผลใหเคร่ืองถายเอกสารมีการพัฒนาเพื่อใหสามารถ

รองรับการใชงานในองคกรธุรกิจตางๆ ไดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการถายสําเนา,การแสกน,การ

พิมพงานและการรับสงแฟกซ ซ่ึงสามารถลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและลดคาใชจายภายใน

องคกร ทําใหตลาดเครื่องถายเอกสารเติบโตมากขึ้น ธุรกิจน้ีจึงมีภาวะการแขงขันสูงและมี

แนวโนมรุนแรง อีกทั้งยังมีสินคาทดแทนที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกันอยางเคร่ืองพร้ินเตอรมัลติ

ฟงกชั่น ที่มีราคาถูกกวา แตแตกตางกันในเรื่องคุณภาพ ความคงทน และความสามารถในการ

รองรับงานที่เคร่ืองถายเอกสารสามารถทําไดเหนือกวา ทําใหมีคูแขง ไมวาจะเปน ซีร็อกซ ริโก 

เคียวเซรามิตา โคนิกามินอลตา ชารป และอ่ืนๆ ซ่ึงคูแขงเหลาน้ีเขามีมีบทบาทและสงผลกระทบ

ตอสวนแบงตลาดของบริษัท 

 ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบยอดขายป 2552-2553 

Brand 2552 % 2553 % 

Canon 7,821 20 8,084 17.5 

Xerox 7,177 18.9 2,879 12.8 

Kyocera-Mita  4,833 17.5 4,705 16.1 

Ricoh 3,618 14 4,341 15.3 

Sharp 3,405 13.8 3,106 12.9 

Konica-Minolta 2,649 7.5 7,912 17.3 

Toshiba 3,008 7.7 3,245 7.5 

Others 582 0.6 694 0.6 

Total 33,093 100 34,966 100 

 

ที่มา: บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

 จากตารางที่ 1.1 แสดงยอดขายและสวนแบงตลาดเครื่องถายเอกสาร จะเห็นวาสวนแบง

ตลาดของแคนนอนลดลง เน่ืองมาจากยอดขายและสวนแบงตลาดของคูแขงเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสงผลให

สวนแบงตลาดโดยรวมของเครื่องถายเอกสารแคนนอนลดลงจาก 20% เหลือ 17.5% 
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ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 

 จากสภาพปญหาขางตน จะเห็นไดวา แมวา เคร่ืองถายเอกสารของแคนนอน จะยังเปน

ผูนําตลาดและมีสวนแบงตลาดเปนอันดับหน่ึง แตสวนแบงตลาดของบริษัทฯลดลง หากบริษัทฯ

ไมปรับกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน นําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ี

เหนือกวาคูแขง อาจทําใหบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดลดลงเรื่อยๆ และไมสามารถรักษาความเปน

ผูนําตลาดเอาไวได ดังน้ัน ผูศึกษา จึงตองการศึกษาปญหาดังกลาวของบริษัท เพ่ือกําหนดกล

ยุทธ แนวทางในการเพิ่มสวนแบงตลาด การดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ รักษาความเปน

ผูนําตลาด โดยทําการศึกษาถึงกลยุทธการแขงขัน สภาพการแขงขัน ขอจํากัดของบริษัทฯ เพ่ือ

นําไปปรับปรุงและแกไขตอไป 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของกลุม
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการ
แขงขันเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดเครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่นแคนนอน 

3. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสรางกําไรและสรางมูลคาเพ่ิมแกองคกรในระยะ
ยาว 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ระยะส้ัน 

1. การปรับปรุงระบบการทํางาน เพ่ือรองรับการแขงขันในตลาดและการขยาย
ธุรกิจขององคกร 

2. ทาํใหทราบทศิทางการดําเนินธุรกิจขององคกร 
3. สามารถกําหนดกลยุทธ และทราบแนวทางในการทําการตลาดสินคาเคร่ืองถาย

เอกสารไดอยางมีประสิทธภิาพ 
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ระยะกลาง 

1. ขยายฐานลูกคาใหเพ่ิมขึ้นทั้งกลุมลูกคาเดิมและกลุมลูกคาใหม 
2. สามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑและ

พัฒนากลยุทธทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 
 

ระยะยาว 

1. มุงการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา สรางใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันและภักดี 
2. ทําใหมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการแขงขัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน เพ่ิมสวนแบงทางการตลาด เพ่ิมความสามารถในการสรางกําไรและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
บริษัทในระยะยาว  
  

  ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 

1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยศึกษาจากการสัมภาษณผูบริหารเพ่ือหาสาเหตุของปญหา 
2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ เพ่ือประกอบการวิเคราะห

แนวโนมความตองการของลูกคา และอัตราการเติบโตของตลาดเพ่ือการกําหนดแนวทางกลยุทธ
ในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการกําหนดสวนผสมกลยุทธทางการตลาดที่
เหมาะสม 

 



 
 

 

บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 

 

ทฤษฎีและองคความรูที่เก่ียวของที่ใชในการศึกษาถึงการวิจัยเพ่ือจะนําไปใชในการ

กําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือพัฒนาความสามารถการแขงขันในธุรกิจนําเขาและจําหนาย

เคร่ืองถายเอกสาร ของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด  ไดศึกษาจากหลัก

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ และการจัดการการตลาดและกลยุทธการตลาด 

ดังน้ี 

 2.1 หลัก แนวคิด ทฤษฏเีก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
  - ทฤษฎี SWOT Analysis 
  - ทฤษฎีการวเิคราะหทางเลอืกดวยตารางโทว (TOWS Matrix) 
  - การวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 
  - Value Chain 
  - การกําหนดกลยุทธทั้ง 3 ระดับ ประกอบดวย 
   การกําหนดกลยุทธระดับบริษัท (Corporate-Level Strategy) 
   การกําหนดกลยุทธระดับธรุกิจ (Business-Level Strategy) 
   การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ (Functional-Level Strategy) 
 2.2. หลัก แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด 
  - STP Marketing 
  - สวนประสมของการตลาด (Marketing Mix) 
 2.3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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W: การวิเคราะหจุดออน (Weakness) เปนการวิเคราะหขอเสีย หรือปญหาที่เกิดจาก

สวนประสมการตลาด ซ่ึงวิเคราะหจากส่ิงแวดลอมภายในบริษัท การทราบถึงจุดออนจะชวยให

บริษัทหาวิธีการแกปญหาน้ัน และสามารถเปลี่ยนจากจุดออนใหเปนจุดแข็งได 

 O: การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) เปนการวเิคราะหขอไดเปรียบหรือปจจัยที่

เอ้ืออํานวยใหแกบริษัทโดยวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายนอก การวิเคราะหถึงโอกาสจะชวยให

บริษัทกําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับโอกาสบริษัท 

T: การวิเคราะหอุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหขอจํากัดซ่ึงเนื่องมาจาก

สิ่งแวดลอมภายนอก การทราบถึงอุปสรรคหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นบริษัทจะนําไปปรับปรุงกล

ยุทธการตลาดเพื่อจะเอาชนะอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหทางเลือกดวยตาราง (TOWS Matrix) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) กลาวไววา บริษัทจะตองทําการวิเคราะหจุดแข็ง

และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน ตลอดจนการวิเคราะหโอกาสจากสภาพแวดลอม

ภายนอก การวิเคราะหความสัมพันธของแตละปจจัยน้ันจะทําใหไดทางเลือก 4 ทางเลือก ซ่ึงจะ

ใชกลยุทธที่แตกตางกันเพ่ือใหสอดคลองกับแตละสถานการณ โดยกําหนดให (1) T แทน

อุปสรรค (2) O แทนโอกาส (3) W แทนจุดออน (4) S แทนจุดแข็ง โดยทั่วไปแมททริกซ 

TOWS จะเริ่มตนที่อุปสรรค เพราะในหลายสถานการณการวางแผนกลยุทธเปนผลมาจาก

วิกฤติดานปญหาหรืออุปสรรค 
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ตารางที ่2.1 แสดงวิธีการวเิคราะหทางเลอืกดวยตารางโทว (TOWS Matrix) 

                ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง (ภายใน) W จุดออน (ภายใน) 

O โอกาส(ภายนอก) กลยุทธ SO  
มีจุดแข็งและโอกาสเปนกล
ยุทธทีมีศักยภาพสูงสุด เชน 
การใชจุดแข็งเพ่ือสรางขอ
ไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ WO  
มีจุดออนและโอกาส ใชในการ
สรางขอไดเปรียบจากโอกาส เพ่ือ
เอาชนะจุดออน 

T อุปสรรค(ภายนอก) กลยุทธ ST  
มีจุดแข็งและอุปสรรค เชน 
การใชจุดแข็งเพ่ือเอาชนะ
หรือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

กลยุทธ WT  
มีจุดออนและอุปสรรค เชน  
การตัดทอน การเลิก การ
ดําเนินงานหรือการรวมลงทนุ 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ กลยุทธการตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธโดยมุงที่

ตลาด (2550: 100) 

1. กลยุทธ SO เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุกบริษัท โดย

บริษัทจะใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส ถามีโอกาสก็พยายามแกไขเพ่ือใหเปลี่ยนเปน

จุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส ในกรณีน้ีบริษัทจะใชจุดแข็งที่มี

เพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

2. กลยุทธ WO เปนสถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมีจุดออนต่ําสุดและมีโอกาส

สูงสุด ดังน้ันธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีจะตองพยายามหาวิธีแกไข โดยใชขอไดเปรียบจาก

เทคโนโลยีหรือบุคคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการพัฒนาองคการ ในกรณีน้ีบริษัทจะ

พยายามแกไขจุดออนและสรางขอไดเปรียบจากโอกาส  

3. กลยุทธ ST เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม

ภายนอกเปาหมายของบริษัท คือ พยายามใหมีจุดแข็งสูงสุดและอุปสรรคต่ําสุด ดังน้ันบริษัท

อาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพ่ือขจัดอุปสรรคจากคู

แขงขัน ในกรณีน้ีบริษัทจะใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคใหได 

4. กลยุทธ WT เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรค โดยทีเปาหมาย

เพ่ือสรางจุดแข็งและกําจัดอุปสรรคใหต่ําสุด โดยบริษัทอาจใชวิธีการรวมลงทุน การลด

คาใชจาย การเลิกผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2.2: ภาพแสดง Five Forces Model ของ Michael E. Porter 

ที่มา : http://hbr.org/hb 
 

 ผูบริหารตองใหความสําคัญกับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซ่ึง
ระดับของความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม จะถูกกําหนดโดยแรงผลักดัน 5 
ประการ (Five Forces Model) ซ่ึงเราสามารถอธิบายการวิเคราะหระดับความรุนแรงของการ
แขงขันภายในอุตสาหกรรมไดดังตอไปน้ี 

1. การคุกคามของผูเขามาใหม (Threat of New Entrants) 
ปกติผูเขามาใหมในแตละอุตสาหกรรมจะเพ่ิมกําลังการผลิตสินคาหรือบริการรวมของ

อุตสาหกรรม ผูเขามาใหมตองการสวนแบงตลาดและทรัพยากร ซ่ึงเปนการคุกคามโดยธุรกิจ
เดิม การคุกคามของผูเขามาใหมจะขึ้นอยูกับสิ่งกีดขวางการเขามา (Barriers) และการตอบโต
จากคูแขงที่มีอยูเดิม 

2. การแขงขันระหวางธุรกิจในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) 
ถึงแมธุร กิจที่ เปนคูแขงจะเปนศัตรู กันในแตละอุตสาหกรรม  แตธุร กิจก็จะมี

ความสัมพันธเก่ียวของกัน การริเร่ิมดําเนินงานหรือการแขงขันจากบริษัทหน่ึงจะมีผลกระทบ
ตอคูแขงขัน และอาจทําใหเกิดการตอบโต ซ่ึงการแขงขันอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมอาจจะ
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 
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3. การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน (Threat of Substitutes) 
ผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมหนึ่ง อาจจะแขงขันกับผลิตภัณฑ

หรือบริการในอุตสาหกรรมอ่ืนซ่ึงสามารถมาทดแทนผลิตภัณฑของตนหรือที่ เรียกวา 
“ผลิตภัณฑทดแทน (Substitute Products)” ปกติผลิตภัณฑทดแทนจะจํากัดความเปนไปไดใน
การทํากําไรของธุรกิจ โดยมีสวนสําคัญในการกําหนดเพดานราคาของสินคา ตัวอยางเชน ราคา
นํ้ามันที่สูงขึ้น ทําใหผูบริโภคที่ใชรถยนตสวนตัว เปลี่ยนมาใชทางเลือกอ่ืนในการเดินทางและ
การติดตอธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้สินคาทดแทนยังอาจเขามาแทนที่สินคาเดิมอยางถาวร ถา
สินคาทดแทนสามารถใหทางเลือกที่ดีกวาใน ดานของตนทุน คุณภาพ และประสิทธิภาพในการ
ใชงาน เน่ืองจากความสะดวกหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
เปนความสามารถในการตอรองราคาใหต่ําลง และผลักดันใหคุณภาพของสินคาและ

บริการสูงขึ้น โดยผูซ้ือจะมีอํานาจการตอรองสูงในเหตุการณ ตอไปน้ี 

• ซ้ือผลิตภัณฑเปนสัดสวนสูงจากบริษัท 

• มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจแบบยอนหลัง (Backward Integration) 

• มีจํานวนผูขายวัตถุดิบใหเลือกมาก 

• ตนทุนการเปลี่ยนแปลงผูขายต่ํา 
5. อํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 
 ผูขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมโดยการขึ้นราคาหรือลดปริมาณของวัตถุดิบ

ลง โดยที่ผูขายวัตถุดิบจะมีอํานาจการตอรองสูงในเหตุการณ ตอไปน้ี 

• ผูขายวัตถุดิบมีนอยราย แตจําหนายผลิตภัณฑมีจํานวนมาก 

• ไมผลิตผลิตภัณฑทดแทน 

• ผูซ้ือซ้ือผลิตภัณฑจากผูขายเปนสัดสวนที่นอย 

• ผูขายวัตถุดิบสามารถขยายธุรกิจไปขางหนาได (Forward Integration) 
 

ปกติการตรวจสอบสภาพแวดลอมขององคกรสวนใหญจะอยูบนรากฐานของความไม
เปนทางการ โดยผูบริหารจะรวบรวมขอมูลมาจากแหลงตาง ๆ เชน ลูกคา ผูขายวัตถุดิบ คู
แขงขัน หนวยงานของรฐั ธนาคารและสถาบันการเงิน องคการอิสระ และสื่อสารมวลชน เปนตน
โดยที่ผูบริหารจะใชขอมูลที่มีเพ่ือคาดคะเนแนวโนมและการประเมินสวนแบงตลาด ปจจุบัน
หลายองคกรนิยมใชตัวแทนหาขอมูล ซ่ึงจะเปนผูใหบริการขอมูลตาง ๆ เชน สภาวะตลาด การ
ควบคุมของรัฐบาล คูแขง ขัน และผลิตภัณฑใหม มากไปกวาน้ันบางคร้ังบางองคการอาจจะใช
การจารกรรมขอมูลจากคูแขงในอุตสาหกรรม เพ่ือใหไดขอมูลจากบริษัทคูแขงขันโดยตรง 
ที่มา : รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. การจัดการเชิงยุทธศาสตรสาหรับ CEO (2547) 
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ทฤษฎีการจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain Management) 

 
 
                     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รูปภาพที่ 2.3: ภาพแสดง ทฤษฎีการจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain Management) 

ที่มา: http://www.12manage.com 
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ทฤษฎีการจัดการหวงโซคุณคา จะแบงกิจกรรมออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. Primary Activities เปนกิจกรรมหลักขององคกรที่เปนกิจกรรมที่สงมอบคุณคาหลักใหกับ
ลูกคา โดยจะประกอบไปดวย 

- Inbound Logistic เปรียบเสมือนตนน้ํา ที่เร่ิมจากการไหลเขาของวัตถุดิบเขาสู 
กระบวนการผลิต โดยในขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแต การจัดหาวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต 

- Operation เปนขั้นตอนการผลิต หรือ แปรรูปวัตถุดิบเปนสินคาสําเร็จรูปตรงตาม
ความตองการของลูกคา 

- Outbound Logistic เปนขั้นตอนที่เตรียมนําสินคาออกสูตลาดเพ่ือกระจายสินคาไป
ยังลูกคา ซ่ึงจะเก่ียวของตั้งแตฝายคลังสินคา ฝายขนสงสินคา เปนตน 

- Marketing & Sales เปนผูที่คิดคนกลยุทธการขายสินคาหรือบริการไปสูลูกคาและ
เปนผูที่ติดตอกับลูกคาเพ่ือนําคําแนะนําของลูกคามาปรับปรุงคุณภาพใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา 

- Service เปนการใหบริการหลังการขาย โดยปจจุบันการใหบริการตาง ๆ ถือเปน
การสรางคุณคาใหกับลูกคา และยังเปนการสรางความประทับใจ และความมั่นใจใหกับ
ลูกคา เชน ศูนยบริการของโตโยตา ที่ใหบริการหลังการขาย เปนตน 

 
2.  Supporting Activities เปนกิจกรรมสนับสนุนชวยใหคุณคาตางๆ ไปสูลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจะประกอบไปดวย 

- Firm Infrastructure เปรียบเสมือนระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่ สนับสนุนองคกร
ใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

- Human Resource Management ฝายทรัพยากรบุคคลนับเปนหนวยงานสําคัญ
ในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเขามารวมงานกับองคกร ตลอดจนเปนหนวยงาน
ที่ชวยสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการทํางาน 

- Technology Development เปนฝายที่ชวยสนับสนุนใหองคกรมีนวัตกรรมสราง
ความแตกตาง และยังเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทําใหชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง 

- Procurement ฝายจัดซ้ือนับเปนอีกฝายหน่ึงที่สําคัญที่ชวยใหองคกรสามารถ
สรางความไดเปรียบที่เหนือคูแขง ยังเปนการชวยใหองคกรลดตนทุนตาง ๆ ไดอยางดี 

  



25 
 

        โดยทุกๆ กิจกรรมตางในหวงโซคุณคาน้ีตางมีความสําคัญทุกกิจกรรม โดยแตละฝายตอง
มีการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ รวมกัน เพ่ือใหเขาใจและดําเนินกลยุทธตาง 
ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้องคกรยังตองคํานึงถึงหวงโซคุณคาของผูที่เก่ียวของกับ
บริษัทเรา ในการที่จะชวยสงมอบคุณคาตางๆ ไปยังลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
แนวคิดการกําหนดกลยุทธขององคกร 
แนวคิดการกําหนดกลยุทธขององคกร สามารถแบงได 3 ระดับไดแก 

1. กลยุทธระดบัองคการหรือระดับบริษัท (Corporate Strategy) 
เปนกลยุทธทีต่อบสนองวตัถุประสงคหลกัในภาพรวมขององคกร หรือเปนกลยุทธระดับนโยบาย 
(Policy Level Strategy) ทีต่อบสนองแผนงานขององคกร ซ่ึงโดยทั่วไปกลยุทธระดับองคการ
แบงออกเปน 3 ประเภทดังตอไปน้ี 
 1.1 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) 
 องคกรบรรลุผลสําเร็จในระดับหน่ึง ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธน้ีในการดําเนินงาน
เพ่ือสรางการเติบโตใหกับธุรกิจ เชน การเพ่ิมสวนแบงการตลาด หรือการลดตนทุน และการเพ่ิม
กําไร เปนตน โดยเฉพาะการลดตนทุนมีความสามารถสําหรับอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว และคูแขงใชกลยุทธทางดานราคา เพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาด โดยกลยุทธการเติบโตจะ
มีสองลักษณะหลักดังน้ี 
 1.1.1 กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth 
Strategy) องคการจะใหความสาคัญกับการดาเนินงานที่ตนชํานาญในแตละธุรกิจ โดยองคการ
จะทุมเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภัณฑ
เดียว ตลาดเดียวหรือใชเทคโนโลยีเดียวเพื่อใหเกิดความเปนเลิศในดานนั้น ๆ โดยสามารถแยก
เปน 2 กลยุทธดังน้ี 
 1) กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) เปนการขยาย
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสูตลาดใหมดวยผลิตภัณฑเดิม การขยายสาขาไปพ้ืนที่
อ่ืนหรือประเทศอ่ืน การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอ่ืน หรือซื้อกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจตามแนวนอน “(Horizontal Integration Strategy)” 
 2) กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสู
การจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง “(Backward Integration 
Strategy)” หรือการขยายธุรกิจไปสูการจัดจาหนายผลิตภัณฑขององคการแกลูกคาเองที่เรียกวา
“กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหนา (Forward Integration Strategy)” โดยกลยุทธน้ีจะชวยใหลด
ตนทุนในระยะยาวไดและชวยใหองคการควบคุมการดําเนินการไดดีขึ้น 
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 1.1.2 กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth 
Strategy) องคการกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สรางความหลากหลายและความแตกตาง
ในการดําเนินงาน ซ่ึงเก่ียวพันหรือไมเก่ียวพันกับผลิตภัณฑเดิมขององคการก็ได โดยสามารถ
จําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปน้ี 
 1) กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) เปน
การขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑเดิม กลยุทธน้ีเหมาะสา
หรับองคการที่มีตําแหนงทางการแขงขันที่เขมแข็ง ซ่ึงการใชกลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะ
กลุมจะสรางผลกําไรไดมากกวากลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม 
 2) กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate Diversification 
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑในธุรกิจเดิม
องคการที่เลือกใชกลยุทธน้ีเน่ืองจากธุรกิจเดิมมีแนวโนมของการเจริญเติบโตลดลง จึงตองมอง
หาธุรกิจอ่ืนที่มีโอกาสเจริญเติบโตไดมากกวา หรือองคการที่มียอดขายตามฤดูกาล จึงตองหา
ธุรกิจที่จะสรางยอดขายตามฤดูกาลใหสอดคลองกับผลิตภัณฑเดิม 
 1.2 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy)  
 องคการที่มีการเจริญเติบโตระดับปานกลาง อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมปานกลาง มีความดึงดูดของอุตสาหกรรมปานกลาง และสภาพแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงนอย สามารถคาดคะเนสถานการณได โดยท่ีกลยุทธการรักษาเสถียรภาพแบง
ออกเปน 3 กลยุทธดังน้ี 

1.2.1 กลยุทธการยับยั้งหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause or proceed 
with Caution Strategy)  

ภายหลังที่องคการไดใชกลยุทธการเจริญเติบโตโดยการเพิ่มหนวยธุรกิจ ทาใหองคการ
อาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดลอมที่มีผลกระทบตอการดาเนินงานของ
องคการเชน การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของขอกฎหมายหรือ
ขอบังคับ สภาพเศรษฐกิจตกตา หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน ดังน้ัน
องคการจึงควรใชกลยุทธการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือดาเนินการดวยความระมัดระวัง 
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1.2.2 กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy)  
การดําเนินงานตามกลยุทธเดิม เน่ืองจากกลยุทธเดิมที่วางแผนไวประสบความสําเร็จ

ดวยดีและสภาพแวดลอมขององคการไมเปลี่ยนแปลง องคการอาจปรับเปาหมายขององคการ
ตามอัตราเงินเฟอเทาน้ัน 

1.2.3 กลยุทธการทํากําไร (Profit Strategy) 
 กลยุทธที่องคการพยายามจะลดคาใชจายตาง ๆ เชน คาใชจายในการทําการวิจัยและ

พัฒนา คาบํารุงรักษา คาโฆษณา และคาใชจายในการบริการลูกคา เปนตน การพยายามลด
คาใชจายตาง ๆ ลงสงผลใหกําไรขององคการสูงขึ้น เงินปนผลของผูถือหุนสูงขึ้นในระยะสั้น แต
การเติบโตในระยะยาวจะหยุดชะงัก 

1.3 กลยุทธในการตัดทอน (Retrenchment Strategy)  
ทางออกของการแกปญหาขององคการที่ไมประสบผลสําเร็จหรือสาหรับธุรกิจที่เขาสู

ชวงตกตาของวงจรชีวิต กลยุทธการตัดทอนจึงเปนทางเลือกสุดทายขององคการ ซ่ึงแบง
ออกเปน 4กลยุทธดังน้ี 

1.3.1 กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) 
 กลยุทธที่มุงปรับปรุงการดําเนินงานใหกลับสูสภาพปกติ โดยการแกปญหาตอง

พยายามลดคาใชจายตาง ๆ ลง เชน การไมรับพนักงานเพ่ิม การลดคาใชจายในการวิจัยและ
พัฒนา การควบคุมคาใชจายในสานักงานและการลดการโฆษณา เปนตน กลยุทธการฟนฟู
สามารถทําไดโดยการพยายามลดคาใชจายตาง ๆ ลงและทําการปรับโครงสรางองคการ 
(Reengineering) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระยะยาว กลยุทธน้ี
เหมาะสมกับองคการที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูดสูง 
 1.3.2 กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) 
 การท่ีองคการจาหนายผลิตภัณฑสวนใหญใหแกลูกคาเพียงรายเดียว ทาให
สถานภาพขององคการขึ้นอยูกับความเขมแข็งของลูกคา ซ่ึงจะสามารถใชกลยุทธน้ีควบคูกับกล
ยุทธอ่ืนได 
 1.3.3 กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน (Self-out of Divestment Strategy) 

การแกปญหาขององคการที่มีธุรกิจที่ไมสอดคลองกับองคการโดยรวมหรือธุรกิจมี
ความออนแอหรือมีทรัพยากรไมเพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการรวมลงทุนกับธุรกิจอ่ืนหรือ
ขายธุรกิจน้ันทิ้งไป 
 1.3.4 กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) 

 กลยุทธน้ีเปนวิธีสุดทายขององคการที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน การ
เลิกดําเนินงาน จะเปนหนทาง ที่จะทําใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนไดดีกวาการปลอยใหลมละลาย กลยุทธน้ีเหมาะสมกับองคการที่อยูใน
ตําแหนงทางการแขงขันที่ออนแอและอยูในอุตสาหกรรมที่ไมมีความดึงดูด 
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2. กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 
 แผนการกระทําของผูบริหารเชิงกลยุทธที่จะใชทรัพยากรและความสามารถดีเดน เพ่ือ
สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแขงของพวกเขาภายในอุตสาหกรรม 
 กลยุทธระดับธุรกิจไดถูกศึกษาเปนคร้ังแรกโดย Michael E. Porter โดยไดแบงกลยุทธ
ออกเปน 3 กลยุทธ ดังน้ี 
 2.1 กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) 
 กลยุทธการแขงขันขององคการที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยสรางประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ในขณะที่ควบคุมตนทุนต่ําสุด ทาใหองคการมีกําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดใน
สถานการณการแขงขันที่รุนแรงได และการมีตนทุนจะเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของ
ผูเขาตลาดรายใหมไดดวย 
 2.2 กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
 กลยุทธการแขงขันขององคการที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยสรางมูลคาตาง ๆ ใหโดด
เดนเหนือคูแขงขัน เชน คุณภาพ ตราผลิตภัณฑ เทคโนโลยี หรือการบริหาร เปนตน การมี
ความแตกตางที่โดดเดนจะสรางความภักดีของลูกคาตอตราผลิตภัณฑ ซ่ึงจะลดความไวตอราคา
ของลูกคาลงสามารถสรางผลกําไรที่สูงใหแกองคการ และปองกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผู
เขามารายใหมไดเน่ืองจากผูเขามารายใหมตองใชตนทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่
ดีกวา เพ่ือดึงความภักดีตอตราผลิตภัณฑของลูกคาจากองคการที่ใชกลยุทธน้ีไป 
 2.3 กลยุทธแบบมุงเนน (Focus) (ที่มา: เอกสารประกอบการเรียนการสอน ดร.เอกชัย 
อภิศักด์ิกุล) 
 กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันดวยการเนนความชํานาญในบางเรื่อง 
(Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคา
เฉพาะหรือพ้ืนที่บางพ้ืนที่ และองคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับการ
สรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 
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3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional strategy) เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฏิบัติเพ่ือให
บรรลุกลยุทธในระดับองคกร (Corporate strategy) และกลยุทธระดับธุรกิจ (Business 
strategy) ซ่ึงกลยุทธในระดับหนาที่ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธ
ระดับธุรกิจกลยุทธระดับหนาที่ ประกอบดวย 5 ดานที่สาคัญ 

1. กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา (Research and development strategy) 
เปนหนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม หรือ

รูปแบบการบริการใหมที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิม หรือ
ปรับปรุงรูปแบบบริการ ซ่ึงมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเอง (Innovation strategy) 
และการลอกเลียนแบบจากองคการอ่ืน (Imitation strategy) 
 2. กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations strategy) 
 เปนหนาที่ของฝายผลิตโดยดําเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาใน
ดานการควบคุมคาใชจาย (Controlling costs) และดานการจัดการกระบวนการผลิต (Efficient 
plant operations) ซ่ึงจะตองพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการและการวิเคราะหลักษณะ
ของผลการปฏิบัติ ดังน้ี 
 2.1 การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 
  2.1.1 การใชสมรรถนะของทรัพยากร (Capacity utilization) เชน ความตองการ
สมรรถนะที่เพ่ิมขึ้นของเครื่องจั กรและแรงงาน และวิธีการใชสมรรถนะที่มีอยูในการปฏิบัติการ
เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้นลดตนทุนมากขึ้น 
  2.1.2 การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ เชน แหลงผูรับบริการ ความพรอมดาน
แรงงานทองถิ่น การจัดหาวัสดุ รายจาย จากเงินทุนและการกระจายสินคาและบริการเพ่ือเปน
ปจจัยในการสนับสนุนการผลิตและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นสงมอบไดเร็วขึ้นและลดตนทุนมาก
ขึ้น 
  2.1.3 กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี ความ
รวดเร็วในการเรียนรูการใชเทคโนโลยี คุณภาพขอ งอุปกรณการผลิต ความยืดหยุนใน
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิต เพ่ือการผลิตและบริการที่มีปริมาณ
มากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้นและลดตนทุนไดมากขึ้น 
  2.1.4 การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ เชน การวางแผนและจัดซ้ืออุปกรณ
ทดแทนการบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมาก
ขึ้น ผลิตไดรวดเร็วและลดตนทุนไดมากขึ้น 
 2.2 การวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพดานตนทุน
คุณภาพการจัดการ ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต และความยืดหยุนในการใชทรัพยากร 
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  2.2.1 ประสิทธิภาพดานตนทุน เชน การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานตา อุปกรณ
เหมาะสมกับกิจการ สมรรถนะสูง ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และคาแรงตา เปนตน เพ่ือลด
ตนทุนและเพิ่มผลผลิต 
  2.2.2 คุณภาพของการจัดการ เชน การจัดหาพนักงานที่มีทักษะสูง การสงเสริม
ความกาวหนาของพนักงาน การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณคาสูง การให
คาตอบแทนที่เปนธรรมและการควบคุมมาตรฐานของงาน เปนตน เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 
  2.2.3 ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต เชน ผลผลิตที่ ไดตามเวลาที่กําหนด
เคร่ืองจักรไมเสียหาย การลาออกของพนักงานต่ํา และพนักงานอุทิศตนตามขอผูกพัน เปนตน
เพ่ือใหไดผลงานในระยะเวลาที่กําหนด 
  2.2.4 ความยืดหยุนในการใชทรัพยากร เชน การจัดหาวัสดุทันตามเวลา มี
สมรรถนะสวนเกิน มีคนงานที่มีทักษะหลายดาน มีการควบคุมการไหลเวียนของงาน มี
เคร่ืองจักรที่ใชประโยชนไดหลายอยาง และมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอ เปนตน 
เพื่อไดผลงานที่มีปริมาณมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดตนทุนไดมากขึ้นและผลิตไดรวดเร็วขึ้น 
 
 3. กลยุทธดานการเงิน (Financial strategy) 

 เปนหนาที่ของฝายการเงินโดยดาเนินกิจกรรมดานการประเมินผลกระทบที่เนนความ
คุมคาในการลงทุนกอนที่จะตัดสินใจใหดําเนินการและดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะ
ทางการเงินเพ่ือการปรับแผน โดยพิจารณาดังน้ี 
 3.1 การพิจารณาองคประกอบทางการเงิน ครอบคลุม ประเด็นที่เก่ียวกับโครงสรางของ
เงินทุน การจัดหาและจัดสรรเงินทุน และการจัดการเงินปนผล 
 3.2 การวิเคราะหทางการเงิน เชนการวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน การวิเคราะห
จุดคุมทุน และการวิเคราะหมูลคาปจจุบัน 
 4. กลยุทธดานการตลาด (Marketing strategy) 
เปนหนาที่ของฝายการตลาด โดยดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเรื่องราคา 
ผลิตภัณฑ การสงเสริม และชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 

5. กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human resource strategy) 
เปนหนาที่ของฝายบุคคล โดยดําเนินกิจกรรมศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เก่ียวของ 
โดยที่ปจจัยภายนอกเนนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของรัฐในดาน
แรงงาน และภาวะตลาดแรงงานและปจจัยภายในเนนในเรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร การเขา
ออกของพนักงานและความปลอดภัยในการทํางาน 
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2.2. หลัก แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด  
 STP Marketing 
 โดยจะแบงสวนของตลาดออกเปนสวนยอยๆ (Segmentation) จากน้ันก็กําหนดตลาด
เปาหมายที่ตองการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดที่ตองการไดแลว ตอไปก็เปนการวาง
ตําแหนงของผลิตภัณฑในตลาด (Positioning) โดยมีเปาหมายเพ่ือคนหาลูกคาที่แทจริง (Real 
Prospects) เพื่อผลักดันไปสูการซ้ือ และไดรับประสบการณที่ดี ตลอดจนกลายเปนลูกคาที่มี
ความสัมพันธแนนแฟนในระดับที่สูงขึ้นไป 
 Segmentation เปนแนวคิดของการแบงกลุมลูกคา ซ่ึงอาจจะแบงกลุมลูกคาออกเปน
กลุมๆ เชน แบงตามการเลือกตลาดที่บริษัทสามารถเขาไปทําตลาดไดงาย ถาจะใหเขาใจงายๆ 
ตามภาษานักการตลาดอาจจะมองการแบงกลุมลูกคา คือ 
 - สภาพภูมิศาสตร เชน อัตราการเติบโตของประชากร ลักษณะภูมิศาสตร ในดานความ 
หนาแนนของประชากร เปนตน 
 - ลักษณะประชากร เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพครอบครัว 
เปนตน 
 - ลักษณะทางจิตวิทยา เชน คุณคา ทัศนคติ และไลฟสไตล เปนตน 
 - พฤติกรรม เชน รูปแบบ พฤติกรรมการซื้อ ความจงรักภักดีตอแบรนด ประโยชนใช
สอย การออนไหวดานราคา เปนตน 
 Target Market คือ การกําหนดตลาดเปาหมายที่เปนกลุม ลูกคา ซ่ึงมีศักยภาพสําหรับ 
การตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายน้ันตองมีการประเมินคุณคาสวนของตลาดแตละสวน โดย
คํานึงถึงปจจัย 2 ประการ คือ 
 - ความนาสนใจของแตละสวนของตลาด พิจารณาจากขนาดของตลาด มูลคาตลาด 
ความเสี่ยง ฯลฯ 
 - วัตถุประสงคและทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู 
 ธุรกิจสามารถกําหนดตลาดเปาหมายไดในรูปแบบตางๆ 3 รูปแบบ ไดแก 
 1.การเลือกเพียงสวนของตลาดเดียวเปนตลาดเปาหมาย (Single-segment 
Concentration) ซ่ึงธุรกิจสามารถสรางความรูความเขาใจ ในความตองการของสวนของตลาดที่
เลือกไดอยางลึกซ้ึง สรางชื่อเสียงและความชํานาญเฉพาะดานใหกับธุรกิจได แตก็มีความสี่ยง
หากไมประสบความสําเร็จในสวนของตลาดที่เลือก 
 2.การเลือกหลายสวนของตลาดเปนตลาดเปาหมาย (Differentiated Marketing) สวน
ใหญเปนธุรกิจขนาดใหญ มีทรัพยากรมากพอที่จะวางกลยุทธสวนประสมการตลาดหลายชุด
สําหรับแตละสวนของตลาดที่เลือกเขาไป 
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 3.การเลือกทุกสวนของตลาดเปนตลาดเปาหมาย (Undifferentiated Marketing) เปน
ธุรกิจที่ตองการใหผลิตภัณฑของตนตอบสนองความตองการของลูกคาทุกๆ สวนของตลาด โดย
ไมแยกกลยุทธการตลาดใหมีความแตกตางกันตามแตละสวนของตลาด ซ่ึงโอกาสท่ีธุรกิจจะ
ประสบความสําเร็จจากกลยุทธประเภทน้ีมีนอยมากเนื่องจากผูบริโภคในแตละสวนของตลาด
ยอมมีความแตกตางกัน สวนของตลาดแตละสวนก็จะยง่ิ มีขนาดเล็กลง จนกลายเปนสวนยอย
ของตลาดที่เรียกวา Niche Market และกลยุทธการตลาดก็จะมีลักษณะเฉพาะตามสวนของ
ตลาดหรือสวนยอยของตลาดแตละสวนในที่สุด 
 Positioning คือ การออกแบบขอเสนอและภาพลักษณของสินคาและธุรกิจ เพ่ือสราง
ความโดดเดนในตลาดเปาหมาย ซ่ึงจะชวยใหเราอธิบายไดวาลูกคาหรือตลาดเปาหมายอยู
ตรงไหนของตลาด เม่ือเทียบกับคูแขงขันเราอยูตรงไหน ตําแหนงของผลิตภัณฑที่ดีน้ันจะตอง
ทําใหผลิตภัณฑโดดเดน และกลุมลูกคาเปาหมายไดเห็นถึงคุณประโยชนในผลิตภัณฑของเรา 
เม่ือใดก็ตามที่เราสามารถทําใหผลิตภัณฑของเรายืนอยูไดอยางโดดเดน ก็จะเทากับเพ่ิมโอกาส
ที่ลูกคาใหความสนใจ จึงมีความสําคัญมากที่จะตองเขาใจใน 

แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps 
 สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ตามแนวคิดของ 
Philip Kotler (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ 
(Product) (2)ราคา (Price) (3) การจัดจําหนาย (Place) (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
และนอกจากนั้นยังตองอาศัยเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมประกอบดวย (5) บุคคล (People) ซ่ึงตอง
อาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขงขัน มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิด
ริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท (6) การสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ (7) กระบวนการ 
(Process) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดขึ้น ไดแก รายการที่ใหบริการ การบริการจากพนักงาน 
เคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชในการใหบริการ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
รวมถึงความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซ่ึงตองจายพรอมราคาของสินคา
ที่เปนตัวเงิน ไดแก อัตราคาบริการ คาบริการเสริมตาง ๆ 
 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของที่จะนําเสนอบริการใหแก
ลูกคาซ่ึงตองพิจารณาในสวนของที่ตั้ง สถานที่ในการบริการใหแกลูกคา ชองทางในการนําเสนอ
การใหบริการแกลูกคาที่สามารถเขาถึงลูกคาไดงาย ไมตองใชความยากลําบากในการมาขอรับ
บริการรวมท้ังมีคาใชจายนอยที่สุด ซ่ึงในปจจุบันรูปแบบในการนําเสนอบริการมีการใชเคร่ืองมือ
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ไปรษณียการสื่อสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือโทรศัพท ทําใหสามารถใหบริการแกลูกคา
ไดมากขึ้น 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ การสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซ่ึงการสงเสริมการตลาดเพ่ือใหกลุมเปาหมาย
เขาใจและเห็นคุณคาของสิ่งที่เสนอขาย 
 5. บุคคล (People) หมายถึง องคประกอบที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจดังน้ันตองอาศัย
การสรรหา การฝกอบรม การจูงใจเพื่อสรางความพอใจใหแกลูกคาเพ่ือใหเกิดความแตกตางจาก
คูแขงขัน พนักงานตองมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการแกไขปญหาใหลูกคาไดดี 
 6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถึง การแสดงใหลูกคามองเห็นคุณคาและรูสึกพึงพอใจในการใหบริการไดแก สภาพ
ชองทางการใหบริการ ลักษณะการแตงกายของพนักงาน อุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ภายในสถานประกอบการที่ผูใชบริการสามารถมองเห็นจากภายนอกและสรางความ
ประทับใจใหแกลูกคา 
 7. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยางเพ่ือจัดสง
บริการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคาประกอบดวย ความรวดเร็วในการ
ใหบริการการตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหาเม่ือเกิดขอผิดพลาดเปนตน ทั้งหมดจะ
สงผลตอความรูสึกนึกคิดของลูกคาซ่ึงมาใชบริการทั้งสิ้น กระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวามี
ความสําคัญตอธุรกิจบริการสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได 
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 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  
 กองหลา บุญทองใหม (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธธุรกิจ และกล
ยุทธการตลาดซึ่งสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาพรีเม่ียมในกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษา บริษัท โพลีเมท จํากัด เพ่ือศึกษาวิเคราะหสถานการณทางการตลาด คูแขง 
พฤติกรรม เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหาและนํามาปรับปรุงแกไข ใหตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได และนํามาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธในการรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มฐานลูกคาใหม 
สําหรับสินคากลุมพรีเม่ียมและกิฟท และเพื่อกําหนดกลยุทธในระดับองคกร, ธุรกิจ รวมถึงระดับ
ผลิตภัณฑเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธทั้งสามระดับเพ่ือความเติบโตของธุรกิจ
อยางยั่งยืน 
 ภาสกร ชุมศรี (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ไลทเวฟ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือกําหนดกลยุทธ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ดวยการเพิ่มบริการที่หลากหลายและบริการหลังการขายที่ดีให
ลูกคา ซ่ึงผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทําใหผลประการของบริษัทลดลงเนื่องจากวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ จึงไดนําปญหาดังกลาว มากําหนดกลยุทธ 3 ระดับ เพ่ือนําเสนอสินคาและบริการ
ใหกับกลุมลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของบริษัท 
 Bilal Mustafa Khan, The Icfai University Journal of Brand Management, Vol. VI, 
No. 2,2009 ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสรางแบรนดภายใน: การวางแนวทางกลยุทธตนทุนดาน
ทรัพยากรมนุษยดวยกลยุทธการสรางแบรนด”  
 ผลของการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การสรางตราสินคาที่ดีใหเกิดขึ้นในจิตใจของ

ลูกคาน้ัน องคกรทั้งองคกรจําเปนตองมีการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมซึ่งนําไปสู

การทําใหลูกคาน้ันตกหลุมรักในตราสินคา (Brand Harmony) เพ่ือใหสิ่งน้ีเกิดขึ้นนั้น หลายๆสิ่ง

น้ันจําเปนตองไดรับการดําเนินการอยางถูกตอง ลูกคาจะนําผลรวมของประสบการณทั้งหมด 

และถาบางทีหน่ึงในประสบการณทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นไดภายในองคกรน้ันเปนอุปสรรคตอการ

ใหบริการ ลูกคาก็จะรับรูถึงความไมกลมกลืนกัน ซ่ึงสงผลใหเกิดประสบการณที่เลวรายนอกจาก

การสรางแบรนดที่ดีแลว ความภักดีในตราสินคายังถูกนําไปเชื่อมโยงกับวิธีการรับรูโดยตรงผาน

ทางการใหบริการลูกคาที่แสดงออกมา ดังน้ัน มันเปนเรื่องสําคัญที่พนักงานจะเช่ือและสงมอบ

คําม่ันสัญญาของตราสินคากันไดอยางสอดคลอง จากการมองขามอยางเปนประจํา การสรางแบ

รนดภายในใหเขมแข็งเชนเดียวกับภายนอกนั้น สามารถนํามาใชในการสรางเกราะปองกันคูแขง

ไดอยางยาวนาน ผูบริหารท่ีมีความทุมเทน้ันทราบถึงความจริงดังกลาว และกําลังเริ่มที่จะให

ความสําคัญในประโยชนของการมุงเนนดานตราสินคาที่มีพนักงานเปนศูนยกลาง 



35 
 

 การสรางแบรนดภายใน ตองเร่ิมจากทุกหนวยงานภายในองคกร รวมถึงพนักงานทุกคน

ในภายในองคกรดวย ผูบริหารตองใหความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานและ

ดึงดูดใหพนักงานเปนสื่อการประชาสัมพันธที่ดีใหกับองคกร เม่ือพนักงานปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายดีแลว ลูกคาที่เขามาใชบริการเกิดความประทับใจหรือเกิดความพึงพอใจ ก็จะ

สามารถสรางใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอองคกร ลูกคาก็จะเปนสื่อประชาสัมพันธใหองคกร

ตอไป ดวยการบอกคนใกลชิดถึงบริการที่ดีขององคกร ทําใหองคกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น โดย

เสียตนทุนในการประชาสัมพันธแบรนดภายนอกลดลง 

 สรุปรวมผลการวิจัยที่กลาวมา ผูวิจัยไดนํามาเพ่ือเปนแนวทางในการคนควาขอมูลใน
การสรางกรอบแนวคิด และออกแบบสัมภาษณ  ซ่ึงรวมถึงศึกษาถึง การจัดการเชิงกลยุทธ และ
กลยุทธการตลาดเพ่ือพัฒนาความสามารถการแขงขันในธุรกิจนําเขาและจําหนายเคร่ืองถาย
เอกสาร : กรณีศึกษาเครื่องถายเอกสารระบบมัลติฟงกชั่น CANON ของบริษัท แคนนอน มาร
เก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัดและหลังจากที่ไดวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของแลว ผูวิจัยจะนํามาเปน
แนวทาง และปรับปรุง เพ่ือนําไปใชกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 
 

 



 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพื่อพัฒนาความสามารถ
การแขงขันในธุรกิจนําเขาและจําหนายเคร่ืองถายเอกสาร : กรณีศึกษาเคร่ืองถายเอกสาร
ระบบมัลติฟงกชั่น CANON ของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เปนการศึกษา
คนควาดวยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเ ชิงกลยุทธ ในบทนี้ผูศึกษาได
ศึกษาในเรื่องตางๆ ตามวัตถุประสงคดังไดกลาวไวในบทที่ 1 โดยกอนที่จะทําการวิเคราะห
ขอมูล ไดทําการเก็บขอมูลที่จําเปนในการแกไขปญหา โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 
 3.1. การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 3.2. การเก็บขอมูล (Data Collection) 
  3.2.1. การเก็บขอมูลทตุิยภูมิ 
  3.2.2. การเก็บขอมูลปฐมภูมิ 
 3.3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
  3.3.1. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
  3.3.2. การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
 3.4 การสรุปประมวลผล ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
    3.4.1 การวิเคราะหกลยุทธ (Strategic Analysis) 
    - การวิเคราะหระดับองคกร, ระดับธุรกิจ, ระดับหนาที่ 
              3.4.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
    - การกําหนดกลยุทธระดับองคกร, ระดับธุรกิจ, ระดับหนาที่ 
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3.1. การออกแบบวิจัย (Research Design) 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการออกแบบการวิจัย (Research Design) เปนแบบ
บูรณาการวิธีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Method) โดยการวิเคราะหขอมูลจะมาจากการสรุป
บทสัมภาษณของผูบริหารระดับสูง ผูศึกษาจะนําขอมูลที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิทําการเก็บขอมูล
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ และขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห โดยแยกประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับเน้ือเร่ืองที่จะศึกษา โดยอาศัยแนวคิดและหลักทฤษฎีที่กําหนดมาเปนกรอบในการวิเคราะห
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

3.2. การเก็บขอมูล (Data Collection) 

 3.2.1 การศึกษาแบบทุติยภูมิ (Secondary Analysis) โดยการวิเคราะหขอมูลที่
เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายเคร่ืองถายเอกสาร ทั้งขอมูลจากเอกสาร สื่อ
สิ่งพิมพและเว็บไซด 
 3.2.2 การศึกษาแบบปฐมภูมิ (Primary Analysis) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth 
Interview) ผูบริหารระดับสูงขององคกรที่มีอํานาจตัดสินใจและมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ
โดยตรง เพ่ือวิเคราะหสภาพโดยรวมของกิจการ และสัมภาษณกลุมลูกคาเพ่ือสอบถามถึงปจจัย
ตางๆ ที่สามารถสรางความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นแคนนอน 
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 3.3.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Analysis) 
 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิประกอบดวยขอมูลจากแหลงขอมูล ไดแก การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจโดยทั่วไป รายละเอียดตางๆจากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี และ
ขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ ลูกคา ตลาด ขอมูลจากเว็บไซต สื่อสิ่งพิมพและอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของกับธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่น 
  



38 
 

 อัตราการเติบโตของตลาดเครื่องถายเอกสารมือสอง  

 ที่มา: หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,532 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 นายธีระรัช รัตนกมลพร กรรมการผูจัดการ บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําเขา
เคร่ืองถายเอกสารมือสองจากสหรัฐฯและญ่ีปุน มาปรับปรุงใหม เพ่ือใหบริการเชาใช เปดเผยกับ 
“ฐานเศรษฐกิจ" วาตลาดเคร่ืองเอกสารมือสองที่มีการนํามาปรับปรุงชิ้นสวนประกอบสําคัญที่ใช
แลวสึกหรอใหมทั้งหมด เพ่ือใหมีคุณภาพการทํางานและการประกันสินคา 1 ป เชนเดียวกับ
เคร่ืองถายเอกสารใหมน้ันมีการเติบโต 100% โดยมีการเติบโตทั้งในสวนของตลาดเคร่ืองเชาใช 
เนื่องจากเปนทางเลือกใหกับองคกรที่ตองการลดตนทุน ประหยัดคาใชจาย ดานการพิมพ
เอกสารในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซ่ึงฐานลูกคาสําคัญมีทั้งองคกรภาครัฐ และเอกชน อาทิ 
ธนาคารไทยพาณิชย กองทัพบก และกรมสรรพากร 

 นายธีระรัช กลาวเพ่ิมเติมวา “เคร่ืองถายที่เราเอาเขามาเปลี่ยนชิ้นสวนใหมทั้งหมดน้ัน
เปนเคร่ืองมือ 2 จากสหรัฐฯและญี่ปุน อายุการใชงานไมเกิน 3 ป มาผานกระบวนการรีคอนดิชัน
ปรับปรุงใหมีสภาพการใชงานเหมือนเคร่ืองใหม โดยโรงงานที่ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 และไดการรับรองมาตรฐาน คารบอนฟุตพรินต โดยตลาดที่มุง
ทําตลาดเปนตลาดเครื่องขนาดกลางที่มีความเร็ว 40 แผนตอนาที ซ่ึงเปนตลาดที่มีขนาดใหญ
สุด" 

 กลยุทธที่บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด มุงนําเสนอตอตลาด คือ คือ อีโค กอปป 
ทั้งในสวนอีโค-โลจิคัล คือ ตัวเครื่องที่เปนการนําเอาเคร่ืองมือ 2 มาผานกระบวนการรีคอนดิชัน 
และรักษาสิ่งแวดลอม และอีโคโนมีที่ประหยัดงบประมาณ ซ่ึงกลุมเปาหมายหลักยังคงเปนกลุม
ภาครัฐ และเอกชน ที่ตองการลดคาใชจาย นอกจากนี้ยังมุงการขยายตลาดกลุมศูนยถายเอกสาร
ทั่วประเทศ โดยนําเสนอแนวคิดศูนยถายเอกสารรักษาสิ่งแวดลอม หรือ Go Green สูตลาด ซ่ึง
จะมุงเปนผูนําในศูนยถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีคุณภาพการพิมพสูง และราคา
ประหยัด โดยเครื่องที่ใหบริการจะมีมาตรฐานความปลอดภัย และเปนมิตรสิ่งแวดลอม หมึกมี
ความปลอดภัยตอสุขภาพ และมีตารางตรวจเช็คเคร่ืองตามตารางกําหนด โดยคาดวาจะนําเสนอ
แนวคิดออกสูตลาดประมาณเดือนหนา ทั้งนี้ประเมินวานาจะมีศูนยบริการเอกสารทั่วประเทศ 
6,000 ราย ซ่ึงปน้ีบริษัทคาดวาจะมีการใหบริการเชา และขายเครื่องถายเอกสารมือ 2 ผาน
กระบวนการรีคอนดิชัน ประมาณ 2,000-3,000 เคร่ือง เติบโตขึ้นกวา 100% 

 นายธีระธัช ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทวา 
นอกจากน้ีบริษัทยังมีการวิจัยและพัฒนาของตัวเอง เพ่ือตอยอดธุรกิจออกไปและชวยใหผูใช
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สามารถใชงานไดสะดวกมากขึ้น โดยลาสุดไดเตรียมนําเคร่ืองถายเอกสาร ที่มีลักษณะเปนคีออส 
มีการพัฒนาระบบสมารทพรินต ซ่ึงผูใชสามารถสั่งการพิมพจากเครื่องในศูนยคอมพิวเตอรหรือ
หองสมุด มหาวิทยาลัยแลวนําบัตรสมารทการดประทับที่เคร่ืองอานเพ่ือชําระเงิน และรับเอกสาร
ที่สั่งพิมพไดทันที โดยขณะนี้ไดเร่ิมเจรจากับมหาวิทยาลัยถึงรูปแบบบริการและการแบงรายได 
คาดวาจะเริ่มตนโครงการไดประมาณไตรมาส 3 คาดวาจะมี เคร่ืองใหบริการในมหาวิทยาลัยแต
ละแหง 20-30 จุด นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Online Print การส่ังพิมพงานเอกสารผานเครือขาย
ไรสาย หรือไวรเลส ในองคกรหรือสถานศึกษาขนาดใหญ เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ
งานเอกสาร ,เทคโนโลยีDigital Intelligent Count ระบบการนับจํานวนการใชงานและคํานวณ
คาใชจายอัตโนมัติ, เทคโนโลยีMobile Counter Alert บริการแจงซอมหรือขอขัดของสะดวก
รวดเร็วผาน SMS ซ่ึงไดรับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลง ทุน (บีโอไอ) และชุดฝกซอมเคร่ืองถายเอกสารเพื่อเปนสื่อการสอนสําหรับ
สถาบันการศึกษา ตางๆ 

 เครื่องถายเอกสารมือสอง โอกาสและทางเลือก สําหรับองคกรที่ตองการลด
ตนทุน 
 ที่มา: www.adslthailand.com 31 สิงหาคม 2552 

 นายธีระธัช รัตนกมลพร กรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการ บริษัท ดิทโต (ประเทศ
ไทย) จํากัด กลาวถึงโอกาสในการทําตลาดของธุรกิจเคร่ืองถายเอกสารมือสองวา เน่ืองจาก
ธรรมชาติของเครื่องถายเอกสารจะเปนอุปกรณสํานักงานที่มีราคาแพง อีกทั้งหาผูเชี่ยวชาญการ
ซอมบํารุงไดยาก คาซอมแตละครั้งก็หลักพันถึงหลักหม่ืน ทําใหแมจะเปนเคร่ืองมือสองแตก็มี
มูลคาสูง ขณะที่เทียบราคากับเครื่องใหมราคาอาจสูงถึง 5 แสนบาท แตเคร่ืองมือสองจะมีราคา
อยูที่ 1-1.5 แสนบาท ทําใหตนทุนการพิมพเอกสารตอแผนต่ํามาก เคร่ืองถายเอกสารมือสอง
เหลาน้ีจะนําเขาจากอเมริกา เน่ืองจากพฤติกรรมบริษัทอเมริกาเม่ือซ้ือเคร่ืองถายเอกสารมาใช
งานแลวจะตัดคาเสื่อมประมาณ 2 ป เม่ือครบ 2 ปแลวก็จะโละทิ้งแลวซ้ือเคร่ืองใหมแทน บริษัท
ก็จะนําเขาเคร่ืองเหลาน้ีนําไปผานกระบวนการ re-condition ใหมีสภาพการใชงานเหมือนใหม
ทั้งภายนอกและคุณภาพงานพิมพ จากน้ันจึงเอาไปทําตลาดกับองคกรขนาดใหญเพ่ือทําสัญญา
เชารายป เม่ือกอนบริษัทฯจะเนนการซื้อมา-ขายไปโดยมีกลุมลูกคา เชน ศูนยถายเอกสารตางๆ 
ถาเปนเคร่ืองที่ขายขาดไปเลย ซ่ึงนาจะมีมากกวาหม่ืนเคร่ือง แตในระยะ 5 ปที่ผานมาหันมาเนน
การเชามากขึ้น โดยเจาะตลาดกลุมองคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ แทน เพราะชวยลดตนทุน
การถายเอกสารไดประมาณ 30-70% 
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บทสรุป 

 ธุรกิจการนําเขาและใหเชาเคร่ืองถายเอกสารมือสองจากตางประเทศ โดยการนําเคร่ือง
ถายเอกสารเกามาปรับปรุงใหม และนํามาใหองคกรตางๆเชา มีอัตราการเติบโต 100% ซ่ึงกลุม
ลูกคา คือ กลุมองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตองการลดคาใชจาย เน่ืองจากเคร่ืองถายเอกสาร
มือสองมีราคาถูกกวาเคร่ืองใหมกวาคร่ึง อีกทั้งยังมีการรับประกันและมีบริการหลังการขายดวย 
ซ่ึงถือไดวาบริษัทดังกลาวไดใชกลยุทธราคาต่ํา มาใชในการแขงขันกับคูแขงซึ่งเปนผูนําเขาและ
จัดจําหนายเครื่องถายเอกสารในตลาดที่จําหนายเครื่องถายเอกสารที่เปนเคร่ืองใหม 

 นอกจากกลยุทธราคาต่ําแลว ธุรกิจดังกลาวยังมีแผนท่ีจะพัฒนาและตอยอดธุรกิจอยาง
ตอเน่ือง โดยมีแผนที่จะใหบริการเคร่ืองถายเอกสารที่มีลักษณะเปนคีออส มีการพัฒนาระบบ
สมารทพรินต ซ่ึงผูใชสามารถสั่งการพิมพจากเคร่ืองในศูนยคอมพิวเตอรหรือหองสมุด 
มหาวิทยาลัยแลวนําบัตรสมารทการดประทับที่เคร่ืองอานเพื่อชําระเงิน ถือไดวาธุรกิจน้ีมีการ
พัฒนาดานการวิจัยผลิตภัณฑ มุงนําเสนอการบริการรูปแบบใหม 

 จึงถือไดวาธุรกิจนําเขาและใหเชาเคร่ืองถายเอกสารมือสอง เปนธุรกิจที่บริษัทตางๆท่ี
นําเขาและจําหนายเครื่องถายเอกสารควรท่ีจะตองจับตามองธุรกิจน้ี เน่ืองจากเปนบริการ
รูปแบบใหมที่สามารถเขามาแยงสวนแบงตลาดและกลุมลูกคาได เน่ืองจากเปนทางเลือกใหกับ
องคกรที่ตองการลดตนทุน ประหยัดคาใชจายดานการพิมพเอกสารในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว 
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3.3.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Analysis)  

 โดยระเบียบวิธีการศึกษาไดคร้ังน้ีไดทําการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ผูบริหารระดับสูงขององคกรที่มีอํานาจ
ตัดสินใจและมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธโดยตรง เพ่ือวิเคราะหสภาพโดยรวมของกิจการ 
และสัมภาษณกลุมลูกคาหลักจํานวน 2 กลุม กลุมละ 4 ทาน โดยทําการสอบถามแบบคําถาม
ปลายเปด สัมภาษณในเชิงแสดงความคิดเห็น เพ่ือสอบถามถึงปจจัยตางๆ ที่สามารถสรางความ
พึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคาเคร่ืองถายเอกสารแคนนอน  

1. ผูบริหารของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง(ประเทศไทย) จํากัด ร.อ.สุนทร ปณฑรมงคล 
ตําแหนงผูอํานวยการอาวุโสและผูจัดการทั่วไป สวนงานบิสซิเนสอิมเมจจ้ิง โซลูชั่น  

2. กลุมลูกคา B-to-B 
3. กลุมลูกคา B-to-C 

 
บทสรุปการสัมภาษณผูบริหาร  
 
สรุปบทสัมภาษณ ร.อ.สุนทร ปณฑรมงคล ตําแหนงผูอํานวยการอาวุโสและผูจัดการทั่วไป สวน
งานบิสซิเนสอิมเมจจ้ิง โซลูชั่น เม่ือ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 (สถานที่สัมภาษณ บริษัท 
แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เวลา 9:30-11:30 น.) 
 
 จากการสัมภาษณผูอํานวยการอาวุโสและผูจัดการทั่วไป สวนงานบิสซิเนสอิมเมจจ้ิง 
โซลูชั่นของ บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ไดกลาวถึงวิสัยทัศน นโยบาย และ
กลยุทธที่ใชในการบริหารงานที่ใชอยูในปจจุบันวาทางบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) 
ไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือการมุงเนนนําบริษัทสูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน คือ ในดาน
ผลิตภัณฑ ในดานการทําตลาดเชิงรุกอยางสรางสรรค และในดานการบริการ รวมทั้งตอบแทน
สังคมตามปรัชญา “เคียวเซ” 
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 สถานการณปจจุบัน 
 ร.อ.สุนทร ไดกลาวถึงสถานการณในปจจุบันวา เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 
คอนขางที่จะมีความซับซอน และมีความยุงยากมากขึ้น ทางแคนนอนเองจึงเห็นโอกาส  จึงมีการ
นําเสนอแนวทางใหกับลูกคาที่จะทําใหธุรกิจของลูกคามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดคาใชจาย
ไดมากขึ้น แคนนอนจึงนําเสนอการดําเนินธุรกิจภายใต แนวคิด “Canon Business Can Be 
Simple” หรือมีความหมายที่จะทําใหธุรกิจลูกคาเปนเรื่องงายขึ้น 
 ตลาดเครื่องถายเอกสารเปนตลาดที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง ซ่ึงคูแขงในตลาดจะใช
กลยุทธราคาต่ําในการแขงขัน ซ่ึงแคนนอนจะไมเนนในเรื่องสงครามราคา ชวงตนปที่ผานมา
แคนนอนไดมีแคมเปญ “Canon CEO” หรือ Canon Excellent Operation เปนแนวคิดที่
แคนนอนพยายามหลีกหนีเรื่องของการลดราคา แตจะมาเนนที่การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับลูกคา
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการหลังการขาย 
 การบริการหลังการขาย 
 ร.อ.สุนทร ไดกลาวถึงสถานการณในปจจุบันวา การบริการหลังการขายที่แคนนอน
นําเสนอ คือ การบริการหลังการขายดวยดวยระบบอิเล็กโทรนิค e-Maintenance ที่รองรับความ
ตองการลดภาระในการดูแลระบบ เชน  การอานคาปริมาณหมึกที่ใกลหมด ปญหาตางๆของ
เคร่ือง เชน กระดาษติด หรือเกิดการ error ระบบจะสงสัญญาณไปที่สวนบริการแคนนอนเพื่อให
มีการดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว จุดน้ีก็เปนสวนสําคัญในการดูแลรักษาลูกคาที่สําคัญ  
 เราตองการที่จะมีบริการที่หลากหลายมากขึ้น เชน  การใหบริการแบบ 24x7 
หมายความวา 24 ชั่วโมง ทุกวันทําการไมมีวันหยุดจะมีเบอร Canon Call Center 0-2344-
9988 ที่สามารถโทรเขามาไดตลอดเวลา เพ่ือใหบริการหลังการขายใหกับลูกคาไดอยางเต็มที่
และเกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกเหนือจากน้ีทางแคนนอนยังมีเคร่ืองสํารองไวบริการ ถา
แคนนอนไมสามารถซอมเครื่องใหสามารถใชงานไดตามปกติภายใน 24 ชั่วโมงในรุนที่เทียบเทา
หรือดีกวาไปที่ไซตของลูกคา ทําใหงานของลูกคาไมสะดุด 
 กลยุทธการตลาด 
 ร.อ.สุนทร ไดกลาวถึงกลยุทธการตลาดเปนประเด็น ดังน้ี  
 โปรโมชั่น ยังเนนในเรื่องของการทําโปรโมชั่นมากกวาเนนในเรื่องของสงครามราคา 
โดยการทําโปรโมชั่น  แคนนอนจะเลือกนําเสนอโปรโมชั่นใหเหมาะกับกลุมลูกคาแตละกลุม 
เน่ืองจากแนวความคิดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑของลูกคาแตละกลุมแตกตางกัน  
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 ศูนยบริการ เรื่องของศูนยบริการจะมีการเพ่ิมศูนยบริการใหมากขึ้น  เน่ืองจากมองเห็น
ศักยภาพและโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเอกสารที่จะเขามาเปนสวน
เสริมในสวนนี้ดวย ดังนั้นจึงมองไดวาการบริการของทางแคนนอนตองสามารถครอบคลุมกลุม
ลูกคาไดทั่วประเทศ การเปดศูนยบริการ     Canon Solution Center และศูนยบริการที่เชียงใหม 
ขอนแกน ภูเก็ตและเพชรเกษม เปนศูนยฝกอบรมและโชวรูม ซ่ึงทําใหลูกคาและผูสนใจไดเขามา
ศึกษาผลิตภัณฑอยางใกลชิด และดึงลูกคาใหมาใชบริการไดมากขึ้นเพราะความสะดวก 
 พันธมิตรทางการคา แคนนอนไดมีการเสริมพันธมิตรทางการคามากขึ้น โดยมีตัวแทน
จําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากแคนนอนในดานการจัดจําหนายและใหบริการหลังการขายอยู
ประมาณ 40 ราย ที่จะครอบคลุมการใหบริการทั่วประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการใน
สวนนี้จะตองมีการรับรองมาตรฐานดวยเพ่ือใหไดระดับมาตรฐานเพื่อใหไดรับการบริการท่ี
เทียบเทากันทั่วประเทศ 
 
 มีความคิดเห็นอยางไรกับธุรกิจใหเชาเครื่องถายเอกสารมือสอง 
 การเติบโตของเครื่องถายเอกสารมือสองที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง ธุรกิจ
ดังกลาวเขามาจับกลุมลูกคาที่ตองการลดตนทุนประหยัดคาใชจาย ซ่ึงเปนสิ่งที่ทุกองคกรให
ความสําคัญในชวงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทําใหมีลูกคามีทางเลือกมากขึ้น ถือไดวาเปนคูแขง
รายใหมที่นาจับตามอง แตอยางไรก็ตาม แบรนดยังเปนสิ่งสําคัญที่ลูกคานํามาประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ ยังม่ันใจวาลูกคายังคงใหความเชื่อม่ันในแบรนดของแคนนอน วา
แคนนอนจะตองนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ดีที่สุดใหกับลูกคาอยางแนนอน 
 
 ส่ิงที่ทําใหแคนนอนแตกตางจากคูแขง 

ร.อ.สุนทร ไดกลาววา เน่ืองจากทุกวันนี้หัวใจหลักของการทําธุรกิจก็คือ ตองการที่จะลด
คาใชจาย ตองการเพิ่มประสิทธิภาพ สินคาเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นแคนนอนจะเนนเรื่อง
การนําเสนอ Product ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางไมหยุดยั้ง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูประกอบการไดทุกกลุมธุรกิจ โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหแคนนอนมีความพรอมเร่ือง
เทคโนโลยี สวนหนึ่งเกิดจากการจับมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญดานซอฟทแวรมากมาย
ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือทําใหเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่น ตอบโจทยความตองการของ
ลูกคา นอกจากนั้นยังมีการบริการหลังการขายดวยดวยระบบอิเล็กโทรนิค e-Maintenance ที่
เปนเทคโนโลยีเฉพาะของแคนนอน จึงเปนปจจัยที่ทําใหแคนนอนโดดเดน แตกตาง และ
กลายเปนคําตอบอันดับตนๆ ของลูกคา โดยไมจําเปนตองเขาไปแขงขันตัดราคากับแบรนด
คูแขง 
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วางแผนกลยุทธไวอยางไร 
ร.อ. สุนทร ไดกลาววา กลยุทธยังเนนในสวนของการบริการหลังการขาย เร่ืองบริการ

ดานการตลาด เสริมดวยเรื่องการสนับสนุนดานเทคนิคใหกับลูกคา โดยจะมีการปรับผังองคกร
ใหมในสวนงานบิสซิเนส อิมเมจจ้ิง โซลูชั่นส เพ่ือการใหบริการลูกคามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึง
จะมีการเพ่ิมสวนงานใหมขึ้นมา คือ Service Marketing ที่จะเขามาชวยโปรโมทเกี่ยวกับการ
บริการหลังการขายของบริษัทวาดีอยางไร ใหเปนที่ยอบรับในตลาด  

ในเร่ืองของฉลากเขียว เปนอีกเร่ืองหน่ึงที่แคนนอนใหความสําคัญ ซ่ึงบริษัทคูแขงและ
บริษัทที่ใหบริการเชาเครื่องถายเอกสารมือสองก็นําเร่ืองฉลากเขียวมาใชในการทําการตลาด 
เพราะผูบริโภคในปจจุบันตางใหความสําคัญในเรื่องของสินคาที่ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยและ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม  

บทสรุปการสัมภาษณผูบริโภค Focus Group Interview (B2B) 

การสัมภาษณน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคากลุมองคกรที่ใชเคร่ืองถายเอกสาร
ระบบมัลติฟงกชั่น CANON ของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 องคกร ซ่ึงใชงานเครื่องถายเอกสารของแคนนอนตั้งแต 30-200 
เคร่ืองซึ่งสัมภาษณจากผูที่มีสวนตัดสินใจเลือกเคร่ืองถายเอกสารใหกับองคกรน้ันๆ คือ ฝายไอที 
เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2553 โดยประเด็นคําถามมีดังน้ี 

สาเหตุที่เลือกเครื่องถายเอกสารเพ่ือใชในองคกรของทาน 
ผลิตภัณฑ 
 กลุมลูกคาทั้ง 4 องคกร กลาววา แบรนดแคนนอนทําใหเกิดความเชื่อม่ัน ในคุณภาพ
ของสินคาเน่ืองจากแคนนอนเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักมายาวนาน เคร่ืองถายเอกสาร
แคนนอนมีฟงกชั่นการทํางานที่ครบตามที่องคกรตองใชงาน คือ สามารถถายสําเนา พิมพงาน 
สแกนเอกสาร และการรับสงแฟกซ สิ่งที่ทุกองคกรใหความสําคัญมากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจที่
ไมแนนอนในปจจุบันคือการลดคาใชจายใหกับองคใหมากท่ีสุด ซ่ึงแคนนอนมีโซลูชั่นที่ชวยให
องคกรสามารถจํากัดคาใชจายในการถายเอกสาร สามารถกําหนดการใชงานของแตละแผนก
และสามารถควบคุมการใชงานจากสวนกลางขององคกรได นอกจากนั้นเคร่ืองถายเอกสาร
แคนนอนสามารถชวยใหการดําเนินธุรกิจทําไดงายขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถใชงาน
งายไมซับซอนจนเกินไป 
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การบริการหลงัการขาย  

กลุมลูกคาทั้ง 4 องคกร กลาววา การบริการหลังการขายเปนสิ่งที่ลูกคาทุกองคกร
คํานึงถึงดวยเชนกัน แคนนอนมีทีม Service Engineer ที่พรอมเขาบริการลูกคานับตั้งแตลูกคา
แจงปญหาเคร่ืองผานทาง Call Center ภายใน 2 ช.ม. ซ่ึงถือวาเปนการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดทันทวงที บางองคกรใชเคร่ืองถายเอกสารแคนนอนจํานวนหลายเครื่อง ทาง
แคนนอนก็จะจัด Service Engineer ประจําไวที่องคกรน้ันๆ เพ่ือสามารถเขาตรวจเช็ค แกไข 
บริการยามที่เคร่ืองเกิดปญหาไดทันทวงที ทําใหลูกคาสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง 

ปญหาที่พบเกี่ยวกับผลติภัณฑและการบริการ 

การบริการของ Service Engineer 
 ลูกคาองคกรที่ใชเคร่ืองถายเอกสารของแคนนอนมากกวา 100 เคร่ือง กลาววา การ
บริการของ Service Engineer บางครั้งลาชา ถึงแมวาทางแคนนอนจะจัดใหมาประจําที่บริษัท 
แตยังไมเพียงพอ ไมสมดุลกับปริมาณเคร่ืองที่องคกรมีอยู ทําใหการทํางานตองสะดุดไปบาง 
การปรึกษาการใชงานทางโทรศัพท 
 ลูกคาจาก 2 องคกร กลาววา เม่ือผูใชงานในองคกรมีปญหาการใชงานเครื่อง ตองการ
ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําเบื้องตน การปรึกษาการใชงานทางโทรศัพท ไมคอยสะดวก เน่ืองจาก
โทรเขามาแลวตองรอสายนาน 
 
ส่ิงที่บริษัทฯควรจะมีหรือควรปรับปรุงแกไข 
ขอเสนอแนะจากลูกคา 

- การพิจารณาจัดสง Service Engineer ไปประจําที่องคกรของลูกคา ควรจัดสง
ใหเพียงพอ สมดุลกับจํานวนเครื่องที่องคกรใชงานอยู เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันทวงที  

- บริษัทฯ ควรจัดทําซีดีแนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน เม่ือเคร่ืองเกิดปญหา 
นอกเหนือจากคูมือการใชงาน 

- ควรเพ่ิมพนักงานใหคําปรึกษาการใชงานทางโทรศัพท เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางทั่วถึงและทันทวงที 

- อยากใหมีชองทางพิเศษในการติดตอกับบริษัทฯ สําหรับกลุมลูกคาองคกรที่ใช
เคร่ืองเปนจํานวนมาก เชน เบอร Hot Line แจงซอมและการปรึกษาการใชงาน
ทางโทรศัพท เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากขึ้น 
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- อยากใหพนักงานขายเขาไปจัดคอรสแนะนําการใชงานเครื่องปละ 2-3 คร้ัง 
เน่ืองจากผูใชงานอาจยังใชงานเคร่ืองไดไมเต็มประสิทธิภาพของเครื่อง 
เน่ืองจากไมทราบวิธีการใชงานที่ถูกตอง 

บทสรุปการสัมภาษณผูบริโภค Focus Group Interview (B2C) 

  การสัมภาษณน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมลูกคาทั่วไปที่ใชเคร่ืองถายเอกสาร
ระบบมัลติฟงกชั่น CANON ซ่ึงเปนเครื่องขาวดํา รุนเล็ก ของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทย
แลนด) จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 4  ทาน เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2553 โดยประเด็น
คําถามมีดังน้ี 
 
สาเหตุที่เลือกเครื่องถายเอกสารแคนนอน 
ผลิตภัณฑ 
 ลูกคาทุกทานกลาววา เคร่ืองถายเอกสารแคนนอนมีใหเลือกหลายรุน คุณสมบัติของ
เคร่ืองถายเอกสารของแคนนอน มีความทนทาน เคร่ืองถายเอกสารสามารถใชงานงาย ไม
ซับซอน ทําให  
 ลูกคาเชื่อม่ันในแบรนดแคนนอน มีความคิดเห็นวาแคนนอนเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มี
ความนาเชื่อถือ จึงทําใหเกิดความเชื่อม่ันวา ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพ การบริการหลังการขาย
ตองประทับใจ 
การบริการหลังการขาย 
 ลูกคาทุกทานประทับใจการบริการหลังการขายของแคนนอน เน่ืองจาก Service 
Engineer สามารถเขาบริการหลังจากที่โทรเขามาแจงซอมผาน Call Center ภายในเวลา 2 
ชั่วโมง 
 ในสวนของอัตราคาบริการและราคาของวัสดุสิ้นเปลือง (กรณีที่เคร่ืองหมดระยะประกัน
และไมไดทําสัญญาบริการ) ลูกคาทุกทานกลาววา ถึงแมวาอัตราคาบริการและราคาของวัสดุ
สิ้นเปลือง ไมเทาหรือต่ํากวาแบรนดคูแขง แตถือวาอยูในอัตราที่รับได 
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ปญหาที่พบเกี่ยวกับผลติภัณฑและการบริการ 

การรออะไหลจากตางประเทศ 

 ลูกคา 2 ทาน เคยพบปญหาท่ีเคร่ืองเสีย แลวตองรออะไหลจากตางประเทศ ทําให
เคร่ืองใชงานไดไมสมบูรณ แตแคนนอนไดหาทางแกปญหา โดยการจัดสงเคร่ืองสํารองมาใหใช  

การจัดสงวัสดุสิ้นเปลือง 

 บริษัทฯเคยจัดสงหมึกใหลูกคาไมทัน แตทางแคนนอนไดหาทางแกไขเพ่ือไมใหเกิด
ปญหานี้ซํ้าอีก โดยการเตรียมสงหมึกไปสํารองไวใหลูกคา เม่ือลูกคาใสหมึกหลอดสุดทายไป
แลวทางลูกคาสามารถโทรมาสั่งหมึกสํารองผานทาง Call Center ซ่ึงลูกคาสามารถรับหมึก
สํารองไดในวันถัดไป 

ส่ิงที่บริษัทฯควรจะมีหรือควรปรับปรุงแกไข 
ขอเสนอแนะจากลูกคา 

 
- มีสตอกหรือจัดสงวัสดุสิ้นเปลืองใหอยางเพียงพอ ไมขาดชวง 
- สั่งสตอกอะไหลใหเพียงพอ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการรออะไหลจากตางประเทศ 
- มีเคร่ืองมาใหทดลองใช 1 สัปดาห กอนตัดสินใจซื้อ 
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3.4 การสรุปประมวลผล ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 3.4.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Force’s Analysis) 

 จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับสภาพตลาดของธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่อง
ถายเอกสาร สามารถนําเอาขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five 
Force’s Analysis) เพ่ือวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมการจําหนายเคร่ืองถาย
เอกสาร วาแตละปจจัยจะสงผลตอสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมการจําหนายเครื่องถาย
เอกสารอยางไรบาง  

  1. การแขงขันภายในอุตสาหกรรม(Rivalry Among Existing Competitors)  
ปจจุบันตลาดรวมเครื่องถายเอกสารในประเทศไทยอยูที่ประมาณ 1 หม่ืนลานบาท(ที่มา: 
www.manager.co.th) คอนขางมีรุนแรงและมีกลยุทธทางการตลาดใหมๆ ออกสูตลาดอยาง
ตอเน่ือง จากคูแขงรายหลักๆ ในตลาดทั้ง 5 ราย ที่มีสวนแบงตลาดรวมกันคิดเปนสัดสวนเกือบ 
75% ของขนาดตลาด ประกอบดวยยี่หอ เคียวเซรามิตา ซีร็อกซ ริโก ชารป และโคนิกามินอลตา 
สวนแคนนอน มีจุดแข็งคือมีสินคาที่ผูบริโภครูจักอยางกลองดิจิตอลซิงเกิลเลนสและกลอง
ดิจิตอลคอมแพ็ค จึงทําใหแบรนดแคนนอนเปนที่รูจักของผูบริโภคและปจจุบันแคนนอนก็เปนผูที่
มีสวนแบงทางการตลาดสินคาเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นมากเปนลําดับที่ 1  ตอเน่ืองมา
ตั้งแตป 2008 มีการทํากิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเน่ือง จึงกลาวไดวาเปนสนามแหงธุรกิจ
ที่มีการแขงขันรุนแรงและทุกรายพรอมที่จะทุมเทงบประมาณเพื่อใหไดสวนครองตลาดใหมาก
ที่สุด การแขงขันภายในอุตสาหกรรม  (Rivalry Among Existing Competitors) จึงอยูในระดับ
คอนขาง สูง 

 2.อํานาจตอรองของผูซ้ือ (Bargaining Power Of Buyers) 
เน่ืองจากธุรกิจการจัดจําหนายเครื่องถายเอกสารมัลตฟิงกชั่น มีคูแขงในตลาดหลายราย ซ่ึงตาง
ใชกลยทุธทั้งดานราคา การสงเสริมการขาย คุณสมบตัิของผลติภัณฑและบริการมาเปยปจจัยใน
การดึงดูดกลุมลูกคา สงผลใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาของผูขายรายอ่ืนที่ใหคุณสมบัติ
ตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด การเปลี่ยนแปลงการใชสินคา หรือ Switching Brand 
จึงสามารถเกิดขึ้นได ดังน้ัน อํานาจการตอรองของลูกคาจึงมีคอนขาง สูง 



49 
 

3.ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Service) 
สินคาเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นมี Core Benefit คือใชเพ่ือการถายเอกสาร พร้ินท สแกน
และแฟกซ ซ่ึงปจจุบันนอกจากเครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่น ยังมีเคร่ืองอิงคเจ็ทมัลติฟงกชั่นที่
ผูบริโภคสามารถใชเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวจําหนายอยูในตลาด แตเน่ืองจากเครื่องถาย
เอกสารมัลติฟงกชั่นสามารถรองรับงานพิมพไดมากกวา แตเคร่ืองอิงคเจ็ทมัลติฟงกชั่นยังมี
อัตราการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ พรอมกับการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง อาจทําใหผูบริโภค
เปลี่ยนไปใชเคร่ืองอิงคเจ็ทมัลติฟงกชั่นแทนได ความเส่ียงจากสินคาทดแทน(Threat of 
Substitute Products or Service)จึงอยูในระดับที่คอนขางต่ํา เน่ืองจากมีสินคาเพียงไมก่ีชนิดที่
สามารถทดแทนได 
  4.อุปสรรคจากการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม (Threat of New Entrants) 
การเขามาสูตลาดเครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่นของคูแขงขันรายใหม สามารถทําไดคอนขาง
ยาก เน่ืองจากมีคูแขงรายใหญหลักๆ ในตลาดมีถึง 6 ราย ซ่ึงการเขามาแยงสวนแบงตลาดมี
โอกาสนอยและการที่เปนคูแขงขันรายใหม ผูบริโภคอาจยังไมเกิดความเชื่อม่ัน เพราะแบรนด
สินคาก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื่อสินคา และเนื่องจากเคร่ืองถายเอกสารมัลติ
ฟงกชั่นมีเทคโนโลยีในการผลิตคอนขางซับซอน ใชเวลาในการวิจัยและพัฒนาคอนขางนาน 
ผลิตภัณฑตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง อุปสรรคจากการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม 
(Threat of New Entrants) จึงอยูในระดับที่คอนขางต่ํา 
 5.อํานาจการตอรองของผูนําสงปจจัยในการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
ผูนําสงปจจัยการผลิตในกรณีน้ี หมายถึง ผูจําหนายสินคา เน่ืองจากบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 
(ไทยแลนด) จํากัด ไมมีฐานการผลิตสินคาเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นในประเทศไทย ตอง
นําเขาสินคาเขามาจําหนาย ซ่ึงประเทศไทยตองสั่งสินคาผานแคนนอนสิงคโปร ซ่ึงการสั่งสินคา
ทางฝายการตลาดจะพยากรณการสั่งซ้ือลวงหนาไปใหทางแคนนอนสิงคโปรประมาณ 6 เดือน -
1 ป ซ่ึงทางแคนนอนสิงคโปรเอง ก็ไมมีการจํากัดโควตาการส่ังซื้อ แตสามารถเพ่ิมหรือลด
จํานวนไดขึ้นอยูกับความตองการสินคาในแตละชวง โดยตองแจงทางแคนนอนสิงคโปรลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน ดังน้ันอํานาจการตอรองของผูนําสงปจจัยในการผลิต (Bargaining Power of 
Suppliers) จึงอยูในระดับคอนขาง สูง เน่ืองจากสามารถส่ังสินคาจากผูจัดจําหนายไดแหงเดียว 
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จากการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Force’s Analysis) 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี  

ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five 

Force’s Analysis) 

ปจจัย ผลการวิเคราะห 

ความรุนแรงของสภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่อยูใน

อุตสาหกรรม 
สูง 

อํานาจตอรองของผูซ้ือ สูง 

ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน ต่ํา 

อุปสรรคจากการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม ต่ํา 

อํานาจตอรองของผูนําสงปจจัยการผลิต สูง 

 

- ความรุนแรงของสภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่อยูในธุรกิจการนําเขาและ

จําหนายเคร่ืองถายเอกสารนั้นมีมาก เน่ืองจากจํานวนคูแขงขันในธุรกิจมีอยูจํานวนมาก และ

คูแขงในธุรกิจมีจุดแข็งและศักยภาพในการแขงขันในธุรกิจ นอกจากคูแขงทางตรงแลวยังมีคูแขง

ทางออมดังที่กลาวแลวขางตนวา มีบริษัทที่นําเขาเครื่องถายเอกสารมือสอง ซ่ึงสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาที่เนนการลดตนทุนหลัก ทําใหการขยายฐานลูกคาจากกลุมที่

เนนเรื่องของตนทุนเปนหลักเปนไปไดยาก มีความเปนไปไดไมสูง แตอยางไรก็ดียังมีลูกคาเปน

จํานวนมากที่มองภาพรวมคือเนนความคุมคาของการใชงาน และประสิทธิภาพของสินคา ทําให

ยอดจําหนายเครื่องถายเอกสารโดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง และอุปสรรคใน

การออกจากธุรกิจการนําเขาและจําหนายเคร่ืองถายเอกสารมีไมมาก ทําใหความรุนแรงของ

สภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่อยูในธุรกิจการนําเขาและจําหนายเคร่ืองถายเอกสารมี

การแขงขันที่รุนแรงมาก 
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- อํานาจตอรองของผูซ้ือในธุรกิจการนําเขาและจําหนายเคร่ืองถายเอกสารมีมาก 
เน่ืองจากมีผูจําหนายเคร่ืองถายเอกสารอยูในตลาดอยูหลายราย ลูกคามีสิทธิ์ในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองถายเอกสารจากบริษัทที่ลูกคาพึงพอใจในสินคาและบริการ รวมถึงคาบริการตางๆ หลัง
การขาย ซ่ึงปจจุบันนี้มีการแขงขันโดยใชราคาจากผูจําหนายเคร่ืองถายเอกสาร เน่ืองจากแตละ
บริษัทตางตองการขยายฐานลูกคา แยงชิงสวนแบงทางการตลาด และเพิ่มยอดขาย ทําให
อํานาจตอรองของผูซ้ือในธุรกิจการนําเขาและจําหนายเครื่องถายเอกสารมีมาก 

- การมีสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันไดในธุรกิจการนําเขาและจําหนายเคร่ือง
ถายเอกสาร มีเพียงเครื่องอิงคเจทมัลติฟงกชั่นที่มีฟงกชั่นการทํางานที่เหมือนกับเครื่องถาย
เอกสารมัลติฟงกชั่น มีราคาที่ถูกกวา เพียงแตเคร่ืองอิงคเจทมัลติฟกชั่นยังไมสามารถรองรับ
งานปริมาณมากได แตกตางกันในเรื่องคุณภาพและความคงทน  

- ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหมในธุรกิจเคร่ืองถายเอกสาร คู
แขงขันรายใหมสามารถจะเขาสูอุตสาหกรรมไดยาก เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีตองอาศัยเงิน
ลงทุนสูงเนื่องจากจะตองมีการลงทุนในดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมกับการทําการตลาด
และการขาย อีกทั้งยังตองใชระยะเวลาในการทําใหสินคาเปนที่รูจักในสายตาผูบริโภค แมวา
อุตสาหกรรมนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขางสูง แตการใชเงินลงทุนมากทําใหมีความ
ยากลําบากตอคูแขงขันในการเขาสูอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังตองทําการแขงขันกับผูผลิตที่มี
อยูในตลาดซึ่งครองสวนแบงทางการตลาดสูง บางรายไดรวมมือกันเปนพันธมิตรในการแขงขัน
ในตลาด ปจจัยเหลาน้ีเองทําใหระดับการแขงขันในตลาดสูง  

 - อํานาจตอรองของผูนําสงปจจัยการผลิตของ บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง(ไทยแลนด) 
จํากัด อยูในระดับสูง เน่ืองจากแคนนอนไมมีฐานการผลิตในประเทศไทย เปนการนําเขาสินคา
เพ่ือจัดจําหนาย ซ่ึงแคนนอนประเทศไทย ตองนําเขาสินคามาจากแคนนอนสิงคโปรประเทศ
เดียวเทาน้ัน 
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ทฤษฎีการจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain Management) 

 สําหรับการวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือแสดงกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ
บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด และความสามารถในการแขงขันของบริษัทเกิด
ที่ขึ้นจากกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน สามารถนําไปใชในการวิเคราะห SWOT 
Analysis ตอไป เพ่ือหาจุดแข็ง และจุดออนของบริษัท 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบไปดวย 

 1. การนําวัตถุดิบเขาสูกิจการ (Inbound logistics)  
 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด มีการจัดซ้ือ นําเขาเครื่องถายเอกสาร
จากบริษัท แคนนอน ประเทศสิงคโปรเทาน้ัน โดยทางบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) 
จํากัด จะเปนผูดําเนินการจัดซ้ือ สวนเรื่องการดําเนินการนําเขาสินคา ระบบโลจิสติกสและ
คลังสินคาน้ัน ทางบริษัทไดใชบริการของ บริษัท ทีเคเค โลจิสติกส จํากัด 
 2. การดําเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operations)  
 ในสวนของการปฏบิัติการทางบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด จะเปนผู
ที่ดูแลตรวจสอบสภาพสินคาที่นําเขามาเพ่ือเก็บที่คลังสินคา กอนจะสงมอบใหกับตัวแทน
จําหนายและลูกคา และ รวมถึงการออกบิลเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจําหนายและลูกคา 
 3. การจัดจําหนายขนสงไปยังภายนอก หรือ การกระจายสินคา (Outbound 
Logistics)  
 การสงมอบเครื่องถายเอกสารใหกับตวัแทนจําหนายและลูกคาทางบริษัท แคนนอน มาร
เก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด จะไดมอบหมายให บริษทั ทเีคเค โลจิสติกส จํากัด เปนผูดําเนินการ
ขนสงสินคาไปยังลูกคา พรอมกับมีพนักงานของบริษัททําการตรวจสภาพกอนสงมอบเครื่องถาย
เอกสารและสาธิตวิธีการใช การดูแลรักษาอีกดวยในกรณีสงมอบโดยตรงไปยังลูกคา 
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 4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)  
 ฝายขายและการตลาดมีหนาที่ในการเรียนรูความตองการของลูกคาและคอยสนองตอบ
และมีการสํารวจตลาดเพ่ือใหทราบถึงแนวโนมของลูกคา และนําขอมูลมาวิเคราะหสรุปออกแบบ
เพ่ือเปนแนวทางในการออกโปรโมชั่นใหตรงใจลูกคาไดมากท่ีสุดทางบริษัท แคนนอน มารเก็ต
ติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด มีกลุมลูกคาหลักหลายกลุม ไดแก โรงงานอุตสากรรม บริษัทเอกชน
ทั่วไป หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา (โรงเรียน, มหาวิทยาลัย) โรงพิมพ, 
สํานักพิมพ และ รานคาทั่วไป (รานถายเอกสาร, Digital Lab) จึงตองมีการทําการตลาดและใช
กลยุทธทางการตลาดใหเหมาะกับกลุมลูกคาแตกลุม  
 5. การบริการลูกคา (Customer Service)  
 การบริการลูกคาน้ันเปนหนาที่ของทุกฝาย ที่ตองอํานวยความสะดวกต้ังแตการใหขอมูล
ของสินคาจนกระทั่งสินคาจัดสงถึงลูกคา รวมทั้งการบริการหลังการขายดวยเชนกัน 
 
กิจกรรมสนับสนุน  (Supporting Activities) ประกอบไปดวย 

 1. การจัดหาจัดซื้อ (Procurement)  
 ในการจัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ทางบริษัท แคนนอน มารเก็ต
ติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด น้ันทางบริษัทจะจัดซ้ือโดยตรงจากแคนนอนสิงคโปร ซ่ึงมีหนวยงาน
การตลาดที่ดูแลเรื่องการจัดซ้ือโดยเฉพาะ 
 2 การพัฒนาทางเทคโนโลยี (Technology Development)  
 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด มีการใชเทคโนโลยีทั้งในการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมไปถึงการทําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการและการทํางาน มีการใชระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําให
การทํางานสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
 กิจกรรมจัดหา จัดจาง ฝกอบรม พัฒนา และการบริหารคาตอบแทนบุคลากร เพ่ือให
พนักงานอยูกับองคกรไดอยางมีความสุข โดยมีการสนับสนุนสงไปอบรมความรูตามสถานท่ี
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนําความรูมาพัฒนาปรับใชใหเปนประโยชนกับงานของ
องคกร 
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 4. โครงสรางพื้นฐานขององคการ (Firm Infrastructure)  
 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เปนธุรกิจขนาดใหญ มีการบริการและ
การจัดการภายในองคกรมีโครงสรางองคกรอยางเปนระบบ โดยภายในบริษัทน้ันมีการแบงเปน
แผนกตางๆ เพ่ือที่จะรับผิดชอบหนาที่แตกตางกันไปในแตละฝายอยางชัดเจน  
 สรุป ขอมูลจากการวิเคราะหปจจัยภายในหวงโซคุณคา (Value Chain) บริษทัมี
ขอจํากัดในดานงบประมาณและพื้นที่ทําใหการจัดเก็บสต็อกสินคาไดยากจึงจะตองมีการบริหาร
สินคาคงคลังอยางเปนระบบโดยตองจางบริษัท ทเีคเค โลจิสติกสในการดูแลสต็อกและจัดเก็บ
สินคาคงคลังให รวมถึงการกระจายสินคาไปยังตัวแทนจําหนายและการจัดสงสินคาใหกับลูกคา
ดวย 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ภายนอก และภายใน (SWOT Analysis)  
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในของบริษัท ทําใหทราบถึงจุดแข็ง และจุดออน

ของบริษัท และการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัททําใหทราบถึงโอกาส และ
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด และนําขอมูลที่
ไดจากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ภายนอก และภายใน ไปใชในการสราง TOWS 
Matrix เพ่ือทําการกําหนดกลยุทธใหกับบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. บริษัทมีชื่อเสียงและไดรับการไววางใจจากลูกคาในเรื่องของสินคาและบริการ 
2. มีการทํางานอยางเปนระบบ และตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางใกลชิด ใชกลยุทธ

ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  
3. มีทีมผูบริหารและพนักงานที่มีประสบการณสูง ตอบสนองความตองการของลูกคา 

และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
4.ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหผลิตภัณฑมีความหลากหลายและ

ทันสมัย 
5.ผลิตภัณฑของบริษัทไดรับรางวัลฉลากเขียวจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสา

กรรม 
จุดเดนหรือจุดแข็งของ บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงเปนผลมา

จากปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งสินคาคือเคร่ืองถายเอกสารที่มีความทันสมัยและมีใหเลือก
หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดี ผลิตภัณไดรับรางวัลฉลากเขียว
ซ่ึงทําใหลูกคาสามารถม่ันใจไดวามีความปลอดภัยในการใชงาน มีทรัพยากรบุคคลทั้งทีม
ผูบริหารและพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ชื่อเสียงและการยอมรับจากลูกคา รวมถึงการทํางาน
อยางมีระบบ สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางใกลชิด ซ่ึงบริษัทฯ สามารถใชประโยชน



55 
 

จากจุดแข็งเหลาน้ีในการกําหนดกลยุทธการตลาด เพ่ือการเพ่ิมยอดขาย สวนแบงทางการตลาด 
และการไดรับความไววางใจจากลูกคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะชวยใหการขยายฐานลูกคามี
ความเปนไปไดสูงขึ้น 

  
จุดออน (Weakness)  

1. ไมมีระบบโลจิสติกสและคลังสินคาที่เปนของบริษัทเอง ทําใหมีตนทุนในเรื่องของคา
ขนสงและคลังสินคาสูง เน่ืองจากปจจุบันไดเลือกใชบริการจากบริษัท ทีเคเค โลจิสติกส จํากัด ที่
ทําหนาที่ดังกลาวรายเดียวเทาน้ัน 

2.   สาขาและศูนยบริการ 25 แหงในปจจุบัน ซ่ึงยังไมครอบคลุมกับกลุมลูกคาที่มีอยูทั่ว
ประเทศในปจจุบัน 

3.  ประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารกับลูกคาบางกลุมยังมีประสิทธิภาพไมดีพอ 
4.  ยังมีพนักงานไมเพียงพอโดยเฉพาะแผนกบริการลูกคา 
จุดดอยหรือจุดออน เน่ืองจากปจจุบันบริษัทไดใชบริการจากผูใหบริการทางดาน

ระบบโลจิสติกสและคลังสินคาจากผูใหบริการเพียงรายเดียวเทาน้ัน ทําใหตองยอมรับอัตรา
คาบริการที่สูง ไมมีอํานาจตอรองเทาใดนัก และการที่จะปรับเปลี่ยนไปใชบริการจากผูใหบริการ
รายอ่ืนๆ ตองใชเวลาในการคัดเลือกผูใหบริการที่มีประสิทธิภาพ สวนในเรื่องของการใหบริการ
หลังการขายนั้น แมวาทางบริษัทจะมีสาขาและศูนยบริการ 25 แหง แตเม่ือเทียบกับความ
ตองการของผูใชบริการท่ัวประเทศนั้น ยังถือวาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา ทําให
ลูกคาบางรายไดรับบริการลาชา 

 
โอกาส (Opportunities) 
 1. มูลคาทางการตลาดที่มากข้ึนในทุกๆ ป ทําใหเคร่ืองถายเอกสาร ซ่ึงเปนอุปกรณ
สํานักงานมียอดการจําหนายสูงขึ้นตามไปดวย 
 2. ทางบริษัทมีภาพลักษณที่ดีจากการเห็นความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม 
 3. การเปนผูนําในตลาดมาเปนเวลานาน 
 เน่ืองจากมูลคาของตลาดเครื่องถายเอกสารมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ บวกกับเครื่องถายเอกสารกลายเปนเครื่องมือที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ตางๆ องคกรของภาครัฐ หนวยธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งครัวเรือน ยอดการจําหนายเคร่ืองมีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงขึ้นทุกป ทั้งน้ีบริษัท บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด มีความ
ไดเปรียบเนื่องจากเปนผูครองสวนแบงการตลาดมาเปนอันดับหน่ึง เปนที่รูจักและลูกคาจะนึกถึง
เปนบริษัทแรกหากมีความตองการซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร อีกทั้งบริษัทยังใหความสําคัญตอความ
รับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงชวยตอกย้ําตราสินคาและภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภค 
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อุปสรรค (Threats) 
 1. คูแขงที่เพ่ิมมากขึ้นในตลาดและใชราคาในการแขงขัน จนกลายเปนสงครามราคา 
 2. การใหบริการรูปแบบใหม เชน การจําหนายเครื่องถายเอกสารมือสอง เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาที่เนนการลดตนทนุเปนหลัก 
 3. ลูกคามีความรอบคอบ เปรียบเทียบราคาสินคากับคุณภาพมากขึ้น 
 4. ภาวะเศรษฐกิจที่คาดวาจะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 
 ปจจุบันบริษทัตางๆ เนนการลดตนทุนมากขึ้น กอใหเกิดการจําหนายสินคารูปแบบใหม 
น่ันคือการจําหนายเครื่องถายเอกสารมือสอง ทําการบุกตลาดใหมๆ อยางตอเน่ือง ซ่ึงถือเปน
อุปสรรคในการแขงขันอีกปจจัยหนึ่งที่เพ่ิมเขามานอกเหนือจากคูแขงขันซึ่งเปนผูผลิตและจัด
จําหนายเครื่องถายเอกสารในปจจุบัน 

จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) จะสรุป
ไดวาบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด มีจุดแข็ง คือ บริษัทมีชื่อเสียงและไดรับ
การไววางใจจากลูกคาในเรื่องของสินคาและบริการ  ผลิตภัณฑมีความหลากหลายและทันสมัย 
มีการวางระบบการทํางานใหเปนระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ และตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานอยางใกลชิด ใชกลยุทธทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยทีมผูบริหารและพนักงาน
ที่มีประสบการณสูง ซ่ึงทําใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาโยเปรียบเทียบกับคูแขง 
และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี จุดออนของบริษัทคือ การที่บริษัทไมมีระบบโลจิสติกส
และคลังสินคาที่เปนของบริษัทเอง ทําใหมีตนทุนในเรื่องของคาขนสงและคลังสินคาสูง เน่ืองจาก
ปจจุบันไดเลือกใชบริการจากบริษัท ทีเคเค โลจิสติกส จํากัด ที่ทําหนาที่ดังกลาวรายเดียว
เทาน้ัน รวมถึงสาขาและศูนยบริการในปจจุบันยังไมครอบคลุมกับกลุมลูกคาที่มีอยูทั่วประเทศใน
ปจจุบัน โอกาส ของบริษัท คือ มูลคาทางการตลาดที่มากข้ึนเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ในชวงที่ผานมานั้นเปนชวงที่เศรษฐกิจฟนตัว ทําใหเคร่ืองถายเอกสาร ซ่ึงเปนอุปกรณสํานักงาน
มียอดการจําหนายสูงขึ้นตามไปดวย และการที่ทางบริษัทเปนผูนําในตลาดมาเปนเวลานาน มี
ภาพลักษณที่ดีจากการเห็นความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม ทําใหเปนที่รูจักของ
ผูบริโภคอยางกวางขวาง อุปสรรค ในปจจุบันนั้นคูแขงในธุรกิจดังกลาวเพ่ิมมากขึ้นในและเนน
ใชราคาในการแขงขัน จนกลายเปนสงครามราคา นอกจากจะตองทําการแขงขันกับคูแขงใน
ตลาดดังกลาวโดยตรงแลว ยังตองทําการแขงขันกับผูการใหบริการรูปแบบใหม คือการจําหนาย
เครื่องถายเอกสารมือสอง จึงทําใหมีความยากลําบากในการขยายฐานลูกคาหรือแมกระทั่งการ
รักษาสวนแบงทางการตลาด ในภาวะเศรษฐกิจที่คาดวาจะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 
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 3.4.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 

 การวิเคราะหโอกาสและปญหาโดยใช TOWS Matrix 
 จากการเก็บรวมรวมขอมูลรวมกับการใชประโยชนจาก TOWS Matrix ผลการวิเคราะห

เชิงกลยุทธไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces 

Analysis), SWOT Analysis นําขอมูลที่ไดมาใชเพ่ือการกําหนดกลยุทธแลวจึงนําขอมูลที่ไดจาก

การวิเคราะหทั้งหมดมาเปนแนวทางในการกําหนดทางเลือกกลยุทธในระดับองคกร ดังน้ี 

 3.4.2.1 การกําหนดกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) 

สําหรับการกําหนดกลยุทธระดับองคกรของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง(ไทยแลนด) 
จํากัด น้ันหากดูผลการวิเคราะห TOWS Matrix แลวกําหนดกลยุทธ โดยกําหนดกลยุทธระดับ
องคกรได 3 กลยุทธดังน้ี 

1. Growth Strategy กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) โดยเลือกวิธีตามแบบของ 
Intensive Growth มุงเนนการเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑเดิม แบบสรางการเติบโตดวยการ
เพ่ิมสินคาใหมๆ ที่สอดคลองกับตองการของลูกคา หรือพัฒนาจากสายผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู 
(Product Development)  

ขอดี 
  - เพ่ิมยอดขายและกําไร 
  - สรางความแข็งแกรงใหกับแบรนดสินคาและเปนที่จดจําได  
  - สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคาไดดี 

 - เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
ขอเสีย 

  - ตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ไมมีเสถยีรภาพ 
  - ตองเผชิญกับภาวะการแขงขันจากคูแขง 
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 2. Stability Strategy กลยุทธการคงตวั มุงรักษาสถานะเดิมของธุรกิจไวหรือการขยาย
ขนาดของธุรกิจเพียงเล็กนอย ในชวงที่สภาวะแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไมน่ิง โดยท่ี
องคกรจะดําเนินกิจกรรมแบบเดิมยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลาที่เศรษฐกิจยังไม
ม่ันคง 
 ขอดี 

- ลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในชวงที่เศรษฐกิจและการเมืองไมมีเสถียรภาพ 
- ไมมีคาใชจายในสวนของการวิจัย พัฒนาเพิ่มสายผลิตภัณฑใหมๆ 

 ขอเสีย 
- หากคูแขงดําเนินกลยุทธที่แตกตาง ทําใหไดเปรียบในการแขงขัน จะทําให

สูญเสียสวนแบงทางการตลาด 
 3. Retrenchment Strategy กลยุทธตดัทอน ใชการพลิกฟนธุรกิจ (Turnaround) ของ

บริษัทจะอยูในชวงการสรางความม่ันคง (Consolidation) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางานใหดีขึ้น และลดตนทุนในการดําเนินงานบางอยางที่ไมกอใหเกิดรายได  

 ขอดี 
-  ปรับปรุงโครงสรางองคกรและการบริหารงาน 
-  สามารถลดคาใชจายตางๆ ที่ไมจําเปนได 

 ขอเสีย 
- คูแขงในตลาดอาจมีความไดเปรียบทางการแขงขันจนกลายเปนผูนําตลาดใน
 ที่สุด 
- การปรับปรุงตองใชระยะเวลาและงบประมาณ 
 

สรุป กลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสมจะนํามาใช คือ กลยุทธการเติบโต (Growth 

Strategy) โดยการนําเสนอพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค (Product 

Development) เปนการสรางความเติบโตดวยการเพิ่มสินคาหรือบริการใหมๆ ที่สอดคลองกับ

สินคาหรือบริการท่ีมีอยูแลว เปนกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด สามารถกระทําไดดวยวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

  • กลยุทธการเจาะตลาด (Market Penetration) คือการเพ่ิมสวนแบงตลาดของ

ผลิตภัณฑเดิมในตลาดเดิม ดวยวิธีการทางการตลาด เชน การเพ่ิมจํานวนพนักงานขาย การ

เพ่ิมกิจกรรมดานโฆษณาการเพ่ิมการสงเสริมการขาย เปนตน  
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   กลยุทธในการแทรกแซงตลาดม ี3 วิธี คือ  

1. หาวิธีใหผูบริโภคซ้ือสินคามากขึ้น หรือบอยคร้ังขึ้น ดวยการสรางประโยชนใชสอย
เพ่ิมเติม ผูบริโภคจะไดมีการซ้ือสินคาที่บอยมากขึ้น  
 2.หาวิธีในการทําใหใชเคร่ืองถายเอกสารของแบรนดอ่ืนเปลี่ยนมาใชของแคนนอน ดวย
การเสนอโปรโมชั่นที่ดีกวาเพ่ือสรางฐานผูบริโภคใหไดมากที่สุด  

3. หาวิธีในการดึงลูกคากลุมใหมๆที่ไมเคยเปนลูกคาของแคนนอนมากอน ดวยการจูงใจ
และโนมนาวเขามาเปนลูกคาของแคนอน  

 
• กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development) คือการขยายตลาดของสินคาเดิม

ในพ้ืนที่ใหม เปนกลยุทธที่นํามาใชเพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายการเติบโตโดยใชผลิตภัณฑใน

ปจจุบัน โดยออกจําหนายในตลาดใหม กลุมลูกคาในพ้ืนที่แหงใหม เพ่ือใหสามารถครอบคลุมให

ครบทุกพ้ืนที่ 

• กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) คือการเพ่ิมยอดขายของ
ผลิตภัณฑเดิมดวยวิธีการ เนนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหดึงดูดใจลูกคาในตลาด
ปจจุบันและตลาดในอนาคตเพื่อใหเกิดความตองการและจดจําในผลิตภัณฑ ดวยรูปแบบใหม ๆ 
คุณภาพผลิตภัณฑที่ดีขึ้น  
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 ตารางที ่3.2 แสดงการกําหนดกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) โดยใช 

TOWS Matrix 

                                  ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก 

                จุดแข็ง (S) 
1.บริษัทมีชื่อเสียงและไดรับความไววางใจ
จากลูกคา 
2.มีการทํางานอยางเปนระบบ และ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางใกลชิด ใช
กลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  
3.มีทีมผูบริหารและพนักงานที่มี
ประสบการณสูง ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดี มีใจรักบริการ 
4.ผลิตภัณฑมีความหลากหลายและทันสมัย 

                จุดออน (W) 
1.ไมมีระบบโลจิสติกสและคลังสินคา
ที่เปนของบริษัทเอง 
2.สาขาและศูนยบริการ 25 แหงใน
ปจจุบัน ซ่ึงยังไมครอบคลุมกับกลุม
ลูกคา 

               โอกาส (O) 
1.มูลคาทางการตลาดที่มากข้ึนในทุกๆ 
ป  
2.ทางบริษัทมีภาพลักษณที่ดีจากการ
เห็นความสําคัญตอความรับผิดชอบตอ
สังคม 
3.การเปนผูนําในตลาดมาเปน
เวลานาน 

              SO Strategies 
          S2+S3+S4+O1+O3 
กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) โดย
เลือกวิธีตามแบบของ Intensive Growth 
มุงเนนการเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑเดิม 
แบบสรางการเติบโตดวยการเพิ่มสินคา
ใหมๆ ที่สอดคลองกับตองการของลูกคา 
หรือพัฒนาจากสายผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู 
(Product Development) 

                WO Strategies 
                  W1+O1+O3 
กลยุทธ Diversification Growth 
ขยายธุรกิจไปสูธุรกิจใหม ในรูปแบบ 
Horizontal Diversification คือการทํา
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑชนิดใหมที่ 
มุงจําหนายใหแกลกูคากลุมเดิมของ
ตน คือ ระบบโลจิสติกสและ
คลังสินคา 

             อุปสรรค(T) 
1.คูแขงที่เพิ่มมากข้ึนในตลาดและใช
ราคาในการแขงขัน 
2.การใหบริการรูปแบบใหม เชน การ
จําหนายเคร่ืองถายเอกสารมือสอง 
3.ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดวาจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง  

                 ST Strategies 
               S1+S4+T3  
กลยุทธคงตัว (Stability Strategy)มุงรักษา
สถานะเดิมของธุรกิจไวหรือการขยายขนาด
ของ ธุรกิจเพียงเลก็นอย 

            WT Strategies 
            W1+W2+T2+T3 
กลยุทธฟนฟู (Rehabilitation 
Strategy) ลดคาใชจายและขนาดของ
หนวยงาน (Contraction) จนทําให
คาใชจายที่ไมจําเปนลดลง และทําให
ทุกหนาที่ขององคกรดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Consolidation) 

  

 จากตารางที่ 3.2 เปนการใช TOWS Matrix กําหนดทางเลือกกลยุทธระดับองคกร โดย
กลยุทธที่ดีที่สุด คือ SO Strategies  กลยุทธ Growth Strategy กลยุทธการเติบโต 
Product Development เปนการสรางความเติบโตดวยการเพ่ิมสินคาหรือบริการใหมๆ ที่
สอดคลองกับสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว เปนกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด  
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3.4.2.2 การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 

 การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ของแผนกบิสซิเนส อิมเมจจ้ิง 

โซลูชั่นส ในสวนของสินคาเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่น จากขอมูลที่ไดมีการวิเคราะห ทําให

ทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท ซ่ึงมีการทําการตลาดควรมีการกําหนด

กลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพ่ือเปนการเขาถึงกลุมลูกคาเพ่ือเปนทางเลือกในการใชกลยุทธตางๆ

ดังน้ี 

 1.กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) 

กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวา
ภายใตความเสี่ยงเทากัน ประโยชนจากการผลิตแบบมีมาตรฐานและจํานวนมาก Economies of 
scale ถือเปนแยงชิงสวนแบงตลาดจากคูแขง 

ขอดี 
  - ทําใหมีตนทนุต่ํา ลดความสูญเสียตางๆ ที่เกิดจากการทํางาน มีกําไรเพ่ิมขึ้น 

  - สามารถดําเนินธุรกิจใหอยูรอดไดในยุคเศรษฐกิจปจจุบันและการแขงขันใน

    ตลาดที่รุนแรง 

 - เพ่ิมศักยภาพในการแขงขนัดานราคาในตลาดใหญ 
ขอเสีย 

  - ไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดในระยะยาว 

  - คูแขงสามารถใชกลยุทธแบบเดียวกันในการแขงขัน 

 - เสี่ยงตอการขาดทุน 
 
2. กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
กลยุทธสรางความแตกตาง โดยมุงเนนดานความแตกตางของสินคาใหมีความ

หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม สินคามีคุณภาพ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในดานการบริการหลังการขายทั้งในสวนของงานซอมบํารุงและการตอบขอสงสัย
ในการใชงาน ทําใหลูกคามีความจงรักภักดีโดยไมออนไหวตอราคาสรางประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพและควบคุมตนทุนใหเสียนอยที่สุด 
  



62 
 

 ขอดี 

- สรางภาพลักษณที่ดี ไดรับความสนใจและไดรับการเชือ่ถือจากลูกคาในตลาด
ใหญ 

- ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี เพ่ิมระดับความพึงพอใจ 
- สามารถตั้งราคาไดสูง ไมจําเปนตองใชราคาในการแขงขัน 

 ขอเสีย 
- คูแขงรายอ่ืนๆ สามารถลอกเลียนแบบเทคโนโลยีผลิตภัณฑ รูปแบบกา

บริการหากคูแขงมีตนทุนที่ต่ํากวา อาจสงผลใหสูญเสียลูกคาและสวนแบงทาง
การตลาด 

- ตนทุนสินคาอาจสูงขึ้น อาจไดรับผลตอบรับไมดีนัก ในขณะเดียวกันก็ไม
สามารถปรับราคาลงใหเทากับคูแขงได 

 
 3. กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ําในลูกคาเฉพาะกลุม (Cost Focus Strategy) 
 เปนกลยุทธทีเ่นนการทําตนทุนใหต่ําเชนกัน แตมุงเจาะตลาดลูกคาเฉพาะกลุมใดกลุม
หน่ึง ถาเห็นวาขนาดของมูลคาตลาดเฉพาะกลุมน้ันคุมคาพอที่จะเขาไปจับและการสนใจเฉพาะ
กลุมจะทําใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา เปนการระบุขอบเขตของตลาดใหแคบ 
แลวพัฒนาใหสินคาและบริการใหมีมาตรฐาน ขายสินคาและใหบริการลูกคาไดเปนจํานวนมาก
ในเวลาเดียวกัน และมีราคาและตนทุนต่าํกวาของคูแขงรายเล็ก ๆ  

ขอดี 
  - ลดคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา  
  - สามารถขายสินคาในราคาถูกใหกลุมลกูคาที่คูแขงอ่ืนในตลาดมองขาม 
  - ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดดี 
  - ตั้งราคาสินคาไดต่ํา 
 ขอเสีย 

- ความตองการของลูกคาทีไ่มแนนอน และมีความเสี่ยงในการเจาะกลุมตลาด    
เพียงประเภทเดียว 

- การใชทรัพยากรในขั้นตอนตางๆ อาจไมมีประสิทธภิาพพอ ทําใหไมสามารถ
ลดตนทุนไดอยางแทจริง 
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  .4 กลยุทธการสรางความแตกตางในลูกคาเฉพาะกลุม (Differentiation  Focus 
Strategy) เปนกลยุทธที่พยายามสรางความแตกตางในผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นในความรูสึกของ
ลูกคา แตจะมุงเนนลูกคาในตลาดเฉพาะ กลยุทธสรางความแตกตางเหลาน้ี ถาทําใหลูกคา
ประทับใจไดสําเร็จ ก็จะเกิดเปนลักษณะพิเศษที่เหนือกวาคูแขง และมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานไดตอไป 

ขอดี 
  - ทราบถึงความตองการของลูกคาที่แทจริงของกลุมผูบริโภคเล็กๆ ในตลาด 

ขอเสีย 
 - ขอจํากัดดานทรัพยากรตางๆ 
 

 สรุป กลยุทธระดับธุรกิจที่เหมาะสมจะนํามาใชคือกลยุทธการสรางความแตกตาง ซ่ึง
เปนวิธีการในการแขงขันกับสินคาและบริการของคูแขง โดยเลือกการสรางความแตกตาง 
(Differentiation Strategy) ดวยการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นกับทั้งสินคาและบริการหลังการ
ขายของแคนนอน ซ่ึงจะชวยใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี นํามาซ่ึงการ
ขยายฐานลูกคา เพ่ิมรายได กําไรสุทธิและสวนแบงทางการตลาด 
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ตารางที่ 3.3 แสดงการกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) โดยใช 
TOWS Matrix  

                                  ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก 

                จุดแข็ง (S) 
1.บริษัทมีชื่อเสียงและไดรับความไววางใจ
จากลูกคา 
2.มีการทํางานอยางเปนระบบ และ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
ใชกลยุทธทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  
3.มีทีมผูบริหารและพนักงานที่มี
ประสบการณสูง ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดี มีใจรักบริการ 
4.ผลิตภัณฑมีความหลากหลายและ
ทันสมัย 

                จุดออน (W) 
1.ไมมีระบบโลจิสติกสและคลังสินคาที่
เปนของบริษัทเอง 
2.ประสิทธิภาพของชองทางการส่ือสาร
กับลูกคาบางกลุมยังมีประสิทธิภาพไมดี
พอ 
3.ยังมีพนักงานไมเพียงพอโดยเฉพาะ
แผนกบริการลูกคา 

               โอกาส (O) 
1.มูลคาทางการตลาดที่มากข้ึนในทุกๆ 
ป  
2.ทางบริษัทมีภาพลักษณที่ดีจากการ
เห็นความสําคัญตอความรับผิดชอบตอ
สังคม 
3.การเปนผูนําในตลาดมาเปน
เวลานาน 

              SO Strategies 
         S1+S4+O2+03 
- กลยุทธความแตกตาง (Differentiation 
Strategy) ในดานสินคาและบริการ 
1. เพิ่มความหลากหลายของสินคา 
2. เพิ่มคุณภาพหลงัการขายท้ังในสวนการ
ซอมบํารุงและการตอบขอสงสัยในการใช
งาน 

                WO Strategies 
             W1+O1+O2+O3 
กลยุทธการเนนเปนผูนําทางดานตนทุน 
(Cost Leadership) 
-ใชเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของชองทางการตดิตอส่ือสารกับลูกคา 
เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับกับความตองการ
ของลูกคาไดมากข้ึน ในขณะที่ตนทุน
ของการใหบริการแกลูกคายงัเทาเดิม 

             อุปสรรค(T) 
1.คูแขงที่เพิ่มมากข้ึนในตลาดและใช
ราคาในการแขงขัน 
2.การใหบริการรูปแบบใหม เชน การ
จําหนายเคร่ืองถายเอกสารมือสอง 
3.ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดวาจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง 
4.ลูกคามีความรอบคอบ เปรียบเทียบ
ราคาสินคากับคุณภาพมากข้ึน  

                    ST Strategies 
                 S3+T4 
กลยุทธการสรางความแตกตางในลูกคา
เฉพาะกลุม (Differentiation focus) 
-สรางทัศนคติที่ดีของลูกคาที่มีตอการ
บริการ การซอมบํารุง และการตอบขอ
สงสัยในเร่ืองของการใชงาน 

                  WT Strategies 
              W2+T2+T4 
กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ําใน
ลูกคาเฉพาะกลุม (Cost  focus) 
-มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะ เพื่อใหทําการจําหนายสินคา
ไดคราวละมากๆ จะชวยทําใหตนทุนตอ
หนวยลดลง ขายสินคาไดในราคาต่ํา
กวาคูแขง 
 

จากตารางที่ 3.3 สรุปกลยุทธระดับธุรกิจที่เหมาะสมจะนํามาใชคือกลยุทธการสราง
ความแตกตาง (Differentiation Strategy) ซ่ึงเปนวิธีการในการแขงขันกับสินคาและบริการของ
คูแขง โดยเลือกการสรางความแตกตาง ดวยการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นกับทั้งสินคาและ
บริการหลังการขายของแคนนอน ซ่ึงจะชวยใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี 
นํามาซ่ึงการขยายฐานลูกคา เพ่ิมรายได กําไรสุทธิและสวนแบงทางการตลาด 



65 
 

กลยุทธระดบัปฏิบัตงิานหรือดําเนินงาน (Functional Level Strategy) 
 กลยุทธระดับปฏิบัติงานหรือดําเนินงานเปนกลยุทธที่ดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับกล
ยุทธขององคกร และกลยุทธระดับธุรกิจ โดยการเลือกวางกลยุทธในระดับดําเนินงานจะตองมี 
การเลือกกลุมเปาหมาย โดยใชแนวคิด กลยุทธการตลาดมุงเปาหมาย (Target Marketing 
Strategy)  
 การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) 
 การแบงสวนตลาดของผลิตภัณฑในสวนงานบิสซิเนส อิมเมจจ้ิง โซลูชั่นส แบงออกเปน 
2 สวน คือ กลุมลูกคา B-to-B และกลุมลูกคา B-to-C เน่ืองจากความตองการใชผลิตภัณฑ และ
ลักษณะการใชงานจะแตกตางกันไป โดยแบงตลาดทั้ง 2 กลุมดังน้ี 
 การแบงสวนตลาดกลุมลูกคา B-to-B 

- เกณฑภูมิศาสตร : แบงกลุมของลูกคาออกและบริหารเปนรายพ้ืนที่ตามภูมิภาค
ของประเทศ คือ กรุงเทพฯ และปริมลฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

- พฤติกรรมศาสตร : แบงตามลักษณะการใชงาน ซ่ึงกลุมลูกคา B-to-B ตองการ
ใชเครื่องถายเอกสารที่สามารถถายสําเนา พิมพงาน สงแฟกซและสแกน
เอกสารได สามารถลดคาใชจายใหกับองคกรได ซ่ึงเปนเครื่องถายเอกสารมัลติ
ฟงกชั่นสีหรือขาวดํารุนกลางถึงรุนใหญ 

 การแบงสวนตลาดกลุมลูกคา B-to-C 
- เกณฑภูมิศาสตร : แบงกลุมของลูกคาออกและบริหารเปนรายพ้ืนที่ตามภูมิภาค

ของประเทศ คือ กรุงเทพฯ และปริมลฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

- พฤติกรรมศาสตร : แบงตามลักษณะการใชงาน ซ่ึงกลุมลูกคา B-to-C ตองการ
ใชเคร่ืองถายเอกสารที่สามารถถายสําเนา พิมพงาน สงแฟกซและสแกน
เอกสารได ซ่ึงเปนเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นขาวดํารุนเล็ก 
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การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (Market Targeting) 

1.กลุมลูกคา B-to-B  
กลุมลูกคาที่ตองการเครื่องถายเอกสารมัลติฟงกชั่นสีหรือขาวดํา รุนกลางถึงรุนใหญ ที่

สามารถตอบสนองการใชงานในองคกรได เพ่ือใหการดําเนินงานงายขึ้น ลดขั้นตอนการทํางาน 
สามารถชวยประหยัดคาใชจายใหกับองคกร โดยกลุมที่บริษัทฯมุงเนนเปนพิเศษคือกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนทั่วไป 

2.กลุมลูกคา B-to-C 
กลุมลูกคาที่ตองการเคร่ืองถายเอกสารมัลติฟงกชั่นขาวดํา รุนเล็ก ซ่ึงลูกคากลุมน้ีมี

ปริมาณการใชงานตอเดือนไมมากนัก 
 

การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) 
 มีการวางตําแหนงของผลิตภัณฑและบริการ โดยสรางความแตกตางจากคูแขงขัน ทั้งใน
ดานของผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายและคุณภาพการบริการ มีการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของพนักงาน ใหสามารถทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหลูกคาเกิด
ความประทับใจในผลิตภัณฑและบริการ 
 
สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix 7P’s) 
 เม่ือวิเคราะหตามกระบวนการเชิงกลยุทธ สรุปไดวากลยุทธระดับหนาที่ เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางดานการแขงขันนั้นจะเนนไปที่กลยุทธการตลาด เน่ืองดวยการตลาดเปนหัวใจหลัก
ในการเพ่ิมรายไดและศักยภาพในการแขงขันใหแกบริษัท เม่ือพิจารณาจากความตองการของ
ลูกคาและปจจัยภายในและปจจัยภายนอกแลว กลยุทธสวนประสมทางดานการตลาดบริการ 
7P’s สามารถสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขัน สรุปสวนประสมทางการตลาดดาน 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดาน
กระบวนการ และดานกายภาพ 
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รายละเอียดในการกําหนดกลยุทธ 7P’s และขอดี ขอเสีย  

 1.กลยุทธสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ โดยนําเทคโนโลยีใหมๆ ที่สามารถตอบรับ
ตามความตองการของลูกคาในการทํางานได และมีการเพ่ิมการบริการหลังการขายที่ดีใหแก
ลูกคาที่ไดซ้ือสินคาจากทางบริษัทไปแลว 

ขอดี 
- มีผลิตภัณฑและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและมี

ความแตกตางจากคูแขงในตลาด 
ขอเสีย 

- คูแขงอาจสามารถลอกเลียนแบบและพัฒนาใหดีกวาไดงาย 
  
 2. กลยุทธการสรางความแตกตางดานราคา สินคาของแคนนอนจะมีราคาสูงเม่ือเทียบ
กับคูแขง เพ่ือใหลูกคาเกิดการรับรูวาสินคาของแคนนอนมีความแตกตางจากสินคาของคูแขง
โดยแบรนดของสินคาที่มีคุณภาพ บวกกับการบริการหลังการขายที่ดี 
 ขอดี 

- นําเสนอสินคาสูตลาดดวยการเนนย้ําในเรื่องคุณภาพและการบริการแมวาราคา
จะสูงกวา  

 ขอเสีย 
- อาจไมไดรับการตอบรับจากลูกคา เน่ืองจากปจจุบันลูกคาก็ตองการลดตนทุน

เชนกัน 
 

3. กลยุทธการใชชองทางการจัดจําหนาย โดยทางบริษัทจะมีชองทางการจัดจําหนาย
ผานทางพนักงานขายของบริษัทและผานตัวแทนจําหนายที่กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆท่ัว
ประเทศ 

ขอดี 
- มีศูนยบริการและตวัแทนจําหนายอยูทั่วประเทศ ลูกคาสามารถติดตอขอขอมูล

สินคาไดงาย 
- เพ่ิมโอกาสใหลูกคาไดเขาถงึสินคาและบรกิารของบริษทัมากขึ้น 

ขอเสีย 
- สาขาที่มีอยูยงัไมครอบคลมุความตองการของลูกคาทีมี่อยูทั่วประเทศ 
- ถาตัวแทนจําหนายที่ไมมีประสิทธิภาพอาจเกิดผลเสียบริษัทได 
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4. กลุยทธดานการสงเสริมการตลาด ตองมีการสงเสริมการตลาดเพ่ือเปนการกระตุนให
ลูกคาเกิดความสนใจที่อยากมาใชสินคาและบริการจากทางบริษัท มุงเนาการกระตุนการขาย
โดยการใชพนักงานขาย (Personal Selling) ในการเขาไปติดตอพูดคุย สรางทัศนคติที่ดีตอตัว
ผลิตภัณฑของบริษัท โดยมีการสื่อสารกับทางลูกคาใหใหเกิดการรับรู สนใจ และตัดสินใจมาซื้อ
สินคาและบริการจากทางบริษัท มีการจัด workshop หรือจัดงานเปดตัวสินคารุนใหม หรือมีการ
ฝกอบรมการใชงานใหกับลูกคา รวมทั้งมีการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) อยางตอเน่ือง 
 ขอดี 

- มีการใหทดลองใชสินคา ทําใหลูกคาเกิดความสนใจและชวยกระตุนใหเกิดการ
ซ้ือสินคา 

- ลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา 
 ขอเสีย 

- มีตนทุนในการบริหารจัดการ  
- ใชงบประมาณที่สูงขึ้นในการทําการสงเสริมการตลาด 

  
 5.กลยุทธดานพนักงาน มีการวางแผนในการจัดพนักงานใหมีความเหมาะสมในการ
ทํางาน โดยทางบริษัทจะมีการจัดอบรมพนักงานของทางบริษัทอยูเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ดานตางๆตามสายงาน เพ่ือใหพรอมรับกับปญหาท่ีจะเกิดขึ้น และเพื่อที่จะไดสามารถบริการ
แกไขปญหา และใหคําแนะนําแกทางลูกคาเพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกคา 
 ขอดี 

- เกิดการบริการที่ดี 
- การประสานงานที่รวดเรว็ มีประสิทธิภาพ ชวยลดเวลาในการแกไขปญหาของ  
 ลูกคา   
- พนักงานมีความรูความสามารถและเขาใจตัวสินคาและบริการลูกคาไดดี 

 ขอเสีย 
- มีตนทุนในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  
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 6.ดานกายภาพ มีการเพ่ิมและปรับปรุงศนูยบริการ รวมทั้งยังมีจัดแสดงสินคาเพ่ือให
ลูกคาสามารถเขามาทดลองใชสินคาได ทาํใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแลเปน
การเพ่ิมความสะดวกใหกับลูกคาอีกดวย 
 ขอดี 

- ปรับปรุงศูนยบริการและขยายศูนยบริการใหครอบคลมุกลุมลูกคาทีมี่อยูทั่ว
ประเทศ 

 ขอเสีย 
- ใชงบประมาณการลงทุนสงู 

 
 7.กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ ถือเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการตัดสินใจซื้อ
สินคา เน่ืองจากเปนการบริการหลังการขายที่จะเขามาดูแลสินคาใหกับลูกคา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได โดยการเขาบริการถึงลูกคาภายใน 2 ชั่วโมง 
หลังจากการไดรับแจงปญหาจากลูกคา และมีเคร่ืองสํารองใหกับลูกคาไวใชงานในกรณีที่ชางไม
สามารถซอมเครื่องไดภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วัน เพ่ือใหบริการหลังการขายใหกับลูกคา
ไดอยางเต็มที่และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 ขอดี 

- การทํางานที่มีประสิทธิภาพ อยางเปนระบบ ตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจสูง นํามาซ่ึงความจงรักภักดี 

 ขอเสีย 
- ใชเวลาในการวางระบบการทํางาน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 
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ตารางที่ 3.4 แสดงการกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy) โดย
ใช TOWS Matrix  

                                  ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก 

                จุดแข็ง (S) 
1.มีทีมผูบริหารและพนักงานที่มี
ประสบการณสูง ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดี มีใจรักบริการ 
2.บริษัทมีชื่อเสียงและไดรับความไววางใจ
จากลูกคาในเร่ืองของสินคาและการบริการ 
3.ผลิตภัณฑมีความหลากหลายและ
ทันสมัย 

                จุดออน (W) 
1.ประสิทธิภาพของชองทางการส่ือสาร
กับลูกคาบางกลุมยังมีประสิทธิภาพไมดี
พอ 
2.ยังมีพนักงานไมเพียงพอโดยเฉพาะ
แผนกบริการลูกคา 

               โอกาส (O) 
1.มูลคาทางการตลาดที่มากข้ึนในทุกๆ 
ป เน่ืองจากตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่
มีอัตราสูงข้ึนในชวง 2 ป 
2.ทางบริษัทมีภาพลักษณที่ดีจากการ
เห็นความสําคัญตอความรับผิดชอบตอ
สังคม 
3.การเปนผูนําในตลาดมาเปน
เวลานาน 

              SO Strategies 
         S1+S2+S3+O2 
1.สรางคุณภาพการใหบริการ  

2.ผลิตภัณฑมีความหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุก
กลุม 

                WO Strategies 
             W2+O1+02+O3 
1.เพิ่มจํานวนพนักงานในแผนกบริการ
ลูกคาเพื่อการใหบริการลูกคามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.ใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
ในการรักษากลุมลูกคาเกาและหาลูกคา
ใหม 

             อุปสรรค(T) 
1.คูแขงที่เพิ่มมากข้ึนในตลาดและใช
ราคาในการแขงขัน 
2.การใหบริการรูปแบบใหม เชน การ
จําหนายเคร่ืองถายเอกสารมือสอง 
3.ภาวะเศรษฐกิจทีค่าดวาจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง 
4.ลูกคามีความรอบคอบ เปรียบเทียบ
ราคาสินคากับคุณภาพมากข้ึน  

                    ST Strategies 
                 S1+S2+T4 
เสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการ
ของลูกคา และใหบริการที่เปนเลิศ เพื่อ
รักษากลุมลูกคาเกาและเพิ่มกลุมลูกคา
ใหม    

                  WT Strategies 
              W2+T4 
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
2.มีการใหทดลองใชงานเคร่ืองเอกสาร
รุนที่ลูกคาซ่ึงเปนกลุมเปาหมายสนใจ
ฟรี 1 สัปดาห  

  
จากตารางที่ 3.4 เปนการใช TOW Matrix กําหนดทางเลือกกลยุทธระดับหนาที่สําหรับกลยุทธ
ระดับหนาที่ที่ดีที่สุดคือ SO STRATEGIES (กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส) โดยการสรางคุณภาพ
การบริการและเสนอผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายใหกับลูกคาได 
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แผนการดําเนินการ 
 

โครงงาน,แผนกิจกรรม
(Campaign) 

เวลา 
ชวงเวลา 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1.การส่ือสารกับกลุมลูกคา                           
จัดสัมนาเพื่อแจงนโยบายบ.กับ
กลุมลูกคา 

1 
                        

เปดตัวแคมเปญ "Business Can 
Be Simple" 

1 
                        

ประกวด Miss Canon U-Leaque 2                         

Sale Promotion ทั้งป                         

Personal Selling ทั้งป                         

2.การประเมินผล                           

วัดจากจํานวนผูเขารวมงาน 2                         

วัดจากยอดขาย ทั้งป                         

วัดจากจํานวนผูเขาชมเว็บไซต ทั้งป                         

3.การออกผลิตภัณฑ                           

ออกผลิตภัณฑใหม 
ทุกไตร
มาส                         

4.การควบคุม                           
ทบทวนและกําหนดแนวทาง 
การส่ือสารทางการตลาดป 2555 

2 
                        

 
 
 
 
  



บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาทั้งจากขอมูลปฐมภูมิขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลที่เก่ียวของ รวมถึงการ
วิเคราะหขอมูลทั้งจากปจจัยภายนอกองคกรและปจจัยภายในองคกร สามารถนํามาสรุปผลการ
วิเคราะหปจจัยตางๆที่เก่ียวของ โดยสรุปผลการศึกษาเปน 3 สวน ดังน้ี 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.2 ขอจํากัดทางการศึกษา 

 4.3 ขอเสนอแนะ 

 4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 

 4.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  

4.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการประเมินแนวทางในการแกไขปญหาในบทที่สาม กลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสม
ที่สุดคือ กลยุทธ Growth Strategy ดวยการเลือกใชกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product 
Development) ซ่ึงจะชวยสรางความแตกตางใหกับสินคาและชวยใหตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดดี เปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค และกลยุทธการพัฒนาตลาด (Market 
Development) เพ่ือทําการขยายตลาดดวยการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ไปยังตลาดกลุมเดิม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลุกคาหนวยงานราชการ ภาครัฐ สถานศึกษา สํานักพิมพ ที่ยังมีสัดสวน
นอยที่สุด  
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        กลยุทธระดับธุรกิจที่เหมาะสมคือ กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation 
Strategy) เปนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพมากสําหรับการแขงขันในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน การมี
สินคาหรือบริการที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดหลาย
รูปแบบ ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทําใหสินคาหรือบริการท่ีนําเสนออกสูตลาด
ไดรับความสนใจจากผูบริโภคมากกวา ดึงดูดใหมีการซ้ือหรือใชบริการไดมากกวา ซ่ึงน่ัน
หมายถึงรายได และสวนแบงทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

         กลยุทธระดับหนาที่ที่เหมาะสมคือ Sales Promotion Differentiation ดวยการใช
ประโยชนจากสวนหนึ่งของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพ่ือเปนการสนับสนุนกล
ยุทธระดับองคกร และระดับธุรกิจ ใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเพ่ิมยอดขาย
จากการขยายฐานลูกคา และกระตุนการบริโภคจากฐานลูกคาเดิม เพ่ิมการจดจําตราสินคา สราง
ภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นในสายตาผูบริโภค สามารถทําการขยายฐานลูกคาไปยังลูกคากลุม
ใหมๆ ไดงาย รวมถึงยังคงรักษาสัมพันธภาพกับลูกคาเกาไดอยางยั่งยืน นําไปสูการครองสวน
แบงทางการตลาดอันดับ 1 

 
4.2 ขอจํากัดทางการศึกษา 

 1. ขอจํากัดทางดานขอมูลที่ผูใหสัมภาษณไดเปดเผยในการสัมภาษณ เน่ืองจากขอมูล
บางอยางเปนขอมูลเฉพาะของทางบริษัทไมสามารถเปดเผยได 
 2. ในการสัมภาษณผูบริหารไมไดตอบคําถามบางประเด็นที่มีความจําเปนตอการ
พิจารณาเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสม 
 3. ขอจํากัดของระยะเวลาที่ทําการศึกษาทําใหบกพรองในการเก็บขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล 
 
4.3 ขอเสนอแนะ 

 4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 
        จากการที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพ่ือ
พัฒนาความสามารถการแขงขันในธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องถายเอกสาร : กรณีศึกษา
เคร่ืองถายเอกสารระบบมัลติฟงกชั่น CANON ของบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) 
จํากัด บริษัทควรนําแผนกลยุทธที่ไดจากการศึกษา กลยุทธระดับองคกร ระดับบริษัท ระดับ
หนาที่ ไปปรับใชตามสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา ขึ้นกับวาการแขงขันของธุรกิจ
เปนไปในทิศทางใด โดยบริษัทควรมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
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ชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงการขยายตลาดไปสูกลุมเปาหมายใหม เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 
  

4.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
จากการที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพื่อเปน

ประโยชนในการกําหนดกลยุทธใหกับบริษัทเพ่ือการแขงขันธุรกิจในอนาคตจึงมีขอเสนอแนะ
สําหรับผูศึกษาในครั้งตอไป ควรมีการทําวิจัยเชิงปริมาณควบคูกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู
ศึกษาควรทําการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค โดยการทําวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือจะไดทราบถึงความ
ตองการในดานตางๆของผลิตภัณฑและบริการ โดยทําการศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผล
เก่ียวเนี่ยงตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ เพ่ือที่ทางบริษัทจะไดนําขอสรุปที่ไดน้ันมาพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทตอไป 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 

โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 

คําถามสําหรับผูบริหาร 
1. สถานการณปจจุบันของตลาดเครื่องถายเอกสารเปนอยางไร 
2. การบริการหลงัการขายเปนอยางไร 
3. การทําการตลาดของบริษัทเปนอยางไร 
4. มีความคิดเห็นอยางไรกับธรุกิจใหเชาเคร่ืองถายเอกสารมือสอง 
5. จุดเดนของเครื่องถายเอกสารอยูตรงไหน 
6. วางแผนกลยทุธไวอยางไร 
 
คําถามสําหรับลูกคา 
1. สาเหตุที่เลือกใชเคร่ืองถายเอกสารแคนนอน 
2. ปญหาที่พบเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ 
3. สิ่งที่บริษทัควรจะมีหรือควรปรับปรุงแกไข 
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สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2552 เขา
ทํางานที่ บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน 


	1 - หน้าปก
	2 - หน้าปกใน
	3 - หน้าอนุมัติ
	4 - บทคัดย่อ
	5 - กิตติกรรมประกาศ
	6 - สารบัญ
	7 - สารบัญตาราง
	8 - สารบัญแผนภูมิ
	9 - สารบัญภาพ
	10 - บทที่ 1
	11 - บทที่ 2
	12 - บทที่ 3
	13 - บทที่ 4
	14 - บรรณานุกรม
	15 - ภาคผนวก
	16 - ภาคผนวก 1
	17 - ประวัติผู้ศึกษา

