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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาเรื่องปญั หาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ของ บริษทั เนว์ฟ จํากัด มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปญั หา,
สาเหตุ และปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานขององค์กร 2) เพื่อศึกษาปจั จัยที่
มีอิทธิพลที่สร้างให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก การดําเนินกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการ และการตลาด ให้สามารถรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด และเป็ นการสร้างโอกาสในการที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
คู่แข่งพร้อมทัง้ ออกแบบเครื่องมือในการติดตามวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่
ยังยื
่ น 4) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการขยายตลาดให้กบั องค์กรได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบวิ ธี
การศึกษา คือ การศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study)
ตามกรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษา
แบบปฐมภูมิ (Primary Study) โดยการทําการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า และสัมภาษณ์พนักงาน
ตลอดจนเจ้าของกิจการ และการศึกษาข้อมูลแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary Study) ทีร่ วบรวมข้อมูล
ภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมการแข่งขันต่างๆ แล้วนําผลทีไ่ ด้จากการศึกษาทัง้ 2 ส่วน มา
สรุปประมวลผลตามกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และตามกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อ
นําข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์กรได้รบั ข้อมูล
ที่มีป ระสิท ธิภ าพสู ง สุ ด ผลการศึ ก ษา พบว่ า จากการที่ก ลยุ ท ธ์ ร ะดับ บริษัท (Corporate
Strategy) ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับกลุ่มลูกค้าของ
องค์กร และกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) ทีส่ นับสนุ นกลยุทธ์ระดับบริษทั ในการ

จ

สร้างความแตกต่างด้านการบริการ คุณภาพการบริการเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึน้ ดังนัน้ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ทีส่ าํ คัญในการพัฒนาตามแนวของกลยุทธ์
ระดับบริษทั และระดับธุรกิจ จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การตลาดโดยปรับปรุงกล
ยุทธ์ส่วนผสมการตลาดบริการ 7P’s เพื่อระดับคุณภาพการบริการ และวางแผนกระบวนการ
บริการทีม่ คี วามชัดเจนมากยิง่

ฉ
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บทที่ 1
บทนํา
1. องค์กร และลักษณะธุรกิ จขององค์กร
ชื่อองค์กร
บริษทั เนว์ฟ จํากัด
ภาพรวมองค์กร
บริษทั เนว์ฟ จํากัด เป็ นบริษทั จําหน่ ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัง้ แบบซือ้ มาขายไป และ
เป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์บางยีห่ อ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส ถือเป็ นกิจการในรูปแบบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อตัง้ โดยคุณจารุเวศน์ จันทโรจวงศ์ ซึง่ กิจการเกิดขึน้ จากการทีค่ ุณ
จารุเวศน์ จันทโรจวงศ์ ได้มคี วามสนใจ และชื่นชอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ตงั ้ แต่สมัย
เรียนหนังสือ โดยได้มงุ่ มันที
่ จ่ ะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในขณะ
นัน้ คอมพิวเตอร์ถอื ว่าเป็ นอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย และมีราคาแพง และยังไม่มกี ารใช้งานทีค่ รอบคลุม
ขณะทีด่ า้ นการศึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ยงั ไม่มเี กิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมในสถาบันการศึกษา
จึงทําให้ตอ้ งเลือกในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
แต่ดว้ ยความทีม่ ใี จรักในคอมพิวเตอร์ จึงทําการฝึ กฝนพัฒนาศักยภาพของตนเองมาโดยตลอด
ทัง้ การฝึ กฝนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การซ่อมบํารุง และการเรียนรูก้ ารทํางานในส่วน
ต่างๆ จนเป็ นผูห้ นึ่งทีม่ อี งค์ความรูท้ างคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างดี
คุณจารุเวศน์ จันทโรจวงศ์ ได้เข้าสู่การทํางานในสายอาชีพที่ทําการศึกษา เป็ นเวลา
เกือบ 10 ปี ก่อนทีจ่ ะค้นพบตนเองถึงความสนใจในคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถทีจ่ ะปล่อยวาง
ได้ จึงได้ตดั สินใจลาออกจากการทํางาน และมุง่ หน้ากลับบ้านสูจ่ งั หวัดนราธิวาส อันเป็ นสถานที่
เกิดและทีต่ งั ้ ของครอบครัว โดยได้นําเงินลงทุนจํานวน 5 แสนบาททีเ่ ป็ นเงินเก็บ และทรัพย์สนิ
เช่น อาคาร ทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นของตนเองและครอบครัวเปิ ดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยเริม่ จาก
ร้านค้าธรรมดาทีใ่ ห้บริการขายสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อลูกค้าโดยมุง่ มุน่ ทําการค้าด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เอาเปรียบลูกค้า และจากการทีจ่ งั หวัดนราธิวาสมีรา้ นค้าในลักษณะ
ดังกล่าวน้อยราย ทําให้กจิ การได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างดีคุณจารุเวศน์ จันทโรจวงศ์ จึงได้เริม่
การพัฒนาธุรกิจ จากการตอบรับเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายให้กบั บางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสโดยเฉพาะ ซึง่ ได้สร้างชื่อเสียงให้กบั กิจการ และผลกําไรทางธุรกิจเป็ นอย่างดี ปจั จุบนั
พบว่าคู่แข่งในตลาดน้ อยราย ประกอบกับตลาดมีความต้องการ โดยเฉพาะในพื้นที่จงั หวัด

2

ใกล้เ คีย ง ซึ่ง ประชาชนใน 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ท่ีไ ด้มุ่ง หน้ า สู่น ราธิว าสเพื่อ ซื้อ สิน ค้า
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แทนการเดินทางไปยังอําเภอหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ไกล และมีต้นทุน
ค่าเดินทางสูงกว่า ทําให้คุณจารุเวศน์ จันทโรจวงศ์ ผูซ้ ง่ึ เป็ นผูป้ ระกอบการทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ และกล้า
ทีก่ า้ วหน้าในการทําธุรกิจ ตัดสินใจทีจ่ ะขยายธุรกิจไปยังอําเภออื่นๆ ในจังหวัดนราธิวาสเพือ่ เป็ น
การทดลองตลาดก่อนทีจ่ ะมุง่ หน้าขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ จึงกลายเป็ นแนวทางในการ
ก้า วไปสู่ค วามมังคั
่ งของกิ
่
จ การในอนาคต ถึง แม้ว่า การดํา เนิ น ของบริษัท เนว์ฟ จํา กัด ได้
ดําเนินการมาเป็ นอย่างดีในช่วงเริม่ ต้นกิจการ แต่ ณ ปจั จุบนั บริษทั เนว์ฟ จํากัด กําลังประสบ
กับปญั หาด้านการให้บริการโดยพบว่า การบริการในปจั จุบนั ได้รบั เสียงตอบรับด้านลบจากลูกค้า
เป็ นจํานวนมาก เช่น ปญั หาของการบริการหลังการขายเกิดขึน้ จากความล่าช้าในการบริการ ที่
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันถ่ว งที หรือไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ให้บริการภายใต้กรอบระยะเวลาทีไ่ ด้กําหนดและแจ้งให้กบั ลูกค้าทราบไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยงั
มีปญั หาเกีย่ วกับการซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบทีไ่ ม่สามารถแก้ไข
ปญั หาของความผิดพลาดของอุ ปกรณ์ เหล่ านัน้ ได้อย่างเรีย บร้อย ทํา ให้ลูกค้าต้องเสีย เวลา
เดินทางกลับมารับบริการ และเกิดเสียงต่อว่าจากลูกค้ามายังองค์กร ปญั หาทีก่ ล่าวถึงเป็ นปญั หา
ทีบ่ ริษทั เนว์ฟ จํากัด กําลังประสบและมีความต้องการทีจ่ ะเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
บริ ษทั เนว์ฟ จํากัดประกอบธุรกิ จ
ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ การรับประกอบ
คอมพิวเตอร์ และซ่อมบํารุง
ทุนจดทะเบียน และจํานวนพนักงาน
บริษทั เนว์ฟ จํากัด มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 500,000 บาท และมีจาํ นวนพนักงาน
ทัง้ หมด 6 คน
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โครงสร้างองค์กร
เจ้าของกิจการ

หัวหน้าพนักงาน

พนักงานเก็บ
เงิน

พนักงานขาย

พนักงานขาย
และพนักงาน

พนักงานขาย
และพนักงาน

พนักงานขาย
และพนักงาน

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างองค์กร
กลุ่มลูกค้าหลักและส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร
1. กลุ่มลูกค้าหลัก คือ องค์กร ธุรกิจ หน่วยงานราชการในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส
2. กลุ่มลูกค้ารอง คือ ประชาชนในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง และอําเภอใกล้เคียงในจังหวัด
นราธิวาส
3. กลุ่มลูกค้าทัวไป
่ คือ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดใกล้เคียง เช่น ปตั ตานี ยะลา เป็ นต้น
หมายเหตุสาํ หรับส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กรไม่ได้มกี ารจัดทําไว้เนื่องจากมีธุรกิจ
ประเภทเดียวกันกับองค์กรทีเ่ ป็ นคูแ่ ข่งเพียง 1 รายเท่านัน้
องค์กรอยู่ในอุสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
2. อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
3. อุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าประเภทเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ
4. กลุ่มอุตสาหกรรมผูแ้ ทนจําหน่ายสินค้าให้กบั เจ้าของแบรนด์การค้าต่างๆ
สภาพการแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กร
ธุรกิจจัดจําหน่ ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ถือว่าเป็ นธุรกิจที่มคี วามรุนแรงทางการ
แข่งขันในระดับสูง เนื่องจากเป็ นสินค้าเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว การขายสินค้า
จึงต้องมีการวางแผนจังหวะระยะเวลาในการขาย การตัง้ ราคา และการนําเสนอทีเ่ หมาะสมจึงจะ
ทําให้สามารถขายสินค้าได้ในพืน้ ทีน่ ราธิวาส เนื่องจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวประชากรมีรายได้จํากัดไม่

4

เหมือนกับพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครหรือจังหวัดขนาดใหญ่อ่นื ๆ ดังนัน้ การเลือกสินค้าเข้ามาขายจึง
ต้องคัดสรรสินค้าทีม่ คี ุณภาพขณะเดียวกันต้องมีราคาขายทีเ่ หมาะสมต่อกําลังซือ้ ของประชากร
ในพืน้ ที่ ขณะที่หากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่มรี าคาแพง คุณภาพสูงทางองค์กรจะต้องทํา
การเปิดรับคําสังซื
่ อ้ และจัดเตรียมให้กบั ลูกค้าในภายหลัง
ในจังหวัดนราธิวาส มีค่แู ข่งทีส่ าํ คัญเพียง 1 ราย คือ บริษทั นราคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็ นคู่
แข่งขันทีม่ คี วามใกล้เคียงกับองค์กร ทัง้ รูปแบบการนําเสนอสินค้า ประเภทสินค้า และบริการ ซึง่
องค์กรได้ทําการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทัง้ เรื่องของราคาขายสินค้า และการบริการในการรับ
ซ่อมบํารุง ตลอดจนบริการหลังการขาย ซึ่งทําให้เกิดการแข่งขันแย่งลูกค้าและส่วนแบ่งทาง
การตลาดกันอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากการทีอ่ งค์กรและคู่แข่งขันได้มกี ารนํ ากลยุทธ์การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์กนั ตลอดระยะเวลาในช่วงต่างๆ ถึงอย่างนัน้ องค์กรก็สามารถทีจ่ ะรับมือ
และรักษายอดขายได้ตามมาตรฐานมาโดยตลอด จนอาจกล่าวได้ว่าองค์กรมีความสามารถ
ทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งขัน เพราะเป็ นธุรกิจที่สร้างโดยคนในพื้นที่ และการบริการที่มี
คุณภาพ
2. ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึน้ ภายในองค์กร
ณ ปจั จุบนั องค์กรมีแนวคิดทีจ่ ะขยายตลาด โดยการขยายกิจการไปยังพืน้ ทีอ่ าํ เภอ และ
จังหวัดใกล้เคียงแต่ พบว่ายังมีปญั หาเกิดขึ้นหลายส่วนที่อาจทําให้การขยายตลาดไม่ประสบ
ั หาดัง กล่ า วส่ ว นหนึ่ ง มาจากการที่ผู้บ ริห ารมี
ผลสํ า เร็จ และเป็ น ที่ก ัง วลของผู้บ ริห าร ป ญ
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ แต่ ขาดทักษะทางการจัดการในการวิเคราะห์ วางแผนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในการขยายกิจการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกส่วนเป็ นปญั หา
ในเรื่องของบุ ค ลากรและการจัด การองค์ค วามรู้ใ นองค์ก ร ผู้บ ริห ารพบว่า องค์ก รขาดแคลน
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการแก้ไขปญั หาต่างๆ รวมทัง้ การให้บริการซ่อมบํารุง
ั หาที่เ กิด และมีค วามสํา คัญ อย่ า งยิ่ง คือ บุ ค ลากรไม่ ส ามารถที่จ ะดํา เนิ น การใน
ปญ
กระบวนการทํางานทดแทนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครัง้ ที่การลาหยุดของ
พนักงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการซ่อมบํารุง 1 คน ส่งผลให้องค์กรต้องทํางานในส่วนงานซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ล่าช้าไป บางครัง้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
มีป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง สร้า งความไม่พอใจ และทํา ให้เ กิด การเสีย โอกาสในการรับ งานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยงั เกิดปญั หาการทํางานที่ผดิ พลาดมากมายหากมีการสลับตําแหน่ งงาน หรือการ
ั หาที่สํา คัญ ที่ผู้บ ริห ารกัง วลว่า จะส่ง ผลให้ไ ม่
ทดแทนการขาด ลา ของพนัก งาน จึง เป็ น ป ญ
สามารถขยายกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และอาจกระทบต่อกิจการในปจั จุบนั
(ตารางที่ 1.1)
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ตารางที่ 1.1 สถิตกิ ารทํางานทีผ่ ดิ พลาดเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความผิดพลาด
สัดส่วนความ
เดือน/ปี
ประเภทความผิดพลาดที่เกิ ดขึน้
ผิดพลาด (%)
มกราคม/54
การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
7%
กุมภาพันธ์/54
การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ
10%
ความล่าช้าในการบริการ
การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ
มีนาคม/54
12%
ความล่าช้าในการบริการ
เมษายน/54
การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ
10%
ความล่าช้าในการบริการ
พฤษภาคม/54
ความล่าช้าในการบริการ
7%
มิถุนายน/54
ความล่าช้าในการบริการ
8%
ปญั หาด้านบุคลากรได้สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการขององค์กรทําให้ขาดประสิทธิภาพใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็ นปญั หาที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการขยาย
กิจการไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ และส่งผลให้เกิดเสียงตอบรับในด้านลบจากกลุ่มลูกค้าขององค์กร ซึง่ อาจ
นําไปสูก่ ารสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต และทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ คือกระทบต่อความพึง
พอใจของลูกค้า เพราะการที่เกิดความผิดพลาดในการทํางานบริการก่อนและหลังการขายต่อ
ลูกค้า เป็ นประเด็นที่กระทบต่อความรูส้ กึ ของลูกค้าองค์กรโดยตรง เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ดังกล่าวทางองค์กรได้จดั ทําวัดจากการให้บริการ ลูกค้า 100 ราย พบว่าตัง้ แต่ความผิดพลาด
ตัง้ แต่เดือน มกราคม 2554 – มิถุนายน 2554 ไม่มแี นวโน้มลดลงมาอยูใ่ นระดับเกณฑ์มาตรฐาน
โดยพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ –เมษายน ซึง่ เป็ นช่วงใกล้ปิดเทอม และช่วงปิ ดเทอมของนักเรียน
และนัก ศึก ษาในจัง หวัด ซึ่ง มีก ารใช้บ ริก ารอย่า งหนาแน่ น จากกลุ่ ม นี้ ท างองค์ก รไม่ส ามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวางไว้ โดยเดือนมีนาคม พบว่ามีความผิดพลาด
เกิดขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมาก ทําให้องค์กรได้รบั การตําหนิ และ
ว่ากล่าวจากผูใ้ ช้บริการถึงความล่าช้าในการบริการ เช่น การต่อคิวรับบริการ ทีป่ ล่อยให้ลูกค้า
จํานวนมากต้องยืนรอโดยทีไ่ ม่มพี นักงานเข้าไปดูแล สอบถามและแก้ไขปญั หาทีล่ ูกค้าประสงค์
ณ ขณะนัน้ เป็ นต้น และการที่ไม่สามารถแก้ไขปญั หาจากการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การซ่อมบํารุงสินค้าทีไ่ ม่สามารถแก้ไขปญั หาได้หมดไปเพียงครัง้ เดียว และระยะเวลาการ
ซ่อมบํารุงทีย่ าวนานกว่าปกติ เป็ นต้น จึงพบว่ามีลูกค้าบางท่านทีป่ ระสบปญั หาไม่ได้กลับมาใช้
บริการซํ้าทีอ่ งค์กรอีกครัง้ ซึง่ สามารถคาดการณ์ได้ว่าลูกค้าได้ลดความเชื่อถือกับทางองค์กรลง
และได้ยา้ ยไปใช้บริการองค์กรหรือร้านค้าอื่นแทน หากเป็ นเช่นนี้ต่อไปผลกระทบจะต้องเกิด
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ขึน้ กับยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งจะทําลายแผนการขยายกิจการในระยะยาวของ
องค์กร
นอกจากนี้การขยายตลาดจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีแผนการตลาดทีเ่ หมาะสมในการทีจ่ ะมุง่ ไปสู่
การครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างผลกําไรให้กบั องค์กร ซึง่ ปญั หาทีพ่ บต่อมาคือ
องค์กรไม่มแี ผนงานด้านการตลาดทีช่ ดั เจน ไม่มกี ารกําหนดกลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาดใด
ที่ดําเนินการอยู่ในปจั จุบนั เป็ นการดําเนิ นกิจการและกลยุทธ์ต่างๆโดยอาศัยความรู้สกึ และ
ประสบการณ์ประกอบเท่านัน้ ไม่มกี ารอ้างอิงทฤษฎีหรือหลักการบริหารจดการใดๆ ซึ่งเป็ นที่
ชัดเจนว่าองค์กรอาจประสบความสําเร็จในระยะสัน้ เท่านัน้ แต่ไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อให้
ประสบความสําเร็จในระยะยาว เพราะขาดการเตรียมการแผนงานการตลาดทีเ่ หมาะสม
3. ความสําคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิ ดขึน้ กับองค์กร
บริษทั เนว์ฟ จํากัด เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบในรูปแบบ
ตัวแทนจําหน่าย และค้าปลีกในพืน้ ที่ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ซึง่ ปจั จุบนั องค์กรได้ดาํ เนินการ การค้าในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มาตลอดเกือบสิบปี
ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พยายามทีจ่ ะสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบเพื่อรักษา
ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดเดิม ที่มีอ ยู่ ไ ปพร้อ มๆ กับ การขยายฐานลู ก ค้า ในพื้น ที่อํ า เภอเมือ ง
ถึงแม้ว่าความไม่สงบในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทวีความรุนแรง และทําลาย
บรรยากาศทางการค้า แต่ผบู้ ริหารของ บริษทั เนว์ฟ จํากัด ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์และพร้อมทีจ่ ะเผชิญ
ต่อปญั หาและอุปสรรคทางการค้าเพื่อทีจ่ ะทําให้องค์กรสามารถขยายกิจการได้อย่างมันคงและ
่
ยังยื
่ น โดยผู้บ ริห ารได้พ บเห็น การขาดช่ อ งวางของช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยอุ ป กรณ์ และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ในพืน้ ที่ จังหวัดนราธิวาส จึงเล็งเห็นโอกาสในการทีจ่ ะขยายตลาด
เพื่อสร้างความมังคั
่ งให้
่ กบั องค์กร แต่โอกาสทีเ่ กิดขึน้ องค์กรยังพบว่ามีปญั หาและอุปสรรคบาง
ประการที่อาจกระทบต่อการขยายกิจการไปยังพื้นที่อ่นื ๆ นัน่ คือ การจัดการองค์ความรู้ของ
พนักงานในองค์กร เนื่องจากพนักงานไม่สามารถทีจ่ ะทํางานทดแทนซึง่ กันและกันได้ พร้อมทัง้
ยังขาดบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญในการให้บริการลูกค้า ซึง่ ปญั หาดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพ
การบริการขององค์กร ทําให้อตั ราส่วนความผิดพลาดในการทํางานสูงขึน้ โดยไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะ
ลดลง ผลดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมาทางองค์กรเกิดปญั หาขึน้ มากมายซึ่งได้รบั ทราบจากการร้องเรียนจากลูกค้าที่มจี ํานวน
เพิม่ ขึน้ และองค์กรไม่สามารถแก้ไขปญั หาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการ
ั หาขึ้น ซึ่ง
วางแผนกลยุ ท ธ์ท างการตลาดที่จ ะนํ า มาใช้ส นับ สนุ น การดํา เนิ น งานเมื่อ เกิด ป ญ
สามารถนําเสนอเป็ นรายข้อได้ดงั นี้
1. ความไม่พงึ พอใจในคุณภาพการบริการ เช่น ระยะเวลาการให้บริการทีเ่ กินมาตรฐาน
กําหนด การซ่อมบํารุงทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปญั หาให้เรียบร้อยได้
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2. ขาดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจ และกระตุ้นยอดขาย
ให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีอ่ งค์กรประสงค์
ปญั หาที่เกิดขึ้นพบว่าส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ต่ําลงเพราะความไม่พงึ พอใจในการ
บริการทําให้ลูกค้าจํานวนมาก อาจหันไปหาการบริการจากทีอ่ ่นื ซึ่งยอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาดมีแนวโน้มที่จะลดลงทันที และยังกระทบต่อแผนในการที่จะขยายกิจการไปยังที่อ่นื
เนื่องจากผลกําไรทีต่ ่ําลงจากยอดขายทําให้องค์กรไม่มที ุนงบประมาณในการขยายกิจการอีกทัง้
ความไม่พร้อมของบุคลากรยังกระทบต่อแผนการขยายกิจการด้วยเช่นกัน และองค์กรนัน้ ยังขาด
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ดัง นั น้ ผู้ วิจ ัย จึง มีค วามสนใจที่จ ะ
ทําการศึกษาการศึกษาปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อการขยายตลาด ของ บริษทั เนว์ฟ
จํากัด เพื่อทีจ่ ะแก้ไขปญั หาภายในองค์กรให้หมดไปหรือลดน้อยลง และสามารถทีจ่ ะกําหนดกล
ยุท ธ์ในการขยายตลาดได้อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ ยกระดับ คุณภาพการปฏิบ ตั ิงานภายใน
องค์กร
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญั หา, สาเหตุ และปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานของ
องค์กร
2. เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลทีส่ ร้างให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การดําเนินกลยุทธ์ทางการ
บริหารจัดการ และการตลาด ให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และเป็ นการสร้างโอกาส
ในการที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งพร้อมทัง้ ออกแบบเครื่องมือในการติดตาม
วัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทีย่ งยื
ั่ น
4. เพือ่ กําหนดกลยุทธ์ในการขยายตลาดให้กบั องค์กรได้อย่างเหมาะสม
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ระยะสัน้
1. บริษทั เนว์ฟ จํากัด สามารถขายสินค้าให้กบั กลุ่มผูบ้ ริโภคในเขตอําเภอเมือง และ
อําเภอใกล้เคียง ในจังหวัดนราธิวาส ได้ตรงตามเป้าหมายทีว่ างไว้
2. สามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้ผบู้ ริโภคหันมา
เชื่อมันในสิ
่ นค้าประเภทเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ การให้คาํ ปรึกษาแนะนํา
ความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงคุณภาพการบริการหลังการขายทีจ่ ะได้รบั ไม่แตกต่างกับที่
อื่น
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3. เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดและสามารถขยายสาขาเพิม่ ไปยังจังหวัดที่
อยูข่ า้ งเคียงกับจังหวัดนราธิวาส
ระยะกลาง
1. สร้างวัฒนธรรมในการดําเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผนถึงการกําหนดกลยุทธ์ และ
เป้าหมายที่สามารถนํ าไปปฏิบตั ิได้จริง โดยอาศัยข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กรมาช่วยในการวิเคราะห์ให้ได้ผลทีใ่ กล้เคียงกับความเป็ นจริง
2. การเพิม่ ขึน้ ของกลุ่มผูบ้ ริโภคกลุ่มใหม่ทม่ี คี วามต้องการซือ้ สินค้าประเภทเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
ระยะยาว
1. เป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคูค่ า้ พันธมิตร ในการทีจ่ ะเพิม่ การให้บริการที่
รวดเร็ว การตัง้ ศูนย์จดั จําหน่าย ศูนย์ซ่อมบํารุงทีท่ นั สมัยจากคูค่ า้ พันธมิตร เช่น ACER,
TOSHIBA, SONY และอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้เพือ่ เพิม่ ความมันใจให้
่
กบั ผูบ้ ริโภค จนกลายเป็ น
พันธมิตรทีแ่ ข็งแกร่งและมันคงยั
่ งยื
่ น
2. สร้างความมังคั
่ ง่ มันคงให้
่
กบั กิจการในการดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม
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บทที่ 2
ทฤษฎีองค์ความรู้และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องปญั หาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของ
บริษทั เนว์ฟ จํากัดจึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษาทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ทราบ
ถึงสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรตลอดจน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อนําไปใช้
ในการกําหนดกลยุทธ์ให้กบั องค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด
ทฤษฎี นําเสนอเป็ นลําดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การวิเคราะห์ปญั หา และผลกระทบโดยแผนผังก้างปลา (Fish Bone)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Forces Analysis)
ทฤษฏีสว่ นประสมทางการตลาด (7Ps)
กลยุทธ์ระดับองค์กรและธุรกิจ
เทคนิคทีใ่ ช้ในการสร้างทางเลือกเพือ่ การกําหนดกลยุทธ์ระดับบริษทั หรือองค์กร
ทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

การวิ เคราะห์ปัญหา และผลกระทบโดยแผนผังก้างปลา (Fish Bone)
แผนผังก้างปลา หรือเรียกเป็ นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล
(Cause and Effect Diagram)
แผนผังสาเหตุและผลเป็ นแผนผังทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปญั หา (Problem) กับ
สาเหตุทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นไปได้ทอ่ี าจก่อให้เกิดปญั หานัน้ (Possible Cause) เราอาจคุน้ เคยกับ
แผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิ
มีล ัก ษณะคล้ า ยปลาที่เ หลือ แต่ ก้ า ง หรือ หลายๆ คนอาจรู้ จัก ในชื่อ ของแผนผัง อิชิก าว่ า
(Ishikawa Diagram) ซึง่ ได้รบั การพัฒนาครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิ
กาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึง่ แผนผังก้างปลาจะใช้ต่อเมือ่
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1. เมือ่ ต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปญั หา
2. เมื่อต้องการทําการศึกษา ทําความเข้าใจ หรือทําความรูจ้ กั กับกระบวนการอื่น ๆ
เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรูป้ ญั หาเฉพาะในพืน้ ทีข่ องตนเท่านัน้ แต่เมื่อมีการ
ทําผังก้างปลาแล้ว จะทําให้เราสามารถรูก้ ระบวนการของแผนกอื่นได้งา่ ยขึน้
3. เมื่อต้องการให้เป็ นแนวทางใน การระดมสมอง ซึง่ จะช่วยให้ทุกๆ คนให้ความสนใจ
ในปญั หาของกลุ่มซึง่ แสดงไว้ทห่ี วั ปลา

ภาพที่ 2.1 แผนผังก้างปลา
ผังก้างปลา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ส่วนปญั หาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึง่ จะแสดงอยูท่ ห่ี วั ปลา
2. ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อกี เป็ น
- ปจั จัย (Factors) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อปญั หา (หัวปลา)
- สาเหตุหลัก
- สาเหตุยอ่ ย
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์
ก่ อ นที่อ งค์ก รจะกํ า หนดกลยุ ท ธ์ จะต้อ งวิเ คราะห์ส ภาพภายในองค์ก รซึ่ง เป็ น การ
ตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรทีจ่ ะช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งทีจ่ ะใช้ให้เป็ นประโยชน์ กับจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไข ถึงแม้ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอกอาจเป็ นเชิงบวก แต่ถา้ หากภายในองค์กรขาด
ความพร้อม การดําเนินงานก็ยากทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้
(1) การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
(2) การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
(3) การกําหนดกลยุทธ์ระดับบริษทั กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่
‐ เทคนิคทีใ่ ช้ในการสร้างทางเลือกเพือ่ การกําหนดกลยุทธ์ระดับบริษทั
‐ เทคนิคและวิธกี ารกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
‐ เทคนิคและวิธกี ารในการกําหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)
การวิเ คราะห์ถึง ป จั จัย และสภาวะแวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก ร (SWOT
Analysis) จะกระทําเพื่อให้องค์กรมีความรูจ้ กั ตนเองในด้านทีส่ ามารถดําเนินงานได้เป็ นอย่างดี
ซึง่ เป็ นจัดแข็งขององค์กร และด้านทีย่ งั ดําเนินงานได้ไม่ดี ซึง่ เป็ นจุดอ่อน ทีอ่ าจถูกคูแ่ ข่งนําไปใช้
ในโจมตีในการแข่งขัน และทําให้องค์กรรู้ว่าสถานการณ์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เ อื้อ
ประโยชน์ และเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงานขององค์กรมีอะไรบ้าง เพื่อนําไปใช้ในการวางแผน
และแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึง่ แบ่ง
รายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
1. ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
S (Strengths) หมายถึง จุดแข็งขององค์กร
W (Weakness) หมายถึง จุดอ่อนขององค์กร
2. ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
O (Opportunities) หมายถึง โอกาสทีเ่ อือ้ ต่อการดําเนินธุรกิจให้กบั องค์กร
T (Threats) หมายถึง อุปสรรคทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร
การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในองค์ก รนั น้ หมายถึง การวิเ คราะห์โ ครงสร้า งองค์ ก ร
วัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ ทรัพยากรขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ฝ่ายการตลาด ฝ่าย
การเงิน ฝา่ ยทรัพยากรมนุ ษย์ ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ฝา่ ยผลิต ฝา่ ยพัฒนาผลผลิต หรือฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ด้านสาระสนเทศ เป็ นต้น โดยพิจารณาปจั จัยต่างๆ เหล่านี้ ว่ามีความแข็งแกร่งเพียงใด ถ้าเป็ น
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จุดแข็งขององค์กร ถือว่าเป็ น “Strengths” แต่ถา้ เป็ นปญั หา หรือจุดอ่อนขององค์กร ถือว่าเป็ น
“Weaknesses” นันเอง
่

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร - 7S Model (Seven-S Framework
of McKinsey Model)
โมเดลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปจั จัย
(Seven-S Framework of McKinsey Model) ของ R. Waterman ถูกสร้างขึน้ มาด้วยหลักการ
ที่ว่าต้องการให้องค์กร์ได้เกิดความเข้าใจว่าแต่ละปจั จัยนัน้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร โดยใน
ความสัมพันธ์น้ีองค์กรจะต้องปรับแนวทางของแต่ละตัวให้มคี วามสมดุลและเสริมซึ่งกันและกัน
ดังนัน้ โมเดลจะถูกใช้ประโยชน์หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่าปจั จัยตัวไหนต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อ
ไม่ได้อยูใ่ นลักษณะทีไ่ ปเสริมปจั จัยอื่นก็ตอ้ งปรับแนวกัน ดังรูปประกอบดังนี้
Strategy
กลยุ ท ธ์
Skill
ทั ก ษะ

Structure
โครงสร้ าง

Shared
Values
ค่ านิ ยมร่ ว ม
System
ระบบ

Style
สไตล์
Staff
บุ ค ลากร

ภาพที่ 2.2 ตัวแบบ 7 ปจั จัย (Seven-S Framework of McKinsey Model
จากรูปประกอบ ตัวแบบ 7 ปจั จัย (7S Model of McKinsey) มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
‐ Strategy - กลยุทธ์
‐ Structure - โครงสร้าง
‐ System - ระบบ
‐ Style - รูปแบบ
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‐ Staff - บุคลากร
‐ Skill - ทักษะ
‐ Shared values - ค่านิยมร่วม
เพื่อทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ ของ McKinsey’s 7 S Model จึงขอกล่าวในแต่ละ
องค์ประกอบโดยสรุป ดังนี้
1.1 Strategy – กลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคําถามที่
สําคัญ อาทิ องค์กรอยู่ท่ไี หนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ท่ไี หน พันธกิจของเราคืออะไร
พันธกิจของเราควรจะเป็ นอะไร และใครเป็ นผู้รบั บริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ และพอจะสรุปเป็ นข้อๆ ได้ดงั นี้
1) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร กําหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันขึน้ มาได้และเป็ นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรูว้ ่าจะใช้ความพยายามไปใน
ทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จในการให้บริการประชาชน
2) การบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการคิดค้นสิง่ ใหม่
และได้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบ ในการกระตุน้ ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กลยุทธ์
3) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็ นการดําเนินการโดยการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารทุก
ระดับ และมีความเข้าใจแผนกลยุทธ์ มีวสิ ยั ทัศน์ เป้าหมายร่วมกัน มีความเป็ นเจ้าของ และมี
ความผูกพันกับการดําเนินการตามกลยุทธ์ทร่ี ว่ มกันกําหนดไว้
1.2 Structure - โครงสร้าง
องค์กร (Organization) คือ โครงสร้างทีไ่ ด้ตงั ้ ขึน้ ตามกระบวนการ โดยมีการรับบุคลากร
ให้เข้ามาทํางานร่วมกันในฝา่ ยต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ หรือหมายถึง การจัดระบบ
ระเบียบให้กบั บุคคล ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป เพือ่ นําไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้
ดังนัน้ การจัดองค์กรจึงหมายถึงความพยายามของผู้บริหารที่จะต้องหาบุ คลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถ เพื่อทีจ่ ะมอบหมายงาน (Delegation) และอํานาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
(Authority)
การจัดองค์กรจึงมีความหมายต่อบุคคลที่จะเข้ามาร่วมกันทํางาน ซึ่งจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีการประสานงานซึ่งกันและกัน ดังนัน้ การจัดองค์กรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ
ดังนี้
- จุดประสงค์ขององค์กร และการวางแผนในการปฏิบตั งิ าน
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- กิจกรรมทีอ่ งค์กรต้องปฏิบตั ิ และหน้าทีห่ ลักขององค์กร
- ขอบเขตของอํานาจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ ทีบ่ ุคลากรจะต้องปฏิบตั ติ าม
- ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้างองค์กรให้เป็ นไปตามยุค
ตามสมัยเพราะโลกยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) นัน้ เราจะต้องเปลี่ยน
กระบวนการคิดให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
เนื่ องจากองค์กรในปจั จุบนั มีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดจี ะมีส่วนช่วยให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน (Work flow) ลดความซํ้าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้
ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ ริหารสามารถ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
1.3 System - ระบบ
ในการปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามทีก่ ําหนดไว้นอกจากการจัด
โครงสร้างทีเ่ หมาะสมและมีกลยุทธ์ทด่ี แี ล้ว การจัดระบบการทํางาน (Working System) ก็มี
ความสําคัญยิง่ อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply
System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ
1.4 Style – รูปแบบ
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารเป็ นองค์ประกอบทีส่ ําคัญอย่างหนึ่ง
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็ นผู้นําขององค์กรจะมีบทบาทที่สําคัญต่ อ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผูน้ ํ าที่ประสบความสําเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึน้ ความ
เป็ นผูน้ ํ า คือ ความสามารถที่มอี ทิ ธิพลเหนือบุคคลอื่นในด้านการกระทําตามที่ผูน้ ํ าต้องการให้
กระทํา รูปแบบของความเป็ นผูน้ ําสามารถจําแนกได้ 4 อย่าง คือ
1) ผูน้ ําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) คือ บุคคลทีส่ งการในสิ
ั่
ง่ ทีผ่ อู้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาต้องกระทําและคาดหวังว่าจะต้องมีการเชื่อฟงั โดยไม่มขี อ้ สงสัย
2) ผูน้ ําแบบมีสว่ นร่วม (Participative Leader) คือ บุคคลทีย่ อมให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตามอาจจะรักษาอํานาจหน้าทีข่ องการตัดสินใจที่
สําคัญเอาไว้
3) ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) คือ บุคคลทีไ่ ด้พยายามจะทํา
ในสิง่ ที่ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาส่วนใหญ่ต้องการ ในสถานการณ์ปจั จุบนั ผูน้ ํ าแบบประชาธิปไตยมี
ความสําคัญมาก เมื่อวิธกี ารดําเนินงานแบบทีมงานได้ขยายตัวออกไป นอกจากนัน้ ผูน้ ํ าแบบ
ดังกล่าวได้สนับสนุนคณะกรรมการและทีมงานเฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง เพื่อทีจ่ ะอภิปรายข้อปญั หา
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ตัง้ แต่กลยุทธ์ขององค์กร จนถึงการออกแบบงานใหม่ การคิดค้นการบริการใหม่ๆ การมีสว่ นร่วม
ของบุคลากร อันจะส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึน้
4) ผูน้ ํ าแบบเสรีนิยม (Laissez – Faire Leader) คือ บุคคลทีไ่ ม่ได้มสี ่วน
ร่วมกับการดําเนินงานของผูท้ อ่ี ยู่ใต้บงั คับบัญชาเลย การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ผูน้ ําจะปล่อยให้
สมาชิกของกลุ่มตัดสินใจทุกอย่างแนวโน้มในปจั จุบนั ทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่ง พบว่าผูบ้ ริหารระดับสูง
จะให้อาํ นาจแก่บุคคลระดับล่างมากขึน้ ร้อยละ 72 ของผูบ้ ริหารทีถ่ ูกสํารวจยืนยันว่าพวกเขาใช้
การมีส่วนร่วมมากขึน้ ให้ความสําคัญกับการสร้างความเห็นพ้องต้องกันมากขึน้ และการพึง่ พา
การติดต่ อสื่อสารมากกว่า การบัง คับ บัญ ชาในรูป แบบที่ดํา เนิ น การอยู่ใ นอดีต และผู้บ ริห าร
ระดับสูงจะไม่สงวนอํานาจไว้ทต่ี วั เองเพียงคนเดียว
1.5 Staff – บุคลากร
ทรัพยากรมนุ ษย์นับเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร องค์กรจะ
ประสบความสํ า เร็จ หรือ ไม่ ส่ ว นหนึ่ ง จะขึ้น อยู่ ก ับ การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resource Management : HRM) การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ ซึง่ เป็ นกระบวนการวิเคราะห์
ความต้องการทรัพยากรมนุ ษย์ในอนาคต แผนกลยุทธ์ท่อี งค์กรได้กําหนดไว้จะเป็ นตัวบ่งชี้ถึง
จํานวนความต้องการบุคลากรและการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร รวมถึงคุณลักษณะของบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับงานแต่ละประเภท และการ
จัดหาบุคลากรเข้าทํางาน เป็ นกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานในตําแหน่ งต่างๆ ภายใน
องค์กร โดยวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกผูส้ มัครทีเ่ หมาะสม
ปญั หาที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มที กั ษะ
หรือความชํานาญ จึงเป็ นอุปสรรคต่อองค์กรทีก่ ําลังขยายตัว ดังนัน้ องค์กรจึงต้องมีการฝึ กอบรม
และพัฒ นาบุ ค ลากร ตลอดจนการบริห ารค่ า ตอบแทน การประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน การ
โยกย้ายและปรับเปลี่ยนตําแหน่ งหน้าที่ เพื่อเพิม่ ขีดสมรรถนะสูงสุดของบุคลากรอันจะนํ าไปสู่
ผลสําเร็จขององค์กร
1.6 Skills – ทักษะ
ทักษะในการปฏิบตั ิงานของทรัพยากรบุคคลในองค์กรสามารถแยกทักษะออกเป็ น 2
ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ และทักษะความถนัด / ความชาญฉลาดพิเศษ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills)
เป็ นทักษะทีจ่ ะทําให้บุคลากรประสบความสําเร็จในงานอาชีพ ซึง่ ตาม The Dictionary
of Occupational Titles อธิบายว่า ทักษะด้านงานอาชีพสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม (ขึน้ อยูก่ บั
ว่าจะเน้นด้านใด) ได้แก่ (1) ข้อมูล (Data) (2) คน (People) (3) สิง่ ต่างๆ (Things) ในการทํา

16

แบบฟอร์มการจําแนกทักษะ โดยการนํ ากระดาษเปล่ามาแล้วเขียนหัวเรื่องว่า “งานที่ฉันพอใจ
มากที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามา” แล้วเขียนเรียงความสัน้ ๆ บรรยายเกี่ยวกับงาน โดยการเขียน
รายละเอีย ดให้ม ากที่สุ ดเท่าที่จ ะทํา ได้เ กี่ย วกับ หน้ า ที่ (Duties)
และความรับ ผิด ชอบ
(Responsibilities) งานทีพ่ อใจเป็ นอย่างไร ในการเขียนเรียงความนี้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นงาน (Job)
ทีช่ อบทัง้ หมด แต่เป็ นรายละเอียดของงาน (Task) ทีพ่ อใจทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยทํา อาจจะมีตําแหน่ ง
งานทีไ่ ม่ได้พอใจจริงๆ แต่อาจมีหน้าที่ (Duty) เฉพาะอย่างหนึ่งในงาน ซึง่ ชอบจริงๆ ต่อจากนัน้
จึงเขียนงานอื่นๆ อีก 2 งาน (Two other tasks) ทีเ่ คยทําโดยจะเป็ นเรียงความ 3 เรื่อง แล้วจึง
ขีดเส้นใต้ทกั ษะ (Skills) ซึง่ ได้กล่าวถึงบ่อยทีส่ ดุ ก็จะได้ทราบถึงทักษะทีจ่ าํ เป็ นในงานอาชีพ
2) ทักษะ ความถนัด / ความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents)
สําหรับจุดมุง่ หมายการวางแผนงานอาชีพ ความถนัดของบุคคลมักได้รบั การวัดโดยการ
ทดสอบ เช่น แบบทดสอบความถนัดทัวไป
่ (General Aptitude Test Battery (GATB))
เครื่องมือวัดชนิดนี้เป็ นการวัดความถนัดต่างๆ ทีห่ ลากหลาย ซึง่ ประกอบด้วย ระดับสติปญั ญา
ความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ความเข้ า ใจด้ า นเครื่อ งจัก ร ความสามารถด้ า นศิ ล ปะ
ความสามารถด้านดนตรี ฯลฯ ซึง่ การวัดเหล่านี้จะมีความสําคัญต่อการเลือกงานอาชีพ
1.7 Shared values – ค่านิยมร่วม
ค่านิยมและบรรทัดฐานทีย่ ดึ ถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรทีไ่ ด้กลายเป็ นรากฐานของ
ระบบการบริหาร และวิธกี ารปฏิบตั ิของบุคลากรและผูบ้ ริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่า
วัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คอื ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทาง
ปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทัวไปแล้
่
วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุ คลิกภาพและ
เป้าหมายของผูก้ ่อตัง้ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านัน้ จะกําหนดบรรทัดฐาน เป็ น
พฤติกรรมประจําวันขึน้ มาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทัวทั
่ ง้ องค์กร
และบุคลากรกระทําตามค่านิยมเหล่านัน้ แล้วองค์กรก็จะมีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง
ผูบ้ ริหารที่บรรลุความสําเร็จโดยทัวไปจะปลู
่
กฝงั วัฒนธรรมพิเศษที่แทรกซึมไปทัวทุ
่ ก
ด้านขององค์กร ทัง้ นี้เนื่องจากรากฐานของค่านิยมทีอ่ งค์กรได้สร้างขึน้ มาจะได้รบั อิทธิพลจาก
ปจั จัยหลายๆ อย่าง เช่น ผลผลิต ลักษณะของการแข่งขัน ประเภทของลูกค้า และเทคโนโลยี
องค์กรที่ประสบความสําเร็จสูงจะมุ่งค่านิยมที่โดดเด่น เช่น การบริการ คุณภาพผลผลิตและ
บริการ การคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ ความรวดเร็วหรือประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ
การศึกษาในอเมริกา พบว่า บริษทั ทีด่ เี ด่นจะมีปจั จัยทีส่ าํ คัญของวัฒนธรรมองค์กร อาทิ
1) การดําเนินการทีม่ คี วามคล่องตัวและค่อนข้างจะไม่เป็ นทางการจนเกินไป
2) การให้ความใกล้ชดิ กับประชาชนผูร้ บั บริการ และรับฟงั ปญั หาอย่างตัง้ ใจ
3) การให้ความเป็ นอิสระแก่บุคลากรและการเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อการคิดค้น
สิง่ ใหม่
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4) การเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บุคลากรผูป้ ฎิบตั จิ ะถูกมองว่าอยู่
ใกล้ชดิ ทีส่ ุดกับการปฏิบตั งิ านและเหมาะสมทีส่ ุดทีจ่ ะเสนอเทคนิคเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
5) การบริหารงานแบบมีความใกล้ชดิ และผลักดันด้วยค่านิยมร่วมกัน องค์กรที่
ดีเด่นจะมีความชัดเจนในพันธกิจทีก่ าํ หนดและดําเนินการปลูกฝงั ค่านิยมอย่างจริงจัง
6) มีการกระจายงานทีย่ นื อยู่บนพืน้ ฐานของทักษะอย่างเดียวกันหรือมีความ
เกีย่ วพันกัน
7) มีโครงสร้างองค์กรทีเ่ รียบง่ายและมีสายงานการบังคับบัญชาค่อนข้างสัน้
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร - PEST Analysis
เป็ นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities)
และข้อจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) ซึง่ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประเมิน
แจกแจงและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้แก่ผูบ้ ริหารและบุคลากร
ภายในองค์กรได้รบั ทราบ PEST Analysis เป็ นหลักนิยมทัวไป
่ ซึง่ มีองค์ประกอบดังรูป
External Environment
?อุภัปยสรรค
คุกคาม
Politics
การเมือง
International
Economics
ต่างประเทศ Operational Environment
เศรษฐกิ จ
ชุมชน
ตลาดแรงงาน
ตลาด
องค์กการ
าร ลูกค้า
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย องค์
คู่แข่ง
ผูส้ ่งวัตถุดิบ
Social
Technology
สั
ง
คม
เทคโนโลยี

? โอกาส

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายใน
1.1 การเมือง (Political Component = P)
เป็ นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทัง้ ในเชิงบวก
และเชิงลบต่อการดําเนินงานขององค์กร เช่น
- นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ
ฐบาล
- ความมันคงของรั
่
- บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง
- ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง
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- พฤติกรรมทางการเมือง
- กลุ่มผูม้ อี ทิ ธิพล / เครือข่ายพันธมิตร
- ฯลฯ
1.2 เศรษฐกิจ (Economic Component = E)
- เป็ นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับจุลภาค ซึง่ หมายถึงระบบ
เศรษฐกิจทัง้ ในและระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- ผลผลิตมวลรวมในประเทศ
- การค้าระหว่างประเทศและดุลการชําระเงิน
- อัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
- อัตราการว่างงาน
- ภาวะการจ้างงานและค่าแรง
- การลงทุนภาคเอกชน
- อัตราเพิม่ ของระดับราคาและดัชนีราคา
- ราคานํ้ามันดิบ
- ภาษีอากรและการใช้จา่ ยของรัฐบาล
- หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง
- การเงินการธนาคาร
- สภาพปญั หาของสาขาการพัฒนา / บริการ
- ฯลฯ
1.3 สังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural Component = S)
เป็ นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ
- ระดับการศึกษาและอัตราการรูห้ นังสือของประชากร
- จํานวนประชากร โครงสร้างของประชากร
- ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม
- แบบแผนการดําเนินชีวติ และพฤติกรรม การประกอบอาชีพ
- คุณภาพชีวติ
- ลักษณะของชุมชน และการตัง้ ถิน่ ฐาน
- การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- การกระจายรายได้และความเป็ นธรรมในสังคม
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สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมศิ าสตร์
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การคมนาคมและการติดต่อสือ่ สาร
ระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม
ฯลฯ

1.4 เทคโนโลยี (Technological Component = T)
เป็ นการวิเคราะห์สภาพการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีทจ่ี ะมีผลต่อการดําเนินงาน เช่น
การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจยั และพัฒนาในสาขาที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อตั โนมัติ
ต่าง ๆ
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร – การวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม
(Five Forces Analysis)
จากแนวคิดของ Michael E. Porter สภาวะการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจจะขึน้ อยูก่ บั
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีอ่ งค์กรธุรกิจนัน้ อยู่ ซึง่ ขึน้ กับปจั จัยทีส่ าํ คัญ 5 ประการ หรือ
ทีเ่ รียกว่าFive-Forces Model ประกอบด้วย
Five Forces Model
Threats of
New Entrants

Bargaining Power
of Suppliers

Rivalry Among
Existing Firms

Bargaining Power
of Buyers

Threats of
Substitute Products

ภาพที่ 2.4 ตัวแบบ 5 ปจั จัยในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Forces Model)
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1. การคุกคามจากผูเ้ ข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants)
2. อํานาจการต่อรองของผูค้ า้ วัตถุดบิ (Bargaining Power of Firm’s
Suppliers)
3. อํานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Firm’s Customers)
4. การคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products)
5. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry)
1. การคุกคามจากผูเ้ ข้ามาใหม่ (Threats of new entrants)
- ความประหยัดจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of Scale)
- เสียเปรียบในด้านต้นทุน
- ความแตกต่างของสินค้า ทัง้ รูปร่าง การยอมรับ ความซื่อสัตย์ต่อยีห่ อ้
- ความต้องการเงินทุน
- ค่าใช้จา่ ยจากการเปลีย่ นผูค้ า้ วัตถุดบิ (Switching Costs)
- การเข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่าย
2. อํานาจต่อรองของผูค้ า้ วัตถุดบิ (Bargaining power of suppliers)
- มีผขู้ ายวัตถุดบิ น้อยราย หรือไม่มสี นิ ค้าทดแทน
- ลูกค้าไม่มคี วามสําคัญต่อผูข้ ายวัตถุดบิ
- ผูข้ ายวัตถุดบิ มีความสําคัญต่อลูกค้า
- ค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นผูข้ ายวัตถุดบิ ใหม่ (switching cost) สูง
- การทํา Forward integration โดยผูข้ ายวัตถุดบิ
3. อํานาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining power of customers)
- สินค้าหรือวัตถุดบิ มาตรฐานไม่มคี วามแตกต่าง
- การทํา Backward integration โดยผูซ้ อ้ื
- การรูโ้ ครงสร้างต้นทุน
- กรณีราคาเคลื่อนไหวง่ายโดยผูซ้ อ้ื
- ต้นทุนจากผูซ้ อ้ื เป็ นสัดส่วนสูงของต้นทุนรวม
- วัตถุดบิ มีความสําคัญน้อยในเรือ่ งต้นทุนและคุณภาพของสินค้าสุดท้าย
- ผูซ้ อ้ื ได้หรือมีกาํ ไรตํ่า
4. การคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threats of substitute products)
- แนวโน้มของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
- แนวโน้มของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
5. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry)
- คูแ่ ข่งทีส่ มดุลกัน
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การเติบโตของอุตสาหกรรมช้า
ค่าใช้จา่ ยคงทีม่ รี ะดับสูง
สินค้าไม่มคี วามแตกต่าง และ switching cost สูง
เกิดการเพิม่ กําลังการผลิต
ยังมีผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์อยู่
คูแ่ ข่งออกจากธุรกิจได้ยาก (Exit Barriers)

แนวคิ ดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps)
Payne Adrian (1933) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการให้บริการ เป็ น
ปจั จัยทีต่ อ้ งพิจารณาเพื่อกําหนดตําแหน่งของการบริการและกําหนดส่วนตลาดของธุรกิจบริการ
ส่วนประกอบ แต่ละส่วนของส่วนประสมทางการตลาดจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน และต้อง
สอดคล้องกันเพือ่ ให้การดําเนินงานด้านการตลาดประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
Kotler (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะมีความแตกต่างจากส่วน
ประสมทางการตลาดของสินค้าทัวไป
่ กล่าวคือ จะต้องเน้นถึงพนักงาน กระบวนการให้บริการ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทัง้ สามส่ว นเป็ นป จั จัยหลักในการส่งมอบบริการ ดังนัน้ ส่ว น
ประสมทางการตลาดบริการ จึงประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริม การตลาด พนักงาน กระยวนการให้บริการ และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ

ภาพที่ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
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ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ 2542 : 50) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาด
บริการ บริการ (Service) เป็ นกิจกรรมทีส่ นองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีการซื้อ ผูซ้ ้อื ต้องพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณภาพ และประโยชน์ ท่ไี ด้จากการบริการที่จะได้รบั ผูข้ ายต้องสร้างความเชื่อมันโดยจะต้
่
อง
พยายาม หาหลัก ประกัน ให้ผู้ซ้ือ สามารถตัด สิน ใจเร็ว ขึ้น ได้แ ก่ คุ ณ ภาพสิน ค้า หรือ บริก าร
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) การส่งเสริมการขาย(Promotion)
บุคลากร (People) กระยวนการให้บริการ (Process) องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical
Evidence)
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
บริการจะเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ไม่มตี วั ตนไม่สามารถจับต้อง
ได้ มีลกั ษณะเป็ นอาการนาม ไม่ว่าเป็ นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว สบายใจ การ
ให้ความเห็น การให้คาํ ปรึกษา เป็ นต้น
การบริก ารจะต้อ งมีคุ ณ ภาพเช่ น เดีย วกับ สิน ค้า แต่ คุ ณ ภาพของบริก ารจะต้อ ง
ประกอบมาจากหลายปจั จัย ที่ประกอบกัน ทัง้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของ
พนักงาน และความทันสมัยของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและต่อเนื่องของขัน้ ตอนการส่งมอบ
บริการ ความสวยงามของอาคารสถานที่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน การบริการ
สามารถแย่งตามลักษณะ ความจําเป็ นได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. บริการจําเป็ น เป็ นบริการที่เ กิดเป็ นครัง้ คราว ลูกค้ามีความจําเป็ นต้องมาใช้
บริการอาจเนื่องมาจากสภาพร่างกาย เวลา การป้องกันความเสีย่ ง และปจั จัยอื่นๆ หากไม่มาใช้
บริการอาจทําให้รา่ งกายไม่แข็งแรง ไม่กลับสูส่ ภาวะปกติ และเสียเวลา
2. บริการฟุม่ เฟือย เป็ นบริการทีเ่ กิดเป็ นครัง้ คราวเช่นกัน แต่ลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องมา
ใช้บริการ สาเหตุของการใช้บริการประเภทนี้คอื ความต้องการด้านความสวย ความงาม ความ
ทันสมัย เช่น บริการทําศัลยกรรมความงาม บริการทําสีผม ทําเล็บ บริการท่องเทีย่ ว
ขัน้ ตอนการส่งมอบบริการ แบ่งตามลักษณะ ความจําเป็ นได้ 2 ประเภทคือ
1. บริการจําเป็ น เป็ นบริการลูกค้ามีความจําเป็ นต้องมาใช้บริการ หากไม่มาใช้
บริก ารอาจทํ า ให้ ร่ า งกายไม่ แ ข็ง แรง ไม่ ก ลับ สู่ ส ภาวะปกติ และเสีย เวลา เช่ น บริก าร
รักษาพยาบาล ตัดผม เป็ นต้น
2. บริการฟุม่ เฟื อย เป็ นบริการทีล่ ูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องมาใช้บริการ สาเหตุของการใช้
บริการ คือ ความต้องการด้านความสวย ความงาม ความทันสมัย เช่น บริการความงาม เป็ นต้น
สินค้าทีม่ ตี วั ตน จะมีการพัฒนาหีบห่อ รวมถึง การนํ าเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความน่ าสนใจ ใน
สินค้า ส่วนการบริการ เป็ นสินค้าทีไ่ ม่มตี วั ตน สัมผัสไม่ได้ การเปลีย่ นแปลงเป็ นไปได้ชา้
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริหารจะต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์ทงั ้ ผลิตภัณฑ์หลัก
และองค์ประกอบเสริมในส่วนที่เป็ นบริการควบคู่กบั ตัวผลิตภัณฑ์ โดยให้สอดคล้องกับความ

23

ต้องการของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน การบริการส่วนความเป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์
หรื อ ความพึ ง พอใจที่ ผู้ ข ายจัด ทํ า ขึ้น เพื่ อ เสริ ม กับ สิน ค้ า เพื่ อ ให้ ก ารขายและใช้ สิ น ค้ า มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
กลยุทธ์การพัฒนาบริ การใหม่
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547: 167-168) การประสบความสําเร็จในการทํา
การตลาดบริการ ไม่ใช่เพียงแค่การดําเนินงานในบริการเดิม ทีม่ อี ยูใ่ ห้ดเี ท่านัน้ แต่ตอ้ งพยายาม
สร้า งสรรค์ บ ริก ารใหม่ ๆ เพื่อ สนองตอบความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภคที่มีก ารเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา ทัง้ นี้ คําว่า “ใหม่” ในพจนานุ กรมของนักการตลาดบริการ หมายถึง นวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1. นวัตกรรมบริการใหม่ (Major Service Innovations) คือ การสร้างสรรค์บริการ
หลักใหม่ ทีย่ งั ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน
2. นวัตกรรมกระบวนการให้บริการใหม่ (Major Service Innovations) ลักษณะนี้
เป็ นบริก ารใหม่ท่ีใ ช้วิธี หรือ กระบวนการใหม่ๆ ในการให้บ ริก าร ซึ่งทํา ให้ ผู้บ ริโ ภคได้ร บั
ผลประโยชน์มากขึน้ เป็ นการลดขัน้ ตอน และช่วยแก้ปญั หาในด้าน การคอรัปชัน่
3. บริการใหม่ (New Service Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่สาํ หรับตลาดลูกค้าเดิม
ทีบ่ ริษทั ให้บริการอยูใ่ นปจั จุบนั ซึง่ เป็ นบริการทีบ่ ริษทั ไม่เคยเสนอให้แก่ลกู ค้าเดิมมาก่อน
4. การขยายสายผลิตภัณฑ์บริการ (Product Line Extensions) เป็ นบริการทีใ่ หม่
ในลัก ษณะของ การเพิ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่เ ข้า ไปในสายผลิต ภัณ ฑ์ป จั จุ บ ัน และการใช้วิธีก าร
ให้บริการแบบใหม่ทแ่ี ตกต่างออกไปจากวิธกี ารเดิม
5. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Product Improvement) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะ (Features) ของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้บริการอยูใ่ นปจั จุบนั เช่น การปรับปรุงทีผ่ ลิตภัณฑ์
หลัก ทําให้บริการเร็วขึน้ รวมถึง การปรับปรุงทีบ่ ริการเสริม แม้แต่การขยายเวลา หรือสถานที่
ในการให้บริการ ก็ถอื เป็ นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดว้ ยเช่นกัน
6. เปลีย่ นแปลงรูปแบบ (Style Changes) เป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ทท่ี ํา
ได้ง่า ยที่สุ ด อีก ทัง้ ยัง เป็ น สิ่ง ที่เ ห็น ได้อ ย่า งชัด เจน เช่ น การเปลี่ย นแปลงเครื่อ งแบบ ของ
พนักงานให้เหมาะสมกับสมัยนิยมลักษณะแบบนี้เหมือนการทีส่ นิ ค้ามีการเปลีย่ นแปลงหีบห่อแต่
เนื้อในยังเหมือนเดิมนันเอง
่
2. ราคา
ราคาเป็ นสิง่ ที่กําหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตัง้ ราคาสูงทําให้ธุรกิจมีรายได้
สูงขึน้ การตัง้ ราคาตํ่าก็จะทําให้รายได้ของธุรกิจตํ่า ซึง่ อาจนําไปสูภ่ าวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม
ก็มไิ ด้หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตัง้ ราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะการมีคู่แข่ง
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หากตัง้ ราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนัน้ ต่อไป หากธุรกิจตัง้ ราคาตํ่าก็จะนํ าไปสู่
สงครามราคา เนื่องจากคูแ่ ข่งรายอื่นๆ สามารถลดราคาตามได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ในมุมมองของลูกค้า การตัง้ ราคามีผลเป็ นอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของ
ลูกค้า และราคาของบริการเป็ นปจั จัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่ได้รบั กล่าวคือ ราคาสูง
คุณภาพในการบริการน่าจะสูงด้วย ทําให้มโนภาพหรือความคาดหวังของลูกค้าต่อบริการทีไ่ ด้รบั
จะสูงด้วย แต่ผลทีต่ ามมาคือ บริการต้องมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ในขณะที่
การตัง้ ราคาตํ่าลูกค้ามักคิดว่าจะได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพน้อยลงไปด้วย ซึ่งถ้าตํ่ามากๆ ลูกค้า
อาจจะไม่ใช้บริการได้ เนื่องจากไม่กล้าเสี่ยงต่อบริการที่จะได้รบั ดังนัน้ การตัง้ ราคาในธุรกิจ
บริการเป็ นเรื่องทีซ่ บั ซ้อน ยากกว่าการตัง้ ราคาสินค้ามาก ซึง่ ผูบ้ ริหารต้องไม่ลมื ว่าราคาจะเป็ น
เงินที่ลูกค้าต้องจ่ายออกไป เพื่อรับบริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ดังนัน้ การที่ธุรกิจตัง้ ราคาไว้สูง ก็
หมายความว่ า ลู ก ค้า ที่ม าใช้ บ ริก ารต้ อ งจ่ า ยเงิน สู ง ด้ว ย ผลที่ต ามมาก็คือ ลู ก ค้า จะมีก าร
เปรียบเทียบราคากับคูแ่ ข่ง หรืออย่างน้อยจะเปรียบเทียบกับความคุม้ ค่ากับสิง่ ทีไ่ ด้รบั
การตัดสินใจ จะเกี่ยวกับการกําหนดราคาเบื้องต้น สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ การ
กําหนดส่วนเพิม่ (Mark up) การกําหนดส่วนลดต่างๆ (Discount) แก่ลูกค้า การปรับปรุงราคา
ให้สอดคล้อง กับการเคลื่อนไหวของต้นทุน สอดคล้องกับขัน้ ตอนต่างๆ ในวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
ราคา เป็ นกลไกที่สําคัญ ที่มกั จะสามารถดึงดูดความสนใจลูกค้า สามารถสร้างปฏิกิรยิ าจาก
ลูกค้าได้งา่ ย การยอมรับราคาทีก่ ําหนดขึน้ หรือไม่ของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย มีผลต่อแผนงาน
ต่างๆ ที่กําหนดขึ้นได้อย่างมากมาย ถึงจะเป็ นเพียงปจั จัยหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด
ราคาจึงเป็ นปจั จัยสําคัญในการตัดสินใจที่ผูบ้ ริหารการตลาดต้องให้ความสนใจมากเป็ นพิเศษ
(สุดาดวง เรือ่ งรุจริ ะ, 2538 : 5)
กลยุทธ์ราคาค่าบริ การ
พิจารณาดูจากโครงสร้างทางด้านราคา 3 ด้านด้วยกันคือ
1. การตัง้ ราคาจากโครงสร้างทางด้านต้นทุน คิดต้นทุนแรงงานตามหน่ วยของ
แรงงานทีใ่ ส่เข้าไปในการให้บริการ
2. การตัง้ ราคา จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม อ้างอิงราคาของคู่แข่ง ใน
ความเป็ นผูน้ ํา หรือ ในตลาดนัน้ มาเป็ นเกณฑ์ในการตัง้ ราคาเพื่อประหยัดเวลา ได้แก่งานบริการ
ทีค่ อ่ นข้างเป็ นมาตรฐานเดียวกันตลอดเวลา
3. การตัง้ ราคาตามดีมานด์ มองจากลูกค้าเป็ นหลักการตัง้ ราคาว่า บริการทีล่ ูกค้า
ยินดีจา่ ย ควรจะราคาเท่าใด ปญั หาของการตัง้ ราคาวิธนี ้ีคอื มูลค่าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับตัวเงินจะเป็ น
ปญั หาหลักในการคํานวณค่า บริการในสายตาของลูกค้า การคิดค่า บริการสามารถตัง้ ราคา
ค่าบริการให้สงู ขึน้ ได้ เพื่อแลกกับมูลค่าทีล่ ูกค้ารูส้ กึ ว่า คุม้ ค่าในการซือ้ บริการ มูลค่า : ของราคา
ถูก ลูกค้าให้ความหมายกับมูลค่ากับราคาทีถ่ ูกแต่เพียงอย่างเดียวซึง่ ลูกค้าจะรูส้ กึ ว่าคุม้ ค่า
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3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย
สุดาดวง เรื่องรุจริ ะ (2538: 6) การตัดสินใจจะเกีย่ วกับการเลือกสถานที่ เวลา ที่
สินค้าและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขายให้ถงึ ตลาดเป้าหมาย โดยบุคคลทีเ่ หมาะสมสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนัน้ ๆ กิจการจะตัดสินใจเลือกช่องทาง การจัดจําหน่ าย ตัดสินใจพัฒนา
ระบบการขนส่ง และ จัดระบบการเก็บรักษาสินค้า เพื่อให้สนิ ค้าถูกนําไปเสนอขาย ในสถานที่ ที่
ลูกค้า จะต้องการซื้อ และในเวลาที่ลูก ค้า เกิด ความต้อ งการ การตัดสิน ใจเลือกช่อ งทางการ
จําหน่ าย จะตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้คนกลางหรือไม่ และทําอย่างไรจึงจะได้รบั ความร่วมมือจาก
คนกลาง รวมถึงการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบการส่งมอบ การบริการ
ส่ง ข่า วสารทางอิน เตอร์เ น็ ต เนื่ อ งจากไม่มีส ถานที่ใ ห้พ บเห็น ได้ อาจจะใช้ก ารสื่อ สารผ่า น
โทรศัพ ท์ และ คอมพิว เตอร์ หรือ ใช้ ก ารผ่ า นตัว กลางซึ่ ง เป็ น องค์ ก รอื่น โดยจะได้ ร ับ
ค่าธรรมเนียม หรือเปอร์เซ็นจากราคาขาย และการติดต่อกับลูกค้า สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ทีถ่ อื เป็ นกล
ยุทธ์ในด้านบริการ ได้แก่ ความรวดเร็ว และความสะดวก ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ลูกค้าคาดหวังไว้ว่าจะ
ได้รบั
ในการให้บริการนัน้ สามารถให้บริการผ่านช่องทางจัดจําหน่ ายได้ 4 วิธีคอื การ
ให้บริการผ่านร้าน (Outlet) การให้บริการแบบนี้เป็ นแบบทีท่ ํากันมานาน เช่น ร้านตัดผม ร้าน
ซักรีด ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ ต ให้บริการด้วยการเปิ ดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรือใน
ห้า งสรรพสิน ค้า แล้ว ขยายสาขาออกไปเพื่อ ให้บ ริก ารลู ก ค้า ได้สูง สุ ด โดยร้า นประเภทนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทําให้ผูร้ บั บริการและผู้ให้บริการมาพบกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยการเปิ ด
ร้านค้าขึน้ มา ได้แก่
a. การให้บริการถึงบ้านลูกค้าหรือสถานทีท่ ล่ี กู ค้าต้องการ
การให้บริการแบบนี้เป็ นการส่งพนักงานไปให้บริการถึงทีบ่ า้ นลูกค้าหรือสถานที่
อื่นตามความสะดวกของลูกค้า เช่น การบริการจัดส่งอาหารตามสัง่ การให้บริการส่งพยาบาลไป
ดูแลผูป้ ว่ ย การส่งพนักงานทําความสะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถงึ ที่
ทํางานลูกค้า การจ้างวิทยากรมาฝึ กอบรมทีโ่ รงแรมแห่งหนึ่ง การให้บริการแบบนี้ธุรกิจไม่ตอ้ งมี
การจัดตัง้ สํานักงานที่หรูหราหรือการเปิ ดเป็ นร้านให้บริการ สํานักงานอาจจะเป็ นของเจ้าของ
บ้าน หรือ อาจจะมีสํานักงานแยกต่างหาก แต่ลูกค้าติดต่อธุรกิจด้วยการโทรศัพท์หรือโทรสาร
เป็ นต้นการให้บริการผ่านตัวแทน ซึง่ การให้บริการแบบนี้เป็ นการขยายธุรกิจด้วยการขายแฟรน
ไชส์ หรือการจัดตัง้ ตัวแทนในการให้บริการ เช่น แมคโดนัลส์หรือเคเอฟซีทข่ี ยายธุรกิจไปทัวโลก
่
บริษทั การบินไทยขายตั ๋วเครื่องบินผ่านบริษทั ท่องเที่ยว และโรงแรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเชอรา
ตัน แมริออตต์ เป็ นต้น
4.2 การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการแบบนี้เป็ นบริการทีค่ ่อนข้างใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลด
ต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพือ่ ทําให้การบริการเป็ นได้อย่างสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่
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เช่น การให้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลกเงินตราต่างประเทศ เก้าอีน้ วดอัตโนมัติ เครื่อง
ชังนํ
่ ้ าหนัก หยอดเหรียญตามศูนย์การค้า การให้บริการดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต
4. การส่งเสริ มการขาย
การตั ด สิ น ใ จ จ ะ เ กี่ ย ว กั บ กา ร เ ลื อ ก วิ ธี ก ารต่ างๆ ที่ จ ะสื่ อ ค ว า ม ห ม า ย
(Communication) กับตลาด เป้าหมาย ให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขาย โดย
ผ่านสื่อการโฆษณา จะเกีย่ วข้องกับการเลือกสื่อ การขายโดยบุคคล หรือ การขายโดยพนักงาน
ขาย จะคํานึงถึง การสรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรม การจ่ายค่าตอบแทน การส่งเสริมการขาย จะ
เป็ นการเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า การแจกตัวอย่างให้ทดลองใช้ ของ
แถม การลดราคา เป็ นต้น และในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เป็ นการเสนอข่าวสารต่ างๆ
เกี่ยวกับกิจการ การสร้างภาพพจน์ท่ดี ขี องกิจการ โดยผ่านสื่อมวลชน กิจการจะเสียค่าใช้จ่าย
เฉพาะการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างข่าวเท่านัน้ ซึ่งเป็ นจํานวนน้อยกว่าการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี กับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกิจการ
การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการมีความคล้ายกับธุรกิจขายสินค้า กล่าวคือ
การส่ ง เสริม การตลาดของธุ ร กิจ บริก ารทํา ได้ใ นทุ ก รูป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การให้ขา่ ว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ซึง่ การบริการที่
ต้องการเจาะลูกค้าระดับสูง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่วนบริการที่
ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคาค่อนข้างตํ่า ต้องอาศัยการลดแลกแจก
แถม เป็ นต้น สําหรับในธุรกิจบริการ การส่งเสริมการตลาดทีน่ ิยมใช้กนั มาก เช่น โครงการสะสม
คะแนน การลดราคาโดยใช้ช่วงเวลาการสมัครเป็ นสมาชิก การขายบัตรใช้บริการล่วงหน้า เป็ น
ต้น
5. บุคลากร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก ารนั ้น จะขึ้ น อยู่ ก ั บ การที่ บุ ค คลปฏิ บ ั ติ ต อบต่ อ กั น สองฝ่ า ย
(Interaction) คือระหว่าง ลูกค้า กับพนักงาน ของบริษทั สภาพของการปฏิบตั ติ อบต่อกัน สอง
ฝ่ายมีอทิ ธิพลต่อการรับรูข้ องลูกค้า ในด้านคุณภาพของบริการเป็ นอย่างมาก ลูกค้ามักตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่ได้รบั จากการประเมินบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ บริษทั ที่ประสบ
ความสําเร็จส่วนใหญ่มกั ทุม่ เทความพยายามกับการรับ และคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การ
จูงใจพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ม่ี หี น้าทีโ่ ดยตรงกับลูกค้า
ห่วงโซ่ของบริการและกําไร คือ การลงทุนในด้านพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ทีจ่ ะ
ช่วยให้พนักงาน ในส่วนหน้ าที่ให้บริการลูกค้า สามารถดูแลลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น ระบบการจ่าย
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ผลตอบแทนทีผ่ ูกกับผลการทํางานในทุกระดับ ห่วงโซ่น้ีเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างการทํากําไร
กับลูกค้าทีม่ คี วามภักดี & พนักงานบริการทีม่ คี วามสุขกับงาน
6. กระบวนการให้บริ การ
กระบวนการให้บริการ (Process) เป็ นกระบวนการออกแบบการส่งมอบบริการให้
ลูกค้า ถ้าการออกแบบทําได้ดกี ารส่งมอบบริการก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถูกต้องตรง
เวลาอย่างสมํ่าเสมอ
คุณภาพงานบริการ ขึน้ อยู่กบั ความคาดหวังของลูกค้าเป็ นหลักใหญ่ นักการตลาด
จึงกําหนดป จั จัย ที่มีอิท ธิพล กับการสร้างความคาดหวังของลูกค้า ต่ อการประเมินคุณภาพ
บริการไว้ 4 ปจั จัย
1. Word of Mouth and Communication หาข้อมูลด้วยการสอบถามจาก
เพือ่ นหรือญาติทเ่ี คยใช้บริการนัน้ ๆ มาก่อน
2. Personal Needs and Preferences เป็ นความต้องการทีเ่ ป็ นรสนิยม
ส่วนตัว อันเนื่องมาจากพืน้ ฐานทางด้านสังคม การศึกษา ครอบครัว ศาสนา & วัฒนธรรม
3. Past Experiences เป็ นประสบการณ์ในอดีตทีส่ ะสมมา ถ้าลูกค้าไม่เคย
ได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษในลักษณะนี้มาก่อน แต่ได้รบั เป็ นครัง้ แรก ลูกค้าจะรูส้ กึ พอใจเป็ นพิเศษ
เหนือความคาดหมาย
4. External Communication ได้แก่ การลงโฆษณาเพื่อสร้างภาพพจน์ เป็ น
การให้ขอ้ มูลลูกค้าล่วงหน้า เพือ่ ให้ลกู ค้าสะสมข้อมูล ในการสร้างความคาดหวัง ก่อนตัดสินใจมา
ใช้บริการ สินค้าของบริษทั เป็ นต้น
การรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามทีล่ กู ค้าหวังไว้ ต้องคํานึงถึงปจั จัย ดังนี้
1. Reliability ผลงานการบริการให้ได้อย่างทีโ่ ฆษณาไว้ และมีความถูกต้อง
แม่นยําทุกครัง้
2. Tangibles สินค้าบริการจะจับต้องได้ยาก แต่พยายามสร้างองค์ระกอบทาง
กายภาพอื่นมาประกอบกับการบริการไม่ว่าจะเป็ นสถานทีใ่ ห้บริการวัสดุทใ่ี ช้ในการเผยแพร่การ
บริการอุปกรณ์เครือ่ งมือต่างๆ ต้องดูแล้วเหมาะสมกลมกลืน
3. Responsiveness เจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้บริการ จะต้องถูกฝึ กมาอย่างดี ตัง้ ใจและ
เอาใจใส่พร้อมทีจ่ ะให้บริการลูกค้าทันที
4. Assurance พนักงานบริการ จะต้องมีความรูเ้ ป็ นอย่างดี และแสดงออกถึง
ความมีน้ําใจเอาใจใส่ถงึ ความต้องการ
5. Empathy ต้องคอยดูแลและเอาใจใส่ลูกค้า สนองตอบความต้องการ ที่
เฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้เป็ นพิเศษ
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จะเห็นได้ว่าปจั จัยทัง้ 5 ดังกล่าวข้างต้น รวมกันเป็ น Service Quality ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากมีคุณภาพของสินค้าราคา รวมทัง้ ปจั จัย
ทางด้าน ส่วนบุคคลในขณะนัน้ และปจั จัยนอกทีค่ วบคุมได้ยาก ล้วนมีสว่ นประกอบทีท่ าํ ให้ลกู ค้า
ได้รบั ความพึงพอใจมากน้อยแตกต่างกันและจะนําไปส่งความภักดีของลูกค้าซึ่งจะแปรผันตาม
กัน
7. องค์ประกอบทางกายภาพ
เป็ นสิง่ เราทีม่ องเห็นด้วยตามเปล่า แสดงถึงรูป และ คุณภาพบริการของบริษทั
เป็ นสิง่ ทีล่ ูกค้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ ในขณะทีใ่ ช้บริการอยู่ และยังเป็ นสิง่ เปรียบเทียบ หรือ
อาจจะเป็ นสัญลักษณ์ ที่ลูกค้าเข้าใจความหมาย ในการรับข้อมูลจากการทํา การสื่อสารตลาด
ออกไป เป็ นรูปลักษณ์ทป่ี รากฏออกมาจากสิง่ แวดล้อม ของสถานที่บริการ ที่ลูกค้ากําลังได้รบั
บริการอยูใ่ นขณะนัน้ เช่น การออกแบบเครื่องบิน รูปร่างตัวตึก สวนหย่อม พาหนะ เฟอร์นิเจอร์
เครือ่ งมือ ป้ายวัสดุสงิ่ พิมพ์ เครือ่ งแบบพนักงาน ทัง้ หมดเป็ นหลักฐานทีเ่ สริมทีม่ องเห็นได้ ธุรกิจ
บริการจําเป็ นต้องบริหารหลักฐานทีเ่ ป็ นตัววัตถุ อย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอย่าง
แรงต่อความประทับใจ และความรูส้ กึ ของลูกค้า
กลยุทธ์ระดับบริ ษทั และธุรกิ จ (Corporate and Business Strategies)
กลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate Strategies)
กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบคงที่ (Stable Growth Strategy)
การนํากลยุทธ์น้ีมาใช้จะต้องพิจารณาจากลักษณะดังนี้
 ผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาเป็ นทีน่ ่าพอใจ องค์การจึงมีการตัดสินใจใช้กลยุทธ์เดิม
ในการดําเนินธุรกิจ
 องค์การให้บริการแก่ลกู ค้าในระดับทีน่ ่าพอใจ จึงไม่มคี วามจําเป็ นต้องปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์ใหม่
 กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบคงที่ เป็ นกลยุทธ์ทม่ี คี วามเสีย่ งตํ่า และมีประสิทธิภาพ
สูงอันจะนําไปสูค่ วามสําเร็จในการกําหนดกลยุทธ์ขององค์การ บริษทั จะดําเนินการแบบคงที่ ใน
กรณี ท่ี ส ิ น ค้ า และบริ ก ารของบริ ษั ท กํ า ลั ง เป็ นที่ ต้ อ งการของตลาด ในขณะเดี ย วกั น
สภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก และการนํากลยุทธ์น้ีมาใช้มขี อ้ ดีดงั นี้
1. ผูบ้ ริหารไม่ต้องการให้การดําเนินธุรกิจมีความเสีย่ งมากขึน้ ดังนี้จงึ เห็นว่ากล
ยุทธ์ท่ใี ช้บงั คับเหมาะสมแล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ พนักงานจะต้องมีการเรียนรูส้ งิ่
ใหม่ๆ และถ้าผู้บริหารเห็นว่ากลยุทธ์ท่ใี ช้อยู่ประสบความสําเร็จด้านกลยุท ธ์น้ี ก็ควรประสบ
ความสําเร็จในอนาคตได้
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2. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการนํ าทรัพยากรที่มอี ยู่
ในองค์การด้วย ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ซึ่งเสมือนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ของ
องค์การทําให้มกี ารปรับเปลี่ยนทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในองค์การแบบใหม่ขน้ึ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่
เหมาะสมในการนําทรัพยากรนัน้ มาใช้ได้
3. การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปจะนํ าไปสู่การขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการของบริษทั ได้
4. องค์การจะต้องระมัดระวังต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ซึ่งอาจจะมีผลต่อสินค้า
และโครงสร้างตลาดของบริษทั ได้
ดังนัน้ การใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบคงที่นัน้ เป็ นกลยุทธ์ท่เี น้ นสินค้า และ
บริการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ การดําเนินกลยุทธ์น้ีเป็ นการรักษา อัตราเจริญเติบโตของ
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทที่ดอี ยู่แล้ว ได้เป็ นไปทิศทางเดิมโดยใช้กลยุทธ์เดิมที่ทําให้
บริษทั ประสบความสําเร็จ
กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies)
องค์การจะนํากลยุทธ์การเจริญเติบโตมาใช้จะพิจารณาจากลักษณะ ดังนี้
 อัตราการเจริญเติบโตของบริษทั สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ บริษทั
มีแนวโน้มในการขายสินค้าสูงขึน้
 บริษทั พยายามกําจัดคูแ่ ข่งขันให้ออกจากตลาดโดยการใช้โครงสร้างของราคากําจัด
คูแ่ ข่งขัน
 บริษทั มีการพัฒนาสินค้าใหม่, ตลาดใหม่, ระบบการผลิตใหม่ และมีวธิ กี ารใหม่ๆ
ในการขายสินค้าเก่า
 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่บริษัทควบคุมไม่ได้ หากให้
บริษทั มีการปรับปรุง หรือคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพือ่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงความต้องการของลูกค้า
จากเหตุการณ์ท่ไี ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนอย่างไรก็ตามการนํ ากลยุทธ์การเจิรญเติบโตมาใช้ขน้ึ อยู่
กับ วิสยั ทัศ น์ ของผู้บ ริห ารระดับ สูง เป็ นหลักว่าจะมีการนํ า การเปลี่ย นแปลงกลยุท ธ์มาใช้ก บั
องค์การหรือไม่
โดยทัวไป
่ กลยุทธ์การเจริญเติบโตสามารถพิจารณาได้หลายวิธดี งั นี้
1. กลยุ ท ธ์ ก ารเชี่ ย วชาญในสิ นค้ า และบริ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งเฉพาะ
(Concentration on Single Product or Service)
กลยุทธ์น้ีเป็ นการพิจารณาอัตราการเพิม่ ยอดขาย กําไร และส่วนแบ่งทางการตลาดที่
เพิม่ ขึน้ มาจากอดีต ปจั จัยทีส่ าํ คัญทีใ่ ช้ในการพิจารณามีดงั นี้
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 ช่องว่างของสายผลิตภัณฑ์ (Product Line Gap) เป็ นการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ท่ี
ตรงกับความต้องการของตลาด
 ช่องว่างของช่องทางการจัดจําหน่ าย (Distribution Gap) ระบบช่องทางการจัด
จําหน่ายไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับตลาด
ดังนัน้ การใช้กลยุทธ์ การเชี่ยวชาญจึงเป็ นทางเลือกอีกทางเลือกในการเติมช่องว่างที่
เกิดขึน้ โดยต้องมีการจัดการระบบต่างๆ ให้ทนั สมัย และเหมาะสมดังนี้
 เติมช่องว่างจากสายผลิตภัณฑ์ทธ่ี ุรกิจมีอยูแ่ ล้ว โดยพิจารณาจากขนาดใหม่ๆ แบบ
หรือสีใหม่ เพือ่ ให้สนิ ค้าเดิมออกสูต่ ลาดมีความแตกต่างออกไป
 พัฒนาสินค้าใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ จากสินค้าที่บริษัทจัดจําหน่ ายในตลาด เช่น
การหา Cherry Coke (สินค้าใหม่) ออกมาขายคูก่ บั Coke แบบปกติ
 ขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายไปสู่พ้นื ที่ใหม่ ทัง้ ในส่วนของธุรกิจภายในประเทศ
และธุรกิจระหว่างประเทศ
 ขยายจํานวนตัวแทนในการจัดจําหน่ายในพืน้ ทีก่ ารจําหน่ายเดิม
 ขยาย และพัฒนารูปแบบในการนําเสนอสินค้าให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
 กระตุ้นลูกค้าที่ไม่เคยใช้สนิ ค้าของบริษทั ให้มคี วามสนใจในตัวสินค้ามากขึน้ โดย
การใช้การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย และการกําหนดราคาพิเศษโดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิด
ความสนใจในตัวสินค้าของบริษทั
 เจาะตลาดของลูกค้า เพื่อแบ่งส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์ทางราคา
ความแตกต่างของสินค้า และการโฆษณา
กลยุ ท ธ์เ น้ น ความเชี่ย วชาญของสิน ค้า และบริก ารของบริษัท เป็ น กลยุ ท ธ์เ ติบ โต ที่
นํามาใช้ในการแก้ไขปญั หาขององค์กร เมื่อสินค้า และบริการของบริษทั ในตลาดยังอยู่ในภาวะ
ตกตํ่า บริษทั จะต้องดําเนินการหาหนทางในการกําหนดกลยุทธ์ทจ่ี ะทําให้ลูกค้าสนใจสินค้า และ
บริการของบริษทั เพิม่ ขึน้
2. กลยุทธ์การเชี่ยวชาญในกลุ่มของสิ นค้า และบริการอย่างใดอย่างหนึ่ งเฉพาะ
(Concentric Diversification)
เป็ นกลยุทธ์เจริญเติบโตทีม่ วี ธิ กี ารโดยการเพิม่ สินค้า และบริการใหม่ๆ ทีค่ ล้ายกับสินค้า
และบริการเดิมของบริษทั ทีอ่ อกสูต่ ลาด เพิม่ เป็ นส่วนแบ่งการตลาดของสินค้ากลับคืนสูบ่ ริษทั
สินค้าใหม่ของบริษทั ถึงแม้จะคล้ายกับสินค้าเดิม แต่เมือ่ บริษทั มีการนําสินค้าใหม่ออกมาจะทํา
ให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจ เพราะบริษทั มีความรู้ ประสบการณ์ทางการผลิต
และตลาด จนทราบความต้องการของลูกค้าทีม่ ตี ่อสินค้าเดิมทีบ่ ริษทั ผลิตออกมาแล้ว เช่น ยาสี
ฟนั คอลเกต และยาสีฟนั ดาร์ล่ี เป็ นสินค้าทีผ่ ลิตจากบริษทั เดียวกัน และนํามาจําหน่ายในตลาด
ร่วมกัน เพือ่ ดึงส่วนแบ่งการตลาดยาสีฟนั กลับคืนสูบ่ ริษทั
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3. การรวมธุรกิ จตามแนวดิ่ ง (Vertical Integration)
เป็ นกลยุทธ์การเจริญเติบโตอีกแบบหนึ่งทีม่ วี ธิ กี ารในการรวมการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยทัวไปการรวมธุ
่
รกิจตามแนวดิง่ มี 2 ลักษณะคือ
1. การรวมธุรกิจไปข้างหน้า (Forward Integration) เป็ นการรวมธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยเน้นการรวมธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จทีบ่ ริษทั จะต้องดําเนินกิจการเอง เช่น จัดจําหน่ายสินค้าเอง
หรือเปิดตลาดเพือ่ หาลูกค้าเอง
2. การรวมธุรกิจไปข้างหลัง (Backward Integration) เป็ นการรวมธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กันโดยเป็ นการรวมธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั แต่ธุรกิจทีร่ วมนัน้ จะเน้นในส่วนของการหา
วัตถุดบิ ให้กบั ธุรกิจเพือ่ เป็ นการรวมธุรกิจตัง้ แต่ระบบการผลิตจนถึงการขายสินค้า และบริการ
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบให้องค์การนํากลยุทธ์การรวมธุรกิจทัง้ แบบการรวมธุรกิจไปข้างหน้า
และการรวมธุรกิจไปข้างหลังมาใช้คอื
1. การรวมธุรกิจไปข้างหลังจะทําให้องค์การสามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพ และ
ปจั จัยการผลิตทีอ่ งค์การใช้ได้
2. การรวมธุรกิจไปข้างหน้า จะทําให้องค์การสามารถควบคุมการขาย และวิธกี ารใน
การกระจายสินค้าขององค์การได้ และนอกจากนี้ยงั ช่วยให้กาํ จัดปริมาณสินค้าคงคลังทีม่ ากเกิน
ความต้องการ
3. ในการใช้วธิ กี ารรวมกลยุทธ์ไปข้างหลัง หรือไปข้างหน้าขององค์การ ทําให้องค์การ
สามารถขยายขนาดในการผลิต (Economics of Scale) เพือ่ องค์การเกิดการประหยัดจากการ
รวมธุรกิจตัง้ แต่การผลิต จนกระทังจํ
่ าหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้า กลยุทธ์น้ีจะทําให้เกิดต้นทุนตํ่าสุด
และสามารถนํากําไรเพิม่ ขึน้ ได้จากการรวมธุรกิจทัง้ 2 แบบ
4. การรวมธุรกิจตามแนวดิง่ ทัง้ 2 แบบจะทําให้บริษทั มีอาํ นาจในการต่อรอง ต่อการ
ดําเนินธุรกิจได้ เพือ่ ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ในประเด็นของการผูกขาดของระบบสินค้า
(Monopolistic)
กลยุทธ์การรวมธุรกิจแบบแนวดิง่ เป็ นกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมเมือ่ สถานการณ์ต่างๆ มีความ
คงที่ ไม่แปรปรวน องค์การใดก็ตามทีม่ กี ารนําเอาการรวมธุรกิจแบบแนวดิง่ มาใช้ จะต้องระวัง
เป็ นพิเศษ ในกรณีทส่ี นิ ค้าของบริษทั อยูใ่ นช่วงเจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว ซึง่ จะเป็ นช่วงทีก่ าํ ไรของ
สินค้าในอุตสาหกรรมมีน้อย การรวมธุรกิจแบบแนวดิง่ จะไม่มปี ระโยชน์อะไรเลย เพราะจะทํา
ให้ธุรกิจเกิดต้นทุนทีต่ ่าํ สุด และกําไรอาจจะไม่เพิม่ ขึน้
4. การกระจายธุรกิ จ (Business Diversification) เป็ นกลยุทธ์การเจริญเติบโตอีก
แบบหนึ่ง ขององค์การ ซึง่ กลยุทธ์กระจายธุรกิจมี 2 ลักษณะ คือ
- การกระจายธุรกิจตามแนวนอน (Horizontal Diversification) เป็ นกลยุทธ์ของ
ธุรกิจทีท่ าํ การซือ้ ธุรกิจของคูแ่ ข่ง เพือ่ เป็ นการกําจัดคูแ่ ข่งให้ออกจากตลาดไป เมือ่ บริษทั
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สามารถซือ้ กิจการของคูแ่ ข่งขันได้แล้ว บริษทั จะเข้ามาดําเนินธุรกิจในส่วนของสินค้า และ
บริการของบริษทั คูแ่ ข่งขันต่อไป
- การกระจายธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Conglomerate Diversification) เป็ นการ
ดําเนินกลยุทธ์โดยรวมกลุม่ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ สินค้า และบริการใหม่ให้กบั ธุรกิจ
กลยุทธ์แบบนี้จะใช้วธิ กี ารร่วมทุนทางการค้า (Joint Venture และ Mergers) กับบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
กลยุทธ์ตกตํา่ (Endgame Strategies)
เป็ นกลยุทธ์ทธ่ี ุรกิจนํามาใช้เมื่อสภาพแวดล้อมโดยทัวไปตกตํ
่
่ าลงจนกระทังทํ
่ าให้สนิ ค้า
และบริการของบริษทั เกิดปญั หา โดยทัวไปทางเลื
่
อกของกลยุทธ์น้ีสามารถพิจารณาได้ดงั นี้
1. กลยุทธ์ความเป็ นผูน้ ํา (Leadership Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ท่อี งค์การพยายามดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จให้เหนือบริษทั อื่นที่
ยังคงอยูใ่ นอุตสาหกรรม ถึงแม้จะประสบปญั หาเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมตกตํ่า
2. กลยุทธ์ตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)
เมื่อ สภาพแวดล้ อ มโดยทัว่ ไปของอุ ต สาหกรรมตกตํ่ า ลง ธุ ร กิจ แสวงหาส่ ว นแบ่ ง
การตลาด สินค้าทีย่ งั พอสามารถดําเนินธุรกิจได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
3. กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ทผ่ี บู้ ริหารลดการลงทุน และลดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
รักษาสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ เพราะปจั จัยทางสภาพแวดล้อมตกตํ่า และมีผลกระทบทํา
ให้ยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ธุรกิจจึงควรหยุดการผลิตเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ให้กบั ธุรกิจให้มากทีส่ ดุ โดยพยายามขายสินค้าทีม่ อี ยูใ่ ห้หมดไป
4. กลยุทธ์เลิ กกิ จการ (Quit divestment)
เมื่อสภาวะแวดล้อมตกตํ่า และเลวร้ายจนบริษัทไม่สามารถที่จะแบกภาระได้ ดังนัน้
ธุรกิจจึงควรขายกิจการเสียเลย
กลยุทธ์ถดถอย (Retrenchment Strategies)
่ รกิจจะมีการ
เป็ นกลยุทธ์ทน่ี ํามาใช้เมือ่ อยูใ่ นภาวะทีร่ ะบบเศรษฐกิจถดถอย โดยทัวไปธุ
นํากลยุทธ์ถดถอยมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ระยะสัน้ เท่านัน้ วิธกี ารในการนําเอากลยุทธ์แบบ
ถดถอยมาใช้มี 3 ลักษณะ คือ
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1. กลยุทธ์ย้อนกลับ (Turnaround Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ทพ่ี ยายามจะพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานระหว่างทีบ่ ริษทั เกิด
ปญั หาทางด้านสถานการณ์ทางการเงิน (Financial Situation) และสถานการณ์ทางการเงินทีม่ ี
ปญั หานัน้ พิจารณาจากปจั จัยดังนี้
 ต้นทุนของค่าจ้าง และราคาปจั จัยการผลิตมีราคาสูงขึน้
 ความต้องการซือ้ สินค้าของลูกค้าลดลง
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจมีการ
ถดถอย
 การหยุดงานประท้วง
 การกดดันของคูแ่ ข่งขัน
 ปญั หาในการบริหารงาน
การนํากลยุทธ์ยอ้ นกลับมาใช้มวี ตั ถุประสงค์ในการแก้ปญั หาในขณะทีธ่ ุรกิจประสบ
ปญั หา และต้องการทีจ่ ะให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในองค์การ กลยุทธ์ยอ้ นกลับ (Turnaround
Strategy) จึงเป็ นกลยุทธ์ทน่ี ําเอากลยุทธ์ใหม่มาใช้ โดยมีรายละเอียด และวิธกี ารปฏิบตั ดิ งั นี้
 เปลีย่ นผูบ้ ริหารทัง้ ในระดับสูง และตํ่า
 ตัดค่าใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสมออกไป
 เน้นการตัดสินใจโดยเน้นส่วนกลางเพือ่ พยายามควบคุมต้นทุน
 ตัดค่าใช้จา่ ยในการจ้างงาน
 ลดค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
 เน้นการควบคุมค้นทุน และการควบคุมงบประมาณ
 ขายทรัพย์สนิ บางตัวเพือ่ เพิม่ สภาพคล่อง
 ควบคุมสินค้าคงคลัง
 ปรับปรุง และพัฒนาวิธกี าร การเรียกเก็บเงินลูกหนี้
2. กลยุทธ์การเลิ กบริ ษทั (Divestment Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ทถ่ี ูกนํามาใช้เมือ่ Endgame Strategy และ Turnaround Strategy ใช้ไม่
ได้ผล ซึง่ กลยุทธ์การเลิกบริษทั จะรวมไปถึงการขายกิจการของธุรกิจ ซึง่ การตัดสินใจขายธุรกิจ
นัน้ อาจเกิดขึน้ จากความเต็มใจ หรือเป็ นการบังคับก็ได้ ซึง่ เกิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจ
3. กลยุทธ์การชําระสะสางหนี้ สิน (Liquidation Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ของการสิน้ สุดการดําเนินธุรกิจ ซึง่ กลยุทธ์น้ีผดู้ าํ เนินธุรกิจจะต้องมีผลถึงการ
ล้มละลายในการดําเนินธุรกิจเลยก็ได้
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กลยุทธ์ผสม (Combination Strategies)
เป็ นกลยุทธ์ทธ่ี ุรกิจมีการนําไปใช้มากทีส่ ดุ
เพราะในองค์การหนึ่งๆ วิธกี ารในการ
กําหนดกลยุทธ์สามารถดําเนินการได้ในหลายๆ วิธพี ร้อมกันเพือ่ แก้ไขปญั หาในการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategies)
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) ในบางกรณี เรียกว่า หน่วย
กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ Strategic Business Unit (SBU) เป็ นการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธ์
ตามกิจกรรมของบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริษทั โดยทัวๆ
่ ไป การ
พิจารณาเพือ่ กําหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจนัน้ จะต้องพิจารณาปจั จัยทีส่ าํ คัญ 6 ประการ คือ
1. คูแ่ ข่งขัน
2. ราคาของสินค้า และบริการ
3. ลูกค้าเป้าหมาย
4. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
5. ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานกลยุทธ์อ่นื เพือ่ ความสอดคล้องในการกําหนด
กลยุทธ์ระดับบริษทั
6. การตัดสินใจดําเนินกลยุทธ์จากปจั จัย หรือทรัพยากรทีม่ ใี นองค์การเพือ่ ให้
การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตามทีเ่ ป้าหมายขององค์การตัง้ ไว้
การได้เปรียบในการ
ดําเนินธุรกิจในส่วนของกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies) ซึง่ มีความสําคัญ และ
สามารถสร้างแนวทางได้ดงั นี้
1. การเป็ นผูน้ ําด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership)
เป็ นกลยุทธ์ในหน่วยธุรกิจใช้เพือ่ ต้องการทีจ่ ะได้เปรียบการแข่งขัน
โดยเน้นการ
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต รวมถึงการส่งมอบสินค้า และบริการของบริษทั ทีต่ ่าํ กว่าคูแ่ ข่งขัน
กลยุทธ์น้ีจะเป็ นกลยุทธ์ทห่ี ลีกเลีย่ งการดําเนินการของธุรกิจทีจ่ ะก่อให้เกิดต้นทุนในการผลิตที่
สูงขึน้ เช่น การพัฒนา และการวิจยั , การส่งเสริมการขายทีส่ น้ิ เปลือง และการโฆษณา ดังนัน้
เมือ่ นํากลยุทธ์น้ีมาใช้จะทําให้บริษทั ได้เปรียบจากคูแ่ ข่งขัน
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ทธ่ี ุรกิจจะต้องสร้างความแตกต่างของสินค้า และบริการของบริษทั ให้มคี วาม
แตกต่างออกไปจากสินค้า และบริการของคูแ่ ข่งขัน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างสามารถทํา
ได้หลายวิธี คือ
1. ความแตกต่างทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
2. ความแตกต่างทางด้านภาพลักษณ์ (Brand Image)
3. ความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยี (Technology)
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4. ความแตกต่างทางด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service)
ในการใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของธุรกิจ เป็ นกลยุทธ์ทม่ี งุ่ เน้นในการสร้างลักษณะ
และวิธกี ารจําหน่ายสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากทีส่ ดุ ดังนัน้ การ
ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง จึงเป็ นการสร้างความภักดีต่อตรายีห่ อ้ (Brand Royalty) ของ
บริษทั ทีม่ ตี ่อลูกค้า ซึง่ เมือ่ ลูกค้ามีความภักดีต่อตรายีห่ อ้ ของบริษทั แล้ว ราคาทีบ่ ริษทั กําหนดจะ
ไม่เป็ นปจั จัยทีล่ กู ค้าพิจารณาเลย
3. กลยุทธ์การจํากัดขอบเขตที่น่าสนใจ (Focus Strategy)
เมือ่ องค์การมีการนํากลยุทธ์น้ีมาใช้จะแสดงให้เห็นว่า การดําเนินธุรกิจของบริษทั จะ
แคบกว่าการดําเนินธุรกิจของคูแ่ ข่งขัน ดังนัน้ บริษทั จึงกระทําการวิเคราะห์ปจั จัยเสริมอืน่ ๆ เข้า
มาเพือ่ ทีจ่ ะสามารถดําเนินธุรกิจได้ดกี ว่าคูแ่ ข่งขัน โดยทัวๆ
่ ไป กลยุทธ์การจํากัดขอบเขตที่
น่าสนใจจะพิจารณาจากปจั จัยดังนี้
1. กลุ่มของลูกค้าทีน่ ่าสนใจ
2. ลักษณะตลาดทีธ่ ุรกิจสามารถดึงส่วนแบ่งมาจากคูแ่ ข่งขัน
3. มีการแบ่งส่วนของตลาดสินค้าอย่างชัดเจน
ดังนัน้ จะเป็ นได้วา่ การดําเนินกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Level) จะคํานึงถึง
ลักษณะ และวิธกี ารในการดําเนินการของธุรกิจ สามารถควบคุม และนําวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ มาปฏิบตั ิ
ได้ตาราง 4.2 เป็ นการแสดงการนํากลยุทธ์ทงั ้ 3 วิธี ในระดับธุรกิจ และรูป 4.1 แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทงั ้ 3 ในระดับธุรกิจ
เทคนิ คที่ใช้ในการสร้างทางเลือกเพื่อการกําหนดกลยุทธ์ระดับบริ ษทั หรือองค์กร
ในการกําหนดกลยุทธ์นนั ้ จะต้องพิจารณาเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมกับข้อมูลทีม่ อี ยู่
ของบริษทั หลังจากทีไ่ ด้วเิ คราะห์ลกั ษณะโดยทัวไปของบริ
่
ษทั และได้ผ่านกระบวนการในแยก
สถานการณ์ทงั ้ ภายนอกและภายในแล้วจะนํ าเทคนิคต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกล
ยุทธ์ระดับบริษทั ได้ดงั นี้ (วิชติ อูอ่ น้ , 2551)
1. แมททริกซ์ทาวซ์
(TOWS MATRIX)
2. แมททริกซ์กลุ่มทีป่ ฏิกริ ยิ าบอสตัน
(BCG MATRIX)
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1. กลยุทธ์ทางเลือกของ TOWS MATRIX มีหลักเกณฑ์ในการวิ เคราะห์ดงั นี้
1.1. เลิกราหาแผนใหม่ Retrenchment เป็ นทางเลือกกลยุทธ์ WT (WT Strategy)
สามารถ จําแนกได้ดงั นี้
- การร่วมลงทุน (Joint Venture)
- การลดค่าใช้จา่ ย (Retrench)
- การเลิกการผลิต (Liquidate)
1.2. ตัง้ รับปรับตัว Turnaround เป็ นทางเลือกกลยุทธ์ WO (WO Strategy)
1.3. รัง้ รอขอจังหวะ Defensive/Diversify เป็ นทางเลือกกลยุทธ์ ST (ST Strategy)
1.4. เร่งรุกบุกเร็ว Aggressive เป็ นทางเลือกกลยุทธ์ SO (SO Strategy)
2. แมททริ กซ์กลุ่มที่ปรึกษาบอสตัน (BCG MATRIX)
เป็ นเทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือกในการกําหนดยุทธ์วธิ หี นึ่งที่ได้รบั
ความนิ ย มจากนั ก วิเ คราะห์ก ลยุ ท ธ์ การนํ า แมททริก ซ์ ก ลุ่ ม ที่ป ฏิกิริย าบอสตัน (BCG
MATRIX) (วิชติ อู่อน้ , 2551) มาใช้ในการวิเคราะห์จะต้องทราบถึงส่วนแบ่งทางการตลาด
ซึ่ง วัด จากยอดขายธุ ร กิจ เทีย บกับ ยอดขายรวมของอุ ต สาหกรรม หรือ ยอดขายรวม
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนํ าอัตรา
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมาใช้
ขัน้ ตอนที่ 1
การพิจารณา BCG แมททริกซ์เป็ นการพิจารณาปจั จัยที่ทางบริษทั มีจุดเด่น หรือมี
กิจกรรมทีส่ ามารถประเมินได้ 2 ปจั จัยคือ (Donald and Hun, 1982 อ้างในวิชติ อู่อน้ ,
2551)
1. ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั
2. อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ขัน้ ตอนที่ 2
เมื่อบริษทั ได้มกี ารประเมินปจั จัยทัง้ 2 ปจั จัยแล้วบริษทั จะทําการประเมินสถานการณ์
โดยวิเคราะห์ว่าในปจั จุบนั บริษทั กําลังดําเนินการอย่างไรบ้าง และสถานการณ์ของบริษทั
เป็ นอย่างไร ซึง่ เกิดขึน้ จากการจับคู่ปจั จัย และสามารถนํามาใช้ในการสร้างทางเลือกในการ
กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
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ภาพที่ 2.6 ทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์
ช่องที่ 1 Question Mark เป็ นระยะทีบ่ ริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดน้อยแต่โอกาสและลู่ทางใน
การดําเนินธุรกิจมีสงู
ช่องที่ 2 Star เป็ นระยะทีท่ ุกบริษทั ต้องการจะเป็ น เพราะในช่วงนี้การดําเนินธุรกิจของ
บริษทั กําลังประสบความสําเร็จ
ช่องที่ 3 Cash Cows เป็ นระยะทีบ่ ริษทั ต้องมีการเตรียมตัวเผชิญปญั หาในการดําเนิน
ธุรกิจ
ช่ องที่ 4 Dogs เป็ นระยะที่บริษทั ประสบกับปญั หาในระยะนี้บริษทั มี ส่วนแบ่งทาง
การตลาดน้อย และสินค้าไม่เป็ นทีน่ ่าสนใจในการลงทุนและมีการแข่งจันทีส่ งู ในอุตสาหกรรม
แรงจูงใจในการทํางาน
ความหมายของแรงจูงใจ
Mitchell (1997 cited in Barrick, Piotrowski & Stewart, 2002 อ้างใน ปอแก้ว
จันทคุณ, 2551) ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องกับลักษณะสําคัญ 4 ประการ ในการแสดงพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย คือ มีการ
กระตุน้ (arousal) มีทศิ ทางหรือเป้าหมาย (direction) มีความเข้มข้น (intensity) และมีความ
พยายามหรือยืนหยัด (persistence)
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กันตยา เพิม่ ผล (2541) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนา หรือแรงผลักดัน
ภายในใจของบุคคล ทีเ่ ร่งเร้าหรือกระตุน้ ให้บุคคลมีพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของตน
ทิพยวรรณ กิตติพร (2544) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง พลังทีม่ อี ยูใ่ นตัวของบุคคลซึง่
เป็ นสิง่ เร้า แรงขับ แรงกระตุน้ ความปรารถนา หรือเป้าหมายทีม่ อี ยูใ่ นตัวของบุคคล ซึง่ ทํา
หน้าทีใ่ นการกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพือ่ สนองความต้องการ
โดยแรงจูงใจจะทําให้บุคคลเกิดพลังเพือ่ ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เกิดความสําเร็จ
สุภพ กันธิมา (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง ความพยายามทีจ่ ะชัก
จูง ให้ผอู้ ่นื แสดงออกหรือปฏิบตั ติ ามต่อสิง่ จูงใจ ซึง่ มีได้ทงั ้ จากภายในและภายนอกตัวบุคคลนัน้
ปอแก้ว จันทคุณ (2551) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง สภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลทีท่ าํ ให้แสดงออกด้วยความกระตือรือร้นและมีเป้าหมา
จากนิยามต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้สรุปความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง สภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลที่แสดงออกด้วยความกระตือรือร้น และมีจุดมุ่งหมายโดยตรงต่อเป้าหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วยความสัมฤทธิ ์ มิตรสัมพันธ์ และอํานาจ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีคุณภาพ จําเป็ นต้องอาศัยแรงจูงใจเป็ นตัวผลักดัน กระตุน้
เร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน การทําความเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ จึงมีความจําเป็ นทีผ่ บู้ ริหารจะต้องทราบ เพือ่ ให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งจะต้องสร้างแรงจูงใจเป็ นสิง่ เร้า สามารถอธิบายได้จาก
พฤติกรรมการทํางานของบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน แม้ว่าจะมีความสามารถเท่าเทียมกัน และมี
สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมือนกัน หากบุคคลขาดแรงจูงใจ ก็จะไม่มคี วามตัง้ ใจ และเพียรพยายามในการ
ปฏิบตั งิ านผลงานทีด่ ยี อ่ มไม่เกิดขึน้ (พงษ์จนั ทร์ ภูษาพานิชย์, 2547) จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจเป็ น
ปจั จัยสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการทํางานทีแ่ ตกต่างกันของบุคคล ซึ่งสามารถอธิบาย
กระบวนการเกิดแรงจูงใจได้ ดังนี้
Owens (1987 อ้างใน ปิ ยะ ฉันทวัฒนานุ กูล, 2548) ได้กล่าวว่า กระบวนการเกิด
แรงจูงใจ มีพน้ื ฐานมาจากความต้องการของมนุ ษย์ โดยมนุ ษย์จะตอบสนองความต้องการนัน้
ด้วยการแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดยความต้องการ
เป็ น สาเหตุ พ้ืน ฐานที่ทํา ให้เ กิด พฤติก รรมในลัก ษณะของการขาดสิ่ง หนึ่ งสิ่ง ใดหรือ ความไม่
เพียงพอ ซึง่ เกิดขึน้ เมื่อมีความไม่สมดุลทัง้ ร่างกายและจิตใจ ดังนัน้ พืน้ ฐานสําคัญในการเกิด
แรงจูงใจ ก็คอื การสร้างให้เกิดความต้องการขึน้ ก่อน เมื่อบุคคลเกิดความต้องการแล้วก็เกิดแรง
ขับ หรือความอยากทีจ่ ะกระทํา โดยแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ

39

ประเภทของทฤษฎีแรงจูงใจ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) สามารถแบ่งออกเป็ น 3
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theories) มุง่ ทีว่ ธิ ตี ่างๆ ในกระบวนการควบคุม
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทเ่ี หมาะสม โดยมุ่งทีก่ ารสังเกตพฤติกรรม
มากกว่าความรูส้ กึ นึกคิดของพนักงาน ดังนัน้ ทัศนะการเสริมแรงจะเกิดขึน้ จากการสังเกตตัว
บุคคลเพื่อทราบถึงผลลัพธ์ทส่ี มั พันธ์กบั การทํางาน (work-related outcomes) ซึง่ มีคุณค่าใน
ระดับสูงโดยสังเกตว่ามีการเปลีย่ นแปลงเมื่อใด ทีไ่ หน อย่างไร และทําไม โดยผูบ้ ริหารสามารถ
เปลี่ยนแปลงการจูงใจภายนอกของพนักงานได้โดยการจัดการเสริมแรงอย่างมีระบบ เพื่อ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
2. ทฤษฎีเนื้อหา (content theories) มุง่ ทีก่ ารกําหนดความต้องการของแต่ละบุคคลทีม่ ี
อิทธิพลต่ อพฤติกรรมในการทํางาน
ซึ่งประกอบด้วย
ความต้องการทางกายภาพ
(physiological) และความต้องการด้านจิตวิทยา (psychological) ซึง่ จะเป็ นแรงผลักดันให้บุคคล
เกิดการตอบสนอง เพื่อลด หรือขจัดความต้องการนัน้ ให้หมดไป ทฤษฎีน้ียงั เสนอแนะว่า
ผูบ้ ริหารจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านบวก
ของแต่ ล ะบุคคลนอกจากนี้ ผู้บริหารยังต้องอธิบายให้พนักงานทราบถึงวิธีการทํางานที่ไม่ดี
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ความพึงพอใจในระดับตํ่า และอื่น ๆ ทีอ่ าจจะเป็ นตัวขัดขวางไม่ให้
ความต้องการได้รบั การตอบสนอง หรือทําให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการทํางานขึน้
3. ทฤษฎีกระบวนการ (process theories) มุง่ ทีก่ ารแสวงหาความเข้าใจในกระบวนการ
ความรูค้ วามเข้าใจ (cognitive process) ซึง่ เกิดขึน้ ภายในจิตใจของมนุ ษย์ และมีอทิ ธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจมีนกั วิชาการหลายท่านได้เขียนไว้มากมาย โดยแต่ละทฤษฎีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะตัว แต่ในภาพรวมทฤษฎีแรงจูงใจที่ดสี ่วนใหญ่ จะต้องยอมรับความ
หลากหลายของมนุ ษย์ โดยยอมรับเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ไม่สามารถจูงใจทุกคน และต้อง
สามารถอธิบายได้วา่ คนบางคนเกิดแรงจูงใจในการทํางานได้อย่างไร ในขณะทีบ่ างคนต้องอาศัย
ปจั จัยภายนอกมาช่วยให้เกิดแรงจูงใจ ท้ายทีส่ ดุ ทฤษฎีแรงจูงใจทีด่ ตี อ้ งยอมรับพืน้ ฐานทางสังคม
ของมนุษย์ดว้ ย (สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์, 2544) สําหรับการวิจยั นี้จะอาศัยแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใน
กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา (content theories) เพื่อนํามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานของ
บุคคล ซึ่งมีทฤษฎีแรงจูงใจ จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านทีม่ คี วามน่ าสนใจ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ทฤษฎีลําดับขัน้ ตามความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs
Theory)เป็ นทฤษฎีการจูงใจของมนุ ษย์โดยการจัดลําดับความต้องการของมนุ ษย์จากขัน้ ตํ่าถึง
ขัน้ สูงรวม 5 ระดับ ได้แก่ (สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์, 2544)
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1. ความต้องการทางกายภาพ (physiological needs) เป็ นความต้องการขัน้ ตํ่าเพือ่ การ
อยูร่ อดของบุคคล เช่น ความต้องการเรื่องอาหาร นํ้า เป็ นต้น โดยปจั จัยองค์การทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการระดับนี้ คือ การให้เงินเดือนขัน้ ตํ่าสุดทีเ่ พียงพอต่อการดํารงชีวติ
รวมทัง้ เงือ่ นไขการทํางานทีเ่ คารพศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของพนักงาน
2. ความต้องการด้านความปลอดภัย (safety needs) ได้แก่ ความต้องการเรื่องความ
มันคงปลอดภั
่
ย เสรีภาพปลอดจากการคุกคามใด ๆ เป็ นต้น ซึง่ องค์การสามารถสร้างเงือ่ นไข
เพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้ โดยการจัดเงือ่ นไขทีป่ ลอดภัยในทีท่ าํ งาน มีความยุตธิ รรม
สร้างความมันคงในงาน
่
ให้ความสะดวกสบายในการทํางาน จัดให้มรี ะบบประกันสังคมและเงิน
ตอบแทนหลังออกจากงาน มีคา่ ตอบแทนทีส่ งู กว่าเพือ่ ความอยูร่ อดบนพืน้ ฐานของการดํารงชีวติ
เป็ นต้น
3. ความต้องการเป็ นสมาชิกของสังคม (belonging needs) ซึง่ ประกอบด้วย ความ
ต้องการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ต้องการความรักความผูกพัน ความเป็ นเพื่อน และมิตรภาพซึง่
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ดว้ ยการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์
ระหว่างทํางาน ให้โอกาสสมาชิกได้ทาํ งานเป็ นทีมและพัฒนาสร้างความเป็ นเพือ่ นใหม่ขน้ึ
ในทีท่ าํ งาน เป็ นต้น
4. ความต้องการทีจ่ ะได้รบั การยกย่องนับถือ (esteem needs) เป็ นความต้องการที่
เกีย่ วกับการนับถือตนเองและได้รบั การยกย่องนับถือจากผูอ้ ่นื เป็ นความต้องการความสําเร็จ
ความมีเกียรติศกั ดิ ์ศรี ความมีช่อื เสียง เป็ นต้น ซึง่ องค์การสามารถตอบสนองความต้องการ
ระดับนี้ดว้ ยการจัดงานเลีย้ งเป็ นรางวัลฉลองความสําเร็จครัง้ สําคัญ การมอบรางวัลเป็ นโล่หรือ
สิง่ ของเพื่อแสดงการให้เกียรติหรือยอมรับ การกล่าวยกย่องถึงผลงานดีเด่นของพนักงานใน
โอกาสต่าง ๆ เป็ นต้น
5. ความต้องการความสําเร็จดังใจปรารถนา (self-actualization) เป็ นความต้องการขัน้
สูงสุดของมนุ ษย์หลังจากความต้องการขัน้ อื่น ๆ ได้การตอบสนองอย่างครบถ้วน เป็ นความ
ต้องการทีม่ คี ุณค่าสูงสุดของความเป็ นมนุษย์ทม่ี คี วามสมบูรณ์แห่งตน (self-fulfillment) ได้ทาํ ได้
สําเร็จในทุกอย่างทีต่ นใฝฝ่ นั และปรารถนา ได้ใช้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนได้ถงึ
ขีดสูงสุด ดังนัน้ บุคลากรทีอ่ ยูใ่ นระดับนี้ จึงถือได้ว่าเป็ นทรัพยากรทรงคุณค่าขององค์การซึง่ หา
ได้ยากยิง่
กล่าวโดยสรุป สาระสําคัญของทฤษฎีลําดับขัน้ ความต้องการ มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการในแต่ละขัน้ ตามความเชื่อของ Maslow ทีว่ ่า มนุ ษย์จะต้องได้รบั การตอบสนองขัน้
พืน้ ฐานโดยเริม่ จากขัน้ ต้นไปจนถึงขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ต่อไป คือ ด้านความมันคงปลอดภั
่
ย และความ
ต้องการทางสังคมตามลําดับ หากความต้องการเหล่านี้ไม่ได้รบั การตอบสนอง ความต้องการใน
ขัน้ ที่สูงขึน้ จะไม่เกิดขึน้
แต่ถ้าได้รบั การตอบสนองแล้วความต้องการในระดับนัน้ จะไม่เป็ น
แรงจูงใจอีก โดยบุคคลจะแสวงหาความต้องการในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป สําหรับความต้องการขัน้
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สูงสุด คือ ความต้องการความสําเร็จดังใจปรารถนา ยังคงเป็ นแรงจูงใจอยูเ่ สมอแม้ว่าบุคคลจะ
ได้รบั การตอบสนองความต้องการขัน้ นี้แล้ว อย่างไรก็ตามแม้ทฤษฎีน้ีจะมีขอ้ โต้แย้งว่า ความ
ต้องการของมนุ ษย์มคี วามสลับซับซ้อนไม่ได้เป็ นไปตามลําดับขัน้ ดัง Maslow อธิบาย แต่ทฤษฎี
นี้นบั เป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ สี าํ หรับการทําความเข้าใจเกีย่ วกับปจั จัยทีจ่ งู ใจมนุ ษย์ในระดับต่าง ๆ ได้ดี
(ปอแก้ว จันทคุณ, 2551)
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory)
เป็ นทฤษฎีการจูงใจของ Frederick Herzberg ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายจาก
นักบริหาร ซึง่ เป็ นทฤษฎีจงู ใจทีศ่ กึ ษาถึงสาเหตุทจ่ี งู ใจให้ทาํ งาน พบว่า มี 2 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจูงใจในการทํางาน ได้แก่ (อํานวย แสงสว่าง, 2545)
1. ปจั จัยกระตุน้ (motivator factors) เป็ นปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความพอใจในการทํางาน
และมีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับสูง การทํางานมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ผลผลิตเพิม่ ขึน้
ปจั จัยกระตุน้ ได้แก่ ลักษณะงานทีก่ าํ หนดให้ทาํ ให้ความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ ผูบ้ ริหารให้การ
ยอมรับนับถือ ให้โอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารทํางาน ส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน มีช่อื เสียง ให้โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง
2. ปจั จัยป้องกัน (hygiene factors) เป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดความไม่พอใจในการทํางาน
และทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานอยูใ่ นเกณฑ์ระดับตํ่า ประสิทธิภาพการทํางานลดลง ผลผลิต
ลดลง ปจั จัยป้องกัน ได้แก่ นโยบายของบริษทั หรือองค์การ อัตราการจ้างงาน ความมันคงและ
่
ความปลอดภัยในอาชีพ คุณภาพการนิเทศงาน สภาพเงือ่ นไขทางกายภาพในการทํางาน และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นกล่าวโดยสรุป สาระสําคัญของทฤษฎีน้ี มุง่ นําเสนอปจั จัยที่
เป็ นสิง่ จูงใจพนักงานทําให้พนักงานมีความสุขมีความพึงพอใจในงานทีต่ นปฏิบตั อิ ยู่ และปจั จัยที่
ช่วยให้พนักงานสามารถหลีกเลีย่ งจากความไม่พงึ พอใจ ซึง่ เรียกว่า ปจั จัยจูงใจ และปจั จัย
ป้องกัน ตามลําดับ โดยองค์การจะต้องให้ทงั ้ ปจั จัยจูงใจและปจั จัยป้องกัน เพื่อทําให้พนักงานมี
ความสุข ความพึงพอใจในการทํางาน เนื่องจากปจั จัยป้องกันมิได้เป็ นสิง่ จูงใจพนักงาน แต่หาก
ขาดปจั จัยนี้แล้วจะก่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจแก่พนักงานได้ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์การจะต้อง
ให้ทงั ้ สองปจั จัยควบคูก่ นั ไป (ปอแก้ว จันทคุณ, 2551)
ทฤษฎี ERG ของ Alderfer
เป็ นทฤษฎีซง่ึ มีลกั ษณะขยายทฤษฎีของ Maslow และ Herzberg โดยยึดการศึกษาใน
เชิงประจักษ์เกีย่ วกับการจัดกลุ่มต่าง ๆ ของความต้องการ ซึง่ เป็ นความแตกต่างกันตามลําดับ
ชัน้ จากระดับตํ่าไปจนระดับสูง ดังนี้ (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2545) นัน้ จึงเป็ น
ความต้องการในการเป็ นอยูท่ ด่ี ที างกายภาพ
1. ความต้องการเพื่อการดํารงชีพ (existence needs) เป็ นความต้องการทีจ่ ะมีชวี ติ อยู่
รอด ดังนัน้ จึงเป็ นความต้องการในการเป็ นอยูท่ ด่ี ที างกายภาพ
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2. ความต้องการในสัมพันธภาพ (relatedness needs) เป็ นความต้องการทีเ่ น้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสัมพันธภาพอื่น ๆ ในทางสังคม
3. ความต้องการทีจ่ ะเจริญเติบโต (growth needs) เป็ นความต้องการภายในของบุคคล
อันทําให้เขามีการพัฒนาตนเอง
กล่าวโดยสรุปทฤษฎีน้ีมพี น้ื ฐานมาจากทฤษฎีลําดับขัน้ ความต้องการของ Maslow โดย
สาระสําคัญของทฤษฎีน้ี มุง่ เน้นอธิบายความต้องการของมนุ ษย์ แต่ไม่ได้ยดึ ตามลําดับขัน้ ความ
ต้องการของ Maslow โดยบุคคลไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั การตอบสนองความต้องการทางกายภาพ
ก่อนจึงจะเกิดความต้องการความสัมพันธ์ แต่หากบุคคลยังไม่ได้รบั การตอบสนองความต้องการ
เพื่อการดํารงชีพ ความต้องการนี้จะมีอทิ ธิพลมากกว่าความต้องการขัน้ อื่น ๆ นอกจากนี้ บุคคล
ยังสามารถถูกจูงใจได้มากกว่า 1 ความต้องการ เมื่อได้รบั การตอบสนองแล้วก็ยงั สามารถมี
ความต้องการนัน้ ๆได้อกี (ปอแก้ว จันทคุณ, 2551)
ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (McClelland’s Acquired Needs Theory)
McClelland ได้เสนอทฤษฎีความต้องการโดยมีความเชื่อว่า โดยปกติแล้วความต้องการ
ทีม่ อี ยูใ่ นตัวคนเรามีเพียง 2 ชนิด คือ ความต้องการความสุขสบาย และความต้องการปลอด
ความเจ็บปวด แต่สาํ หรับความต้องการอื่น ๆ เกิดขึน้ ภายหลังโดยวิธกี ารเรียนรู้ ซึง่ เมื่อความ
ต้องการในบุคคลมีความเข้มแข็งก็จะทําให้ผนู้ นั ้ มีพลังทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมให้มคี วามเข้มแข็งทาง
อารมณ์ มีผลต่อการกระตุน้ และจูงใจทีจ่ ะใช้พฤติกรรมทีน่ ําไปสูค่ วามพอใจ ให้ความชํานาญและ
ความสามารถเพื่อจะไปสูค่ วามสําเร็จตามเป้าหมาย ซึง่ เขาได้ทาํ การทดลองโดยใช้แบบทดสอบ
การรับรูข้ องบุคคล(Thematic Apperception Test : TAT) เพื่อวัดความต้องการของมนุ ษย์ โดย
ได้ระบุถงึ แนวคิดความต้องการทีไ่ ด้จากแบบทดสอบ ซึง่ เขาเชื่อว่าเป็ นสิง่ สําคัญ ในการทําความ
เข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความต้องการ 3 ประการ ได้แก่
(วิเชียร วิทยอุดม, 2547)
1. ความต้องการความสัมฤทธิ ์ผล (achievement needs) เป็ นความปรารถนาทีจ่ ะทํา
สิง่ หนึ่งสิง่ ใดให้ดขี น้ึ หรือมีประสิทธิภาพมากขึน้ กว่าทีเ่ คยทํามาก่อน หรือให้สาํ เร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายทีพ่ งึ ปรารถนา พยายามทีจ่ ะเอาชนะปญั หาอุปสรรคต่างๆ หรือแก้ปญั หาจัดการกับ
งานทีซ่ ้าํ ซ้อนให้สาํ เร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ ซึง่ คุณลักษณะของคนทีม่ คี วามต้องการสัมฤทธิ ์
ผลสูง คือบุคคลทีต่ อ้ งการประสบความสําเร็จสูง ชอบหลีกเลีย่ งเป้าหมายการปฏิบตั งิ านทีง่ า่ ย
เกินไปและยากเกินไป เขาจะชอบเป้าหมายระดับปานกลาง ทีเ่ ขาคิดว่าสามารถทําได้สาํ เร็จ
จริงๆ รวมถึงชอบข้อมูลย้อนกลับในทันทีและน่าเชื่อถือได้ เพราะการได้รบั ข้อมูลย้อนกลับทันที
จะทําให้สามารถวัดความสําเร็จของพวกเขาได้ นอกจากนี้บุคคลทีม่ คี วามต้องการสัมฤทธิ ์ผลจะ
เป็ นผูท้ ช่ี อบทีจ่ ะรับผิดชอบการแก้ปญั หาอีกด้วย
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2. ความต้องการอํานาจ (power needs) เป็ นความปรารถนาทีจ่ ะได้มาและรักษาการ
ควบคุมบุคคลอื่นเอาไว้ หรือเป็ นความต้องการทีจ่ ะมีอทิ ธิพลเหนือผูอ้ ่นื อันเป็ นพฤติกรรม
แสดงออกให้เห็นว่า สามารถทีจ่ ะควบคุมบุคคลอื่นเพื่อให้ตนเองบรรลุความต้องการ โดยจะ
พยายามทุกวิถที างเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อํานาจ เมือ่ ได้มาซึง่ อํานาจก็จะเกิดความภาคภูมใิ จในสิง่ ทีต่ น
ได้กระทําในสิง่ ใดใด ได้เหนือกว่าบุคคลอื่น ซึง่ คุณลักษณะของคนทีม่ คี วามต้องการอํานาจสูงคือ
บุคคลที่มคี วามต้องการที่จะได้รบั ตําแหน่ ง
ชอบที่อยู่ในสถานการณ์ท่มี กี ารแข่งขันและ
สนุ กสนานกับการเผชิญหน้ากับบุคคลอื่น โดยความต้องการอํานาจ มี 2 แบบคือ บุคคลและ
องค์การ เมื่อบุคคลมีความต้องการอํานาจส่วนบุคคลสูง เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งการทีจ่ ะครอบงําบุคคล
อื่นเพื่อจะแสดงถึงความสามารถของพวกเขาทีจ่ ะใช้อาํ นาจ พวกเขามีความคาดหวังให้ผตู้ ามมี
ความจงรักภักดีต่อพวกเขาเป็ นการส่วนตัวมากกว่าทีจ่ ะมีความจงรักภักดีต่อองค์การ แต่สาํ หรับ
บุคคลทีม่ คี วามต้องการทางอํานาจขององค์การสูง เป็ นบุคคลทีม่ งุ่ การทํางานส่วนรวม เพื่อทีจ่ ะ
แก้ปญั หาและส่งเสริมเป้าหมายขององค์การ บุคคลเช่นนี้ชอบทํางานให้สาํ เร็จตามวิถที างของ
องค์การ พวกเขามักเต็มใจทีจ่ ะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง เพื่อประโยชน์ของ
องค์การโดยส่วนรวม
3. ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (affiliation needs) เป็ นความปรารถนาทีจ่ ะให้ตนเป็ นที่
รักและยอมรับของผูอ้ ่นื ความต้องการมีสมั พันธภาพทีด่ แี ละเกีย่ วข้องกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม มี
ปฏิสมั พันธ์ทํางานร่วมกับกลุ่มและมีความกลมเกลียวมากกว่าการแข่งขัน ซึง่ ก็จะได้รบั ความ
ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของตนได้ ซึง่ คุณลักษณะของคนทีม่ คี วามต้องการมิตร
สัมพันธ์สงู คือ บุคคลทีพ่ ยายามทีจ่ ะสร้างและรักษาความเป็ นมิตรและความสําคัญทางจิตใจ
อย่างใกล้ชดิ กับบุคคลอื่น โดยการแสวงหาการมีสว่ นร่วมด้วยการเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์การ
McClelland กล่าวว่า ทุกคนมีความต้องการทัง้ 3 ด้านอยู่ในตัวแต่มรี ะดับมากน้อย
แตกต่างกันไป บุคคลใดมีความต้องการด้านใดสูงจะแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดเป็ นบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล ทําให้มพี ฤติกรรมในการทํางานแตกต่างกันไป ในช่วงแรกเริม่ ของการศึกษา
McClelland ให้ความสําคัญกับแรงจูงใจในด้านความต้องการความสัมฤทธิ ์ผลมาก เพราะเป็ น
ความต้องการทีม่ คี วามหมายและมีความสําคัญต่อการทํางานมากทีส่ ดุ จึงมีผนู้ ิยมศึกษาและวิจยั
กันเฉพาะด้านนี้ดา้ นเดียวอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็ นพฤติกรรมทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจ
โดยเฉพาะกลุ่มนักขายควรได้รบั การฝึ กฝนให้มคี วามต้องการความสัมฤทธิ ์ผลสูง เพื่อกระตุน้ ให้
ต้องการทําสิง่ ต่าง ๆ ให้ดขี น้ึ กว่าเดิม และพบว่าความต้องการด้านนี้เป็ นกุญแจอันหนึ่งทีน่ ําไปสู่
ความเจริญทางเศรษฐกิจเพราะคนทีช่ อบทําอะไรให้ดขี น้ึ กว่าเดิมนัน้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามกระตือรือร้น
ในการทํางาน สร้างความเจริญให้แก่ตนเอง และหน่ วยงาน อันเป็ นรากฐานทีม่ นคงของการ
ั่
พัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาต่อมา McClelland และเพื่อน ๆ เริม่ ให้ความสนใจแรงจูงใจทีท่ าํ ให้
ผูบ้ ริหารประสบความสําเร็จในงาน และได้ศกึ ษาในผูบ้ ริหารขององค์การ หรือบริษทั ขนาดใหญ่ท่ี
มีระบบการบริหารงานและสายการบังคับบัญชาเป็ นลําดับขัน้ พบว่าการทีผ่ บู้ ริหารมีแรงจูงใจ
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ด้านความต้องการความสัมฤทธิ ์ผลสูงไม่ได้ทาํ ให้ผบู้ ริหารประสบความสําเร็จหรือทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิผล เพราะผูบ้ ริหารเหล่านี้มงุ่ ทํางานให้สาํ เร็จด้วยตัวของเขาเอง แต่การเป็ นผูบ้ ริหาร
จํา เป็ นทีจ่ ะต้องทํางานโดยอาศัยผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การที่จะให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทํางานจึง
เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจของผูบ้ ริหารเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ McClelland มุ่งศึกษาและให้
ความสําคัญกับแรงจูงใจด้านความต้องการอํานาจโดยไม่ทง้ิ ความสําคัญของแรงจูงใจด้านความ
ต้องการมิตรสัมพันธ์ เพราะการมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อกันเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับผูบ้ ริหารเช่นกัน
(สมภิศ การดําริห,์ 2544)
กล่าวโดยสรุป ความต้องการทัง้ สามประการเป็ นผลจากประสบการณ์ในชีวติ ของบุคคล
โดยแต่ละบุคคลต่างใช้ชวี ติ ขวนขวายสิง่ ต่างๆ คล้ายกัน จะแตกต่างกันทีข่ นาดของความ
ต้องการเหล่านัน้ (ปอแก้ว จันทคุณ, 2551)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎี X และ Y
ทฤษฎี X กล่าวถึงธรรมชาติของคนในลักษณะทีไ่ ม่ดไี ว้ดงั นี้
1. โดยปกติวสิ ยั แล้วคนไม่ชอบทํางาน ถ้ามีโอกาสหลีกเลีย่ งได้กจ็ ะพยายามหลบหลีก
การทํางานทันที
่ และมี
2. เพราะเหตุทค่ี นมีนิสยั ไม่ชอบทํางาน ทุกคนชอบจะถูกบังคับควบคุมสังการ
บทลงโทษอันเป็ นการจูงใจทางลบไว้ เพือ่ ให้พวกเขามีความมีความพยายามทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ
3. คนโดยทัว่ ๆ ไปชอบให้มผี แู้ นะนํา ไม่อยากมีความรับผิดชอบ ไม่มคี วามพยายามที่
จะพัฒนาตนเอง หรือไม่มคี วามทะเยอทะยาน ใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน แต่ตอ้ งการความปลอดภัย ความ
มันคงในอาชี
่
พการงานชอบทํางานเบา ๆ แต่ได้รบั ค่าตอบแทนสูง
ทฤษฎี Y กล่าวถึงธรรมชาติของคนในลักษณะทีด่ ไี ว้ดงั นี้
1. โดยปกติวสิ ยั แล้วนิสยั คนรักทีจ่ ะทํางานด้วยความรับผิดชอบ
2. เพราะเหตุทค่ี นชอบทํางานและมีความรับผิดชอบ จึงควบคุมตนเองให้สามารถ
ทํางานได้สาํ เร็จ การควบคุมภายนอกและการคาดโทษไม่ใช่วธิ เี ดียวทีจ่ ะทําให้เกิดความ
พยายามเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
3. ภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่ หมาะสม คนจะเกิดการเรียนรู้ การยอมรับและ
อยากมีความรับผิดชอบมากขึน้
4. คนจะมีความทะเยอทะยานและสนใจในการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาความคิด ทักษะ เทคนิค
วิธกี ารทํางาน ตลอดจนความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทํางานให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ เป็ นลําดับ
5. ประสิทธิภาพเกีย่ วกับความนึกคิด ความรอบคอบ และความคิดสร้างสรรค์ ในการ
แก้ปญั หาองค์การ
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6. ภายใต้สภาพเงือ่ นไขของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่น้ี ความสามารถทางสติปญั ญา
ของบุคคลเป็นสิง่ จําเป็ น
ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี x ผูบ้ ริหารจะพยายามกําหนดมาตรฐานในการควบคุม
ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาอย่ า งใกล้ชิด มีก ารสังโดยตรง
่
การจูง ใจจะเน้ น ค่ า ตอบแทนด้า นเงิน และ
ผลประโยชน์ อ่นื ๆ การใช้ระเบียบและหน้ าที่ และคุกคามด้านการลงโทษผูบ้ ริหาร จะเห็นว่า
จุดสําคัญของการจูงใจคือ การตอบสนองความต้องการของคนด้วยความต้องการพืน้ ฐานเท่านัน้
ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี y เชื่อว่า การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการใช้
แนวทางทีเ่ หมาะสม คนจะควบคุมแลละสังงานด้
่
วยตนเอง แรงจูงใจคือ ความรับผิดชอบซึง่ มีอยู่
ทุกคนผูบ้ งั คับบัญชาเพียงจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีช่ ่วยให้บุคคล
เหล่านี้ สามารถประสพความสําเร็จตามเป้าหมายของเขาเองควบคู่กนั ไปกับความสําเร็จใน
เป้าหมายองค์การ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พรนิมติ ร คันเต็ง 2550 ปจั จัยการตัดสินใจซือ้ คอมพิวเตอร์ของผูบ้ ริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดพังงา จากผลการวิจยั โดยการสํารวจจากผูบ้ ริโภคทีอ่ าศัยอยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัดพังงา
จํานวน 353 คน พบว่าในภาพรวมผูบ้ ริโภคมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ ในด้านการ
บริการทีไ่ ด้รบั บริการหลังการขายซึ่งมีความเป็ นระบบและรวดเร็ว รวมทัง้ ความสะดวกในการ
ติดต่อศูนย์บริการ รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความเชื่อถือในภาพลักษณ์ของ
ตราผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือความหลากหลายของรุ่น ทางด้านราคา ผูบ้ ริโภคให้
ความสนใจกับราคาทีม่ คี วามเหมาะสมและเงือ่ นไขการรับประกันคุณภาพสินค้า รวมทัง้ เงื่อนไข
การชําระเงิน บริการสินเชื่อต่างๆ บัตรเครดิต และการลดราคาสินค้าในบางรุน่ ทางด้านส่งเสริม
การขาย พบว่าผูบ้ ริโภคให้ความสนใจในการตัดสินใจซือ้ เพิม่ เติมเกี่ยวกับอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวก เช่ น อุ ป กรณ์ แ ปลงสัญ ญาณ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง หรือ การนํ า เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย มา
ให้บริการแก่ลกู ค้า มีการจัดโปรโมชันในรู
่ ปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ น
ประโยชน์แก่ผบู้ ริโภค และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น โบวชัวร์ ใบปลิว รถ
แห่ เป็ นต้น และด้านสถานทีแ่ ละการจัดจําหน่ าย เป็ นอันดับสุดท้าย ผูบ้ ริโภคตัดสินใจดูจํานวน
ศูนย์ท่ใี ห้บริการ เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ระยะเวลาการเปิ ด - ปิ ดของร้าน มีพนักงานผู้
ให้บริการไปแนะนําติดต่อสาธิตการใช้บริการ ณ บ้านหรือสถานประกอบการของท่าน มีสถานที่
จอดรถสําหรับลูกค้าเพียงพอ และมีมมุ พักผ่อนขณะรอรับบริการ ตามลําดับ
สุเชฏฐ์ ศิรวิ วิ ฒ
ั นากุล (2543) พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการหลังการขายของ
ร้า นคอมพิว เตอร์ ในอํ า เภอเมือ ง จัง หวัด ลํ า ปาง จากผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งให้
ความสํ า คัญ ต่ อ ส่ว นประสมทางการตลาดด้า นผลิต ภัณ ฑ์อ ยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ได้แ ก่ การ
รับ ประกัน สิน ค้า หรือ งานซ่ อ ม ป จั จัย ทางด้า นราคา สถานที่จ ัด จํ า หน่ า ย และการส่ ง เสริม
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การตลาด กระบวนการบริการและบุคลากร ได้รบั ความสําคัญในระดับค่อนข้างมากเท่านัน้ โดย
ปจั จัยทางด้านราคา ได้แก่ ค่าอะไหล่ของคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ เสนอแนะให้มคี วามหลากหลาย
ของรุ่น ปจั จัยทางด้านสถานที่ ได้แก่ ความสะอาดเรียบร้อยในร้าน ระบบความปลอดภัย ความ
โดดเด่น สังเกตเห็นได้ง่าย และเดินทางสะดวก มีท่จี อดรถเพียงพอ ปจั จัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ได้แก่ การโฆษณาตามสื่อต่าง การส่งเสริมการขายให้ผูบ้ ริโภครับทราบอย่างทัวถึ
่ ง
ปจั จัยด้านกระบวนการบริการ ได้แก่ การแจ้งข้อมูลการซ่อมและค่าซ่อมที่ชดั เจน การตรงต่อ
เวลา ความรวดเร็วในการให้บริการ ปจั จัยด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรสามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปญั หาได้ตรงจุด การอธิบายและสื่อสารอย่างเข้าใจ ความกระตือรือร้น บุคลิกน่ าเชื่อถือ
สุภาพและแต่งการเรียบร้อย
จุมพล จงสถิตไพบูลย์ (2550) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่าปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ช่องทางการ
จัด จํ า หน่ า ยและด้ า นส่ ง เสริม การตลาด ตามลํ า ดับ โดยด้า นผลิต ภัณ ฑ์ กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้
ความสําคัญเกีย่ วกับรายละเอียดภายในตัวเครื่องและรูปลักษณ์ภายนอก อายุการใช้งานรวมถึง
การรับประกันสินค้า ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของราคา
และประเภทสิน ค้า ที่มีใ ห้เ ลือ กหลายระดับ ด้า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้
ความสําคัญเกี่ยวกับสถานทีต่ งั ้ ของร้าน ความน่ าเชื่อถือ ความสะดวกในการเดินทาง และด้าน
การส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ความ
น่าเชื่อถือในพนักงานทีใ่ ห้บริการ ซึง่ สามารถให้คาํ แนะนําได้เป็ นอย่างดี
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ตาม
กรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาแบบ
ปฐมภูมิ (Primary Study) โดยการทําการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า และสัมภาษณ์พนักงานตลอดจน
เจ้าของกิจการ และการศึกษาข้อมูลแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary Study) ทีร่ วบรวมข้อมูลภายใน
องค์กร และสภาพแวดล้อมการแข่งขันต่างๆ แล้วนํ าผลทีไ่ ด้จากการศึกษาทัง้ 2 ส่วน มาสรุป
ประมวลผลตามกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และตามกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ ดังนี้
รายงานวิ ธีการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Study)
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมใิ ช้วธิ สี มั ภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ด้วยการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารและพนักงาน และลูกค้า ขององค์กร เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ กําหนดกลยุทธ์
และนําไปใช้ในการแก้ปญั หาเชิงกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป สรุปได้ดงั นี้
สรุปการสัมภาษณ์ลกู ค้าขององค์กรเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริ การ (Tangibles)
1. ข้อคําถามเกีย่ วกับ สถานทีบ่ ริการมีความความสะดวก สบายต่อการใช้บริการหรือไม่
อย่างไร
สรุป จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าพบว่า ลูกค้าได้กล่าวว่าสถานทีใ่ ห้บริการในปจั จุบนั
ของทางองค์กรรูส้ กึ ถึงความคับแคบมากกว่าในอดีตทีเ่ คยใช้บริการ การวางของส่วนใหญ่มกี าร
วางอย่างไม่เป็ นระเบียบซึง่ บางครัง้ การเข้ามาใช้บริการต้องเดินหลบสิง่ ของทีว่ างไว้ ซึง่ สังเกตว่า
่ งพบว่า
เป็ นสินค้าทีท่ างร้านสังซื
่ อ้ เข้ามาเพื่อรอการขาย อีกทัง้ จํานวนโต๊ะและเก้าอีใ้ นการนังรอยั
ไม่เพียงพอต่อการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าทีต่ อ้ งการติดต่อซือ้ ขายสินค้า หรือรอรับการบริการ
ต่างๆของทางองค์กร
2. สถานทีบ่ ริการมีอุปกรณ์เครือ่ งมือในการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร
สรุป สําหรับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และได้รบั คําร้องของลูกค้าคือการทีม่ จี าํ นวนเก้าอีแ้ ละโต๊ะไม่
เพียงพอต่อการใช้บริการ ขณะที่สภาพของอุปกรณ์พบว่าอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือซ่อมบํารุงทีใ่ ห้บริการลูกค้าทีเ่ ข้ามารับบริการได้รบั คําชมในด้าน
บวก โดยพบว่าเครือ่ งมือมีความสะอาด ดูใหม่ทนั สมัย และน่าเชื่อถือ
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ด้านความน่ าเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ (Reliability)
1. พนักงานและองค์กรได้ให้บริการทีส่ ร้างความไว้วางใจให้กบั ท่านได้หรือไม่อย่างไร
สรุป จากการสอบถามลูกค้าพบว่า ประเด็นนี้มคี วามกังวลใจเกิดขึน้ สูง จากข้อมูลพบว่า
กลุ่มลูกค้าไม่มนใจในการให้
ั่
บริการของพนักงานเนื่องจากพนักงานบางครัง้ ไม่สามารถตอบ
คําถามของลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจทําให้ไม่แน่ใจในเรือ่ งของความสามารถและศักยภาพ
ทีจ่ ะให้บริการ นอกจากนี้ลูกค้ายังกล่าวว่าบางครัง้ เมื่อเข้ามารับบริการไม่ทราบว่าบุคคลใดคือ
พนักงานเนื่องจากไม่มสี งิ่ บ่งชี้ท่ชี ดั เจนให้ทราบได้ว่าพนักงานคือใคร และไม่ได้รบั ความสนใจ
หรือสอบถามความประสงค์ท่ตี ้องการ ซึ่งประเด็นนี้เกิดขึน้ บ่อยครัง้ จากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้
โดยเฉพาะลูกค้าขาจรทีพ่ นักงานไม่คนุ้ เคย
2. พนักงานและองค์กรได้ให้บริการทีถ่ ูกต้องแม่นยําหรือไม่ อย่างไร
สรุป ข้อมูลพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มปี ญั หาเกีย่ วกับคุณภาพการบริการของพนักงานโดย
เมื่อนํ าอุ ปกรณ์ คอมพิว เตอร์หรือเครื่องคอมพิว เตอร์เ ข้ามาซ่ อมบํารุงโดยพนัก งานของทาง
องค์ก รเมื่อนํ ากลับ ไปใช้งานยังพบว่าป ญั หาเดิมก่อนการนํ า มาซ่ อมยังมีพ บเห็นอยู่ ซึ่งต้อ ง
เสียเวลาในการนํ ากลับมาซ่อมทีท่ างองค์กรอีกครัง้ จึงทําให้ลูกค้าหลายท่านไม่พอใจและตําหนิ
มายังองค์กรถึงคุณภาพการบริการหลังการขาย นอกนี้พบว่าการให้บริการไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามระยะเวลาในกําหนดการหรือกระบวนการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าหลายท่าน
ไม่ได้รบั สินค้าทีน่ ํ ามาซ่อมในวันทีก่ ําหนดรับ ซึ่งจากการสอบถามพบว่ามีความล่าช้าอย่างน้อย
ที่สุด 1-2 วันและสูงที่สุดคือ ประมาณ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้การส่งมอบสินค้าคืนให้กบั ลูกค้า
พบว่ามีการสนับสนุ นเกิดขึน้ มีการส่งมอบผิดพลาดให้พบเห็นบางครัง้ โดยสลับกันระหว่างลูกค้า
แต่ละรายทีม่ กี ารส่งซ่อมสินค้าทีใ่ กล้เคียงกัน
ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
1. ผูใ้ ห้บริการมีความพร้อมและเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ หรือไม่อย่างไร
สรุป จากการสอบถามข้อมูลพบว่าในรายของพนักงานเก่าแก่ท่ปี ฏิบตั ิหน้ าที่มาเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 2-3 ปี ) จะมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในระดับทีส่ ร้างความ
ประทับใจให้เกิดขึน้ โดยจะพยายามเข้ามาสอบถามถึงความต้องการของลูกค้า มีท่าทางยิม้ แย้ม
เป็ นมิตรและไม่เคยแสดงอาการกริยาทีด่ ไู ม่สุภาพต่อลูกค้าจะมีพนักงานพียงบางรายเท่านัน้ ซึง่
ลูกค้าเน้นยํ้าว่าเป็ นพนักงานหน้าใหม่ท่ไี ม่ค่อยพบเห็นจะมีกริยาท่าทางที่ไม่สุภาพเมื่อทําการ
เปรีย บเทีย บกับ พนั ก งานคนอื่น ๆ ไม่ท ัก ทาย หรือ ยิ้ม แย้ม ตามสิ่ง ที่ผู้ใ ห้บ ริก ารควรกระทํา
บางครัง้ มีการคุยโทรศัพท์ซง่ึ เป็ นการคุยธุระส่วนตัว โดยไม่สนใจลูกค้าทีก่ าํ ลังรอรับบริการ มีการ
พูดจาทีไ่ ม่มหี างเสียงและบางครัง้ มีการกระแทกเสียงในลักษณะตะวาดหรือพูดเสียงดังกับลูกค้า
ซึง่ ทําให้เกิดความไม่ประทับใจกับลูกค้าเกิดขึน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรและ
พนักงานขาดความพร้อมในการให้บริการ
2. ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้ตามต้องการ หรือไม่อย่างไร
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สรุป พบว่ามีเสียงติเตือนต่อว่าถึงพนักงานว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูก ค้า ได้ เช่น ผู้ใ ช้บ ริก ารต้อ งการทราบกํา หนดวัน การซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ท่ีช ัด เจน แต่ ท าง
พนักงานไม่สามารถทีจ่ ะชีแ้ จ้งเกีย่ วกับกําหนดการซ่อมแซมทีช่ ดั เจน และนําเสนอไปยังลูกค้าทํา
ั หาของลู ก ค้า หรือ
ให้ลู ก ค้า เกิด ความไม่ พ อใจ นอกจากนี้ พ นั ก งานยัง ไม่ส ามารถแก้ไ ขป ญ
ผูใ้ ช้บริการได้อย่างกระจ่าง โดยพบว่ามีปญั หาติดผันเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์ทน่ี ํามาซ่อม
แวม ลูกค้าบางท่านต้องใช้เวลาซ่อมแซม 2-3 ครัง้ ถึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างเรียบร้อย ซึง่ ลูกค้า
ตําหนิวา่ เกิดจากบางครัง้ พนักงานไม่เช็คปญั หาตามทีล่ ูกค้าได้แจ้งไว้ตอนนําเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์มาเข้ารับบริการ
ด้านการให้ความมันใจ
่ (Assurance)
1. ผูใ้ ห้บริการมีความรูแ้ ละมีอธั ยาศัยทีด่ ใี นการให้บริการ หรือไม่อย่างไร
สรุ ป กลุ่ ม ลูก ค้า ที่ใ ห้ข้อ มูล แจ้ง ว่า พนัก งานที่เ คยคุ้น หน้ า ค้น ตาที่เ ป็ น พนั ก งานที่อ ยู่
ปฏิบตั งิ านประงานอย่างยาวนาน จะมีอธั ยาศัยที่ดใี นการให้บริการ และสามารถตอบข้อสงสัย
ให้ก ับ ลู ก ค้า ได้ท งั ้ กรณี ท่ีลู ก ค้า ต้อ งการที่จ ะเปลี่ย นคอมพิว เตอร์ หรือ ส่ ว นประกอบก็ไ ด้ร บั
คําแนะนํ าที่เหมาะสม และคุม้ ค่าโดยคําแนะนํ าจะให้กบั ลูกค้าตามงบประมาณที่ลูกค้ามีโดยไม่
บังคับหรือสนับสนุ นอุปกรณ์หรือส่วนประกอบทีม่ รี าคาเกินกว่างบประมาณ ซึ่งทําให้ลูกค้ารูส้ กึ
มันใจในการให้
่
บริการว่าจะให้บริการอย่างยุตธิ รรม แต่จะมีพนักงานบางคน ทีไ่ ม่คุน้ หน้าคุน้ ตา
และสงสัยว่าเป็ นพนักงานใหม่จะให้บริการไม่สุภาพเท่าทีค่ วรจะเป็ นนอกจากนี้เมื่อขอคําแนะนํา
กลับพบว่าคําตอบที่ได้รบั เป็ นคําตอบในลักษณะแบบขอไปที คือไม่ใส่ใจในคําถามของลูกค้า
และไม่พยายามช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าใจการทํางานของแต่ละอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบ
2. ความสามารถของผูใ้ ห้บริการส่งผลให้ผรู้ บั บริการเกิดความเชื่อมันในการใช้
่
บริการ
หรือไม่อย่างไร
สรุป จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านี้และคําตอบของลุกค้าในข้อนี้จะพบว่าพนักงานไม่
สามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้พนักงานบางคนไม่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงองค์ความรูใ้ นการแนะนํ าลูกค้าให้เลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบได้อย่างคุ้มค่า จึงเป็ น
สาเหตุทท่ี ําลายความเชื่อมันในการให้
่
บริการของลูกค้า โดยในข้อนี้ลูกค้าเน้นยํ้าว่าไม่ประทับใจ
พนัก งานในประเด็น ที่ไ ม่ส ามารถแก้ไ ขป ญั หาที่เ สีย หายของอุ ป กรณ์ แ ละส่ว นประกอบเป็ น
ประเด็นสําคัญ นอกจากนี้ลูกค้ายังไม่มนใจว่
ั ่ าพนักงานที่ให้บริการมีวุฒหิ รือประกาศนียบัตร
่
การด้วย
เกีย่ วกับการซ่อมหรือประกอบคอมพิวเตอร์หรือไม่ จึงทําให้ไม่เกิดความมันใจในการบริ
เช่นกัน
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผูร้ บั บริ การ (Empathy)
1 ผูใ้ ห้บริการให้บริการโดยคํานึงถึงจิตใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ หรือไม่อย่างไร
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สรุป จากข้อมูล สอบถามในข้อนี้ พ บว่า ลูกค้าส่ว นใหญ่ ไม่พอใจโดยให้ค วามเห็นว่ า
องค์กรและพนักงานไม่คาํ นึงถึงจิตใจของผูร้ บั บริการ บางครัง้ ดําเนินการเหมือนมัดมือชก เพราะ
ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องส่งมาซ่อมที่รา้ นเดิมไม่สามารถเปลี่ยนร้านได้
เพราะจะมีต้นทุนที่เรียกว่าต้นทุนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ นอกจากนี้ยงั พบว่ามีลูกค้าบางท่าน
รูส้ กึ เหมือนตนเองถูกเชื้อเชิญให้ซ้อื สินค้าที่มรี าคาแพงกว่าที่ตนต้องการ ซึ่งพบว่าเกิดขึน้ จาก
พนักงานบางคน
2. ผูใ้ ห้บริการทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
หรือไม่อย่างไร
สรุป ลูกค้ามีความเห็นใกล้เคียงกันโดยกล่าวว่าหากพบกับพนักงานทีต่ นเองคุน้ เคยจะ
ได้รบั การบริก ารที่รวดเร็ว และดูแ ลเป็ นกันเองแต่ ห ากพบกับ พนัก งานที่ไม่คุ้น หน้ า ไม่เ คย
ให้บริการตนมาก่อนจะเหมือนได้รบั ความสนใจในระดับทีน่ ้อยกว่า หรือไม่สนใจเลยในบางครัง้
ซึง่ ตรงนี้พบว่าลูกค้าเกือบทัง้ หมดประสบปญั หานี้ ขณะทีก่ ระบวนการบริการมีความล่าช้า เช่น
การรอคิวรับบริการ การรอรับอุปกรณ์สว่ นประกอบทีส่ ง่ ซ่อม หรือการรอรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
สังประกอบ
่
เป็ นต้น
สรุปการสัมภาษณ์ลกู ค้าขององค์กรเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
1. องค์กรมีวฒ
ั นธรรมในการบริหารจัดการอย่างไร
สรุป จากการสัมภาษณ์และเข้าสังเกตการณ์ทํางานตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาจะพบว่า
องค์กรมีการดําเนินกิจกรรมแบบองค์กรที่มลี กั ษณะยืดหยุ่น คือให้พนักงานรูจ้ กั คิด วิเคราะห์
นําเสนอข้อมูลทีส่ าํ คัญให้กบั องค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ จึงทําให้การทํางาน
เกิดขึ้นอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย หรือในบ้างมุมมองอาจเลือกได้ว่าคือ ทฤษฎี Y
ที่ไม่เน้ น
กฎระเบียบบังคับเอาผิด แต่เน้ นการทําความเข้าใจ ซึ่งผูบ้ ริหารได้ทดลองใช้มาสักระยะแต่ก็
พบว่าไม่สามารถทําให้คุณภาพการบริการเพิม่ ขึน้ ได้
2. องค์กร มีวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจอย่างไร
สรุป ผูบ้ ริหารกล่าวว่าองค์กรไม่มวี สิ ยั ทัศน์และพันธกิจทีช่ ดั เจน เนื่องจากดําเนินธุรกิจ
ซือ้ มาขายไป ให้บริการโดยทัวไปจึ
่ งคิดว่าไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ แต่ถา้
ต้องให้เลือกกําหนดผูบ้ ริหารจะเน้นไปทีก่ ารเป็ นผูน้ ําตลาดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดและบริเวณใกล้เคียง
3. องค์กรมีนโยบายของการบริการหรือไม่อย่างไร
สรุป จากการสังเกตและพูดคุยกับผูบ้ ริหารพบว่าองค์กรให้บริการโดยไม่มนี โยบายด้าน
การบริการที่ชดั เจนไม่มจี ดั การบันทึกงานบริการ ตารางการบริการ หรือกําหนดรูปแบบการ
บริการทีช่ ดั เจน จึงเกิดการทํางานทีซ่ ้ําซ้อนและปญั หางานตกหล่นไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทัวถึ
่ งและทันต่อความต้องการของลูกค้า
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4. สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการให้บริการและประกอบธุรกิจขององค์กร คืออะไร
สรุป ผูบ้ ริหารได้กล่าวสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือความพึงพอใจของลุกค้าและคุณภาพของการ
บริการ ซึง่ ทัง้ สองสิง่ ต้องยอมรับว่าทางองค์กรยังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
เป็ นประเด็นทีท่ างองค์กรจะต้องเร่งดําเนินการอย่างสําคัญทีส่ ดุ
5. องค์กรมีการอบรมพนักงานบริการหรือไม่อย่างไร กรุณาอธิบาย
สรุป องค์กรไม่มกี ารอบรมพนักงาน หรือส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพิม่ เติมแต่อย่าง
ใด จะมีเพียงการอบรมกันเองภายในองค์กรโดยพนักงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญกว่าผูอ้ ่นื จะเป็ น
ผูส้ อนงานให้กบั พนักงานคนอื่นๆ และให้ทดลองปฏิบตั โิ ดยการทํางานจริงกับการซ่อมหรือแก้ไข
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึง่ ประเด็นนี้เองได้สร้างความไม่พอใจให้กบั ลูกค้าเกิดขึน้ เพราะ
ไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. องค์กรเคยมีการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเพือ่ มาพัฒนาองค์กรหรือไม่อย่างไร
สรุป ก่อนหน้าการจัดทําการศึกษาครัง้ นี้องค์กรไม่เคยมีการรวบรวมความคิดเห็นของ
ลูกค้ามาก่อน เมื่อทําการศึกษาครัง้ นี้มกี ารรวบรวมเกิดขึน้ และผลออกกมาในเชิงลบ ผูบ้ ริหารจึง
ตระหนักถึงปญั หาและความสําคัญของการพัฒนาและวางแผนด้านความพึงพอใจ ตลอดจน
คุณภาพการบริการ
7. องค์มกี ารกระจายอํานาจให้พนักงานมีโอกาสตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
อย่างไร
สรุป จากการที่องค์กรมีวฒ
ั นธรรมที่ยดื หยุ่น สําหรับคําถามข้อนี้ทางผูบ้ ริหารได้ตอบ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรโดยได้มกี ารมอบหมายให้พนักงานที่มอี าวุโสสูงสุดเป็ นคน
ตัดสินใจแทนตนเอง และให้อาํ นาจพนักงานทัวไปในขอบเขตที
่
พ่ อสบควรในการตัดสินใจในเรื่อง
ประเด็นด้านการบริการ หรือการลดราคาผลิตภัณฑ์และบริการ
8. กรุณาเล่า หรือวาดแผนผังการทํางานในกระบวนการขัน้ ตอนต่างๆ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจด
สิน้ สุด
สรุป สําหรับข้อนี้ผบู้ ริหารไม่สามารถวางแผนผังการบริการ การทํางานในกระบวนการ
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเนื่องจากไม่เคยมีการวางระบบมาก่อน และบางครัง้ ก็มกี ารทํางานทีข่ า้ ม
ขัน้ ตอนจนเกิดความซํ้าซ้อน และความผิดพลาดบ่อยครัง้
การวิ เคราะห์และประมวลผลการศึกษาตามกระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นลูกค้า และผูบ้ ริหารองค์กรจึงสามารถเขียน
แผนภูมกิ า้ งปลาเพือ่ ระบุปญั หาให้ชดั เจนได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์แผนภูมกิ า้ งปลา (Fish Bone)
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ขาดแผนการบริการที่
ชัดเจน
ขาดแผนกลยุทธ์ในการยกระดับ
คุณภาพการดําเนินงาน

การบริหารจัดการด้านการตลาด

พนักงานขาดความรู้
ความสามารถ

พนักงาน

ความพึงพอใจของ
ลูกค้าลดตํ่าลง และเกิด
เสียงวิจารณ์เชิงลบ
จํานวนมาก

ขาดบุคลิกภาพของผู้
ให้บริการ

ภาพที่ 3.1 แผนภูมกิ า้ งปลาบริษทั เนว์ฟ จํากัด
ั หาสําคัญ ของบริษัทหรือองค์ก รที่ต้อ งเร่ง
การวิเ คราะห์แ ผนภูมิก้า งปลา พบว่า ป ญ
ดําเนินการแก้ไข และเป็ นประเด็นทีส่ าํ คัญทีอ่ งค์กรได้ตระหนักถึงคือ ความพึงพอใจของลูกค้า
ลดตํ่าลง และเกิดเสียงวิจารณ์เชิงลบจํานวนมาก ปญั หาสําคัญทีต่ ้องสนใจดังกล่าวเกิดขึน้ จาก
ปญั หาหลักๆ อีก 3 สาเหตุ ด้วยกัน สาเหตุ แรกคือ พนักงาน เนื่องจากพนักงานขาดความรู้
ความสามารถในการให้บริการ ขาดบุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริการซึ่งไม่แสดงถึงอัธยาศัยที่ดี หรือ
ไมตรีจติ ทีพ่ ร้อมจะสนับสนุ นการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มใจ พบว่าบ่อยครัง้ พนักงานไม่สามารถ
ั หาความผิด พลาดการ
ตอบคํ า ถามที่ลู ก ค้า ต้อ งการทราบได้ท ัง้ หมด ไม่ ส ามารถแก้ไ ขป ญ
ดําเนินงานได้ ทัง้ การซ่อมบํารุงทีพ่ บว่าปญั หาไม่ได้รบั การแก้ไข นอกจากนี้ยงั ไม่สามารถแก้ไข
ปญั หาเฉพาะหน้าที่เกิดขึน้ ได้ดว้ ยเช่นกัน ตลอดจนบุคลิกภาพไม่มคี วามเป็ นผูใ้ ห้บริการอย่าง
สมบูรณ์ยงั มีการใช้กริยาท่าทางและวาจาบางคําทีไ่ ม่เหมาะสมซึง่ กระทบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยตรง
สาเหตุท่ี 2 คือ คุณภาพการบริการ ซึ่งปญั หาหลักที่ทําให้คุณภาพบริการมีปญั หา คือ
การขาดแผนการบริการที่ช ดั เจน ทํา ให้พนักงานไม่สามารถปฏิบ ตั ิงานได้อย่างมีมาตรฐาน
เพราะพนักงานไม่รู้ขนั ้ ตอนการทํางานของตนเองในหน้ าที่บริการอย่างชัดเจน และไม่ทราบ
กระบวนการทํางานขัน้ ต่อไปว่าใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ อยู่ในตําแหน่ งการบริการใดช่วงใด ทําให้
การบริการเกิดความซํ้าซ้อนผิดพลาด ไม่เป็ นทีพ่ อใจแก่ลกู ค้า
สาเหตุ ท่ี 3 คือ การบริหารจัดการด้านการตลาด องค์กรนัน้ ขาดแผนกลยุท ธ์ในการ
วางแผนการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ ตลอดจนคุณภาพการดําเนินงานส่วนต่างๆ
เพราะองค์กรเข้าใจว่าไม่จําเป็ นแต่ อย่างใด และเมื่อได้รบั เสียงวิพากษ์ วิจารณ์ จึงเกิดความ
ตระหนักถึงและต้องการแผนการดําเนินงานด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการดําเนินงานและให้บริการของ
องค์กร
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จะทําให้บริษทั ทราบถึงสภาวะความ
เป็ นไปของการแข่งขันในอุตสาหกรรม โอกาสและอุปสรรคของบริษัทและคู่แข่งขัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะมีผลต่อการนําไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึง่ จะทําการวิเคราะห์
ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน และปจั จัยอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องส่งผลกระทบกับบริษทั ไม่วา่ จะเป็ นโอกาสและอุปสรรค
การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอก – PEST Analysis
ทําให้บริษัททราบถึงปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับบริษัท ซึ่งจะ
แสดงให้เ ห็นถึงโอกาสและอุ ป สรรคที่มีผ ลเกี่ย วข้องกับ บริษัท เพื่อนํ า มาใช้ใ นการวิเ คราะห์
ผลกระทบกับบริษทั และนําไปวางแผนในเชิงกลยุทธ์
1. สภาพแวดล้อมทางการเมือง
ในปี 2554 เป็ นปี ของการเลือกตัง้ และมีการจัดตัง้ คณะรัฐบาลชุดใหม่ โดยนโยบายของ
รัฐ บาลส่ว นใหญ่ เป็ นนโยบายที่เ กี่ย วข้องกับประชานิ ยม สําหรับนโยบายที่สําคัญและส่งผล
โดยตรงกับ ธุ ร กิจ ด้า นคอมพิว เตอร์ คือ นโยบายด้า นการศึก ษา ซึ่ง มีส าระสํา คัญ คือ เร่ ง
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็ นเครือ่ งมือ
ในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มรี ะบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็ นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การเรียนรูใ้ ห้เป็ นแบบผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลางและเอือ้ ให้เกิดการ เรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ทีส่ ามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชัน้ ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบ
โทรทัศ น์ เ พื่อ การศึก ษาให้ก ว้า งขวาง ปรับ ปรุ ง ห้อ งเรีย นนํ า ร่ อ งให้ไ ด้ม าตรฐานห้อ งเรีย น
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถ
ดํา เนิ น การตามภารกิจ ได้ ดัง นัน้ นโยบายนี้ จ ะส่ง ผลให้ธุ ร กิจ คอมพิว เตอร์ข ยายเข้า สู่ร ะดับ
การศึกษามากขึน้
2. ปจั จัยทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2553 โดยรวมฟื้ นตัวขึน้ มาค่อนข้างดีจากปี 2552 ทีถ่ ูก
กระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เป็ นการฟื้นตัวเกินกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ อุปสงค์ใน ประเทศ ซึง่
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ประกอบด้วยการอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน คาดว่ายังสามารถเติบโตต่อเนื่อง
โดยด้านอุปโภค บริโภค จะเติบโตในระดับ 3.5-5.5% ส่วนการลงทุนภาคเอกชนน่าจะเติบโตได้
ถึง 8-10% หมายความว่าการเติบโตในปี 2554 จะเป็ นการเติบโตแบบพึง่ ตัวเองมากกว่าเป็ น
การพึง่ ต่างประเทศ หรือการเติบโตแบบมีความสมดุลมากขึน้ โดยคาดว่าจะเติบโตได้ราว 3-5%
ภาพเศรษฐกิจปี 2554 จะมีการฟื้ นตัวต่อเนื่องทีพ่ ง่ึ พาปจั จัยในประเทศมากขึน้ รวมไป
ถึงภาคการบริโภคหนุ นเศรษฐกิจไทยเติบโตสมดุลในระดับ 3-5% ซึง่ ผูว้ ่าการ ธปท. กล่าวว่า
แนวโน้มในปี 2554 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
จากข้อมูลสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในครั ว เรื อ น พ.ศ.
2553 พบว่า ในปี 2553 มีจํานวนประชากรอายุ 6 ปี ขน้ึ ไปทัง้ สิน้ ประมาณ 61.9 ล้านคน ใน
จํานวนนี้มผี ใู้ ช้คอมพิวเตอร์ 19.1 ล้านคน หรือร้อยละ 30.9 ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต 13.8 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 22.4 เมื่อพิจารณาระหว่างเขตการปกครอง ในเขตเทศบาลมีสดั ส่วนผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
ร้อยละ 43.4 ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต ร้อยละ 35.1 ซึง่ มีสดั ส่วนการใช้สงู กว่านอกเขตเทศบาล คือมีผใู้ ช้
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 25.2 ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต ร้อยละ 16.5
เมื่อเปรียบเทียบการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตของประชาชนอายุ 6 ปี ขน้ึ ไปใน
ระหว่างปี 2547-2553 พบว่าผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์มสี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 21.4 (จํานวน 12.5
ล้านคน) เป็ นร้อยละ 30.9 (จํานวน 19.1 ล้านคน) และผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 11.9
(จํานวน 7.0 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 22.4 (จํานวน 13.8 ล้านคน) ในระหว่างปี 2549 - 2553
พบว่าครัวเรือนที่มเี ครื่องคอมพิวเตอร์เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 17.1 เป็ นร้อยละ 22.8 สําหรับ
ครัวเรือนทีม่ กี ารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7.2 เป็ นร้อยละ 11.4
3. ปจั จัยทางสังคม
ทุ ก วัน นี้ ใ นสัง คมของไทยเป็ น สัง คมบริโ ภคนิ ย มสู ง มีก ารแข่ ง ขัน กัน ชอบความ
สะดวกสบายในการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยป จั จุ บ ัน สัง คมออนไลน์ ไ ด้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวติ ประจําวันของประชาชน อินเตอร์เน็ตจึงเข้ามีบทบาทมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการสังซื
่ ้อสินค้า
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านทาง Facebook, Twitter เป็ นต้น การทํางานทีเ่ น้นความ
คล่องตัวโดยใช้ Notebook, IPAD หรือ Tablet เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
และสามารถทํางานได้ทุกที่ ไม่จํากัดอยู่เพียงทีท่ ํางานเท่านัน้ จึงทําให้คอมพิวเตอร์ Notebook
หรือ อุปกรณ์สว่ นประกอบ เช่น Air card เป็ นทีน่ ิยมมากขึน้
4. ปจั จัยทางเทคโนโลยี
ในป จั จุ บ ัน เทคโนโลยีมีก ารพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ว ซึ่ง เทคโนโลยีท างคอมพิว เตอร์ก็
เช่นเดียวกัน จะมีการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มากมายเพื่อให้เลือกใช้และ
สามารถช่วยให้ทํางานได้เร็วขึน้ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากยิง่ ขึน้ ผูบ้ ริโภคจะ
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ได้ประโยชน์จากตรงนี้เป็ นอย่างมาก แต่สาํ หรับบริษทั การทีเ่ ทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา ส่งผลให้การลงทุนสูง สินค้า/ผลิตภัณฑ์รนุ่ เก่าอาจเผชิญกับปญั หาค้าง
สต็อก สินค้าขายไม่ได้ ซึง่ อาจกลายเป็ นจุดอ่อน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีท่ีดีแ ละใหม่ๆ จะมีร าคาสูง ส่ง ผลกระทบทํา ให้ต้น ทุ น ของสิน ค้า เพิ่ม สูง ขึ้น ตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีม่ ากขึน้ ด้วย
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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์โอกาส/อุปสรรคสภาพแวดล้อมภายนอก ปจั จัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก – PEST Analysis
โอกาส/
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ลักษณะ
อุปสรรค
- การกํ า หนดนโยบายด้า นการศึก ษา โดย โอกาส
1. สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง
เน้ นในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา
- รัฐบาลสนับสนุนให้มกี ารแข่งขันโดยเสรีและ โอกาส
ไม่มกี ารเข้ามาแทรกแซงราคาคอมพิวเตอร์
แต่อย่างใด เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สนิ ค้า
ทีจ่ าํ เป็ นต่อการบริโภคของประชาชน
ความคิดเห็นทางด้านการเมืองของ อุปสรรค
ประชาชนยังมีการขัดแย้งกัน การแบ่งฝ่าย
ทางการเมื อ ง ทํ า ให้ ก า ร เ มื อ งยั ง ข า ด
เสถี ย รภาพ การประท้ ว งเรี ย กร้ อ งจาก
ประชาชน
- ตลาดยังคงมีความต้องการคอมพิวเตอร์ทงั ้
โอกาส
แบบพกพา และใช้ในครัวเรือน รวมทัง้ ด้าน
การศึกษา การทํางาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์
กลายเป็ น ป จั จัย สํา คัญ ในการติด ต่ อ สื่อ สาร
ดําเนินธุรกิจ และดํารงชีวติ ในปจั จุบนั ทําให้
คอมพิวเตอร์เป็ นทีต่ ้องการตัง้ แต่ตลาดระดับ
ล่าง ระดับกลาง และระดับสูง โดยคลอบคลุม
ในทุกระดับ
- เ ชื้ อ เ พ ลิ ง มี ร า ค า สู ง เ นื่ อ ง จ า ก อุปสรรค
2. ปจั จัยทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศไม่มีแหล่ งพลังงานเป็ นของ
ตัวเอง จําเป็ นต้องสังเข้
่ ามาจากต่างประเทศ
ทํา ให้ไ ม่ส ามารถควบคุ ม ราคาได้ ส่ ง ผลให้
ราคาเชื้อ เพลิง มีร าคาสูง ขึ้น ตามตลาดโลก
และส่งผลให้บ ริษัทมีต้นทุนในเรื่องของการ
ขนส่งและกระจายสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ด้วย
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ปัจจัยสภาพแวดล้อม
3. ปจั จัยทางสังคม

4. ปจั จัยทางเทคโนโลยี

โอกาส/
อุปสรรค
- เนื่องจากสังคมไทยปจั จุบนั เป็ นสังคมทีม่ คี วาม โอกาส
นิยมตามกระแส/แฟชันที
่ ่หลากหลายส่งผลให้
บริษัทที่มคี วามหลากหลายของสินค้าสามารถ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ด้
หลากหลายระดับ ตัง้ แต่ระดับวัยรุ่น วัยทํางาน
และผูส้ งู วัย
- วัฒ นธรรมของคนไทยเปลี่ย นแปลง คนใน โอกาส
ประเทศชอบความเป็ นอยู่ ท่ี ส ะดวกสบาย
รวดเร็ว การใช้ Note book หรือ tablet จึงเป็ นที่
นิยมมากขึน้
- เทคโนโลยีใหม่ๆ การวิจยั และพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ โอกาส
เพื่อนํ ามาตอบสนองความในการดํารงชีวติ และ
เชิงพาณิชย์ตลอดเวลา ส่งผลให้ความต้องการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการได้
อย่างเหมาะสม
- เทคโนโลยีทด่ี แี ละใหม่ๆ มีราคาแพง ส่งผล อุปสรรค
กระทบทํ า ให้ต้น ทุ น ของสิน ค้า เพิ่ม สูง ขึ้น ตาม
เทคโนโลยีทม่ี ากขึน้
- ไม่มกี ารกีดกันหรือข้อบังคับในกฎหมายที่ โอกาส
ส่ ง ผลกระทบกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ประกอบ
ลักษณะ

การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน - 7S (Seven-S Framework Model)
การวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีจากตัวแบบ 7 ปจั จัย (Seven-S Framework of
McKinsey Model) ซึง่ จะทําให้บริษทั เข้าใจว่าแต่ละปจั จัยนัน้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร เพื่อ
นําไปสูก่ ารปรับแนวทางของแต่ละตัวให้มคี วามสมดุลและเสริมซึง่ กันและกัน ซึง่ ปจั จัยของ 7 ตัว
แบบมีดงั นี้
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1. Strategy – กลยุทธ์
1.1 ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
- มีการวางระบบการบริการเชิงกลยุทธ์ทม่ี ุ่งเน้นการให้สนิ ค้าทีม่ คี วาม
หลากหลาย โดยมุ่งเน้ นกลยุทธ์ด้านราคาเป็ นหลัก ซึ่งสามารถนํ าเสนอราคา
สินค้าทีมรี ะดับตํ่ากว่าคูแ่ ข่งทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดใกล้เคียง
- มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายเหมาะกับผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็ นบุคคล
หรือองค์กร เช่น โรงเรียน หน่ วยงานราชการของรัฐ โดยนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถให้ผใู้ ช้บริการนําไปใช้ดาํ เนินกิจกรรมส่วนตัวหรือการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้องค์กรไม่
สามารถหาวิธหี รือแนวทางในการแก้ไขการดําเนินงานได้เมือ่ เกิดปญั หาขึน้
1.2 การปรับปรุงแผนกลยุทธ์
- มีการจัดหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆ เสมอทีส่ ามารถนํ าเสนอราคาและ
การบริการทีส่ อดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีการเพิม่ คู่ค้าทางพันธมิตร เช่น ร้านจําหน่ ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ในเขตภาคใต้ เพือ่ ลดระยะเวลาในการสังซื
่ อ้ และการขนส่ง
- ขาดการพัฒนาระบบการให้บริการ ในการมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้บริการเป็ นหลัก ทัง้ พนักงานที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบซอฟแวร์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการซ่อมบํารุง เพื่อ
เพิม่ ความเชื่อมันให้
่ แก่ลกู ค้าทีม่ าใช้บริการ
- ขาดการพัฒนากระบวนการให้บริการหลังการขาย ถึงแม้ว่าจะมีการ
รับ ประกัน สิน ค้า รวมถึง การรับ ประกัน เกี่ย วกับ งานซ่ อ มบํ า รุ ง ต่ า งๆ การ
ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลหรือแก้ไขปญั หาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เมื่อ
เกิดปญั หานัน้ ยังคงขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขให้กบั กลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้บริการ
- ขาดแผนงานในการทีจ่ ะให้บริการอย่างเป็ นระบบ โดยขาดการรับฟงั
ปญั หาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพทําให้องค์กรไม่สามารถรับทราบปญั หาที่
แท้จริง และไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างเหมาะสม
- มีนโยบายในการเปิ ดรับนักศึกษาฝึ กงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ
เป็ นการเปิ ดโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาความชํานาญ พร้อมทัง้ เปิ ดรับเข้า
ทํา งานเมื่อ จบการศึก ษา ทัง้ นี้ เ พื่อ ทดแทนพนัก งานที่ล าออก และเป็ น การ
จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการขยายสาขาเพิม่ เติม
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2. Structure – โครงสร้าง
2.1 โครงสร้างองค์กร
- ขาดการวางโครงสร้างระดับการตัดสินใจในการทํางานทีช่ ดั เจน ทําให้
พนักงานไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปญั หาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
- ขาดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจในการดําเนินงานทําให้องค์กรไม่สามารถที่
จะวางแผนกลยุทธ์หรือดําเนินกิจกรรมได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผล
2.2 ลําดับชัน้ การบังคับบัญชา
- ขาดการแบ่งโครงสร้างองค์กรอย่างความชัดเจน บุคลากรจึงไม่มี
ความเข้าใจว่าตนเองอยูส่ ว่ นไหนขององค์กร ดังนัน้ การดําเนินงานจึงเกิดปญั หา
ขึ้นเพราะพนักงานไม่สามารถที่จะแก้ไขปญั หาที่เกิดขึ้นและไม่ทราบว่าต้อง
ติดต่อใครเมือ่ เกิดปญั หา
- ประสบปญั หาทางด้านบุคลากรทีม่ ไี ม่เพียงพอทีจ่ ะตอบสนองต่อความ
ต้องการ การขาดงานของพนักงาน การโยกย้ายและทดแทนในส่วนงานอื่น จึง
ทําให้พนักงานขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ขาดทักษะและความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน ซึง่ ส่งผลต่อการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าลดลง
3. System – ระบบ
3.1 เครือข่ายและการบริการ
- บริษัท ยังมีเ ครือข่า ยการขายและการให้บ ริการจํานวนน้ อย โดยมี
เฉพาะในพื้น ที่อํา เภอเมือ ง จัง หวัด นราธิว าสเท่า นัน้ ซึ่ง เป็ น เพีย งที่ต ัง้ ของ
ร้านค้า ไม่มกี ารขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ ลูกค้าทีเ่ ป็ นบุคคล
จึงไม่ส ามารถเข้า ถึง การบริก ารได้อ ย่างสะดวก ขณะที่ลูกค้า ที่เ ป็ นห้า งร้า น
องค์กร นิตบิ ุคคลทัวไป
่ ทางองค์กรเป็ นผูเ้ ข้าไปเสนอและให้บริการถึงสถานที่
ของลูกค้า
3.2 ระบบการบริการ
- ระบบการบริการยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากมีพนักงานทีม่ คี วาม
เชี่ย วชาญเป็ น จํ า นวนน้ อ ย แต่ ท างบริษัท ยัง คงมีก ารพัฒ นาและนํ า ระบบ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการ และอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วให้กบั ลูกค้าได้รบั ความพึงพอในในการให้บริการบริษทั สูงสุด
3.3 ระบบงาน
- การทํางานขององค์กรในปจั จุบนั ขาดประสิทธิภาพการบริการด้าน
ความรวดเร็ว และการเติ ม เต็ม คํ า ส่ ง ซื้อ หรือ บริก ารของลู ก ค้า ทํ า ให้ก าร
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ให้บริการซ่อมบํารุงแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้าไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปญั หายังตกค้าง นอกจากนี้ไม่สามารถให้บริการหรือตอบสนอง
งามต้องการของลูกค้าได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
4. Style – รูปแบบ
- ผูบ้ ริหารมีรปู แบบการบริหารแบบทฤษฎี Y โดยให้สทิ ธิเสรีภาพใน
การออกความคิดเห็นของพนักงาน ซึง่ ทําให้พนักงานมีอํานาจในการตัดสินใจ
และเสนอแนวทางการดําเนินงานแบบใหม่ทไ่ี ด้จากข้อคิดในปญั หาการทํางาน
5. Stuff – บุคลากร
- มีอตั ราการเข้าออกของพนักงานทีส่ งู มาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากปญั หา
ความรุนแรงในจังหวัด ทําให้พนักงานเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางมา
ทํางาน
- การขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทางให้การให้บริการ
ซ่อมบํารุง และให้คาํ ปรึกษามีจาํ นวนน้อย
- พนักงานไม่สามารถดําเนินงานทดแทนซึ่งกันและกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพบว่าหากเกิดการขาดงาน หรือลาออก จะทําให้เกิดปญั หา
ในการดําเนินงานเสมอ ทัง้ ด้านการขายสินค้าและบริการหลังการขาย
- พนักงานขาดความรูค้ วามเข้าใจในงานบริการไม่สามารถให้บริการดุจ
มิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. Skill – ทักษะ
- ทักษะการให้บริการของพนักงานยังมีขอ้ บกพร่องไม่สามารถให้บริการได้
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- ขาดทักษะในตัดสินใจในการแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าทําให้ไม่สามารถแก้ไข
ปญั หาลูกค้าและตอบสนองการแก้ไขนัน้ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทําให้ลูกค้าเกิดความไม่
พึงพอใจ
- ขาดทักษะในงานซ่อมแซม ซ่อมบํารุงทีเ่ ป็ นกิจกรรมสําคัญของการบริการ
หลังการขาย ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปญั หาความเสียหาในอุปกรณ์ ชิน้ ส่วนประกอบของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ทีเ่ ป็ นลูกค้าเก่าทีอ่ ยูใ่ นประกัน และลูกค้านอกเหนือการ
ประกัน
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7. Share Value – ค่านิ ยมร่วม
7.1 ทัศนคติของการมีสว่ นร่วมในการทํางาน (Job Involvement)
- พนักงานทีม่ รี ะดับการมีสว่ นร่วมในการทํางานสูงจะมีความระมัดระวัง
ในงานที่ทําสูงและตัง้ ใจที่จะทํางานให้สําเร็จซึ่งจะส่งผลให้มอี ตั ราการลาออก
น้อย แต่บริษทั มีอตั ราการเข้าออกของพนักงานทีส่ งู มาก เพราะพนักงานบาง
คนไม่มที กั ษะเฉพาะในการทํางานทําให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านหลากหลายได้ จึง
อาจไม่เกิดทัศนคติของการมีสว่ นร่วมในการทํางาน
7.2 ค่านิยมร่วมในการมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในการให้บริการ
- พนักงานในองค์กรปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นพนักงานใหม่ มีประสบการณ์ทาํ งาน
น้อย มีความผูกพันกับองค์กรตํ่าเพราะปฏิบตั งิ านมาไม่นาน จะไม่ค่อยพยายาม
ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับองค์กรในการดําเนินกิจกรรมต่าง หรือเสนอความคิดเห็นเพื่อ
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศขององค์กร
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ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายใน Seven-S Framework of
McKinsey Model
โอกาส/
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ลักษณะ
อุปสรรค
1. Strategy – กลยุทธ์
1.1 ระบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์

1.2 การปรับปรุงแผน
กลยุทธ์

- มีการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทม่ี งุ่ เน้นการให้
สิน ค้าที่มีค วามหลากหลาย โดยมุ่ง เน้ น กลยุท ธ์ด้า น
ราคาเป็ นหลัก ซึง่ สามารถนําเสนอราคาสินค้าทีมรี ะดับ
ตํ่ากว่าคูแ่ ข่งทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดใกล้เคียง
- มีก ารนํ า เสนอผลิต ภัณ ฑ์ท่ีห ลากหลายเหมาะกับ
ผู้ ใ ช้ ง านที่ เ ป็ น บุ ค คล หรื อ องค์ ก ร เช่ น โรงเรี ย น
หน่ ว ยงานราชการของรัฐ โดยนํ า เสนอผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
สามารถให้ผูใ้ ช้บริการนํ าไปใช้ดําเนินกิจกรรมส่วนตัว
หรือการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้
องค์กรไม่สามารถหาวิธหี รือแนวทางในการแก้ไขการ
ดําเนินงานได้เมือ่ เกิดปญั หาขึน้
- มีการจัดหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆ เสมอที่สามารถ
นํ า เสนอราคาและการบริก ารที่ส อดคล้ อ งกับ การ
ดํ า เนิ น งานขององค์ ก รได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล และมีการเพิม่ คู่คา้ ทางพันธมิตร เช่น ร้าน
จําหน่ ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในเขตภาคใต้ เพื่อลด
ระยะเวลาในการสังซื
่ อ้ และการขนส่ง
- ขาดการพัฒนาระบบการให้บริการ ในการมุง่ เน้นการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้บริการเป็ นหลัก ทัง้
พนั ก งานที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ระบบ
ซอฟแวร์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการ
ซ่อ มบํ า รุง เพื่อ เพิ่ม ความเชื่อมันให้
่ แ ก่ ลู ก ค้า ที่ม าใช้
บริการ

จุดแข็ง

จุดแข็ง

จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดอ่อน
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ปัจจัยสภาพแวดล้อม
(ต่อ) 1.2 การปรับปรุง
แผนกลยุทธ์

ลักษณะ
- ขาดการพัฒนากระบวนการให้บริการหลังการ
ขาย ถึงแม้ว่าจะมีการรับประกันสินค้า รวมถึง
การรับประกันเกี่ยวกับงานซ่อมบํารุงต่างๆ การ
ั หา
ให้บ ริก ารเกี่ย วกับ การดู แ ลหรือ แก้ ไ ขป ญ
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เมื่อเกิดปญั หานัน้
ยังคงขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขให้กบั กลุ่ม
ลูกค้าผูใ้ ช้บริการ
- ขาดแผนงานในการทีจ่ ะให้บริการอย่างเป็ น
ระบบ โดยขาดการรับฟงั ปญั หาของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพทําให้องค์กรไม่สามารถรับทราบ
ปญั หาที่แท้จริง และไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้
อย่างเหมาะสม
- มีนโยบายในการเปิ ดรับนักศึกษาฝึ กงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสใน
การเรียนรู้ และพัฒนาความชํานาญ พร้อมทัง้
เปิ ด รับ เข้า ทํา งานเมื่อ จบการศึก ษา ทัง้ นี้ เ พื่อ
ทดแทนพนั ก งานที่ ล าออก และเป็ นการ
จัด เตรีย มบุ ค ลากรให้พ ร้อ มในการขยายสาขา
เพิม่ เติม

2.
Structure
– - ขาดการวางโครงสร้างระดับการตัดสินใจใน
การทํางานที่ชดั เจน ทําให้พนักงานไม่สามารถ
โครงสร้าง
ั หาได้ อ ย่ า งทั น ต่ อ
ตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ไ ขป ญ
2.1 โครงสร้างองค์กร
เหตุการณ์
- ขาดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจในการดําเนินงานทํา
ให้องค์กรไม่สามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์หรือ
ดําเนินกิจกรรมได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิผล

โอกาส/
อุปสรรค
จุดอ่อน

จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

จุดอ่อน
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ปัจจัย
ลักษณะ
สภาพแวดล้อม
2.2 ลําดับชัน้ - ขาดการแบ่งโครงสร้างองค์กรอย่างความชัดเจน บุคลากรจึง
ก า ร บั ง คั บ ไม่มคี วามเข้าใจว่าตนเองอยู่ส่วนไหนขององค์กร ดังนัน้ การ
ั หาขึ้น เพราะพนัก งานไม่ส ามารถที่จ ะ
บัญชา
ดํา เนิ น งานจึง เกิด ป ญ
ั หาที่เ กิดขึ้น และไม่ท ราบว่า ต้อ งติด ต่ อใครเมื่อ เกิด
แก้ไ ขป ญ
ปญั หา
- ประสบปญั หาทางด้านบุคลากรทีม่ ไี ม่เพียงพอทีจ่ ะตอบสนอง
ต่อความต้องการ การขาดงานของพนักงาน การโยกย้ายและ
ทดแทนในส่วนงานอื่น จึงทําให้พนักงานขาดประสิทธิภาพใน
การทํางาน ขาดทักษะและความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ซึง่ ส่งผล
ต่อการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าลดลง

3. System –
ระบบ
3.1 เครือข่าย
และการบริการ

โอกาส/
อุปสรรค
จุดอ่อน

จุดอ่อน

- บริษัทยังมีเครือข่ายการขายและการให้บริการจํานวนน้ อย จุดอ่อน
โดยมีเฉพาะในพืน้ ที่อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสเท่านัน้ ซึ่ง
เป็ นเพียงทีต่ งั ้ ของร้านค้า ไม่มกี ารขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
หรือช่องทางอื่นๆ ลูกค้าที่เป็ นบุคคลจึงไม่สามารถเข้าถึงการ
บริการได้อย่างสะดวก ขณะทีล่ ูกค้าทีเ่ ป็ นห้างร้าน องค์กร นิติ
บุ ค คลทัวไป
่ ทางองค์ก รเป็ น ผู้เ ข้า ไปเสนอและให้บ ริก ารถึง
สถานทีข่ องลูกค้า
- ระบบการบริการยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากมีพนักงานทีม่ ี จุดอ่อน
ความเชี่ย วชาญเป็ น จํ า นวนน้ อ ย แต่ ท างบริษัท ยัง คงมีก าร
พัฒ นาและนํ า ระบบเทคโนโลยีใ หม่ๆ เข้า มาใช้เ พื่อ ปรับ ปรุ ง
ระบบการให้บ ริก าร และอํ า นวยความสะดวกรวดเร็ว ให้ก ับ
ลูกค้าได้รบั ความพึงพอในในการให้บริการบริษทั สูงสุด
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3.2 ระบบ - ระบบการบริการยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากมีพนักงานที่มี จุดอ่อน
การบริการ ความเชี่ยวชาญเป็ นจํานวนน้ อย แต่ทางบริษัทยังคงมีการพัฒนา
และนํ า ระบบเทคโนโลยีใ หม่ๆ เข้า มาใช้เ พื่อ ปรับ ปรุ ง ระบบการ
ให้บริการและอํานวยความสะดวกรวดเร็วให้กบั ลูกค้าได้รบั ความพึง
พอในในการให้บริการบริษทั สูงสุด
3.3
- การทํางานขององค์กรในปจั จุบนั ขาดประสิทธิภาพการบริการด้าน
ระบบงาน ความรวดเร็ว และการเติมเต็มคําส่งซือ้ หรือบริการของลูกค้า ทําให้
ั หาให้ ก ับ ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถ
การให้ บ ริ ก ารซ่ อ มบํ า รุ ง แก้ ไ ขป ญ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปญั หายังตกค้าง นอกจากนี้ไม่
สามารถให้บริการหรือตอบสนองงามต้องการของลูกค้าได้อย่างทัน
ต่อเหตุการณ์

จุดอ่อน

4. Style – - ผูบ้ ริหารมีรปู แบบการบริหารแบบทฤษฎี Y โดยให้สทิ ธิเสรีภาพใน
รูปแบบ การออกความคิดเห็นของพนักงาน ซึง่ ทําให้พนักงานมีอํานาจใน
การตัดสินใจ และเสนอแนวทางการดําเนินงานแบบใหม่ท่ไี ด้จาก
ข้อคิดในปญั หาการทํางาน

จุดอ่อน
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5. Stuff – บุคลากร

6. Skill – ทักษะ

ลักษณะ
- มีอตั ราการเข้าออกของพนักงานทีส่ งู มาก ทัง้ นี้
อาจเนื่ องมาจากปญั หาความรุนแรงในจังหวัด
ทํ า ให้พ นั ก งานเกิด ความไม่ ป ลอดภัย ในการ
เดินทางมาทํางาน
- การขาดแคลนบุคลากรที่มคี วามสามารถ
เฉพาะทางให้การให้บริการ ซ่อมบํารุง และให้
คําปรึกษามีจาํ นวนน้อย
- พนักงานไม่สามารถดําเนินงานทดแทนซึง่ กัน
และกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าหาก
เกิดการขาดงาน หรือลาออก จะทําให้เกิดปญั หา
ในการดําเนินงานเสมอ ทัง้ ด้านการขายสินค้า
และบริการหลังการขาย
- พนักงานขาดความรูค้ วามเข้าใจในงานบริการ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ห้ บ ริ ก า ร ดุ จ มิ ต ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
ทัก ษะการให้บ ริการของพนัก งานยัง มี
ข้อ บกพร่ อ งไม่ ส ามารถให้ บ ริก ารได้ อ ย่ า งมี
คุ ณ ภาพ โดยไม่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขาดทักษะในตัดสินใจในการแก้ไขปญั หา
เฉพาะหน้าทําให้ไม่สามารถแก้ไขปญั หาลูกค้า
และตอบสนองการแก้ไขนัน้ ได้อย่างทันท่วงที ซึง่
ทําให้ลกู ค้าเกิดความไม่พงึ พอใจ
- ขาดทักษะในงานซ่อมแซม ซ่อมบํารุงทีเ่ ป็ น
กิจกรรมสําคัญของการบริการหลังการขาย ทํา
ั หาความเสี ย หาใน
ให้ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขป ญ
อุป กรณ์ ชิ้น ส่ว นประกอบของลูกค้า ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ที่เป็ นลูกค้าเก่าที่อยู่ในประกัน
และลูกค้านอกเหนือการประกัน

โอกาส/
อุปสรรค
จุดอ่อน

จุดอ่อน

จุดอ่อน

จุดอ่อน

จุดอ่อน

จุดอ่อน

จุดอ่อน
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ลักษณะ

โอกาส/
อุปสรรค

7. Share Value –
ค่านิ ยมร่วม
7.1 ทัศนคติของการมี - พนักงานทีม่ รี ะดับการมีสว่ นร่วมในการทํางาน
ส่ ว นร่ ว มในการทํ า งาน สูงจะมีความระมัดระวังในงานทีท่ าํ สูงและตัง้ ใจที่
จะทํ า งานให้สํ า เร็จ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้มีอ ัต ราการ
(Job Involvement)
ลาออกน้ อย แต่ บ ริษัท มีอตั ราการเข้าออกของ
พนักงานทีส่ งู มาก เพราะพนักงานบางคนไม่มี
ทัก ษะเฉพาะในการทํ า งานทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านหลากหลายได้ จึงอาจไม่เกิดทัศนคติ
ของการมีสว่ นร่วมในการทํางาน
7.2 ค่านิยมร่วมในการมุง่ - พนักงานในองค์กรปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นพนักงานใหม่
มีป ระสบการณ์ ทํา งานน้ อ ย มีค วามผูก พัน กับ
สูค่ วามเป็ นเลิศในการ
องค์กรตํ่าเพราะปฏิบตั งิ านมาไม่นาน จะไม่ค่อย
ให้บริการ
พยายามที่จะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการดําเนิน
กิจ กรรมต่ า ง หรือ เสนอความคิด เห็น เพื่อ มุ่ง สู่
ความเป็ นเลิศขององค์กร

จุดอ่อน

จุดอ่อน

การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน – 5 Forces Model
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน Five Forces Model ซึง่ Michael E. Porter
กล่าวโดยสรุปว่า “ระดับความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนดโดย
แรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model)” ซึง่ ความเข้มแข็งของพลังทัง้ 5 จะกําหนดความ
เป็ นไปได้ของการทํากําไรขององค์กร ดังนี้
1. แรงกดดันจากการแข่งขันระหว่างคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรม (Rivalry among Existing Firms)
เนื่องจากในอุตสาหกรรมการจัดจําหน่ ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบมี การ
แข่งขันกันมากขึน้
โดยเฉพาะความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ท่เี พิม่ ขึน้ ทัง้ ในครัวเรือน
โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ประกอบกับช่างฝี มอื ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านคอมพิวเตอร์มี
มากขึน้ การเปิ ดกว้างของแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทีม่ กี ารสนับสนุ นธุรกิจ SME ดังนัน้
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การเปิ ดกิจการหรือการขยายตัวของบริษทั ที่มคี วามพร้อมในการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายจึงมี
มากขึ้น พร้อ มกับ การแข่ง ขัน ในการพัฒ นารูปลัก ษณ์ ใ นรูป แบบของการให้บ ริก าร ที่ลู ก ค้า
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ เพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่ง
ผู้ประกอบการคงจะเร่งทําแคมเปญการตลาดกระตุ้นยอดขาย เช่น การทําแคมเปญร่วมกับ
พันธมิตรสถาบันการเงิน เช่น ผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตในอัตราดอกเบี้ย 0% หรือในอัตรา
ดอกเบีย้ ทีต่ ่ํา เช่น ผ่อนร้อยละ 0.8 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน เป็ นต้น โดยมีเงือ่ นไขการผ่อนชําระ
กับบริษทั ทีใ่ ห้บริการผ่อนชําระโดยตรง นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการยังมีการทําแคมเปญซือ้ 1 แถม
1 สําหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆและการทําแคมเปญ Trade-in โดยการนํ าเครื่องเก่ามาแลกซื้อ
เครือ่ งรุน่ ทีร่ า้ นค้ากําหนดในราคาพิเศษ
2. อุปสรรคในการเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่ (Threat of New Entrant)
ธุ รกิจคอมพิวเตอร์นัน้ สามารถกล่าวได้ว่ามีความง่ายในการเข้ามาแข่งขันอย่างยิ่ง
สําหรับธุรกิจใหม่ แทบทีจ่ ะไม่มอี ุปสรรคใดขวางกัน้ เพียงแค่มงี บประมาณที่จะใช้ในการจัดตัง้
ร้านค้า ซื้อสินค้าเข้ามาในสต็อกเพื่อจัดจําหน่ าย เนื่องจากผูข้ ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบทัง้ ทีเ่ ป็ นองค์กรผูผ้ ลิตหรือผุค้ า้ ส่งมีความจําเป็ นต้องการสถานทีใ่ นการระบายสินค้า
สู่ตลาด จึงไม่มกี ารกําหนดให้รา้ นค้าใดร้านค้าหนึ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ ายแต่เพียงผูเ้ ดียวแต่ให้
สิทธิทุกร้านค้าเท่าเทียมกันในการจัดจําหน่ายสินค้า ซึง่ ลักษณะของร้านค้าคอมพิวเตอร์ทวไปใน
ั่
พืน้ ทีจ่ งั หวัดทีท่ ําการศึกษาและใกล้เคียงจะเป็ นเพียงผูข้ ายรายย่อยเท่านัน้ ร้านค้าใหม่ๆจึงเกิด
ขึน้ มาได้อยูเ่ สมอหากมีผปู้ ระสงค์ทจ่ี ะเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมนี้
3. แรงกดดันจากสินค้าทดแทน (Substitute Products)
ปจั จุบนั ยังไม่มสี นิ ค้าใดมาทดแทนการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ได้
เข้ามาเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิง่ ทัง้ ในด้านการทํางาน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร และเพื่อความ
บัน เทิง ซึ่ง การพัฒ นาเทคโนโลยีด้า นคอมพิว เตอร์ย งั คงมีอ ย่า งต่ อ เนื่ อง รวมทัง้ การพัฒ นา
ซอฟแวร์ท่ใี ช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทนั ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
อนาคต ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มอื ถือจะเข้ามามีบทบาทและใช้งานเกือบเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ขนาด
พกพา แต่ยงั ไม่สามารถตอบโจทย์ของผูบ้ ริโภคได้ทงั ้ หมด
4. แรงกดดันจากลูกค้าหรือผูซ้ อ้ื (Bargaining Power of Buyers)
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อหรือใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการรายใดก็ได้ อํานาจต่อรองย่อม
เป็ นของลูกค้า ยิง่ ในภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมนัน้ รุนแรงเพียงไรและความรุนแรงนัน้ อยู่
ในทิศทางของ Red Ocean ทีเ่ น้นการแข่งขันกันด้านราคาอย่างรุนแรง ยิง่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้หากไม่พอใจก็สามารถเปลี่ยนไปเลือกซื้อหรือใช้
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บริการของคู่แข่งที่ท่ถี ูกกว่าได้ ดังนัน้ จะพบว่าลูกค้ามีอํานาจต่อรองสูงอย่างมากในธุ รกิจจัด
จําหน่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการแข่งขันและจัดแคมเปญทางการตลาดเพือ่ แย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาด และลูกค้ากันอย่างรุนแรงและทุกรูปแบบดังที่กล่าวไปในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน แต่สําหรับองค์กรอาจมีขอ้ ได้เปรียบอยู่บา้ งเนื่องจากองค์กรสามารถจัดหาสินค้าด้วย
ต้นทุนทีเ่ หมาะสมจึงสามารถนําเสนอระดับราคาสินค้าบางชนิดได้ต่าํ กว่าคูแ่ ข่ง
5. แรงกดดันจากผูข้ ายวัตถุดบิ หรือซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers)
บริษัท เนว์ฟ จํากัด
มีอํานาจในการต่อรองกับ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส่วนประกอบต่างๆ น้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่ต้องนํ าเข้ามาจําหน่ าย ทัง้ นี้ราคา
ของสินค้าจะถูกกําหนดโดยบริษทั ผูผ้ ลิตโดยตรง รวมถึงผูค้ า้ ส่งหรือตัวแทนจัดจําหน่ายรายใหญ่
ทีไ่ ด้รบั สิทธิให้มหี น้าทีก่ ระจายสินค้าไปยังค้าปลีกและค้าส่ง ทําให้ไม่สามารถกําหนดราคาขาย
เองได้ ซึง่ ส่งผลให้การจัดแคมเปญหรือโปรโมชันทางการตลาดในด้
่
านราคาเพื่อแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดทําได้คอ่ นข้างยาก
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก
1. โดยภาพรวมการจําหน่ ายคอมพิวเตอร์ไม่ได้มแี นวโน้มลดลง แต่ตรงข้ามกลับเพิม่ ขึน้
ตามความต้องการของตลาด และจากราคาเฉลีย่ ทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้สนิ ค้าเป็ นที่
ต้องการของลูกค้ามากขึน้
2. ตลาดคอมพิวเตอร์มกี ารแข่งขันทีร่ ุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา ซึง่ เห็นได้
จากยอดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่มี จี ํานวนสูงขึน้ และมีหลายหลายแบรนด์มากขึน้
ในขณะที่มูล ค่ า ขายมีก ารปรับ มูล ค่ า น้ อ ยลง และใช้ก ลยุ ท ธ์ท างด้า นราคาตํ่ า มาทํ า
การตลาด
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ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์โอกาส/อุปสรรคสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในการแข่งขัน – 5 Forces Model
ปัจจัย
โอกาส/
ลักษณะ
สภาพแวดล้อม
อุปสรรค
1. แรงกดดันจากการ
-การเปิ ด กว้า งของแหล่ง เงิน ทุ น จากสถาบัน การเงิน ที่ม ีก าร
แข่งขันระหว่างคูแ่ ข่งขัน สนับสนุ นธุรกิจ SME ดังนัน้ การเปิ ดกิจการหรือการขยายตัว
ในอุตสาหกรรม
ของบริษทั ที่มคี วามพร้อมในการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายจึงมี
มากขึน้

อุปสรรค

2. อุปสรรคในการเข้ามา - องค์กรผูผ้ ลิตหรือผูค้ า้ ส่งมีความจําเป็ นต้องการสถานทีใ่ นการ
ของคูแ่ ข่งรายใหม่
ระบายสิน ค้า สู่ต ลาด จึง ไม่ ม ีก ารกํ า หนดให้ร้า นค้า ปลีก ใด
ร้านค้าหนึ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ ายแต่เพียงผูเ้ ดียวแต่ให้สทิ ธิทุก
ร้านค้าเท่าเทียมกันในการจัดจําหน่ายสินค้า
- มีเพียงงบประมาณทีเ่ หมาะสมก็ลงทุนได้

อุปสรรค

3. แรงกดดันจากสิน ค้า -ปจั จุบนั ยังไม่มสี นิ ค้าใดมาทดแทนการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ทดแทน
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิง่ ทัง้ ใน
ด้านการทํางาน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร และเพื่อความ
บันเทิง ซึง่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ยงั คงมีอย่าง
ต่ อ เนื่ อง รวมทั ้ง การพั ฒ นาซอฟแวร์ ท่ี ใ ช้ ง านร่ ว มกั บ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทนั ต่อการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต

โอกาส

4 แรงกดดันจากลูกค้า - มีรา้ นจําหน่ายหลายรายทีม่ สี นิ ค้าใกล้เคียงกัน ลูกค้าจึงเลือก
หรือผูซ้ อ้ื
ซือ้ ได้จากร้านทีต่ อ้ งการโดยเฉพาะ
-สํา หรับ องค์ ก รอาจมีข้อ ได้เ ปรีย บอยู่บ้า งเนื่ อ งจากองค์ก ร
สามารถจัดหาสินค้าด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสมจึงสามารถนําเสนอ
ระดับราคาสินค้าบางชนิดได้ต่าํ กว่าคูแ่ ข่ง

อุปสรรค

5 แรงกดดันจากผูข้ าย
วัตถุดบิ หรือ
ซัพพลายเออร์

อุปสรรค

-อํ า นาจในการต่ อ รองกับ ผู้ ผ ลิต คอมพิว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ส่วนประกอบต่างๆ น้ อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่
ต้องนํ าเข้ามาจําหน่ าย ทัง้ นี้ราคาของสินค้าจะถูกกําหนดโดย
บริษทั ผูผ้ ลิตโดยตรง ไม่สามารถกําหนดราคาขายเองได้

อุปสรรค

โอกาส
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การวิ เคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของบริษัท ขัน้ ตอน
ต่อมาจะเป็ นการวิเคราะห์ SWOT ทีป่ ระกอบไปด้วยปจั จัยทีเ่ ป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการกําหนดกลยุทธ์ระดับบริษทั เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อทีจ่ ะรักษา
ฐานลูกค้าเดิมและยกระดับคุณภาพการบริการทีน่ ําไปสูก่ ารสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นตัวแทนจําหน่ายคอมพิวเตอร์รายใหญ่ในจังหวัดนราธิวาส
2. ผูบ้ ริหาร มีการบริหารงานแบบทฤษฎี Y ทีใ่ ห้โอกาสพนักงานในการตัดสินใจและ
เสนอความคิดเห็น
3. มีการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานของผูใ้ ช้บริการหรือ
ลูกค้า
4. นําเสนอราคาสินค้าทีม่ รี ะดับตํ่ากว่าคูแ่ ข่งขันในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
5. ให้โอกาสนักศึกษาฝึ กงานเข้ามาลองปฏิบตั งิ านทําให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ใี นชุมชน
จุดอ่อน (Weakness)
1. พนักงานไม่สามารถปฏิบตั งิ านภายใต้การดําเนินงานทีเ่ น้นคุณภาพการบริการ
2. ขาดแผนการบริการทีช่ ดั เจน พนักงานจึงไม่เข้าใจขัน้ ตอนการให้บริการลูกค้า
ั หา หรือ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้อ ย่า งทัน ต่ อ
3. ไม่ ส ามารถแก้ไ ขป ญ
เหตุการณ์
4. พนักงานไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขาดการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็ นรูปธรรม
โอกาส (Opportunities)
1. คอมพิวเตอร์ยงั คงเป็ นทีต่ อ้ งการสําหรับผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง
2. ตัวแทนจําหน่ ายคอมพิวเตอร์ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั มีจํานวนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับความต้องการ
3. เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ฟื้นตัว และปี 2554 มีแนวโน้มการฟื้ นตัวต่อเนื่องจากการ
บริโภคภายในประเทศ
4. นโยบายด้านการศึกษาทีส่ ่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา
หาความรูไ้ ด้มากขึน้
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อุปสรรค (Threats)
1. ตลาดคอมพิวเตอร์ยงั มีการแข่งขันทีร่ นุ แรง เนื่องจากมีคแู่ ข่งขันเพิม่ ขึน้ ทุกปี
2. ผูผ้ ลิต และตัวแทนจัดจําหน่ ายมีอํานาจต่อรองในการขายสินค้าให้กบั ทางร้าน จึงทํา
ให้การเจรจาซือ้ ขายในแต่ละครัง้ มีความยากในการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับทีจ่ ะ
รักษาจุดแข็งด้านราคาขายทีต่ ่าํ กว่าคูแ่ ข่งขัน
3. สถานการณ์ ม หาอุ ท กภัย กระทบต่ อ การผลิต ของผู้ผ ลิต อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ชิน้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทาํ ให้องค์กรขาดแคลนสินค้าในการตอบสนองลูกค้า
4. ลูกค้าไม่พงึ พอใจในการให้บริการของทางองค์กรด้านคุณภาพการบริการ
ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
รหัส
จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค
จุดแข็ง (Strengths)
เป็ นตัวแทนจําหน่ายคอมพิวเตอร์รายใหญ่ในจังหวัดนราธิวาส
S1
ผูบ้ ริหาร มีการบริหารงานแบบทฤษฎี Y ทีใ่ ห้โอกาสพนักงานในการตัดสินใจและ
S2
เสนอความคิดเห็น
นํ าเสนอผลิต ภัณฑ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ การใช้งานของผู้ใ ช้บ ริการหรือ
S3
ลูกค้า
S4
นําเสนอราคาสินค้าทีม่ รี ะดับตํ่ากว่าคูแ่ ข่งขันในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
S5
ให้โอกาสนักศึกษาฝึ กงานเข้ามาลองปฏิบตั งิ านทําให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ใี นชุมชน
จุดอ่อน (Weakness)
พนักงานไม่สามารถปฏิบตั งิ านภายใต้การดําเนินงานทีเ่ น้นคุณภาพการบริการ
W1
ขาดแผนการบริการทีช่ ดั เจน พนักงานจึงไม่เข้าใจขัน้ ตอนการให้บริการลูกค้า
W2
ั หาเฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ า งมี
พนั ก งานไม่ ส ามารถตั ด สิ น ใจในการแก้ ไ ขป ญ
W3
ประสิทธิภาพ
W4
ไม่สามารถแก้ไขปญั หา หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันต่อ
W5
เหตุการณ์
ขาดการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็ นรูปธรรม
โอกาส (Opportunities)
คอมพิวเตอร์ยงั คงเป็ นทีต่ อ้ งการสําหรับผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง
O1
ตัวแทนจําหน่ายในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั มีจาํ นวนน้อยมาก
O2
เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ฟื้นตัว และปี 2554 มีแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่อง
O3
นโยบายด้านการศึกษาทีส่ ง่ เสริมให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรูไ้ ด้มากขึน้
O4
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T1
T2
T3
T14

อุปสรรค (Threats)
ตลาดคอมพิวเตอร์ยงั มีการแข่งขันทีร่ นุ แรง
ผูผ้ ลิต และตัวแทนจัดจําหน่ายมีอาํ นาจต่อรองในการขายสินค้าให้กบั ทางร้าน
สถานการณ์ มหาอุทกภัยกระทบต่อการผลิตของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ชิน้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทําให้องค์กรขาดแคลนสินค้าในการตอบสนอง
ลูกค้า
ลูกค้าไม่พงึ พอใจในการให้บริการของทางองค์กรด้านคุณภาพการบริการ
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ตารางที่ 3.5 ตารางสรุปการวิเคราะห์ SWOT เพือ่ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการดําเนินงานเทคนิคทีใ่ ช้ในการ
สร้างทางเลือกกลยุทธ์ระดับบริษทั โดยแมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix) จะพบว่ากลยุทธ์ทบ่ี ริษทั
สามารถเลือกใช้ได้ดงั ต่อไปนี้
จุดแข็ง (S-Strengths)
จุดอ่อน (W-Weakness)
S1 เป็ นตัวแทนจําหน่าย
W1 พนักงานไม่สามารถ
คอมพิวเตอร์รายใหญ่ใน
ปฏิบตั งิ านภายใต้การ
จังหวัดนราธิวาส
ดําเนินงานทีเ่ น้นคุณภาพการ
บริการ
S2 ผูบ้ ริหาร มีการ
W2 ขาดแผนการบริการ
บริหารงานแบบทฤษฎี Y
S3 นําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี ทีช่ ดั เจน พนักงานจึงไม่เข้าใจ
ขัน้ ตอนการให้บริการลูกค้า
หลากหลายและเหมาะสม
W3 พนักงานไม่สามารถ
S4 นําเสนอราคาสินค้าที่
ตัดสินใจในการแก้ไขปญั หา
มีระดับตํ่ากว่าคูแ่ ข่งขันใน
เฉพาะหน้าได้อย่างมี
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ประสิทธิภาพ
S5 ให้โอกาสนักศึกษา
W4 ไม่สามารถแก้ไข
ฝึกงานเข้ามาลองปฏิบตั งิ าน
ทําให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ใี น ปญั หา หรือตอบสนองความ
ชุมชน
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทัน
ต่อเหตุการณ์
W5 ขาดการวางแผนกล
ยุทธ์อย่างเป็ นรูปธรรม
กลยุทธ์ WO
โ อ ก า ส
(O- กลยุทธ์ SO
กลยุทธ์ในการเติบโตแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
Opportunities)
O1 คอมพิวเตอร์ยงั คงเป็ น แนวดิง่ (Vertical – Backward พัฒนาตลาด ผูบ้ ริหารของ
องค์กรมีการบริหารงานแบบ
ที่ ต้ อ งการสํ า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภค Integration) โดยการขยาย
ธุรกิจจากการซือ้ มาขายไป
ทฤษฏี Y ให้พนักงานมี
อย่างต่อเนื่อง
O2 ตัวแทนจําหน่ ายใน เพียงอย่างเดียวมาเป็ นการค้า อํานาจการตัดสินใจ ได้แสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะสิง่
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั ส่งและการค้าปลีก
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ซึง่
มีจาํ นวนน้อยมาก
จะสนับสนุ นให้เกิดคุณภาพ
O3 เศรษฐกิจไทยในปี
การบริการพร้อมทัง้
2553 ฟื้ นตัว และปี 2554 มี
พัฒนาการตลาดโดยการหา
แนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่อง
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O4
นโยบายด้า น
การศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้
คอมพิว เตอร์ในการศึก ษาหา
ความรูไ้ ด้มากขึน้

อุปสรรค (T-Threats)
T1 ตลาดคอมพิวเตอร์ยงั มี
การแข่งขันทีร่ นุ แรง
T2 ผู้ผลิต และตัวแทนจัด
จํ า หน่ า ยมีอํ า นาจต่ อ รองในการ
ขายสินค้าให้กบั ทางร้าน
T3 สถานการณ์มหาอุทกภัย
กระทบต่ อ การผลิ ต ของผู้ ผ ลิ ต
อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ชิ้น ส่ ว น
ประกอบคอมพิวเตอร์ทาํ ให้องค์กร
ขาดแคลนสินค้าในการตอบสนอง

ฐานลูกค้าใหม่จากฐานลูกค้า
เดิม

จุดแข็ง (S-Strengths)
S1 เป็ นตัวแทนจําหน่าย
คอมพิวเตอร์รายใหญ่ใน
จังหวัดนราธิวาส
S2 ผูบ้ ริหาร มีการ
บริหารงานแบบทฤษฎี Y
S3 นําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลายและเหมาะสม
S4 นําเสนอราคาสินค้าที่
มีระดับตํ่ากว่าคูแ่ ข่งขันใน
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง
S5 ให้โอกาสนักศึกษา
ฝึกงานเข้ามาลองปฏิบตั งิ าน
ทําให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ใี น
ชุมชน

จุดอ่อน (W-Weakness)
W1 พนักงานไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านภายใต้การ
ดําเนินงานทีเ่ น้นคุณภาพการ
บริการ
W2 ขาดแผนการบริการที่
ชัดเจน พนักงานจึงไม่เข้าใจ
ขัน้ ตอนการให้บริการลูกค้า
W3 พนักงานไม่สามารถ
ตัดสินใจในการแก้ไขปญั หา
เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
W4 ไม่สามารถแก้ไข
ปญั หา หรือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทัน
ต่อเหตุการณ์
W5 ขาดการวางแผนกล
ยุทธ์อย่างเป็ นรูปธรรม

กลยุทธ์ ST

กลยุทธ์ WT

มุง่ ใช้กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่างในด้านการบริการ
คุณภาพการบริการเพือ่ นสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดกับฐาน
ลูกค้าเก่าเป็ นการรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม โดยการให้บริการ
รูปแบบของการออกแบบ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้
งานของลูกค้าและการให้

เป็ นการบริหารจัดการ
บุคลากรภายในองค์กรทัง้ ด้าน
การบริการและการสร้าง
แรงจูงใจ โดยใช้กลยุทธ์การ
สร้างแรงจูงใจและ กลยุทธ์ 7P
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ลูกค้า
คําปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ
T4 ลูกค้าไม่พงึ พอใจในการ
ให้ บ ริ ก ารของทางองค์ ก รด้ า น
คุณภาพการบริการ

กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy)
จากการวิเคราะห์ SWOT ทีผ่ ่านมาจะพบว่าองค์กรมีจุดแข็งน้อยหรือตํ่า แต่จุดแข็งที่
สําคัญคือผู้บริหารมีหลักการบริหารที่มอบอํานาจการตัดสินใจให้พนักงานในการทํางานและ
เสนอแนวคิด ซึ่งจะสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาในระยะยาวอย่างยังยื
่ น ขณะทีม่ จี ุดอ่อนจํานวน
มากทีต่ อ้ งเร่งแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องของพนักงาน และแผนการบริการ ขณะทีป่ จั จัยภายนอกที่
น่ าสนใจคือตลาดคอมพิวเตอร์ในพืน้ ที่ยงั มีความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ชีวติ ประจําวันมีความเกีย่ วข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพือ่ นธุระส่วนตัวหรือการดําเนินธุรกิจ
ขณะเดียวกันตัวแทนจําหน่ายหรือร้านค้าในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคใต้ยงั มีจํานวนน้อย จึงมีโอกาส
ทีธ่ ุรกิจขององค์กรจะเติบโตได้ แต่เนื่องด้วยข้อจํากัดในการลงทุน งบประมาณ และทรัพยากร
อื่นๆทีอ่ งค์กรมีการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) จึงใช้กลยุทธ์การเลือกสรร
การลงทุนดังภาพ 3.2
ความดึงดูดของอุตสาหกรรม
สูง
สูง
จุดแข็งของหน่วยธุรกิจ

กลาง
ตํ่า

กลาง

ตํ่า

การเจริญเติบโต

การเลือกสรรการ
ลงทุน

การเจริญเติบโต

การเลือกสรรการ
ลงทุน

การเก็บเกีย่ ว
ผลประโยชน์

การเลือกสรรการ
ลงทุน

การเก็บเกีย่ ว
ผลประโยชน์

เลิกกิจการ

การเจริญเติบโต

ภาพที่ 3.2 แมททริกซ์ความดึงดูดของอุตสาหกรรม-จุดแข็งของธุรกิจ
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกการเลือกสรรการลงทุน จากการพิจารณาปจั จัยภายในและภายนอก โดย
มุ่งใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ คุณภาพการบริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเก่าเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเร่งเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ด้วยการ
พัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรให้มีป ระสิท ธิภ าพ และมีค วามพร้อ มในการให้บ ริก ารลู ก ค้า
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นอกจากนี้ยงั มุ่งสร้างแผนการบริการและขัน้ ตอนการบริการที่ชดั เจนเพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนได้อย่างเข้าใจเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการจนเป็ นการนํ าเสนอการ
บริการอย่างมีคุ ณค่าที่แตกต่างกว่าคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน โดยมีแนวคิดการสร้างความ
แตกต่างดังนี้
1. สร้างความแตกต่างในคุณภาพการบริการด้านการขายสินค้า โดยพนักงานจะต้อง
มุ่งเน้ น การขายสิน ค้า โดยสร้า งความแตกต่ า งด้ว ยการนํ า เสนอผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้กบั ลูก ค้า อย่า ง
เหมาะสม เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อลูกค้าสูงสุด ซึ่งโดยปกติรา้ นค้าส่วนใหญ่จะนํ าเสนอ
ผลิตภัณฑทีม่ ส่วนแบ่งยอดขายในอัตราสูง หรือผลิตภัณฑ์ทต่ี ้องการระบายออกจากคลังสินค้า
ของร้านค้า แต่ในกรณีศกึ าของบริษทั เนว์ฟ จํากัดจะนําเสนอความเป็ นธรรม และประโยชน์ต่อ
ลูกค้าในการสร้างความแตกต่างด้านการขายสินค้า
2. สร้างความแตกต่างในการคุณภาพบริการหลังการขาย โดยมุง่ เน้นการบริการ
หลังการขายอย่างเป็ นรูปธรรม ซึง่ บริษทั เนว์ฟ จํากัด จะสร้างมาตรฐานของการบริการหลังการ
ขายโดยจะต้องมีการประกาศขัน้ ตอนการบริการหลังการขายอย่างชัดเจนให้ลกู ค้าทราบ และ
ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการหลังการขายได้โดยทางบริษทั จะไม่พยายามเบีย่ งเบนประเด็นแต่
อย่างใด จะพบว่าร้านค้าจํานวนมากพยายามทีจ่ ะเบีย่ งเบยประเด็นต่างๆ นาๆ เพือ่ ทีจ่ ะปฏิเสธ
การรับประกันหลังการขาย แต่ทางบริษทั เนว์ฟ จํากัด จะมุง่ มันสร้
่ างความแตกต่างด้านการ
บริการหลังการขายโดยทีจ่ ะรับซ่อมแซมทุกกรณีทเ่ี กิดขึน้ หากเป้นสินค้าของทางร้าน เพราะทาง
ร้านมีชา่ งทีจ่ ะคอยให้บริการตลอดเวลา และพร้อมทีจ่ ะพัฒนาช่างเหล่านัน้ ให้มศี กั ยภาพสูงขึน้
เพือ่ สามารถทํางานบริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากกลยุทธ์ระดับธุรกิจมุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างความแตกต่างและเป็ นผูน้ ําความแตกต่างในด้าน
การบริการหลังการขายและด้านการขายสินค้า จะเป็ นแนวทางให้กลยุทธ์การดําเนินงานในส่วน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจนนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้
เกิดขึน้ กับลูกค้า
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy)
จากการทีก่ ลยุทธ์ระดับบริษทั (Corporate Strategy) ทีม่ ุ่งเน้นการสร้างคุณภาพการ
บริก าร และความพึง พอใจให้เ กิด ขึ้น กับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ขององค์ก ร และกลยุ ท ธ์ใ นระดับ ธุ ร กิจ
(Business Strategy) ทีส่ นับสนุ นกลยุทธ์ระดับบริษทั ในการสร้างความแตกต่างด้านการบริการ
คุณภาพการบริการเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ ดังนัน้ กล
ยุทธ์ระดับหน้าที่ ทีส่ าํ คัญในการพัฒนาตามแนวของกลยุทธ์ระดับบริษทั และระดับธุรกิจ จึงต้อง
มีก ารปรับ ปรุ ง และพัฒ นากลยุ ท ธ์ก ารตลาด การบริก าร และทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ง นํ า เสนอ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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กลยุทธ์ด้านการบริ การ
จากการค้นคว้าและศึกษาองค์กรขาดกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าการบริการ และขาด
แผนการบริก ารที่ช ดั เจน ผู้วิจ ยั จึง ได้นํ า เสนอแผนการบริก ารเพื่อ นํ า ไปใช้เ ป็ น หลัก ในการ
ปฏิบตั งิ านให้มคี วามชดเจนด้านการบริการอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี้

สอบถาม
ความต้องการ

ซือ้ สินค้าหรือ
่
สอบถามข้อมูลทัวไป

รับ
บัตร

ให้บริการ
ตามคิว

บริการ
หลังการขายหรือการ
บริการซ่อมแซม

รับ
บัตร

ให้บริการ
ตามคิว

นําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และ
ประกอบ
คอมพิวเตอ

ลูกค้ามีประกัน
ซ่อมแซมตามกําหนด

ออกใบรับซ่อม

การชําระเงิน

กําหนดวันรับ

ส่งคืนลูกค้า
ส่งคืนลูกค้าพร้อมรับ
ชําระเงินส่วนทีเ่ หลือ

ขาย
อุปกรณ์

ลูกค้าไม่ม ี

กําหนดวันรับ
และแจ้งราคา

ซ่อมแซม
ตามกําหนด

ออกใบรับซ่อมและ
รับชําระเงินค่ามัดจํา

ภาพ 3.3 แผนการบริการ (เริม่ ต้นเมือ่ ลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน)
แผนบริการดังกล่าวจะเริม่ ต้นขึ้นเมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการในร้านค้าขององค์กร ซึ่ง
พนักงานที่พบเห็นลูกค้าเป็ นคนแรกจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการสิง่ ใด
โดยแบ่งเป็ นต้องการซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูล กับต้องการรับบริการหลังการขาย หลังจาก
นัน้ มอบบัตรคิวให้กบั ลูกค้าตามความต้องบริการ ซึ่งจะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ ขณะที่พนักงานจะรับทราบถึงความหนาแน่ นของการเข้ารับบริการ ซึ่งพนักงานจะ
เรียกให้บริการตามคิวในบัตรคิวทีม่ อบให้ลูกค้าหากเป็ นกลุ่มลูกค้าทีถ่ อื บัตรคิวการซือ้ สินค้าและ
สอบถามข้อมูลทัวไป
่ จะเข้าสู่ขนั ้ ตอนการนํ าเสนอสินค้าและบริการ โดยลูกค้าที่มาซื้ออุปกรณ์
เท่านัน้ ก็จะเข้าสู่ขนั ้ ตอนการชําระเงิน แต่หากลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กจ็ ะเข้าสู่
ขัน้ ตอนการประกอบสินค้า พร้อมกับการชําระเงิน ซึง่ การประกอบสินค้าจะให้บริการตามบัตรคิว
สําหรับบริการหลังการขายหรือบริการซ่อมแซม จะมอบบัตรคิวให้กบั ลูกค้าเช่นกัน และ
แบ่งแยกว่าเป็ นลูกค้ามีประกันหรือไม่มปี ระกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กรณีลกู ค้ามีประกัน
1. ทําการตรวจสอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และกําหนดวันรับสินค้า
2. ออกใบรับซ่อมให้กบั ลูกค้า
3. ดําเนินการซ่อมแซมตามกําหนดการ
4. ส่งมอบคืนให้กบั ลูกค้า
กรณีลกู ค้าไม่มปี ระกัน
1. ทําการตรวจสอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
2. แจ้งราคาค่าซ่อมแซมและกําหนดวันรับสินค้า
3. ออกใบรับซ่อมให้กบั ลูกค้า และเรียกชําระเงินค่ามัดจํา
4. ดําเนินการซ่อมแซมตามกําหนดการ
5. ส่งมอบคืนให้กบั ลูกค้าพร้อมรับชําระเงินส่วนทีเ่ หลือ
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้นําเสนอการสร้างคุณภาพการบริการโดยใช้แนวคิด SERVQUAL
ของ Parasuraman โดยมีรายละเอียดปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
องค์ก รจะต้ อ งแสดงความน่ า เชื่อ ถือ ให้ลู ก ค้า ได้ร ับ ทราบ และพบเห็น ได้โ ดยง่ า ย
กระบวนการบริการที่ออกแบบไว้ เป็ นประเด็นหนึ่งที่จะสนับสนุ นให้ลูกค้าเกิดความน่ าเชื่อถือ
และความมันใจในการบริ
่
การ นอกจากนี้จะต้องดําเนิ นการตามบัตรคิวให้ได้อย่างเคร่งครัด
ตลอดจนปฏิบตั ิงานซ่อมแซมหรือบริการหลังการขายได้ตามกําหนดที่แจ้งไว้จะช่วยยกระดับ
คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อได้อย่างมมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างความมันใจ
่ (Assurance)
องค์กรจะต้องอบรมให้พนักงานเข้าใจหน้าทีข่ องการบริการ และความสําคัญของลูกค้า
โดยแสดงให้พนักงานเห็นว่าลูกค้าคือบุคคลสําคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนให้องค์กรดํารงอยูไ่ ด้ และความ
พึงพอใจของลูกค้าจะตามมาซึง่ รายได้ขององค์กรและแปรเปลีย่ นเป็ นรายได้ให้กบั พนักงาน นอก
จานี้จะต้องมีการทบทวนมารยาทการให้บริการ การแนะนํ าการพูดคุย ลักษณะการวางตนด้าน
บุคลิกภาพทุกเช้าก่อนการเปิ ดร้านเพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อมให้กบั พนักงาน
3. รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles)
องค์กรจะต้องมีการจัดวางร้านค้าให้มคี วามสะอาดเรียบร้อย ไม่ควรกองสินค้าไว้ตาม
ทางเดิน ซึ่งควรทีจ่ ะปรับระยะเวลาการขนของเข้าร้านให้เป็ นช่วงก่อนการเปิ ดบริการหรือหลัง
การปิ ดบริการเพือ่ หลีกเลีย่ งปญั หาดังกล่าว โดยในร้านควรจัดให้มลี กั ษณะทางกายภาพทีส่ ะอาด
ตา มีแสงสว่างเพียงพอเพือ่ ให้ดวู า่ ร้านมีความน่ าสนใจ ทันสมัย นอกจากนี้พนักงานจะต้องมีการ
ใส่แบบฟอร์มของการแต่งกาย หากองค์กรขาดงบประมาณในการสนับสนุ นด้านเสื้อผ้าให้กบั
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พนั ก งานก็ค วรที่จ ะกํ า หนดสีป ระจํ า ร้า นเพื่อ ที่จ ะให้พ นั ก งานจัด หาเสื้อ ผ้า ในสีด ัง กล่ า วให้
เหมาะสมเพื่อ ที่จะเป็ น การแสดงตนให้เ ห็นว่า คือผู้ใ ห้บ ริการ ซึ่ง จะทํา ให้เ กิด การเสริม สร้า ง
บุคลิกภาพทีด่ ใี ห้กบั พนักงานด้วยเช่นกัน
4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy)
การทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบกระบวนการบริการไว้ โดยมอบหมายให้พนักงานทีพ่ บเห็นลุก
ค้าเข้ามาในร้านเป็ นคนแรกจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้า ตรงจุดนี้เป็ นการแสดง
ความเอาใจใส่ลกู ค้าในลําดับเริม่ แรก และการทีม่ กี ารแจกบัตรคิว และให้บริการตามบัตรคิวจนระ
ทังสิ
่ น้ สุดการบริการตามขัน้ ตอน เป็ นการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างมีระบบที่จะช่วยสนับสนุ นในการ
สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับลูกค้าทีเ่ ข้ามารับบริการ และนอกจากนี้พนักงานจะต้องนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยสอบถามความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
งบประมาณและสภาพการใช้งานทีต่ อ้ งการ
5. การตอบสนอง (Responsiveness)
การที่พ นัก งานสามารถปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนหรือ แผนการบริก ารที่ว างไว้ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพจะทําให้เกิดประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในการให้บริการ ซึ่งการทีป่ ฏิบตั ติ ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
พนักงานจะต้องมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสูงสุด โดยต้องเตรียมความพร้อม Update
ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบข้อคําถามของลูกค้าได้ นอกจากนี้จะต้องยกระดับ
พัฒนาความสามารถของตนเองเพือ่ ใช้ในการแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้า
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
องค์กรจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน โดยผูว้ จิ ยั นําเสนอแนวคิดการพัฒนา
องค์ความรูข้ องพนักงานทีเ่ รียกว่าการจัดการองค์ความรู้ หรือ Knowledge Management ซึง่
ควรเริม่ ต้นดังนี้
1. การริเริม่ ด้านโครงสร้างภายนอก (External Structure Initiatives)
โครงสร้า งภายนอกเป็ น กลุ่ ม ของความสัม พัน ธ์ก ับ ลู ก ค้า และผู้จ ัด จํา หน่ า ยรวมทัง้
ทรัพย์สนิ เชิงกฎหมาย เช่น เครื่องหมายการค้า (trademark) และชื่อสินค้า (brand name) การ
เริม่ ต้นด้านโครงสร้างภายนอกควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1.1 การได้รบั สารสนเทศและความรูจ้ ากลูกค้า ซึง่ เป็ นการดึงข้อมูลจาก
ลูกค้าเพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละกระตุน้ ให้พนักงานมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพือ่ ใช้ในการ
บริการลูกค้า
1.2 การเสนอความรูเ้ พิม่ เติมให้กบั ลูกค้า เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรูข้ อง
พนักงานและเป็ นการนําเสนอเพือ่ ทบทวน และพัฒนาองค์ความรู้
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2. การริเริม่ ด้านโครงสร้างภายใน (Internal Structure Initiatives)
โครงสร้างภายในเป็ นทีร่ วมของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เช่น สิทธิบตั ร รูปแบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และระบบการบริหารจัดการ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้สร้างขึน้ โดย
พนักงานภายในองค์การ นอกจากนัน้ ยังรวมถึงวัฒนธรรม หรือจิตวิญญาณ (spirit) และ
ความสามารถเฉพาะตัวของฝา่ ยบริหารจัดการ การเริม่ ต้นด้านโครงสร้างภายในสามารถปฏิบตั ิ
ได้ดงั นี้
2.1 สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปนั ความรู้ โดยเน้นให้พนักงานมีการพูดคุย
แลกเปลีย่ นจากทัวไป
่ เป็ นการแลกเปลีย่ นเรือ่ งการทํางาน เช่น จัดการอบรมการ
เรียนการสอนภายในองค์กรซึง่ กันและกันโดยให้พนักงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในงาน
ของตนนําเสนอและสอนให้กบั พนักงานคนอื่นๆ
2.2 การจัดเก็บ และแพร่กระจายความรู้โดยนัยของแต่ละบุคคล โดย
ดําเนินการจัดเก็บความรูใ้ นรูปของการบันทึกรายลักษณ์อกั ษร เช่น ปญั หาทีเกิดกับ
ั หาเพื่อ ให้พ นั ก งานคนอื่น ๆ
แนวทางการแก้ไ ขเบื้อ งต้ น หรือ การประเมิน ป ญ
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างสมํ่าเสมอ
3. การริเริม่ ด้านความสามารถ (Competence Initiatives)
ความสามารถเฉพาะบุ ค คลเป็ น ความสามารถของคนที่อ ยู่ภ ายในองค์ก าร เช่ น
บุคลากรทางด้านเทคนิค ด้านการขายหรือด้านการตลาด รวมทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิจยั และพัฒนา
โดยทัว่ ไปมัก จะแยกบุ ค ลากรที่มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญทางวิช าการหรือ เทคนิ ค ออกจาก
บุคลากรทางการบริหาร หรือเป็ นฝ่ายสนับสนุ น เนื่องจากทัง้ 2 กลุ่มมีบทบาทและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน การเริม่ ต้นด้านความสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดงั นี้
3.1 การสร้างอาชีพทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการจัดการความรู้ โดยให้พนักงานมีการ
อบรมฝึ กทบทวนความสามารถในอาชีพของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง การอบรม เป็ นต้น
3.2 การสร้างสภาพแวดล้อมสําหรับการเคลื่อนย้ายความรูโ้ ดยนัย โดยพยายาม
ให้เกิด สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ โดยให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มีการ
พูดคุยการ
ทํางานในประเด็นต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
3.3 การสนับสนุ นการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการสือ่ สาร
3.4 สร้างการเรียนรูจ้ ากการเลียนแบบและจัดตัง้ โครงการนําร่อง
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4. การถ่ายทอดความรูแ้ ละการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization)
การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากความรู้ มีความจําเป็ นสําหรับองค์กร เนื่องจาก
องค์กรจะเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ เมื่อความรูม้ กี ารกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทัว่
ทัง้ องค์กร การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากความรู้ โดยมีวธิ กี ารถ่ายทอดได้ดงั นี้
- การสือ่ สารด้วยการเขียน (การบันทึก การรายงาน จดหมาย ข่าวประกาศ)
- การฝึกอบรม
- การประชุมภายใน
กลยุทธ์การตลาด
เนื่องจากทีผ่ ่านมาการทําการตลาดของบริษทั เนว์ฟ จํากัด ยังมีการจัดทําแผนการ
ตลาดที่ไม่ชดั เจนเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่น ส่งผลให้ไม่มคี วามแน่ ชดั ว่าจะดําเนินการตาม
แผนอะไรเพื่อดึงดูดใจลูกค้า และอีกประการหนึ่งสําหรับจุดอ่อนที่สําคัญของบริษทั ที่ส่งผลต่อ
ยอดขายของบริษทั คือ การให้บริการทีร่ วดเร็ว ฉับไว ทําให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมา
ใช้บริการซํ้า ดังนัน้ บริษทั ควรทีจ่ ะมีการจัดเตรียมทางการตลาดไว้ กระตุน้ ยอดขายและเป็ นเรียก
ความเชื่อมันจากลู
่
กค้ากลับคืนมา โดยอาศัยการวางแผนทางการตลาด 7Ps ซึง่ เป็ นกลยุทธ์สว่ น
ประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์และการบริการ/Product and Service
- ผลิตภัณฑ์/Product
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สว่ นประกอบ ทีท่ างบริษทั นํามาจัดจําหน่ายควรมีตรา
สัญลักษณ์ของบริษทั และเครื่องหมายการรับประกันสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมันใจ
่
และเชื่อถือได้วา่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สว่ นประกอบเป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพ
- บริการ/Service
มีพนักงานคอยให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน
ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ ทีมบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญคอทีใ่ ห้
คําปรึกษา
เกีย่ วกับการซ่อมบํารุง รักษาคอมพิวเตอร์
(2) ราคา Price
โดยปกติราคาคอมพิวเตอร์ จะกําหนดราคาที่เป็ นมาตรฐานตามเงื่อนไขของบริษัทที่
ผลิต ดังนัน้ จึงเป็ นการยากทีท่ างบริษทั จะกําหนดราคาขึน้ มาเพื่อการแข่งขันในตลาด แต่ในส่วน
ของค่าบริการในด้านการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบ ทาง
บริษทั สามารถกําหนดได้เอง โดยนํามาเป็ นกลยุทธ์หลักด้านการกําหนดราคาการให้บริการ ควร
ตัง้ ราคาแบบเท่ากับคู่แข่ง (Medium-Price Differentiation) เพื่อให้บริษทั สามารถดํารงอยู่ได้
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และให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเปรียบเทียบได้ง่ายขึน้ ระหว่างราคาทีเ่ ท่ากัน ในขณะที่คุณภาพ
ของทางบริษทั มีสูงกว่า จึงเป็ นโอกาสทีล่ ูกค้าจะโน้มเอียงมาทางบริษทั ซึ่งทัง้ นี้บริษทั จะต้องมี
การวางวิธกี ารในการควบคุมต้นทุนในอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เกิดส่วนต่างกําไรได้ตามเป้า
ทีต่ งั ้ เอาไว้
(3) ช่องทางการจัดจําหน่าย/Distribution
เนื่องจากบริษทั เปิ ดให้บริการในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึง่ มีช่องทางการจัด
จําหน่ายเพียงทางเดียว ดังนัน้ ทางบริษทั จึงควรมีการเปิดให้บริการสังซื
่ อ้ สินค้า ทางอินเตอร์เน็ต
โดยการจัดทํา Website
เพื่อการสังซื
่ ้อและติดต่ อเจ้าหน้ าที่ได้สะดวกยิง่ ขึ้น โดยทําการ
ประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้ารับทราบ ผ่านทางการโฆษณา เช่น โบชัวร์ รถโฆษณาในเขตอําเภอเมือง
ซึง่ การเปิ ดบริการให้ลูกค้าสังซื
่ อ้ ทางออนไลน์นนั ้ จะทําให้ลูกค้าได้เลือกดูสนิ ค้าและรายละเอียด
สินค้าทีต่ อ้ งการ ก่อนการตัดสินใจซือ้ หรือการส่งคําสังซื
่ อ้ เพื่อให้บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมสินค้า
ไว้บริการลูกค้าได้ทนั ต่อความต้องการ
(4) การส่งเสริมการตลาด - Promotion
- โปรโมชันส่
่ งเสริมการตลาด
o บัตรสมาชิกสําหรับลูกค้า เพือ่ ใช้สะสมแต้มและนํามาเป็ น
ส่วนลดในการมาใช้บริการในครัง้ ต่อไป
o การรับประกันหลังการซ่อมนาน 6 เดือน
- โปรโมชันประจํ
่
าเดือน
จัดทําโปรโมชันประจํ
่
าเดือน เพื่อดึงดูดใจลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ
เช่น
o โปรโมชันพิ
่ เศษ : ลดราคาสินค้าบางรุ่นในราคาพิเศษ ใน
เงือ่ นไขเวลาทีก่ าํ หนด
o Menu Set Promotion คือ คอมพิวเตอร์กบั อุปกรณ์เสริม ซึง่ จะ
เป็ นช่วงโปรโมชันทั
่ วไปและช่
่
วงโปรโมชันตามเทศกาลต่
่
างๆ
(5) บุคลากร – People
มีการฝึ กอบรมพนักงานขายประจําร้าน โดยจะมีการฝึ กอบรมตัง้ แต่เตรียมตัว
สําหรับต้อนรับลูกค้าก่อน บริการด้วยมิตรไมตรี ใบหน้ายิม้ แย้ม เชือ้ เชิญลูกค้าด้วยวาจา
ที่ไพเราะ เข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไร แบบไหน และมีค วามกระตือรือร้นในการ
พัฒนาและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยนํ ากลยุทธ์การบริหาร CEM (Customer
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Experience Management) เพื่อบริหารประสบการณ์จากความรูส้ กึ ผูกพันทีด่ ใี ห้กบั
สินค้าและบริษทั
ตารางที่ 3.6 แนวทางการบริหารประสบการณ์จากความผูกพัน
จุดติ ดต่อ

แนวทางการบริ หารประสบการณ์จากความรู้สึกผูกพัน

คําพูดแนะนําและสไตล์การพูดทีต่ รงกับลักษณะและความสนใจของ
ลูกค้า เช่น แนะนํารุน่ ทีล่ กู ค้าสนใจ แนะนําโปรโมชันดี
่ ดใี ห้กบั ลูกค้า
พนักงานช่วยเหลือลูกค้าทีม่ ภี าระในการรอคิว หรือระหว่างรอสินค้า
ระหว่างการซือ้
เช่น เชือ้ เชิญให้ลกู ค้านังรอ
่ บริการรับฝากของระหว่างรอให้ลกู ค้า
เช่น โปรโมชันสํ
่ าหรับลูกค้าทีม่ ยี อดซือ้ ทุก 5,000 บาท ลูกค้าจะได้รบั
หลังการซือ้
Gift Voucher 200 บาท สําหรับเป็ นส่วนลดในการซือ้ สินค้าครัง้ ต่อไป
ก่อนการซือ้

(6) กระบวนการ – Process
กระบวนการให้บริการนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอไว้ในรายละเอียดแผนการบริการ
อย่าง ชัดเจนซึง่ นําเสนอแผนการบริการตามขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทังสิ
่ น้ สุดการบริการ
(7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
องค์กร จะต้องแก้ไขปญั หาเรื่องกายภาพของร้านค้าให้ได้เนื่องจากการรวบรวม
ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่าการวางของภายในร้านไม่เป็ นระเบียบทําให้ลูกค้าไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ ซึง่ เสีย่ งต่อความเสียหายและอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ ดังนัน้ ทาง
ร้าน จะต้องมีการจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ และหลีกเลีย่ งการนําของเข้าร้านในช่วงระยะเวลา
การบริการ ควรที่จะนํ าของเข้าช่วงที่เวลาที่ไม่ได้ให้บริการ คือช่วงเวลาที่ตงั ้ แต่ หลังปิ ดร้าน
จนกระทังก่
่ อนเปิ ด และจะต้องเคลียร์ของเข้าที่ให้เป็ นระเบียบก่อนการเปิ ดบริการและควรจัด
ตกแต่งบรรยากาศ ในบูธขาย/แผนกสินค้าและอุปกรณ์ไอทีให้เป็ นที่สะดุดตาสําหรับลูกค้าที่
สัญจรไปมา ในส่วนนี้ ทางบริษทั สามารถจัดบรรยากาศเพื่อสร้างบรรยากาศของบูธขายสินค้าได้
ยกตัวอย่าง เช่น การสร้าง Theme สีทใ่ี ห้สอดคล้องกับสีและสัญลักษณ์ของบริษทั เช่น สีฟ้า สี
เหลือง สีแดง และสีขาว ซึง่ เป็ น Cool Color สีเย็นทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สบายตา (ฟ้า, ขาว, เหลือง)
และแทรก Warm Color (แดง, เหลือง) เพื่อกระตุน้ ความรูส้ กึ ดึงดูด เพื่อให้รา้ นไม่จดื จนเกินไป
และทําให้ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการสามารถจดจําสัญลักษณ์ของบริษทั ได้ดว้ ย โดยสีแต่ละสีทเ่ี ป็ น
ลักษณะ ทางกายภาพของบูธ ให้ความรูส้ กึ และดึงดูดลูกค้าได้ดงั นี้
สีฟ้า เป็ นสีทใ่ี ห้ความรูส้ กึ ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย
ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็ นอิสรเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปนั จะทําให้รา้ นดูโล่ง
โปร่ง สะอาด
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สีเ หลือ ง เป็ น สีท่ีเ ป็ น ตัว แทนของแสงสว่ า ง เป็ น สีท่ีม องเห็น ง่ า ยที่สุ ด ให้
ความรูส้ กึ แจ่มใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวติ ใหม่ ความสด ใหม่ ความ
สุกสว่าง การแผ่กระจาย อํานาจบารมี โดยการแต่รา้ นด้วยโทรสีเหลืองจะช่วยให้รา้ นดู
กว้าง ทําให้รา้ นดูสดใส
สีแดง ให้ความรูส้ กึ ร้อน รุนแรง กระตุน้ ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มี
พลัง ซึง่ จะเป็ นสีทก่ี ระตุน้ และดึงดูด ทําให้รา้ นไม่จดื จนเกินไป
สีขาว เป็ นสีทใ่ี ห้ความรูส้ กึ สะอาด ใหม่
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
แรงจูงใจ (Motives) เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการจูงใจ ในการทํางานให้กบั
พนักงานของบริษทั เพื่อลดปญั หาในการขาดงาน การลาออกของพนักงาน และเป็ นการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของพนักงาน
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives)
การปลูกฝงั ให้พนักงานมองเห็นคุณค่าในการทํางาน มีความสนใจและตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ร่วมกันเป็ นการปลูกจิตสํานึกให้กบั พนักงาน ตัวอย่างเช่น
• กําหนดการประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับในทุกไตรมาส
• เปิ ดโอกาสให้พนักงานนํ าเสนอความคิดเห็นและพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการ
ทํางาน
• ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าพบและปรึกษาเกีย่ วกับปญั หาทัง้ การทํางาน
และครอบครัว
เมื่อพนักงานมองเห็นคุณค่าในงานที่ทํา เห็นว่าองค์กรคือสถานที่ท่ใี ห้ชวี ติ แก่เขาและ
ครอบครัว พนักงานจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและกระทําการต่างๆให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives)
เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในบริษทั ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน และมีกาํ ลังใจในการทํางาน
• ผูบ้ ริหารของบริษทั ควรมีการกําหนดนโยบายอย่างชัดเจน ในการกระตุ้นให้พนักงาน
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน
• การมอบรางวัล การปรับตําแหน่ งงาน ชื่อเสียง คําชม หรือให้การยกย่องกับพนักงาน
เพราะนอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือเงินเดือน คําชมเชยจากหัวหน้าหรือผูบ้ ริหาร ถือ
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ได้ว่าเป็ นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้พนักงานมีกําลังใจในการทํางาน และพร้อมที่จะ
พัฒนาและเดินไปด้วยกันกับบริษทั
• การท่องเทีย่ วประจําปี ของบริษทั เพื่อเป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานในแต่
ละส่วนงานให้เป็ นทีร่ จู้ กั กัน และมีการทํางานร่วมกันเป็ นทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• การกําหนดสวัส ดิการที่เหมาะสม เช่น ค่าคอมมิช ชัน ค่าที่พกั ค่าเดินทาง และการ
ประกันภัยทัง้ ตัวพนักงานและครอบครัว
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บทที่ 4
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
รายงานการค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาปญั หาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เ ปรีย บในการแข่ ง ขัน ของบริษัท เนว์ฟ จํ า กัด เป็ น การศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Independent Study) ตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผูศ้ กึ ษาได้ทาํ การศึกษาโดย
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ทัง้ ข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิแ ละข้อ มู ล ปฐมภู มิ การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ ม
ตลอดจนการสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริหาร/เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั เจ้าหน้าที/่ พนักงานของบริษทั และลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการ เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับบริษทั
ธุรกิจ และหน้ าที่ เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต และความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
คุณภาพการบริการทีแ่ ตกต่าง โดยสามารถสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล
ั หาที่สํ า คัญ ขององค์ ก รหรือ ร้า นค้า นั น้ คือ คุ ณ ภาพการบริก ารที่ไ ร้ซ่ึง
จะพบว่ า ป ญ
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้กลยุทธ์จงึ
ได้นําเสนอเกีย่ วกับการยกระดับคุณภาพการบริการ เป็ นแนวทางหลักในการพัฒนาเฉพาะส่วน
เนื่องจากองค์กรมีขอ้ จํากัดในเรื่องของงบประมาณจากศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับ
บริษทั (Corporate Strategies) คือ ผูว้ จิ ยั เลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์ SO ผสมผสานกับ WO ซึง่
เรียกว่าการเร่งรุกบุกเร็วกับตัง้ รับปรับตัว โดยทัง้ 2 กลยุทธ์มคี วามสอดคล้องกันซึง่ องค์กรจะใช้
ในการสร้า งคุ ณ ภาพการบริก ารเนื่ อ งจากองค์ ก รมีจุ ด แข็ง คือ ผู้บ ริห ารขององค์ ก รมีก าร
บริหารงานแบบทฤษฎี Y ที่ให้พนักงานมีอํานาจการตัดสินใจ ได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อองค์กร ซึ่งจะสนับสนุ นให้เกิดคุณภาพการบริการโดยผูบ้ ริหาร
ต้องเป็ นผูน้ ํ าในการให้พนักงานเสนอความคิดเห็นของการทีอ่ งค์กรจะมุ่งสู่การเป็ นเลิศด้านการ
บริการ เพราะ ณ ปจั จุบนั จุดแข็งทีส่ าํ คัญขององค์กรคือการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทห่ี ลายหลากและ
เหมาะสมอให้กบั ลูกค้า ซึง่ แนวทางนี้เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าว่าองค์กรจะ
ให้บริการอย่างเป็ นธรรม มีประสิทธิภาพและเห็นถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ การพัฒนา
กลยุทธ์การบริการมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมากเพราะ ณ ปจั จุบนั คู่แข่งทีพ่ น้ื ทีใ่ กล้เคียงยังมี
น้อย อีกทัง้ คอมพิวเตอร์เป็ นสินค้าที่ทดแทนได้ยาก ตลาดมีความต้องการเติบโตสูงขึน้ ซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพการบริการจะทําให้มโี อกาสเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดทีส่ งู ขึน้ นอกเหนือจากการ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าขององค์กร แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ SO มีความสอดคล้องกับ
ทางเลือกกลยุทธ์ WO ทีจ่ ะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มคี วามสามารถในการ
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ให้บ ริการอย่างมีประสิท ธิภาพ โดยต้องมีการกําหนดนโยบายหรือแผนการบริการที่ชดั เจน
เพื่อให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้โดยง่าย และดําเนินกิจกรรมตามขัน้ ตอนอ่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
WO จะเป็ นการตัง้ รับปรับตัวโดยองค์กรมีจุดอ่อนในเรื่องของพนักงาน และขาดแผนการบริการ
ที่ชดั เจน ซึ่งกลยุทธ์ WO จะเป็ นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรโดยจะทําให้
สอดคล้องกับ SO เพื่อสนับสนุ นให้กลยุทธ์ SO ทีเ่ ลือกมีประสิทธิภาพในการสร้างคุณภาพการ
บริการและความพึงพอใจของลูกค้า
สําหรับกลยุท ธ์ระดับธุรกิจ ผู้วิจยั ได้เลือกการเลือกสรรการลงทุน จากการพิจารณา
ปจั จัยภายในและภายนอก โดยมุง่ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ คุณภาพ
การบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับลูกค้าเก่าเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเร่ง
เพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ดว้ ยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ และมีความพร้อมใน
การให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ยงั มุง่ สร้างแผนการบริการและขัน้ ตอนการบริการทีช่ ดั เจนเพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนได้อย่างเข้าใจเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการจนเป็ น
การนําเสนอการบริการอย่างมีคุณค่าทีแ่ ตกต่างกว่าคูแ่ ข่งขันในตลาดเดียวกัน
จากการทีก่ ลยุทธ์ระดับบริษทั (Corporate Strategy) ทีม่ ุ่งเน้นการสร้างคุณภาพการ
บริก าร และความพึง พอใจให้เ กิด ขึ้น กับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ขององค์ก ร และกลยุ ท ธ์ใ นระดับ ธุ ร กิจ
(Business Strategy) ทีส่ นับสนุ นกลยุทธ์ระดับบริษทั ในการสร้างความแตกต่างด้านการบริการ
คุณภาพการบริการเพื่อไปสู่เ ป้ าหมายเดีย วกันคือการสร้างความพึงพอใจให้เ กิดขึ้น ดังนัน้
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ทีส่ ําคัญในการพัฒนาตามแนวของกลยุทธ์ระดับบริษทั และระดับธุรกิจ จึง
ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การตลาดโดยปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดบริการ
7P’s เพื่อยําระดับคุณภาพการบริการ และวางแผนกระบวนการบริการทีม่ คี วามชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ โดยแผนบริการดังกล่าวจะเริม่ ต้นขึน้ เมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการในร้านค้าขององค์กร ซึ่ง
พนักงานที่พบเห็นลูกค้าเป็ นคนแรกจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการสิง่ ใด
โดยแบ่งเป็ นต้องการซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูล กับต้องการรับบริการหลังการขาย หลังจาก
นัน้ มอบบัตรคิวให้กบั ลูกค้าตามความต้องบริการ ซึ่งจะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ ขณะที่พนักงานจะรับทราบถึงความหนาแน่ นของการเข้ารับบริการ ซึ่งพนักงานจะ
เรียกให้บริการตามคิวในบัตรคิวทีม่ อบให้ลูกค้าหากเป็ นกลุ่มลูกค้าทีถ่ อื บัตรคิวการซือ้ สินค้าและ
สอบถามข้อมูลทัวไป
่ จะเข้าสู่ขนั ้ ตอนการนํ าเสนอสินค้าและบริการ โดยลูกค้าที่มาซื้ออุปกรณ์
เท่านัน้ ก็จะเข้าสู่ขนั ้ ตอนการชําระเงิน แต่หากลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กจ็ ะเข้าสู่
ขัน้ ตอนการประกอบสินค้า พร้อมกับการชําระเงิน ซึง่ การประกอบสินค้าจะให้บริการตามบัตรคิว
ขณะทีด่ า้ นกิจกรรมหลังการขายจะมีขนั ้ ตอนใกล้เคียงกัน โดยมีการมอบบัตรคิวเช่นกัน หลังจาก
นัน้ ให้บ ริการตามคิว ที่จดั ไว้ และมีการตรวจสอบแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบก่อนการรับ
ซ่อมแซมทุกครัง้ ด้านการบริการนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังได้นําเสนอการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยใช้
แนวคิด SERVQUAL ในการนํ าเสนอแนวทางการปรับปรุง และนอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ยังได้นําเสนอ

89

กลยุท ธ์ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยการสร้า งการจัด การองค์ค วามรู้ใ ห้เ กิด ขึ้น ให้พ นัก งานมีก าร
แลกเปลี่ยนความรู้ มีการบันทึกองค์ความรูแ้ ละดึงความรูน้ ัน้ ไปใช้ในการให้บริการลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อจํากัดในการศึกษา
1. การรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งหาได้ค่อนข้างยาก เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่คู่แข่ง
ปกปิ ดและเป็ นข้อมูลที่ไม่ชดั เจน จึงต้องอาศัยคําบอกเล่าของลูกค้าที่เคยใช้
บริการ แล้วนํามาประเมิน ทําให้เป็ นอุปสรรคในการค้นหา
2. ข้อ มูล ทางด้า นการตลาด ยัง ไม่มีห น่ ว ยงานใดรวบรวมไว้หรือ ทํา งานวิจ ยั ที่
เกี่ย วข้องไว้ ข้อมูล ที่ได้มาเป็ นข้อมูลจากสถิติข้อมูลของทางบริษัท และการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร/เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั พนักงานและลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
3. ระยะเวลาในการศึกษาและค้นคว้ามีจาํ กัด

ข้อเสนอแนะ
1. ควรนํ า ประเด็น เรื่อ งของป จั จัย ทางการตลาดที่ลู ก ค้า ให้ค วามสํา คัญ ในการ
พิจารณาเลือกซื้อมาสร้างกลยุทธ์แผนการตลาดโดยจัดทําเป็ นแผนการตลาด
ระยะสัน้ กลาง และยาว เพื่อใช้วางกลยุทธ์ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็ นการต่อ
ยอดการศึกษาในครัง้ นี้
2. ควรศึกษาวิจยั หาประเด็นทีส่ าํ คัญทีล่ ูกค้าให้ความสําคัญในการตัดสินใจซือ้ และ
ใช้บริการ นอกเหนือจากประเด็นด้านการตลาดบริการ 7P’s เช่น จากการวิจยั
ครัง้ นี้พบว่าด้านบุคลากรหรือพนักงานขายมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซือ้ และ
การมาใช้บริการของลูกค้า ดังนัน้ ควรมีการศึกษาเจาะลึกในประเด็นสมรรถนะ
ของพนักงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และสนับสนุ นให้เกิดความ
ประทับใจตลอดจนมียอดขายทีส่ งู ขึน้
3. ควรมีการวัดประเมินคุณภาพของการดําเนินงานในกลยุทธ์ต่างๆ ด้วยวิธที ่งี ่า
และมีต้นทุนสอดคล้องกับงบประมาณ เช่น เครื่องมือ PDCA โดยมมีขนั ้ ตอน
เริม่ ต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ คือ Plan
ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นําเสนอไว้แล้วใน
การศึกษาครัง้ นี้ ทางองค์กรจึงมีหน้ า ที่ใ นการนํ า ไปปฏิบ ตั ิ หรือเรียกว่า Do
หลังจากนัน้ ทําการประเมินว่าประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ และคุณภาพการ

90

บริการได้รบั เสียงตอบรับดีขน้ึ หรือไม่ เรียกว่า Check และถ้ามีประสิทธิภาพทีด่ ี
ขึน้ ก็นําไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องเรียกว่า Act
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ทิพยวรรณ กิตติพร. 2544. จิตวิทยาทัวไป
่ เล่ม 1. พิมพ์ ครัง้ ที่ 2. พิษณุโลก : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปอแก้ว จันทคุณ. 2551. การเปรียบเทียบลักษณะแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและพฤติกรรมผูน้ ํา
ระหว่างทีมทีม่ รี ะดับประสิทธิผลของทีมแตกต่างกัน กรณีศกึ ษา บริษทั ฮีโน่มอเตอร์
แมนูแฟคทอริง่ (ประทเทศไทย) จํากัด. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์มหาบัณทิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิ ยะ ฉันทวัฒนานุกลู . 2548. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานบริษทั นาคาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พงษ์จนั ทร์ ภูษาพานิชย์. 2547.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรนิมติ คันเต็ง. 2550. ปจั จัยการตัดสินใจซือ้ คอมพิวเตอร์ของผูบ้ ริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
พังงา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2548. พฤติกรรมองค์การ : แบบทดสอบ&การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior : test and organizational
behavior
(OB) application. (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพ ฯ : Diamond in business world.
วิชติ อูอ่ น้ . 2551. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management). พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ:
พรินท์แอทมี.
วิเชียร วิทยอุดม. 2547. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพ ฯ : ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์.
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. 2547. การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน.่
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สมพิศ การดําริห.์ 2544. แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผูน้ ําของพยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย =
Motivation and leadership effectiveness among head nurses. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สร้อยตระกูล (สิวยานนท์) อรรถมานะ. 2545. พฤติกรรมองศ์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์.
(พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุดาดวง เรือ่ งรุจริ ะ. 2538. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. กรุงเทพ ฯ : ประกายพรึก.
สุภพ กันธิมา. 2550. แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์รฐั ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุเชฏฐ์ ศิรวิ วิ ฒ
ั นากุล. 2543. พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการหลังการขายของร้าน
คอมพิวเตอร์ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์. 2544. เอกสารคําสอน รายวิชาพฤติกรรมองค์การ : คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฎเชียงราย.
อํานวย แสงสว่าง. 2545. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ : อักษราพิพฒ
ั น์.
ภาษาต่างประเทศ
Adrian, P. 1933. A F T, The Essence of Services Marketing. New Jersey:
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ลกู ค้า
ปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ การขยายตลาด ของ บริษทั .......................จํากัด
เรียนท่านผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์น้ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการศึกษาปญั หา
และการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ การขยายตลาด ของ บริษทั .......................จํากัด
จึงขอความกรุณาโปรดตอบข้อคําถามให้ครบทุกส่วน ข้อมูลที่ได้รบั จะนํ าไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาองค์ค วามรู้ท างการศึก ษาและนํ า ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นภาคธุ ร กิจ ต่ อ ไป
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นาย…………………………………….
ผูว้ จิ ยั
ข้อคําถามเกีย่ วกับ คุณภาพการบริการ (Service Quality)
1. คําถามเกี่ยวกับ ความเป็ นรูปธรรมของบริ การ (Tangibles)
1.1 สถานทีบ่ ริการมีความความสะดวก สบายต่อการใช้บริการหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
1.2 สถานทีบ่ ริการมีอุปกรณ์เครือ่ งมือในการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
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2. ความน่ าเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ (Reliability)
2.1 พนักงานและองค์กรได้ให้บริการทีส่ ร้างความไว้วางใจให้กบั ท่านได้หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
2.2 พนักงานและองค์กรได้ให้บริการทีถ่ กู ต้องแม่นยําหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
3.1 ผูใ้ ห้บริการมีความพร้อมและเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
3.2 ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้ตามต้องการ หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
4. การให้ความมันใจ
่ (Assurance)
4.1 ผูใ้ ห้บริการมีความรูแ้ ละมีอธั ยาศัยทีด่ ใี นการให้บริการ หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4.2 ความสามารถของผูใ้ ห้บริการส่งผลให้ผรู้ บั บริการเกิดความเชื่อมันในการใช้
่
บริการหรือไม่
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ (Empathy)
5.1 ผูใ้ ห้บริการให้บริการโดยคํานึงถึงจิตใจของลูกค้าเป็นสําคัญ หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
5.2 ผูใ้ ห้บริการทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หรือไม่
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
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ภาคภนวก ข.
แบบสัมภาษณ์องค์กร
ปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ การขยายตลาด ของ บริษทั .......................จํากัด
เรียนท่านผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์น้ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการศึกษาปญั หา
และการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ การขยายตลาด ของ บริษทั .......................จํากัด
จึงขอความกรุณาโปรดตอบข้อคําถามให้ครบทุกส่วน ข้อมูลที่ได้รบั จะนํ าไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาองค์ค วามรู้ท างการศึก ษาและนํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นภาคธุ ร กิจ ต่ อ ไป
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นาย…………………………………….
ผูว้ จิ ยั
ั นธรรมในการบริหารจัดการอย่างไร
1. องค์กรมีวฒ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
2. องค์กร มีวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
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3. องค์กรมีนโยบายของการบริการหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
4. สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการให้บริการและประกอบธุรกิจขององค์กร คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
5. องค์กรมีการอบรมพนักงานบริการหรือไม่อย่างไร กรุณาอธิบาย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
6. องค์กรเคยมีการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเพือ่ มาพัฒนาองค์กรหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
7. องค์มกี ารกระจายอํานาจให้พนักงานมีโอกาสตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
… …………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
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8. กรุณาเล่า หรือวาดแผนผังการทํางานในกระบวนการขัน้ ตอนต่างๆ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจดสิน้ สุด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
… …………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
… …………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
… …………………………………….………………….………………….………………….……
…………….………………….………………….………………….………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….………………….………………….……
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ประวัติผศู้ ึกษา
นายวิสา วชิรานุ วงศ์ เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 สถานที่เกิดกรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในปี พ.ศ. 2550 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี พ.ศ.2552 ประสบการณ์
ทํางาน เริม่ ทํางานในปี พ.ศ. 2550 - 2551 บริษทั Klinelogistics Thailand ตําแหน่ง customer
service ต่อมาได้มาเปิ ดกิจการร้านอาหารย่านประดิษฐ์พฒ
ั น์

