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การศึกษาและกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไร
กรณีศึกษารานไปรษณียเอกชน Post Center

จิรกุลเจริญวงษ

ลิข

ปุณยวีร

การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตองขอขอบพระคุณในความ
กรุณาของทานอาจารย รวิดา วิริยกิจจา ในฐานะอาจารยที่ปรึกษาของการศึกษาคนควาดวย
ตนเองซึ่งกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ และ
แนะแนวทางเพื่อแกไขการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณขึ้นตลอดระยะเวลา
ของการจัดทํา รวมถึงคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดานตาง ๆ ทั้งทางตรง
และทางออม ผูจัดทําการศึกษา จึงขอกลาว ณ ที่นี้เพื่อเปนการรําลึกถึงดวยความขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม บุคคลในครอบครัวทุกคนที่ใหการสงเสริม สนับสนุน
ชวยเหลือในทุก ๆ ดาน และกําลังใจที่มีใหตลอดมา และขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ CEO MBA รุน
3 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยทุกคน สําหรับความรวมมือ กําลังใจ และความชวยเหลือ
เกี่ยวกับขอมูลที่ใชในการศึกษานี้
สุดทายนี้ คุณความดีและประโยชนที่เกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอ
มอบใหแดผูมีพระคุณทุกๆทาน และหากมีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมรับไวแดเพียง
ผูเดียว
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สารบัญ

หนา

บทคัดยอ

ง

กิตติกรรมประกาศ

ฉ

สารบัญ

ช

สารบัญตาราง

ฌ

สารบัญแผนภาพ

ฎ

บทที่

1 บทนํา

1

ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร

1

ปญหาและลักษณะปญหาทีเ่ กิดขึ้น

3

ความสําคัญและผลกระทบของปญหา

4

วัตถุประสงคในการศึกษา

4

ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา

4

2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

5
5

การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Five Force Model )

7

การวิเคราะห (TOWS Matrix)

8

พฤติกรรมผูบ ริโภค

10

การประเมินปจจัยภายในและภายนอก ( IFE และ EFE Matrix )

18

การจัดการเชิงกลยุทธ ( Strategic management )…………………………….. 22
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3 ผลการศึกษา

29

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ

29

การสัมภาษณผบู ริหาร

29

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม

31

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทุตยิ ภูมิ

45

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน ( Five Force )

45

การวิเคราะห SWOT Analysis

46

สวนที่ 3 การกําหนดทางเลือกกลยุทธในการแกปญหา

47

ทางเลือกที่ 1 กลยุทธสรางความแตกตาง

52

ทางเลือกที่ 2 กลยุทธการพัฒนาตลาด

53

ทางเลือกที่ 3 กลยุทธการเติบโตแบบขยายตัว

54

สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อแกไขปญหา

54

4 บทสรุปและขอเสนอแนะ

56

สรุปผลการศึกษา

56

ขอจํากัดทางการศึกษา

57

บรรณานุกรม

58

ภาคผนวก

59

ก

บทสัมภาษณผูบริหารรานไปรษณียเอกชน Post Center

60

ข

แบบสอบถาม

61

ประวัติผูศึกษา

64
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สารบัญตาราง

ตารางที่

หนา

ตารางที่ 1 การวิเคราะห SWOT Matrix

9

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

31

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ

31

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 32
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ

33

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได

34

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชบริการ
ไปรษณียเ อกชน

35

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยใชบริการไปรษณีย
เอกชนถึงความสนใจในการใชบริการไปรษณียเอกชน

35

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูจ ัก
รานไปรษณียเอกชน Post Center

36

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการใช
บริการรานไปรษณียเ อกชน Post Center

36

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลในการใช
บริการรานไปรษณียเอกชน Post Center
37
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สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่

แผนภาพที่ 1 แบบจําลองแรงผลักดัน 5 ประการ ( Five Force model )

หนา
7

แผนภาพที่ 2 ปจจัยของผูซื้อที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบ ริโภค

11

แผนภาพที่ 3 สวนผสมการตลาด ( Marketing Mix )

16

แผนภาพที่ 4 ประเมินปจจัยภายใน – ภายนอก ( IE – Matrix )

21
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บทที่ 1
บทนํา

ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร

รานไปรษณียเ อกชน Post Center จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 ใชเงินลงทุน
ทั้งสิ้นหนึ่งแสนหาหมื่นบาท เนื่องจากวาในทําเลที่ตั้งรานนั้นมีโรงงาอุตสาหกรรมอยูหลายแหง
และในขณะนัน้ ยังไมมีรานไปรษณียเอกชนตั้งอยูในพื้นที่นั้นเลย จึงนับเปนรานไปรษณียเอกชน
รานแรกที่จัดตั้งขึ้นในทําเลดังกลาว ดวยทําเลทีต่ ั้งเปนยานชุมชนและยังอยูใกลกับตลาดสดซึ่ง
ในตอนเย็นหลังเลิกงาน จะมีประชาชนในละแวกใกลเคียงมาจับจายหาซื้อกับขาวกันเปนจํานวน
มาก ทําใหมีผูคนสัญจรไปมาอยางคับคั่ง ถือวาเปนแหลงชุมชน และยังมีหมูบานอีกหลายแหง ที่
อยูในละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งทางรานมองเห็นวา ในทุก ๆ หลังคาเรือนจะตองมีการ ชําระคาน้ํา
คาไฟ คาโทรศัพท กันเปนประจําทุกเดือนอยูแลว จึงเปนอีกหนึ่งเหตุผลทีท่ างรานตัดสินใจเปด
รานไปรษณีย Post Center นี้ขึ้นมา
ลักษณะธุรกิจของรานไปรษณียเอกชน Post Center เปนผูรวบรวมสิ่งของตาง ๆ และ
นําสงตอยัง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยจัดอยูในอุตสาหกรรมประเภทบริการ โดยมีงาน
บริการดานงานไปรษณียเชน การรับสง ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) พัสดุไปรษณีย ธนาณัติ
ไปรษณียลงทะเบียน พัสดุตางประเทศ จําหนายซองจดหมาย จําหนายแสตมป จําหนาย
กลองพัสดุ
และการใหบริการดานการรับชําระคาบริการของหนวยงานตางๆ ดวย เชน รับ
ชําระคาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาสินเชื่อตาง ๆ คาบัตรเครดิตของธนาคารตาง ๆ
รูปแบบและสินคาของทางราน
- ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
- พัสดุไปรษณีย
- ธนาณัติ
- ไปรษณียลงทะเบียน
- พัสดุตางประเทศ

2

พัสดุตางประเทศ (EMS)
- จําหนาย ซองจดหมาย และ แสตมป
- จําหนายกลองพัสดุ
- จําหนายไปรษณียบัตร
ใหบริการดานการรับจายคาบริการของหนวยงานตางๆ รวมไปถึงรับชําระบิลตางๆ ดวย เชน
- คาน้ําประปา
- คาไฟฟา
- คาโทรศัพทพน
ื้ ฐาน
- คาโทรศัพทมอื ถือทุกระบบ
- คาผอนชําระคาสินเชื่อรถยนต
- โอนเงินผานธนาคาร
- คาผอนชําระคาสินเชื่อบาน
- รับชําระบัตรเครดิตของธนาคารตาง ๆ ฯลฯ
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-

กลุมลูกคาหลักและคูแ ขงขันทางการตลาด

กลุมลูกคาหลักของทางรานจะเปนผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนคนที่มา
จากตางจังหวัด และจะมีการสงเงินและสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ กลับไปใหทางบานที่ตางจังหวัด
อยูเปนประจําทุกเดือน กลุมพนักงานออฟฟตในโรงงานอุตสาหกรรม และ ประชาชนผูอยู
อาศัยในบริเวณใกลเคียง
โดยกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะเปนกลุมลูกคาที่ใชบริการงานดาน
ไปรษณียเสียเปนสวนใหญโดยในแตละเดือน จะมีการสงเงินผานทางการสงเงินแบบธนาณัติ
และ การสงของผานทางพัสดุ EMSหรือการสงพัสดุธรรมดา เดือนละ 2-3 ครั้งตอลูกคา 1 ราย
( อาจจะมีความถี่ในการใชบริการของทางรานมากกวา 2 - 3 ครั้ง ในกรณีฉุกเฉิน และจําเปน
เชน กรณีโรงเรียนเปดเทอม จะมีการสงเงิน และสิ่งของกลับบานที่ตางจังหวัดบอยกวาปกติ )
เพราะลูกคากลุมนี้มีการไดรับเงินเดือนแบงเปนเดือนละ 2 ครั้ง กลาวคือไดรับเงินเดือนทุก ๆ
ครึ่งเดือนจึงทําใหมีจํานวนครั้งในการสงที่ถี่กวาลูกคากลุมอื่น และยังมีลูกคาบางสวนที่ไดรบั
เงินเดือนแบบเปนรายสัปดาห ซึ่งจะทําใหความถี่ในการใชบริการของทางรานสูงขึ้นตามไปดวย
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กลุมพนักงานออฟฟตในโรงงานอุตสาหกรรม และ กลุมประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียง โดยสวนใหญก็ยังคงเปนคนที่มาจากตางจังหวัด และตองมีการสงเงินและสิ่งของไปให
ทางบานที่ตางจังหวัดเชนเดียวกัน โดยลูกคากลุมนี้จะไดรับเงินเดือนเปนรายเดือน จึงไมมี
ความถี่ในการใชบริการดานไปรษณียมากเทาลูกคากลุมแรกคงมีเพียงการใชบริการงาไปรษณีย
เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ณ เวลาที่เงินเดือนออกในแตละเดือน และ อาจจะมีความถี่ในการใชบริการ
ของทางรานมากขึ้น ในกรณีฉุกเฉิน และจําเปน เชนเดียวกับลูกคากลุมแรกเชนกัน แตจะมีการ
ชําระคาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท รวมทั้งชําระคาสินเชื่อตาง ๆ มากกวาลูกคากลุมแรก

คูแขงขันทางการตลาดไดแก

1.รานไปรษณียเอกชนที่เปดขึ้นมาใหม

2. ราน เซเวน อีเลฟเวน

ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร

ทางรานไปรษณีย Post Center มีปญหาการลดลงของจํานวนลูกคาที่มาใชบริการของ
ทางราน ซึ่งเปนผลใหผลประกอบการของทางรานไปรษณีย Post Center ลดลงดวย และ ทาง
รานไปรษณีย Post Center ไมมีอัตราการเติบโตของกิจการเปนที่นาพอใจ เนื่องจากธุรกิจนี้
เปนธุรกิจที่มกี ารแขงขันสูง ไมจําเปนตองใชเงินทุนมากนักก็สามารถประกอบกิจการได ทําใหมี
คูแขงขันเขามาในอุตสาหกรรมนี้ตลอดเวลาและมีการเปดรานไปรษณียเอกชนเพิ่มขึ้นในละแวก
ใกลเคียงกับทีต่ ั้งของทางรานหลายแหง ทําใหสวนแบงการตลาดของทางรานนั้นถูกแบงไปโดย
รานไปรษณียเ อกชนที่เปนคูแขงที่เปดขึน้ มาใหมนี้ รวมทั้ง รานเซเวน อีเลฟเวน ที่มีการรับ
ชําระคาสาธารณูปโภคตาง ๆ แบบออนไลน ซึ่งลูกคาสามารถรับใบเสร็จรับเงินกลับไปไดทันที
จึงเปนขอเสียเปรียบอยางหนึ่งของทางราน
ที่ลกู คาจะตองมารับใบเสร็จรับเงินในวันถัดไป
(เฉพาะลูกคาที่ไมมียอดคางชําระ และไมเกินกําหนดชําระเงิน ในกรณี ชําระคาไฟฟา น้ําประปา
และ โทรศัพท ) ทําใหลูกคาตรงสวนนีข้ องทางรานลดลง เพราะลูกคาสามารถไปชําระบิลที่ ราน
เซเวน อีเลฟเวน ได แตในสวนของบิลทีม่ ียอดคางชําระ และ เกินกําหนดชําระเงิน ก็ยังคงเปน
ลูกคาของทางราน แตก็ไดถูกรานไปรษณียเอกชน ซึ่งเปนคูแขงแยงสวนแบงการตลาดนี้ไปอีก
เชนกัน
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จากการที่จํานวนลูกคาที่มาใชบริการของทางรานไปรษณีย Post center มีจํานวนลด
นอยลง เปนเหตุใหผลประกอบการของทางรานลดลงตามไปดวย ซึ่งเปนสัญญาณเตือนและบอก
วานาจะเกิดปญหาบางอยางขึ้นในการปฏิบัติงาน และบริหารงานของทางราน ซึ่งถาไมไดรับการ
แกไขจะมีผลกระทบตอผลประกอบการของทางราน ซึ่งมีการลดลงอยางตอเนื่องและอาจนําไปสู
การปดกิจการในที่สุด อีกสาเหตุหนึ่งที่เปนปจจัยในการลดลงของจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ
ของทางราน กลาวคือมีคแู ขงขันเขามาในธุรกิจนี้มาก
และเขามาไดงาย เพียงมีเงินทุนไม
มาก ก็สามารถเปนเจาของธุรกิจนี้ได เนื่องจากในปจจุบันมีการขายแฟรนไชสรานไปรษณีย
เอกชนแบบครบวงจรคอนขางมาก ผูลงทุนไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจนี้เลยก็สามารถ
เปนเจาของธุรกิจนี้ได เพราะแฟรนไซส จะเปนผูเซตระบบ พรอมทั้งอบรมพนักงานให ทํา
ใหมีคูแขงขันมากราย ลูกคาจึงมีทางเลือกในการใชบริการมากขึ้น ทําใหสวนแบงทางการตลาด
ของทางรานลดลง เปนเหตุใหผลประกอบการลดลงตามไปดวย
วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อทําการศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบกําไรทีล่ ดลง
2. เพือ่ ทําการศึกษาหาแนวทางในการสรางความเติบโตใหแกกิจการ

ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา

1. ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาเชิงกลยุทธ
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมดวย SWOT Analysis และวิเคราะหการแขงขันภายใน
อุตสาหกรรมดวย Five Forces เพื่อกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไร
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บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาคนควาเรื่อง เรื่อง “ การศึกษาและกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไร
ของรานไปรษณียเอกชน Post Center ” ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ นํ า มาประกอบการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาค น คว า และ
ประกอบการนําเสนอผลการศึกษาไปใชประโยชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาที่
กําหนดไว โดยแบงเอกสารออกเปน 6 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1.
Analysis)

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

(SWOT

สวนที่ 2. การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Five Force Model)

สวนที่ 3. การวิเคราะห TOWS Matrix

สวนที่ 4. พฤติกรรมผูบริโภค

สวนที่ 5. การประเมินปจจัยภายในและภายนอก (IEFและEFE Matrix)
สวนที่ 6. การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic management)

สวนที่ 1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

การวิเคราะห SWOT อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา เปนการทํา Situation Analysis
เปนการวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือ
สิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต
การวิเคราะห
สภาพการณ (Situation Analysis) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจัก
สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค เพื่อประโยชนในการกําหนด
วิสัยทัศน หรือเลือกกลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป ซึ่งจะเกี่ยวของกับการทํา Strategic
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Decision เปนการตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือวิธีดําเนินงานที่สําคัญ ที่เปนหลักในการปฏิบัติไปสู
สภาพที่ตองการในอนาคตขององคการ เพื่อการบรรลุ Vision หรือสภาพในอนาคตตามที่ได
กําหนดไว ซึ่งเปนการเลือกโดยคํานึงถึงสภาพในอนาคต โดยคํานึงถึงจุดที่ตองการ โดยรู
สถานการณ เห็นถึงโอกาสและรูจุดดี จุดเดนตลอดจนจุดออนในการดําเนินงานไปสูจุดหมายที่
ตองการขององคการในอนาคต
นอกจากนี้การวิเคราะห SWOT Analysis ยังเปนการจัดทําแผนกลยุทธวิธีหนึ่ง
ซึ่งจะชวยใหองคกรทราบถึงสถานภาพขององคกร อันจะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายไดอยาง
ถูกตองและประสบความสําเร็จ โดยวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอก 4ประเด็น คือ

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซึ่ง
องคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงาน
ภายในที่องคกรทําไดดี
Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและ
ดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคทําไดไมดี

Opportunities
คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณ ภายนอกที่
เอื้ออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคกร
Therats คือ อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการ
ทํางานขององคกรที่ไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหา
ตอองคกร
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขัน (Competitive environment) ทําให
ทราบถึงสภาวะความเปนไปไดของการแขงขันในอุตสาหกรรม เพื่อทราบถึงจุดแข็งและจุดออน
ขององคกรและคูแขงสําหรับในการวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่ง Michacel E. Porter นักกลยุทธที่มี
ชื่อเสียงกลาวโดยสรุปวา
ปจจุบันธุรกิจตองใหความสําคัญกับความรุนแรงของการแขงขัน
ภายในอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยระดับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะถูก
กําหนดโดยแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force) ไดแก การคุกคามของผูเขามาใหม การ
แขงขันระหวางธุรกิจที่มีอยู อํานาจการตอรองของผูซื้อ อุปสรรคของสินคาหรือบริการทดแทน
และอํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ ซึ่งความเขมแข็งของพลังทั้ง 5 จะกําหนดความเปนไปได
ของกําไรขององคกร ซึ่งเรียกรวมกันวา แบบจําลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force model)
โดยสามารถบริหารรายละเอียดของแตละปจจัยไดดังนี้
แผนภาพที่ 1 แบบจําลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force model)

ผูเขามาใหม

อุปสรรคของผูเขามาใหม

อํานาจการตอรอง
ของผูขายวัตถุดิบ

ผูขายวัตถุดิบ

คูแขงขันใน

อุตสาหกรรม

ผูซื้อ

อํานาจการตอรองของ
อุปสรรคสินคา หรือ
บริการทดแทน
สินคาทดแทน
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1. การคุกคามของผูเขามาใหม ผูเขามาใหมในอุตสาหกรรมทําใหกําลัง
การผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีความตองการสวนแบงทางการตลาดและทรัพยากรในการ
ผลิต ทําใหคุกคามตอสถานะและความมั่นคงของผูอยูในอุตสาหกรรมเดิม ผูบริหารตองพิจารณา
ถึงปจจัยที่จะสามารถสรางความเขมแข็งเพื่อปองกันการเขาตลาดของผูเขามาใหม

2.
การแขงขันระหวางธุรกิจที่มีอยูในอุตสาหกรรม การแขงขันใน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นโดยมีองคการใดองคการหนึ่ง หรือหลายองคการริเริ่มเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานของตนเพื่อตองการใหไดรับความไดเปรียบและผลประโยชนเหนือกวาองคการอื่นๆ
ในอุตสาหกรรม ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอองคการอื่นและอาจทําใหเกิดการตอบโต

3. อํ า นาจการต อ ของผู ซื้ อ ลู ก ค า เป น บุ ค คลสํ า คั ญ ต อ ความอยู ร อดและ
เสถียรภาพของธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม ศักยภาพในการตอรองของผูซื้อมีสวนในการ
ผลักดันใหผูขายตองปรับราคาต่ําลงและพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดีขึ้น โดยผูซื้อจะ
มีอํานาจการตอรองสูง
4. อุปสรรคจากสินคาหรือบริการที่ทดแทนกันได ความสามารถในการ
หาผลิตภัณฑที่ทดแทนกันไดจะทําใหเกิดขอจํากัดของราคาของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม เมื่อ
ราคาของผลิตภัณฑที่มีอยูสูงขึ้นเหนือจากผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได ลูกคาจะเปลี่ยนแปลงไป
ใชสินคาที่ทดแทนกันไดนั้น ธุรกิจที่มีการแขงขันในตัวสินคาที่สามารถใชทดแทนกันไดตอง
พยายามสรางความแตกตางทางการแขงขัน ทางเลือกก็คือธุรกิจที่ตองการเพิ่มตนทุนของผูซื้อ
ดานการเปลี่ยนระหวางผลิตภัณฑของบริษัทคูแขง และทําการติดตามสถานการณและศึกษาวา
ลูกคาจะสามารถใชสินคาใดทดแทนสินคาที่ตนผลิตและระดับการทดแทนมีมากนอยเพียงใด
5. อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดบิ จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางผูผลิต
และผูขายวัตถุดิบ จะมีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหรือบริการ เพราะคุณภาพและ
ปริมาณของวัตถุดิบและความลาชาของการสงมอบลวนกอใหเกิดผลกระทบตอองคการ

สวนที่ 3. การวิเคราะห TOWS Matrix
TOWS Matrix เป น แบบแผนในการจํ า ลองสถานการณ เ พื่ อ สร า งกลยุ ท ธ ม า
รั บ มื อ กั บ สถานการณ เ หล า นั้ น TOWS
matrix เป น ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ม าจากการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยนําผลการวิเคราะหที่เปนโอกาสกับขอจํากัด และ
จุดแข็งกับจุดออน มาทําเปนตาราง Matrix โดยดานปจจัยภายใน มีจุดแข็ง จุดออน สวนดาน
ป จ จั ย ภายนอก มี โ อกาส ข อ จํ า กั ด จากตารางข า งล า งนี้ เราสามารถจํ า ลองหรื อ สมมติ
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สถานการณ ที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ภายในกั บ ภายนอกได อ ย า งน อ ย
ที่สุด 4 สถานการณหลัก
ตารางที่ 1 การวิเคราะห SWOT Matrix
ปจจัยภายใน

จุดแข็งภายในองคกร

จุดออนภายในองคกร

(Strength = S)

(Weaknesses=W)

ปจจัยภายนอก

โอกาสภายนอก

(Opportunity=O)

ขอจํากัด

(Threats=T)

SO Strategies

1

WO Strategies

2

กําหนดกลยุทธในชองนี้ โดย
ใชจุดแข็งประสานกับความ
ไดเปรียบในโอกาส

กําหนดกลยุทธในชองนี้โดยใช
ความไดเปรียบในโอกาสมา
ปดจุดออน

ST Strategies

WT Strategies

3

4

กําหนดกลยุทธในชองนี้โดยใช กําหนดกลยุทธในชองนี้ โดย
จุดแข็งหลบหลีกขอจํากัด
ระมัดระวังจุดออนและหลบ
หลีกขอจํากัด

จากตาราง ถามองเปรียบเทียบใน 4 สถานการณ สถานการณที่ไดเปรียบที่สุด
หรือดีที่สุดคือชองที่ 1 (SO Strategies) เปนการผสมผสานระหวางจุดแข็งทั้งหลาย กับโอกาส
ตางๆเปนการจําลองจากสภาพที่ไดเปรียบมากที่สุด (The best case scenario) หรือดีที่สุดของ
เราถาเรารุกไปขางหนาจะไดประโยชนสูงสุด
ชอง 2 WO เพื่อสรางสมรรถนะรุกไปขางหนาใหมากขึ้น โดยเอาโอกาสที่มีอยู

ภายนอกไปใชเพื่อประสานกับจุดแข็งเพียงอยางเดียว ยังเอามาใชปดจุดออนภายในดวย เปน
การพัฒนาภายในในรูปของการพัฒนาบุคลากร การปรับกระบวนการดําเนินงาน การพัฒนา
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กฎเกณฑใหมีความทันสมัยมากขึ้น ทางเลือกในการดําเนินการอื่นๆ เพื่อใหองคการมีสมรรถนะ
ในการปรับตัวไดสูงขึ้น
ชองที่ 3 (ST) เปนขอจํากัดของฝายเรา ตองรับมือกับอุปสรรคที่มี (หรือการบุก

รุกของฝายตรงขาม) ดวยความเขมแข็งของฝายเรา เปรียบการยุทธเมื่อเราตองเผชิญกับกอง

กําลังที่เขมแข็ง เราตองกําลังที่เขมแข็งของฝายเราออกตอสู เพื่อลดการรบพุงลง เพราะถากําลัง

ที่เขมแข็งปะทะกันจะเกิดการสูญเสียที่ใหญหลวงทั้งสองฝาย ในดานธุรกิจมีการทําพันธมิตร
ใหม สรางความรวมมือกัน ลักษณะตางคนตางไดภายใตของการสูญเสียบางสวน

ชองที่ 4 (WT) เปนชองที่เสียเปรียบมากที่สุด เนื่องจากฝายตรงขามจะใชขอ
ไดเปรียบของเขาซึ่งเปนขอจํากัดของเรา โจมตีที่จุดออนของเรา
ทั้ง 4 สถานการณ สิ่งตองการมากที่สุดคือชองที่ 1 และไมตองการมากที่สุดคือ

ชองที่ 4ดังนั้น เราจึงกําหนดกลยุทธทั้งรุกไปขางหนาและกลยุทธการปกปองการโจมตีหรือการ
ถอยไปพรอมกันดวย
สวนที่ 4 พฤติกรรมผูบริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค

การศึกษาปจจัยที่มีอิท ธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เพื่อทราบถึง
ลักษณะความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆ เพื่อจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม
งานของนักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะและความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน คือ ทราบความตองการและ
ลักษณะของลูกคา เพื่อจัดสวนประสมทางการตลาดใหตอบสนองความตองการของผูซื้อได
ถูกต อง ( ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น . 2534:69-73 ) ชี้ ใ หเ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย ที่มี อิท ธิพ ลต อ พฤติ ก รรมของ
ผูบริโภค ดังนี้
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แผนภาพที่ 2 ปจจัยของผูซื้อที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
ปจจัยทางวัฒนธรรม

ปจจัยทางสังคม

- วัฒนธรรม
- วัฒนธรรมกลุมยอย
- ชั้นของสังคม

-

-

-

กลุมอิทธิพล
ครอบครัว
บทบาทและสถานะ

ผูซื้อ

ปจจัยสวนบุคคล

-

-

-

-

-

-

อายุ
ขั้นวงจรครอบครัว
อาชีพ
ภาวะเศรษฐกิจ
รูปแบบการดํารงชีวิต
บุคลิกภาพและความ
คิดเห็นสวนบุคคล

ปจจัยทางจิตวิทยา

-

-

-

-

การจูงใจ
รับรู
การเรียนรู
ความเชื่อและ
ทัศนคติ

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2534). พฤติกรรมผูบริโภค.หนา 69-73

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors)
เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง
โดยเป น ตั ว กํ า หนด และควบคุ ม พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ใ นสั ง คมหนึ่ ง ค า นิ ย มในการกํ า หนด
ลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่นๆ วัฒนธรรมทางดาน
ความตองการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพนฐาน วัฒนธรรม
กลุมยอย และชั้นของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเปน
ตัวกําหนดปจจัยทางดานความตองการและพฤติกรรมและพฤติกรรมของบุคคลเพราะถูหลอ
หลอมมาตั้งแตเด็ก จึงเปนสิ่งกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของบุคคล
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1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย (SubCulture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะที่มีอยูในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย กลุมเชื้อชาติ
กลุมศาสนา กลุมสีผิว กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุและเพศ
1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปน
ระดับฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกมนแตละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชั้น
สังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่วไปแลวถือเกณฑ
รายได ทรัพยสิน หรืออาชีพ แตละชั้นสังคมจะมีบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกัน ซึ่งแตละชั้น
ของสังคมจะมีคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง ลักษณะที่สําคัญของชั้นสังคมมีดังนี้
(1) บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโนมจะประพฤติเหมือนกันและบริโภคคลายกัน (2)
บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือต่ําตามตําแหนงที่ยอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมเปนลําดับขั้น
ที่ตอเนื่องกันและบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของสังคมใหสูงขึ้นหรือต่ําลงได
2. ปจจัยทางสังคม (Social Factors)
เปนปจจัยภายนอกและเปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิงครอบครัว บทบาท และสถานะของ
ผูซื้อ
2.1 กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่ผูบริโภคจะเขาไปมีสวนรวม
หรือเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล
กลุมอางอิงแบงเปน 2 ระดับคือ
2.1.1 กลุมปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และ
เพื่อนบาน
2.1.2 กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําใน
สังคม เพื่อนตางอาชีพ และบุคคลตางๆในสังคม
กลุ ม อ า งอิ ง จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค คลทางด า นการเลื อ กพฤติ ก รรมและการ
ดํารงชีวิตรวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับ
ของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล นักการตลาดควร
ทราบวากลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร

2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
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2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลาย
กลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ โดยที่บุคคลจะมีบทบาทและสถานะ
ที่แตกตางกันในแตละกลุม
3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)
การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากสวนลักษณะบุคคลตางๆ ไดแก อายุ ขั้น
ตอนวั ฎ จั ก รชี วิ ต ครอบครั ว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา รู ป แบบการดํ า รงชี วิ ต
บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
3.2 ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle State) เปนขั้นตอนการ
ดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอความตองการทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ
และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
3.3 อาชี พ (Occupation) อาชีพของแตล ะบุค คลจะนํ า ไปสู ความจํา เปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) ไดแก รายไดซึ่งจะเปน
ตัววัดกําลังซื้อของผูบริโภค
3.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวาผูมีการศึกษาต่ํา
3.6 รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกโดย
แสดงออกในรูปของ (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น
(Opinions) รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของบุคคล
นักการตลาดเชื่อวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต
4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)
การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัย
ภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ประกอบดวย
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งที่กระตุนที่อยูภายในตัวบุคคลซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอกเชน
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วัฒนธรรมชนชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิด
ความตองการ
พฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการที่
ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย
(Station; & Futell 1987 : 649) นักการตลาดตองศึกษาถึงแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย
ซึ่งถือวาเปนความตองการของมนุษยอันประกอบดวย ความตองการดานรางกาย และความ
ตองการดานจิตวิทยาตาง ๆ ความตองการเหลานี้ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความ
ตองการของตน นักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎีการจูงใจของมนุษย ทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสียงมาก
คือ “ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว” ซึ่งไดจัดประเภทความตองการตามลําดับ 5 ระดับ จากต่ําไป
สูงดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย
2. ความตองการความปลอดภัย
3. ความตองการดานสังคม
4. ความตองการการยกยอง
5. ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวติ
4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร
จั ด ระเบี ย บ และตี ค วามหมายข อ มู ล เพื่ อ ที่ จ ะสร า งภาพที่ มี ค วามหมาย หรื อ หมายถึ ง
กระบวนการของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้
จะเห็นวาการรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชนความเชื่อ
ประสบการณความตองการและอารมณ และยังขึ้นกับลักษณะปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การ
รับรู จะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น การไดยิน การไดรสชาติ
และไดรูสึก

4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ (หรือ)
ความโนมเอียงพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ไดรับสิ่งกระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดและเกิดการตอบสนอง ซึ่งก็คือ ทฤษฎีตัวกระตุน
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Stimulus Response Theory) นั่นเอง
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4.4 ความเชื่อถือ (Belief) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต
4.5
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรืออาจหมายถึงความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนไปใน
ทิศทางที่สม่ําเสมอ ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพล
ตอทัศนคติ

4.6
บุคลิกภาพ (Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคล ที่จะเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนองหรืออาจหมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตาง
ของบุคคลซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ
ตนเอง หรือความคิดที่บุคลิกวาบุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตนอยางไร
สวนประสมทางการตลาด เปนกิจกรรมที่สนองตอความตองการของลูกคา เพื่อ
สร า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก ลู ก ค า จะเห็ น ได ว า ก อ นที่ จ ะมี ก ารซื้ อ ผู ซื้ อ ต อ งพยายามวาง
กฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ และ ประโยชนที่ไดรับ ผูขายตองสรางความเชื่อมั่นโดยจะตอง
พยายาม หาหลักประกัน ใหผูซื้อสามารถทําการตัดสินใจไดเร็วขึ้น ซึ่ง ไดแก คุณภาพสินคา
หรือ บริการ (Product ) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย
(Promotion) (ฉลองศรี พิมลสมพงษ, 2542 : 50)

สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องคประกอบที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลู กคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และ
ผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคา ดวยการพยายามจูงใจ
ให เ กิ ด ความชอบในสิ น ค า และเกิ ด พฤติ ก รรมอย า งถู ก ต อ ง ที่ เ รี ย กว า ส ว นผสมการตลาด
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย 4Ps ดังนี้
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แผนภาพที่ 3 สวนผสมการตลาด (Marketing Mix)
ผลิตภัณฑ

ราคา

ความหลากหลาย

ราคาที่กําหนดไว

คุณภาพ

สวนลด

การออกแบบ

สวนที่ยอมใหลูกคา
ี่

ื

ลูกคาเปาหมาย

การสงเสริมการตลาด

การจัดจําหนาย

การโฆษณา

ชองทางการจัดจําหนาย

การขายโดยบุคคล

ความหลากหลาย

การสงเสริมการขาย

ทําเลทีต่ ั้ง



ั ั 

ิ 

ั

ที่มา: ปรับปรุงจาก อดุลย จาตุรงคกุล การบริหารการตลาด, 2546

1.) ผลิตภัณฑ) Product) หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคได ซึ่งการผลิตหรือจําหนายสินคาชนิดใด จะตองพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวของดังนี้
1.1.) แนวความคิดดานผลิตภัณฑ Product Concept เปนคุณสมบัติที่สําคัญ
ของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ผลิตภัณฑมีความชัดเจน
1.2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ Product attributes จะตองทราบวาผลิตภัณฑนั้น
ผลิตมาจากอะไร คุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ

17

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

1.3.) ลักษณะเดนของสินคา Product feature คือการนําสินคาไปเปรียบเทียบ
กับสินคาของคูแขงขันแลวมีคุณสมบัติแตกตางกัน
1.4.) ประโยชนของผลิตภัณฑ Product benefit เมื่อพิจารณาวาสินคามีลักษณะ
เดนอยางไรแลวตองพิจารณาอีกวาสินคาใหประโยชนกับลูกคาอะไรบาง
2.) ราคา (Price) หมายถึง ราคาเปนกลไกสําคัญที่จะใหลูกคาสนใจและยอมรับ
ผลิตภัณฑ การกําหนดราคาจะตองใหถูกตองยุติธรรม นอกจากนี้ราคายังตองคํานึงถึงตนทุน
ลั ก ษณะการแข ง ขั น ในตลาดเป า หมาย การเพิ่ ม หรื อ ลดราคาจะต อ งพิ จ ารณาป จ จั ย ต า งๆ
ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ ควบคูกันไปไดและยินดีจาย เพราะมองเห็น โดยนโยบายและกลยุทธการ
ตั้งราคา มีดังนี้
2.1) นโยบายราคาของบริษัท

2.2.) กลยุทธการลดราคา

2.3.) การตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด

2.4) การลดราคาเพื่อสงเสริมการขาย เปนการตั้งราคาแบบลดราคาลงมาจาก
ราคาปกติเพื่อกระตุนการซื้อมากขึ้น
2.5.) การแสดงราคาสินคาเปนตอหนวยน้ําหนัก

3.) การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงชองทางการจําหนายและกระจายสินคา
ซึ่งตองสามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคและขายไดทันเวลา สอดคลองกับ
พฤติกรรมการซื้อหา และความสะดวกของลูกคา
3.1) ดานชองทางการจัดจําหน าย ตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้งเป นสําคัญการ
พิจารณาทําเลที่ตั้งถือเกณฑ
3.2.) ดานการกระจายสินคา ไดแก การบริหารสินคาคงคลัง การขนสง เปนตน
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4.) การสงเสริมการตลาด (Promotion)
เปนการใชความพยายามจูงใจใหเกิด
ความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง เครื่องมือในการสงเสริมการตลาดแตละอยาง
มีคุณสมบัติและมีตนทุนที่แตกตางกัน ดังนี้

4.1.) การโฆษณา วัตถุประสงคในการโฆษณาคือสรางภาพพจนระยะยาวใหกับ
บริษัทหรือสินคาได อาจทําใหเกิดการขายรวดเร็ว การตลาดทางตรงเปนเครื่องมือที่ใชทุนสูงเพื่อ
ประสิทธิภาพ
4.2.) การสงเสริมการขาย ประกอบดวยเครื่องมือมากมาย เชน คูปอง สวนลด
มีคุณประโยชน 3 ประการคือ สื่อสาร จูงใจ และเชิญชวน

4.3.) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (publicity and public relation) มี
คุณสมบัติคือความเชื่อถือไดสูง สามารถทําใหผูซื้อเปดใจรับขาวสาร และสามารสื่อสารดวย
ภาพประกอบได เชน การใหขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บุคคล การจัดการประชุม สัมมนาแก
สื่อมวลชน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึงการพยายามที่มีการวางแผนโดยองคกรหนึ่งเพื่อ
สรางทัศนคติที่ดีตอองคกรหรือสินคาใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
สวนที่ 5. การประเมินปจจัยภายในและภายนอก (IEFและEFE Matrix)

แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation (IFE) matrix)

เปนแมททริกซที่ประเมินและใหน้ําหนักปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths) และ
จุดออน (Weakness) ขององคการมี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ปจจัยภายในที่สําคัญ (Critical internal factors) ประกอบดวย (1) ปจจัยที่
เปนจุดแข็ง เชน คุณภาพและกลยุทธในการบริหารจัดการ ความสามารถในการหารายไดและทํา
กําไร ฯลฯ (2) ปจจัยที่เปนจุ ดออน เชน การขาดสภาพคลองทางการเงิน การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูบริหารระดับสูง ฯลฯ

2. น้ําหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงน้ําหนักของแตละปจจัยจาก 0.1-1.0
กลาวคือ 0.0 ไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด การกําหนดน้ําหนักของแต
ละปจจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจจัยเหลานั้น วาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
หรือประสบความลมเหลว คะแนนน้ําหนักรวมของทุกปจจัยจะมีคาเทากับ 1
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3. การประเมิน (Rating) การประเมิน 1,2,3,4 ใชเกณฑดังนี้ การประเมิน 1
แสดงถึงจุดออนหลัก (Major weaknesses) 2 แสดงถึง จุดออนรอง (Minor weaknesses) 3
แสดงถึงจุดแข็งรอง (Minor strengths) 4 แสดงถึงจุดแข็งหลัก (Major strengths)

4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted score) น้ําหนักของแตละปจจัยจะแตกตาง
กันขึ้นกับตัวแปร
5. คารวมคะแนน เปนคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัว
แปร (คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับคะแนน
การประเมิน)

การประเมินตัวเลข 1= จุดออนหลัก, 2=จุดออนรอง, 3=จุดแข็งรอง, 4=จุดแข็ง
หลัก คะแนนถวงน้ําหนักรวมของแมททริซการประเมินปจจัยภายใน (IFE matrix) จะอยูระหวาง
1.0-4.0 ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 2.5 แสดงวาอยูในระดับคาเฉลี่ย (Average score) ถา
คะแนนนอยกวา 2.5 แสดงวาองคการนั้นอยูในตําแหนงจุดออน ถาคะแนนมากกวา 2.5 แสดงวา
อยูในตําแหนงจุดแข็ง
แมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation (EFE) matrix)
เปนการวิเคราะหถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของ
ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอบริษัทในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี
กฎหมาย เปนตน ซึ่งจะมีหลักการวิเคราะหคลายกับ แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (IFE
matrix) โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ปจจัยภายนอกที่สําคัญ (Critical external factors) ประกอบดวย (1)
ปจจัยที่เปนโอกาส (2) ปจจัยที่เปนอุปสรรค

2. น้ําหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงน้ําหนักของแตละปจจัยจาก 0.1-1.0
กลาวคือ 0.0 ไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญที่สุด การกําหนดน้ําหนักของแตละ
ปจจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจจัยเหลานั้น วาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลว คะแนนน้ําหนักรวมของทุกปจจัยมีคาเทากับ 1
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3. การประเมิน (Rating) การประเมิน 1,2,3,4 ใชเกณฑดังนี้ การประเมิน 1
แสดงถึงโอกาสนอย หรืออุปสรรคมาก (Response is poor) 2 แสดงถึงโอกาสที่เทากับคาเฉลีย่
(Response is average) 3 แสดงถึงโอกาสที่สูงกวาคาเฉลี่ย (Response is above average) 4
แสดงถึงโอกาสที่ดีมาก (Response is superior)
4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted score) น้ําหนักของแตละปจจัยจะแตกตาง
กันขึ้นกับตัวแปร

5. คารวมคะแนน เปนคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัว
แปร (คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับคะแนน
การประเมิน)
การประเมินตัวเลข 1= อุปสรรคหลัก 2=อุปสรรครอง 3=โอกาสรอง 4=โอกาส
หลักคะแนนถวงน้ําหนักรวมของแมททริกซจากประเมินปจจัยภายนอก (EFE Matrix) จะอยู
ระหวาง 1.0-4.0 ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 2.5 แสดงวาอยูในระดับคาเฉลีย่ (Average
score) ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 4 แสดงวาบริษัทมีโอกาสในอุตสาหกรรมมาก หรือมี
อุปสรรคนอย ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 1 แสดงวาบริษทั มีอุปสรรคจากสภาพแวดลอม
ภายนอกมาก บริษัทตองพยายามหลีกเลีย่ งอุปสรรค
(ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ .และ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล. 2549 การจัดการเชิงกลยุทธ)

การประเมินปจจัยภายใน-การประเมินปจจัยภายนอก (Internal External – IE Matrix)
เปนการวิเคราะหระดับองคกรที่คิดขึ้นโดยบริษัท General Electrics เปนการ
ประเมินความสัมพันธระหวางประเมินปจจัยภายใน (IFE) และประเมินปจจัยภายนอก (EFE)
แกนนอนแทนคาปจจัยถวงน้ําหนักปจจัยภายใน (IFE) 3 ระดับ คือ เขมแข็ง 3.0-4.0 ปานกลาง
2.0-2.99 และออนแอ 1.0-1.99 สวนแกนตั้งแทนคาปจจัยถวงน้ําหนักปจจัยภายนอก (EFE) 3
ระดับ คือ สูง 3.0-4.0 ปานกลาง 2.0-2.99 และต่ํา 1.0-1.99 โดยแบงชองเปน 9 ชอง โดยเนน
วิธีใชกับองคกรที่มีหลายหนวยธุรกิจ แมททริกชการประเมินปจจัยภายใน-ภายนอก(IE) จะแบง
ออกเปน 3 สวน
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คะแนนถวงน้ําหนักรวมปจจัยภายใน(IFE)

สูง

3.0-4.0

คะแนนถวง
น้ําหนักรวม
ปจจัย
ภายนอก
(EFE)

ปานกลาง
2.0-2.99
ต่ํา

1.0-1.99

3.0-4.0

2.0-2.99

1.0-1.99

1.Growth

2.Growth

3.Hold

And

And

And

Build

Build

Maintain

4.Growth

5.Hold

6.Harvest

And

and

And

Build

Maintain

Divestiture

8.Hold

9.Harvest

10.Harvest

and

And

And

Maintain

Divestiture

Divestiture

(ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และคณะ 2542 การบริหารเชิงกลยุทธ)

ชองที่ 1, 2, 4 องคกรใชกลยุทธการเติบโต (Grow) และการสรางสวนครอง
ตลาด (Build) โดยใชกลยุทธการขยายตัวใหมากขึ้น (Intensive Growth Strategy) ไดแก กล
ยุทธการเจาะตลาด กลยุทธพัฒนาตลาด กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ หรือใชกลยุทธการขยายตัว
แบบรวมตัว ไดแก กลยุทธการรวมตัวไปขางหนา กลยุทธรวมตัวไปขางหลัง กลยุทธรวมตัว
ระดับเดียวกัน
ชองที่ 3, 5, 7 องคกรใชกลยุทธประคับประครองและรักษา (Hold and
Maintain) ใชกลยุทธการเจาะตลาด กลยุทธพัฒนาตลาด กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ

ชองที่ 6, 8, 9 องคกรใชกลยุทธที่เรียกวาการเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest)
การเลือกหรือการทอน (Divestiture)
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การจัดการกลยุทธเปนการกําหนด การดําเนิน และการควบคุมกลยุทธ เพื่อการ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวของบริษัท ซึ่งจะเกี่ยวพันกับการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งจาก
สภาพแวดล อ มภายใน การวิเ คราะห โ อกาสและอุ ป สรรคจากสภาพแวดล อ มภายนอก การ
กําหนดภารกิจและเปาหมายทั้งระยะสั้น,ระยะยาว และการเลือกกลยุทธที่ดีและเหมาะสมที่สุด
ของบริษัท

การจั ดการเชิงกลยุทธจึงจัดไดวาเป นการบริ หารงานอย างมีระบบ เป นการ
บริหารที่ตองอาศัยวิสัยทัศนทางธุรกิจของผูนําองคกร เปนการบริหารที่มีการวางแผนอยางเปน
ขั้นตอน และมีการวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑ เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆที่ได
เกิดขึ้น รวมทั้งลักษณะขององคกรที่จะตองเปลี่ยนแปลงใหทันยุคสมัย และเงื่อนไขการแขงขัน
ใหมๆที่เกิดขึ้น ทําใหปจจัยหรือสาเหตุของความสําเร็จขององคกรธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผูบริหารขององคกรธุรกิจเองก็จําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลา จึงทําใหการจัดการเชิงกลยุทธมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูบริหารยุคใหม ซึง่
การจัดการเชิงกลยุทธมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
 การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ เป น การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ทิ ศ ทาง ภารกิ จ และ
วัตถุประสงคขององคกรธุรกิจอยางเปนระบบ เพื่อใหองคกรมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
 การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ เป น การกํ า หนดวิ ธี ก ารหรื อ แนวทางในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมตางๆขององคกรเพื่อใหบรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น
โดยในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนี้ องคกรธุรกิจจะตองทําการวิเคราะหและประเมิน
ปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อคนหาแนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสม
ที่สุดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ
 การจั ด การเชิ ง กลยุท ธสําหรั บ ธุรกิ จเปน หนาที่หลั กของผู บ ริหารองคก ร
ดังนั้นสามารถกลาวไดวากลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธที่ดีนั้นสามารถใชเปนเครื่องวัดถึง
ความสามารถในการบริหารของผูบริหาร
 การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ แ ละการตั ด สิ น ใจทางด า นกลยุ ท ธ มั ก จะมี ค วาม
เกี่ยวของกับ/ หรือมีผลตอทิศทางในการดําเนินงานในระยะยาวขององคกร
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 การจัดการและการตั ดสินใจเชิงกลยุท ธมักจะเปนความพยายามในการ
ไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ขององคกร โดยการนําเสนอ
สินคาและบริการที่มีคุณภาพหรือการนําเสนอสินคาและบริการที่มีคุณคาเหมาะสมกับราคาที่สุด
 การตัดสินใจทางกลยุทธยังเกี่ยวของกับการดําเนินงานในระดับตางๆของ
องคกร โดยการดําเนินงานในระดับตางๆ ขององคกรจะตองสอดคลองและเกื้อหนุนตอกลยุทธ
ขององคกรและความสามารถในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานจะเปนสาเหตุสําคัญสําหรับ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร
องคประกอบของการจัดการกลยุทธ

สามารถแบงออกไดเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย

การกําหนดทิศทางขององคกร (Direction Setting)

การกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน ภารกิจ และ วัตถุประสงคขององคกร เปนการ
กําหนดทิศทางขององคกรจะเปนการบงชี้วาองคกรธุรกิจจะมุงไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของ
การดํารงอยูขององคกร หรือประเภทของธุรกิจที่องคกรดําเนินอยู นอกจากนี้การกําหนดทิศทาง
ขององคกรจะยังชวยในการแปลวิสัยทัศน (Vision) หรือภารกิจ (Mission) ขององคกรใหกลาย
มาเปนวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนในการกําหนดทิศทางขององคกร

1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)
เปนการวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตางๆที่เกี่ยวของกับองคกรและกลยุทธ
ขององคกร เพื่อที่จะไดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ ปจจัยตางๆ รวมทั้งสถานะของตัว
องคก รไดอ ย า งชั ดเจนยิ่ ง ขึ้ น การวิเ คราะหเ ชิง กลยุท ธจ ะบอกให ท ราบว า ป จ จั ย หรื อสภาวะ
แวดลอมภายนอกมีลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และกอใหเกิดโอกาสและ
ขอจํากัดตอองคกรอยางไรบาง นอกจากนี้การวิเคราะหเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรทราบถึง
ทรัพยากร (Resources) และความสามารถตางๆ (Capabilities) ที่มีอยูภายในองคกรวาเปนจุด
แข็งหรือจุดออนอยางไร และจะชวยใหองคกรสามารถบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขัน
(Competitive Advantage) อยางไร จะเห็นไดวาผลลัพธที่จะไดจากการวิเคราะหทางกลยุทธนั้น
ประกอบดวย โอกาส (Opportunities: O) และ ขอจํากัด (Treats: T) ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก
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นอกจากนี้ยังสามารถที่จะรูถึง จุดแข็ง (Strengths: S) และจุดออน (Weaknesses: W) ซึ่งเกิด
จากปจจัยภายใน
2. การกําหนดแผนกลยุทธ (Strategic Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ
(Strategic Planning)
เปนขั้นตอนของการวางแผนสําคัญที่จะเริ่มจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายในองคกร เพื่อกําหนดเปาหมายระยะยาวที่จะบอกทิศทางขององคกร กลยุทธ
หลัก และกลยุทธที่จะใชในการแขงขัน กลยุทธโดยทั่วไปสามารถแบงไดเปนสามระดับ ไดแก
กลยุทธระดับองคกร (Corporate-Level Strategy) ซึ่งจะบงบอกถึงกลยุทธโดยรวมและทิศทาง
ในการแข ง ขั น ขององค ก รว า ควรจะเข า สู ห รื อ ออกจากอุ ต สาหกรรมใด กลยุ ท ธ ร ะดั บ ธุ ร กิ จ
(Business-Level Strategy) ซึ่งจะบงบอกถึงวิธีการที่องคกรธุรกิจจะใชในการแขงขันใน
อุ ต สาหกรรมแต ล ะประเภท และสุ ด ท า ยคื อ กลยุ ท ธ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ งานระดั บ ธุ ร กิ จ
(Functional or Operational Strategy) ซึ่งครอบคลุมวิธีการในการแขงขันและดําเนินงานของ
หนวยงานระดับปฏิบัติการตางๆ ซึ่งกลยุทธทั้งสามระดับจะตองมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน
เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ

การกํ าหนดกลยุ ท ธเ ปนวิธีการที่มีเ พื่อเป นแนวทางของการบรรลุเ ปาหมาย
ภารกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต อ งการเพื่ อ การเอาชนะคู แ ข ง ขั น การลดการคุ ก คามจาก
สภาพแวดลอม การสรางความเขาใจ และการรวมพลังของสมาชิก ทางเลือกกลยุทธระดับบริษัท
สามารถแบงกลยุทธตามลําดับขั้นการดําเนินงานออกเปน 3 ระดับดังนี้

1. กลยุทธระดับบริษัท (Corporate Strategy) เปนกลยุทธที่มองภาพรวม
ของบริษัท ตลอดจนแนวโนมการดําเนินงานในอนาคต เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารวาควร
ไปในทิศทางใด โดยทั่วไปกลยุทธระดับบริษัทแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1. กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) ถูกใชเมื่อบริษัทมีผลการ
ดําเนินงานที่อยูในระดับที่ดีและตองการสรางการเจริญเติบโตใหกับธุรกิจ ในดาน การเพิ่มสวน
แบงตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดตนทุน และการเพิ่มกําไร เปนตน กลยุทธการเจริญเติบโต
จะมีอยู 2 ลักษณะหลักดังตอไปนี้
1.1 กลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Intergrative growth strategy)
บริษัทใหความสําคัญกับการนําทรัพยากรทุกอยางของบริษัทไปใชในการดําเนินงานภายใน
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อุ ต สาหกรรมเดี ย ว สายผลิ ต ภั ณ ฑ เ ดี ย ว ตลาดเดี ย วหรื อ ใช เ ทคโนโลยี เ ดี ย ว การมุ ง ความ
เชี่ยวชาญจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังนี้
 กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth
Strategy) เปนการขยายธุรกิจเดิมเขาสูตลาดใหมแตยังคงผลิตภัณฑเดิมไปยังสาขาใหมหรือ
ประเทศอื่น ซึ่งรวมถึ งการควบรวมกิจการกั บธุรกิจอื่น การหันมาเปนพันธะมิตรกันหรื อซื้อ
กิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีเปาหมายคือ การมียอดขายและกําไรใหกับบริษัท
 กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy)
เปนการขยายธุรกิจไปสูการจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง” และ
เปนการขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทแกลูกคาเองที่เรียกวา “กลยุทธการ
รวมธุรกิจไปขางหนา”
1.2 กลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน (Intensive growth strategies)
เปนการพิจารณาโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหเขมขนยิ่งกวาผลิตภัณฑเดิม (Same product)
และตลาดเดิม (Same market) ที่กิจการทําการแขงขันอยู ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
 กลยุทธการเจาะตลาด (Market penetration strategy) เปน
ความพยายามที่จะเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม ในตลาดเดิม โดยใชความพยายามในการ
ดําเนินงานที่มากขึ้นกวาเดิม ซึ่งจะเหมาะสําหรับใชในการปรับปรุงตําแหนงของธุรกิจ
 กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market development strategy)
เปนความพยายามในการเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม โดยการแสวงหาผลิตภัณฑใหม เปน
กลยุทธที่เหมาะสําหรับใชเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดจํานวนมากจากผลิตภัณฑในปจจุบัน
ในตลาดที่มีการอิ่มตัว หรือใชเพื่อการพัฒนาตลาดใหม สําหรับผลิตภัณฑในปจจุบัน
 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development strategy)
เปนความพยายามในการเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑใหม (New product) จาก
ตลาดเดิมหรือเปนการที่กิจการพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดในปจจุบัน โดยกลยุทธนี้จะ
เหมาะเพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดในปจจุบันหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหม
สําหรับตลาดใหม
1.3 การกระจายตัว (Diversification) บริษัทตองการการกระจายการ
ลงทุนไปในหลายธุรกิจเพื่อสรางความหลากหลายและความแตกตางในการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
เกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับผลิตภัณฑเดิมก็ได การกระจายตัวจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังนี้
 กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุมหรือแบบมีความสัมพันธ
(Concentric Diversification) เปนการขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับ
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ผลิตภัณฑเดิม เปนการเพิ่มยอดขายและกําไรใหกับบริษัท นอกจากนี้ยังชวยลดตนทุนการผลิต
ลงได
 กลยุ ท ธ ก ารกระจายธุ ร กิ จ แบบไม เ กาะกลุ ม หรื อ แบบไม มี
ความสัมพันธกัน (Conglomerate Diversification) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นที่ไมมีสวน
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในธุรกิจเดิมบริษัทเลือกใชกลยุทธนี้ก็ตอเมื่อธุรกิจเดิมมีแนวโนมการ
เติบโตที่ลดลง จึงทําใหตองมองหาธุรกิจอื่นที่มีโอกาสเติบโตมากกวา
1.4 การควบรวมกิจการ และกิจการรวมคา (Mergers & Joint
Ventures)
การควบรวมกิจการ เกิดจากกิจการตั้งแตสองกิจการสลายตัว และรวมตัวเปน
กิจการองคกรใหมขึ้นมา สวนกิจการรวมตัว เกิดจากกิจการตั้งแตสองกิจการรวมมือกันสราง
องคกรธุรกิจใหมขึ้นมา

1.5 กลยุทธพันธมิตร (Strategy alliance) การเปนหุนสวนกัน
ระหวาง 2 บริษัท หรือ มากกวา เพื่อนําขอไดเปรียบของแตละแหงมาเปนจุดแข็ง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางดานกลยุทธที่สําคัญและไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยกลยุทธพันธมิตรจะ
ชว ยธุ ร กิ จ ในด า นการปรั บ ตํ า แหน ง ทางการตลาดให มี ค วามเข ม แข็ ง ในทั น ที การลดต น ทุ น
ประหยัดจากการผลิต การลดความเสี่ยง
2. กลยุท ธการอยูค งที่ (Stability
Strategies) ถูกใชเ มื่อบริษั ทมี ผลการ
ดําเนินงานในระดับปานกลาง บริษัทอยูในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยและสามารถ
คาดคะเนได โดยที่กลยุทธการอยูคงที่แบงออกเปน 2 กลยุทธดังนี้
2.1 กลยุทธการยับยั้ง เกิดจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทําให
บริ ษั ท ขาดทรั พ ยากรหรื อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ มที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ดําเนินงาน เชน สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา
2.2 กลยุทธการทํากําไร เปนการพยายามลดคาใชจายตางๆลงเพื่อ
ใหผลกําไรของบริษัทสูงขึ้น
3. กลยุทธการตัดทอน ถูกใชเพื่อเปนการแกปญหาของบริษัทที่ไมประสบ
ความสําเร็จหรือธุรกิจที่เขาสูชวงวงจรชีวิตที่ตกต่ํา กลยุทธการตัดทอนจึงเปนทางเลือกสุดทาย
ของบริษัท ซึ่งแบงออกเปน 3 กลยุทธดังนี้

3.1 กลยุทธการฟนฟู เปนกลยุทธที่มุงปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น วิ ธี ก ารแก ป ญ หาต อ งพยายามลดค า ใช จ า ยต า งๆลงและทํ า การปรั บ
โครงสรางองคกร
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3.2 กลยุทธการขายทิ้งหรือไมลงทุน เปนการลดขนาดของบริษัท
ดวยกาขายออกไปบางบางสวน หรือไมลงทุนเพิ่มในสวนที่ไมกอใหเกิดประโยชนหรือไมสรางผล
กําไร
3.3 กลยุทธการเลิกกิจการ เปนวิธีสุดทายของบริษัทที่ประสบความ
ลมเหลวในการดําเนินงาน ซึ่งเปนทางที่จะทําใหบริษัทขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนไดดีกวาการปลอยใหลมละลาย
2.
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategies) กลยุทธระดับธุรกิจให
ความสํ า คั ญ กั บ การสร า งฐานะการแข ง ขั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารขององค ก รในแต ล ะ
อุตสาหกรรม ซึ่งแบงเปนกลยุทธตางๆดังนี้
2.1 กลยุทธตนทุนต่ํา (Low Cost Strategy) เปนการใชความสามารถ
ดานการมีตนทุนต่ํามาเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน

2.2 กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนการใช
ความสามารถดานการสรางมูลคาที่เหนือกวาในการตอบสนองความตองการตลาดมาเปนขอ
เปรียบในการแขงขัน
ความไดเปรียบทางธุรกิจเปนปจจัยตางๆ ที่ถูกสรางขึ้น เพื่อกอใหเกิดความ
แตกต างในตั ว สิ นคา หรือ บริก ารไปจากคูแข ง ซึ่ งความแตกตา งที่ถู กสร างขึ้ น ตอ งไดรั บ การ
ยอมรับจากผูบริโภคและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเอาชนะสภาวการณแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง
นอกจากนั้นยังรวมถึงวิธีการที่จะทําใหบริษัทอยูในสถานะที่มีความปลอดภัยและเหนือกวาคูแขง
และกลยุทธหลักที่องคกรเลือกใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว จึงจะตอง
มีการปรับเปลี่ยน จัดเตรียมทรัพยากรภายในบริษัทใหมีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนิน
กลยุทธ
Michael E. Poter ไดแบงกลยุทธการแขงขันออกเปน 4 กลยุทธดังนี้

1. กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (Cost Leadership) เปนกลยุทธ
การแขงขันของบริษัทที่มีตลาดเปาหมายกวาง เนนการสรางศักยภาพในการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมคาใชจายหรือตนทุนในการผลิตหรือบริการและการดําเนินงาน
ไดดี ทําใหมีตนทุนต่ํากวาคูแขง จากการที่มีตนทุนต่ํานั้นจะเปนตัวที่ชวยปองกันการเขามาสู
อุตสาหกรรมของผูเขาตลาดรายใหมอีกทาง
2. กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนกลยุทธการแขงขัน
ของบริษัทที่มีตลาดเปาหมายกวาง เนนการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมีความแตกตางไปจาก
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สินคาหรือบริการของคูแขงอื่นในตลาด การสรางความแตกตางใหโดดเดนจะเปนตัวที่ชวยสราง
ความภักดีของลูกคาใหมีตอตราผลิตภัณฑและลดความไวตอราคาของลูกคาลง ทําใหสามารถ
สรางกําไรใหแกบริษัทและยังปองกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาดรายใหมได
3. กลยุทธตนทุนต่ําในตลาดเฉพาะสวน (Cost Focus) เปนกลยุทธที่
มุงเนนการผลิตสินคาหรือบริการที่มีราคาต่ํา เพื่อรองรับตลาดที่มีกลุมลูกคาหรือผูบริโภคที่มี
ความตองการสินคาราคาถูก โดยมีคุณภาพอยูในระดับรองจากสินคาหรือบริการปกติ (ตลาด
ระดับลาง)
4. กลยุ ท ธ ส ร า งความแตกต า งในตลาดเฉพาะส ว น
(Focused
Differentiation) เปนกลยุทธที่มุงการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อมุงตอบสนองกลุมลูกคาที่มี
ความตองการสินคาหรือบริการเฉพาะอยางในตลาดที่มีขอบเขตแคบ โดยความตองการนั้นยังไม
มีผูผลิตรายใดไปเสนอสินคาหรือบริการเขารองรับตรงความตองการของตลาด ซึ่งจะแตกตาง
จากกลยุทธสรางความแตกตางที่มุงเนนตลาดที่มีขอบเขตกวางและเปนสินคาทั่วไปที่มีอยูใน
ตลาดแลว
3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ใหความสําคัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแตละบริษัทมีขอจํากัดดานทรัพยากรและ
จัดสรรลงสูหนวยงานตามลําดับความสําคัญ ซึ่งในแตละหนวยงานตองกําหนดสวนผสมของ
ทรัพยากรที่มีอยูและแนวทางปฏิบัติใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดแกบริษัท กลยุทธระดับหนาที่จะ
ดําเนินงานภายใตกรอบของกลยุทธในระดับบริษัทและระดับธุรกิจเพื่อใหสอดคลองและไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น เช น การวางแผนควบคุ ม ทางการเงิน การวางแผนการเพิ่ม ยอดขาย การ
วางแผนการผลิต และการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เปนตน

4. การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) คือการนําเอาขอมูลจาก
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาจัดทําเปนกลยุทธในระดับและรูปแบบตางๆ รวมทั้งการประเมินและ
คัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับองคกรที่สุด ขั้นตอนนี้จะเนนการวางแผนดําเนินงาน
และการนําแผนงานตางๆนั้นไปปฏิบัติ แตการดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ใหบรรลุผลก็จะตอง
เตรียมความพรอมของปจจัยตางๆ คือปจจัยดานบุคคลากร โครงสรางขององคกร ระบบงาน
ตางๆที่จําเปน เพื่ออํานวยใหการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล
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บทที่ 3

ผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “ การศึกษาและกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไร กรณีศึกษา ของ
รานไปรษณียเอกชน Post Center ” นี้ เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามกรอบแนวคิดของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือก
การปฏิบัติตามกลยุทธ

วิธีการศึกษา

สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร และ
ขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ไดแกการวิเคราะห Five Force Model และ
SWOT Analysis
สวนที่ 3 การกําหนดทางเลือกกลยุทธ ในการแกปญหา
สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อแกไขปญหา

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ

การสัมภาษณ คุณ ปุณยวีร จิรกุลเจริญวงษ เจาของกิจการและผูบริหารกิจการ
รานไปรษณียเอกชน Post Center โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้

ปจจุบันรานไปรษณียเอกชน Post Center ประสบปญหาทางดานผลประกอบการที่
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมของตลาดที่เกี่ยวของโดยทั่วไปถือวาอยูในชวงชะลอตัว ซึ่ง
นาจะมีปจจัยหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อยางไรก็ตามจากผลประกอบการของ
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ซึ่งมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน ๆ มา ทําใหทราบถึง
สภาพของตลาดวามีการขยายตัว แตผลประกอบการของกิจการกลับลดลง ทําใหกิจการตองหา
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สาเหตุที่มาของปญหาที่เกิดขึ้น จาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกพบวา
โครงสรางองคกรและนโยบายการบริหารจัดการไมเปนระบบและไมชัดเจน มีการทํางานซ้ําซอน
ขาดการวางแผนงานที่ดี
สินคาและบริการไมมีการพัฒนาใหแตกตางทําใหกิจการไมมี
ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงได และในดานตนทุนในการดําเนินการก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
สภาพความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งกิจการตองแบกรับภาระทีส่ ูงขึ้น ในขณะที่
สภาพการแขงขันทางดานราคากลับรุนแรงขึ้น
จากการสัมภาษณ คุณ นิวัต ตาตุย ตําแหนงผูจัดการทั่วไปรานไปรษณียเอกชน
Post Center พบวา

ปญหาดานพนักงานของกิจการก็เปนสวนสําคัญที่มีผลกระทบตอปญหาการลดลงของ
ผลประกอบการเชนกัน ตัวอยางเชน พนักงานขาดการฝกอบรม พนักงานขาดการพัฒนาความรู
และเพิ่มขีดความสามารถ พนักงานขาดการกระตือรือรนในการทํางาน เนื่องจากไมมีแรงจูงใจใน
การทํางาน รวมทั้งกิจการไมมีการทําการตลาด ไมมีการจัดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธมาเปน
เวลานาน ซึ่งที่ผานมากิจการไมไดใหความสนใจและดําเนินการใหมีการจัดการดานการตลาด
เลยทําใหเปนขอเสียเปรียบในการแขงขันของกิจการจึงอาจเปนสาเหตุใหลูกคาหันไปใชบริการ
ของคูแขงแทน เพราะมีการทําสงครามราคากันอยูตลอดเวลา และดวยสินคาและบริการที่ยังคง
เปนรูปแบบเดิม ๆ ไมสามารถดึงดูดใจลูกคาใหกลับมาใชบริการของทางรานได ปจจุบันกิจการ
จะอาศัยความสนิทสนมที่มีกับลูกคาเดิม ๆ เปนหลัก ในการใหบริการและแกไขปญหาตางๆ ซึ่ง
ลูกคาสวนใหญก็เปนลูกคาของกิจการมานาน แตไมมีแผนการตลาดที่จะสรางลูกคาใหม ๆ ให
เพิ่มขึ้น โดยที่ลูกคาเดิม ก็จะถูกคูแขงทางธุรกิจหาทางแยงเอาไปเปนลูกคาของตน ทําใหฐาน
ลูกคาเดิมลดลงอยางตอเนื่องอีกดวย ดังนั้นจึงเห็นวากิจการควรใชกลยุทธในการบริหารและ
ประชาสัมพันธทางการตลาดใหมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ เพื่อสรางความ
แตกตางและตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 157 )

(%)

ชาย

67

42.68

หญิง

90

57.32

รวม

157

100.00

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 57.32 และเปน
เพศชายคิดเปนรอยละ 42.68

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 157 )

(%)

อายุต่ํากวา 25 ป

46

29.30

อายุ 25 – 30 ป

30

19.11

อายุ 31 -35 ป

43

27.39

อายุ 35 – 40 ป

26

16.56

อายุสูงกวา 40 ป ขึ้นไป

12

7.64

รวม

157

100.00
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จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอี ายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 29.30
รองลงมาเปนผูตอบแบบสอบถามที่มีชว งอายุ 31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 27.39 ชวงอายุ 25 –
30 ป คิดเปนรอยละ 19.11 ชวงอายุ 35 – 40 ป คิดเปนรอยละ 16.56 ตามลําดับ และ อายุสูง
กวา 40 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7.64

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ขอมูล

จํานวน

รอยละ


( N = 157 )

(%)

ต่ํากวามัธยมตน

56

35.67

มัธยมตนหรือเทียบเทา

15

9.55

มัธยมปลายหรือเทียบเทา

43

27.39

อนุปริญญาหรือเทียบเทา

26

16.56

ปริญญาตรี

12

7.64

สูงกวาปริญญาตรี

5

3.19

รวม

157

100.00

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมตนคิดเปน
รอยละ 35.67 รองลงมาเปนผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเทา
คิดเปนรอยละ 27.39 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 16.56 ระดับมัธยมตนหรือ
เทียบเทาคิดเปนรอยละ 9.55 ระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 7.64 ระดับสูงกวาปริญญาตรีคิด
เปนรอยละ 3.19
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
จํานวน

รอยละ
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ขอมูล

( N = 157 )

(%)

รับราชการ

27

17.2

รัฐวิสาหกิจ

26

16.56

พนักงานเอกชน

72

45.86

ธุรกิจสวนตัว

18

11.46

อื่น ๆ

14

8.92

รวม

157

100.00

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชนคิดเปนรอยละ
45.86 รองลงมาเปนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 16.56 อาชีพขาราชการคิดเปน
รอยละ 17.2 อาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 11.46 ตามลําดับ และ อาชีพ อื่น ๆ คิดเปนรอย
ละ 8.92
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได
จํานวน

รอยละ
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ขอมูล

( N = 157 )

(%)

ต่ํากวา 10,000 บาท

67

42.68

10,001 – 20,000 บาท

56

35.67

20,001 – 30,000 บาท

23

14.65

30,001 – 40,000 บาท

11

7.00

สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป

-

-

รวม

157

100.00

จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ
42.68 รองลงมาเปนผูมีรายได 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.67 ผูมีรายได 20,000
- 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.56 ผูมีรายได 30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.00
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ตอนที่ 2 วิเคราะหพฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชบริการไปรษณีย
เอกชน
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 157 )

(%)

เคยใชบริการ

120

76.43

ไมเคยใชบริการ

37

23.57

รวม

157

100.00

จากตารางที่ 7 พบวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการไปรษณียเอกชนคิดเปนรอยละ
76.43 และไมเคยใชบริการคิดเปนรอยละ 23.57

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามที่ไม
เคยใชบริการไปรษณียเอกชนถึงความสนใจในการใชบริการไปรษณียเอกชน
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 37 )

(%)

สนใจ

28

75.68

ไมสนใจ

9

24.32

รวม

37

100.00

จากตารางที่ 8 พบวาสวนใหญผตู อบแบบสอบถามที่ไมเคยใชบริการไปรษณียเอกชนมีความ
สนใจในการใชบริการไปรษณียเอกชนคิดเปนรอยละ 75.68 และไมสนใจคิดเปนรอยละ 24.32
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูจ ักรานไปรษณีย
เอกชน Post Center
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 157 )

(%)

รูจัก

140

89.17

ไมรูจัก

17

10.83

รวม

157

100.00

จากตารางที่ 9 พบวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญรจู ักรานไปรษณียเอกชน Post Centerคิด
เปนรอยละ 89.17 และไมรูจักคิดเปนรอยละ 10.83

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการใช
บริการรานไปรษณียเอกชน Post Center
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 157 )

(%)

เคยใชบริการ

113

71.79

ไมเคยใชบริการ

44

28.03

รวม

157

100.00

จากตารางที่ 10 พบวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการรานไปรษณียเ อกชน Post
Center คิดเปนรอยละ 71.79 และไมเคยใชคิดเปนรอยละ 28.03
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลในการใชบริการ
รานไปรษณียเ อกชน Post Center
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 113 )

(%)

คุณภาพของสินคาและบริการ

106

93.81

ราคาเหมาะสม

87

76.99

ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ

74

65.49

จากตารางที่ 11 พบวาเหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการรานไปรษณียเอกชน Post Center
โดยเรียงลําดับความสําคัญ 3 อันดับแรกของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเรือ่ งคุณภาพของ
สินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 93.81 ราคาเหมาะสมคิดเปนรอยละ 76.99 ความสะดวกในการ
เดินทางมาใชบริการคิดเปนรอยละ 65.49
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสิ่งสนับสนุนที่ดึงดูดให
ผูตอบแบบสอบถามมีการใชบริการรานไปรษณียเอกชน Post Center
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

( N = 113 )

(%)

คุณภาพของสินคาและบริการ

110

97.35

ราคาเหมาะสม

75

66.37

ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ

64

56.64

จากตารางที่ 12 พบวาสิง่ สนับสนุนที่ดงึ ดูดใหผูตอบแบบสอบถามมีการใชบริการรานไปรษณีย
เอกชน Post Center โดยเรียงลําดับความสําคัญ 3 อันดับแรกของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 97.35 ราคาเหมาะสมคิดเปนรอยละ
66.37 ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการคิดเปนรอยละ 56.64
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ตอนที่ 3 วิ เ คราะหคาเฉลี่ยความพึ งพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ สิ นคา และ
บริการ ราคา สถานที่ตั้ง และ การสงเสริมการขาย
การแปลความหมายของคะแนน

ในสวนของคําถามแบบ Rating Scale โดยการตั้งคําถามใหเลือก 5 ระดับ ความพึง
พอใจ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย แลวความพึง
พอใจนอยที่สุดนั้น แปลความหมายของคะแนน โดยแตละระดับของกลุมตัวอยางมีเกณฑในการ
ใหคะแนนดังนี้
ระดับความสําคัญ

ระดับคะแนน

ความพึงพอใจมากที่สุด

5

ความพึงพอใจมาก

4

ความพึงพอใจปานกลาง

3

ความพึงพอใจนอย

2

ความพึงพอใจนอยที่สุด

1

โดยพิจารณาการแปลความหมาย เกี่ยวของกับความพึงพอใจดังนี้
( คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด ) = 5-1 =0.8
จํานวนระดับ

5

การแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้

คาเฉลี่ย 4.24 – 5.00 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชบริการมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.43 – 4.23 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชบริการมาก
คาเฉลี่ย 2.62 – 3.42 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชบริการปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.61 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชบริการนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชบริการนอยที่สุด
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ในการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคารานไปรษณียเอกชน Post Center
พิจารณาขอมูลดังตอไปนี้
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1. ความพึงพอใจที่มีตอสินคาและบริการ

2. ความพึงพอใจที่มีตอราคาของสินคาและบริการ

3. ความพึงพอใจที่มีตอสถานที่ตั้งในการใหบริการ
4. ความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมการขาย

โดย
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ตารางที่ 13 จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับความคิดเห็น และ คาเฉลี่ยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในดานสินคาและบริการ
ระดับความพอใจ

ดานสินคาและบริการ

ประเภทสินคาและบริการ

ความรวดเรว็ ในการบริการ

ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ
ของพนักงาน

มาก
ที่สุด

25

32

มาก ปาน
กลาง
59

54

27

23

นอย นอย
ที่สุด
2

4

-

-

รวม คาเฉลี่ย

113

113

3.95
มาก

4.01
มาก
3.38

10

32

64

5

2

113 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 13 พบวาระดับความพึงพอใจในประเภทสินคาและบริการอยูในระดับมากดวย
คาเฉลี่ย 3.95 ความรวดเร็วในการบริการอยูในระดับมากดวยคาเฉลีย่ 4.01 และ ความสุภาพ
และมีมนุษยสมั พันธของพนักงานอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.38
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ตารางที่ 14 จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับความคิดเห็น และ คาเฉลี่ยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในดานราคาสินคาและบริการ
ระดับความพอใจ

ดานสินคาและบริการ

ราคาในการจําหนายสินคา

คาบริการในการใชบริการ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รวม คาเฉลี่ย
7

12

32

29

46

35

28

33

-

4

113

113

3.16

ปานกลาง
3.11

ปานกลาง

จากตารางที่ 14 พบวาระดับความพึงพอใจในราคาในการจําหนายสินคาอยูในระดับปาน
กลางดวยคาเฉลี่ย 3.16 คาบริการในการใชบริการอยูใ นระดับปานกลางดวยคาเฉลี่ย 3.11
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ตารางที่ 15 จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับความคิดเห็น และ คาเฉลี่ยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในดานสถานที่ตั้งในการใหบริการ
ระดับความพอใจ

ดานสถานที่ตงั้ ในการบริการ

การตกแตงภายในรานและ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ที่จัดไวใหบริการ

มาก
ที่สุด

14

22

มาก ปาน
กลาง
45

52

46

39

นอย นอย
ที่สุด
8

-

-

-

รวม คาเฉลี่ย

113

113

3.58
มาก
3.85
มาก

จากตารางที่ 15 พบวาระดับความพึงพอใจในการตกแตงภายในรานและสถานที่ตั้งอยูใน
ระดับมากดวยคาเฉลีย่ 3.58 สถานที่ที่จดั ไวใหบริการอยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย 3.85
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ตารางที่ 16 จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับความคิดเห็น และ คาเฉลี่ยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในดานสงเสริมการขาย
ระดับความพอใจ

ดานสงเสริมการขาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รวม คาเฉลี่ย
การสงเริมการขาย

การประชาสัมพันธ

-

-

-

-

9

25

74

64

30

24

113

113

1.81
นอย

2.01
มาก

จากตารางที่ 16 พบวาระดับความพึงพอใจในการสงเสริมการขายอยูในระดับนอยดวยคาเฉลี่ย
1.81 การประชาสัมพันธอยูในระดับนอยดวยคาเฉลี่ย 2.01
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สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ไดแกการวิเคราะห Five Force
Model และ SWOT Analysis
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force)

ภัยคุกคามจากคูแขงหนาใหม ( Threats of New Entrants )

เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ลอกเลียนแบบไดงาย
และมีการขายแฟรนไซสอยาง
แพรหลาย คูแขงหนาใหมจึงไมจําเปนตองมีความสามารถในตัวสินคาและบริการเพราะมีแฟรน
ไซสที่รับวางระบบการดําเนินงานใหเพียงมีเงินทุนก็สามารถดําเนินกิจการได ทําใหคูแขงหนา
ใหมสามารถเขามาในธุรกิจไดงาย
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม ( Rivalry among competing firms )

อัตราการขยายตัวของตลาดรวมยังอยูในเกณฑที่ดี ทําใหอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การแขงขันในตลาดมีความรุนแรงมากขึ้น ราคาและคุณภาพของ
สินคาและบริการเปนปจจัยที่ลูกคาใชในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
อํานาจการตอรองของผูขาย ( Bargaining Power of Suppliers )

เนื่องจากสินคาและบริการของบริษัทตองนําสงที่ บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด เพียงแหง
เดียว ทําใหบริษัทไมมีอํานาจการตอรองกับ บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด ได
อํานาจตอรองของผูซื้อ ( Bargaining Power of Buyers )

ธุรกิจนี้มีคูแขงขันมากราย ทําใหไมสามารถตั้งราคาที่สงู ได เพราะผูซื้อสามารถเลือกใช
บริการไดมากราย และอาจไมมีความจงรักภักดีตอตราสินคาและบริการ อีกทั้งสินคาและบริการ
ของบริษัทไมมีความแตกตางจากคูแขงขันรายอื่น ซ้ําคูแขงยังมีการใชกลยุทธทางดานราคา ทํา
ใหผูซื้อสามารถสรางอํานาจในการตอรองทางการคาได และสามารถเปลี่ยนใจไปใชสินคาและ
บริการที่ถูกกวาได ดังนั้นอํานาจการตอรองของผูซื้อจึงมีมาก
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เนื่องจากปจจุบันมีลูกคาที่สง พัสดุภัณฑในประเทศหันไปใหความสนใจกับการสงของ
ทางรถทัวร และ รถไฟ มากขึ้น รวมทั้งลูกคาที่สงพัสดุภัณฑตางประเทศ ก็หันไปใชบริการขนสง
ทาง DHL มากขึ้น ทําใหลูกคามีทางเลือกในการใชบริการไดมาก จึงทําใหภัยคุกคามจากสินคา
ทดแทนมีมาก

SWOT Analysis

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง ( Strengths )

- กิจการใชเงินทุนสวนของเจาของทั้งหมดโดยไมมีภาระการกูยืม ซึ่งทําให
ตนทุนของเงินทุนนั้นต่ําลงเพราะวาไมตอ งเสียดอกเบี้ย
- สินคาและบริการของกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคาที่มาใชบริการ
- การตัดสินใจรวดเร็วเนื่องจากอํานาจการตัดสินใจอยูที่คน ๆ เดียว

จุดออน ( Weaknesses )

- ทีมงานและแผนการตลาดยังไมเขมแข็งและไมชัดเจน
- ไมมีการวางแผนการตลาดที่ดี

- มีราคาสินคาและบริการแพงกวาคูแขง

- รูปแบบสินคาและบริการไมมีความแตกตาง
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส ( Opportunities )
- ตลาดยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากขอมูลผลประกอบการของ บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด พบวาตลาดรวมมีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น
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- ผูบริโภคใหความสนใจในการใชบริการไปรษณียเอกชนเพิ่มมากขึ้น ( จาก
ตารางที่ 8 พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยใชบริการไปรษณีย
เอกชนมีความสนใจในการใชบริการไปรษณียเอกชนคิดเปนรอยละ 75.68 )

อุปสรรค ( Threat )

จากการสัมภาษณผูบริหาร สามารถสรุปอุปสรรคของกิจการไดดังนี้

- คูแขงขันรายอื่นใชกลยุทธลดราคาในการแขงขัน
- คูแขงขันหนาใหมเขามาในตลาดอยางตอเนื่อง

- ตนทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตามความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก
- สภาพเศรษฐกิจปจจุบันสงผลกระทบตอการบริโภคสินคาและบริการของ
ลูกคา

สวนที่ 3 การกําหนดทางเลือกกลยุทธ ในการแกปญหา

จากการวิ เคราะห ขอมูล ปฐมภูมิ และ ข อมูลทุติยภูมิ เพื่อหาแนวทางในการกําหนด
ทางเลือกกลยุทธในการแกไขปญหาผูศึกษาไดนําเอาเครื่องมือสําหรับกําหนดกลยุทธที่เรียกวา
Internal factor evalution matrix : IFE และ External factor evaluation matrix : EFE มา
ประเมินปจจัยภายใน,ภายนอก วาบริษัทมีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคดวยการถวง
น้ําหนัก และนําเครื่องมือ TOWS Matrix มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และภายในของ
องคกร จากนั้นนําคาคะแนนถวงน้ําหนักของแตละปจจัยมากําหนดกลยุทธใน TOWS Matrix
เพื่อทําการวิเคราะหหาทางเลือก
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ตารางที่ 17 แสดงการประเมินปจจัยภายใน (Internal factor evaluation matrix : IFE)

การประเมินปจจัยภายใน (Internal factor evaluation matrix : IFE)

ปจจัยภายในที่สําคัญ

น้ําห
นั
ก

การ
ประเ
มิน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

1.กิจการใชเงินทุนสวนของเจาของทั้งหมดโดยไม
มีภาระการกูยืม

0.2

4

0.8

2. สินคาและบริการของกิจการไดรับการยอมรับ

0.3

4

1.2

3. การตัดสินใจรวดเร็วเนื่องจากอํานาจการ

0.1

3

0.3

1. ทีมงานและแผนการตลาดยังไมเขมแข็ง

0.05

2

0.1

2. ไมมีการวางแผนการตลาดที่ดี

0.05

2

0.1

3. ราคาสินคาและบริการแพงกวาคูแขง

0.15

1

0.15

4. รูปแบบสินคาและบริการไมมีความแตกตาง

0.15

1

0.15

จุดแข็ง

ตัดสินใจอยูทคี่ น ๆ เดียว

จุดออน

รวม

1

2.8

ตัวเลขประเมินแสดงถึงประสิทธิภาพของกลยุทธของบริษัททีต่ อบสนองแตละปจจัยโดย
1 = จุดออนที่สําคัญ 2 = จุดออนที่ไมสําคัญ 3 = จุดแข็งที่ไมสําคัญ 4 = จุดแข็งที่สาคั
ํ ญจาก
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ตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวาคาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 2.8 ซึ่งมีคามากกวาคาเฉลี่ย 2.5 แสดง
วาสภาพแวดลอมภายในของบริษัทมีความเขมแข็งอยูในระดับมาก
ตารางที่ 18 แสดงการประเมินปจจัยภายนอก (External factor evaluation matrix : EFE)

การประเมินปจจัยภายนอก (External factor evaluation matrix : EFE)

ปจจัยภายนอกที่สําคัญ

น้ําห
นั
ก

การ
ประเ
มิน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

0.2

4

0.8

0.2

3

0.6

โอกาส

1. ตลาดยังมีการขยายตวั อยางตอเนื่อง

2. ผูบริโภคใหความสนใจในการใชบริการ

ไปรษณียเอกชนเพิ่มมากขึ้น

อุปสรรค

0.1

1. คูแขงขันรายอื่นใชกลยุทธลดราคาในการ
แขงขัน

0.2

1

2. คูแขงขันหนาใหมเขามาในตลาด

0.1

2

0.2

3. ตนทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตามความผันผวน
ของราคาน้ํามันในตลาดโลก

0.2

1

0.2

4. สภาพเศรษฐกิจปจจุบันสงผลกระทบตอการ
บริโภคสินคาและบริการ

0.1

2

0.2

รวม

1

2.1

50

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ตัวเลขประเมินแสดงถึงประสิทธิภาพของกลยุทธของบริษัทที่ตอบสนองแตละปจจัยโดย
1= อุปสรรคหลัก 2=อุปสรรครอง 3=โอกาสรอง 4=โอกาสหลัก
จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวาคาคะแนนถวงน้ําหนักรวม = 2.1 แสดงวากิจการ
สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกของกิจการมีความเขมแข็งอยูในระดับปานกลาง
จากผลการวิเคราะห IFE Matrix และ EFE Matrix เมื่อนํามาประเมินรวมกัน ไดดังนี้
ตารางที่ 19 การประเมินปจจัยภายในภายนอก (Internal-External (IE) Matrix)

คะแนนถวงน้าํ หนักปจจัยภายใน (IFE)

เขมแข็ง

ปานกลาง

ออนแอ

3.0-4.0

2.0-2.99

1.0-1.99

1.Growth and

2.Growth and

3.Hold and

Build

Build

Maintain

4.Growth and

5.Hold and
Maintain

6.Harvest or

สูง

3.0-4.0

คะแนน
ถวง

กลาง

น้ําหนัก

2.0-2.99

ปจจัย

Build

2.8 / 2.1

ภายนอก
(EFE)

Divest

ต่ํา
1.0-1.99

7.Hold and

8.Harvest or

9.Harvest or

Maintain

Divest

Divest
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จากตารางที่ 19 พบวาคะแนนถวงน้ําหนักของ IFE Matrix และ EFE Matrix มีคา
เทากับ 2.8 และ 2.1 ตามลําดับตกอยูในกลยุทธ การรักษาสวนแบงตลาด Hold and Maintain

การวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix

TOWS Matrix เปนการนําจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกิจการมากําหนด
เปนกลยุทธ โดยใชวธิ ีการจับคูระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายใน โดยกําหนดให T แทน
อุปสรรค ( Threats ) O แทนโอกาส ( Opportunities ) W แทนจุดออน ( Weaknesses ) S
าหนดเปนกลยุทธทางเลือกได 4 ทาง ดังนี้
แทนจุดแข็ง ( Strengths ) ซึงสามารถกํ
่

ตารางที่ 20 TOWS Matrix
ปจจัยภายใน

จุดแข็ง(Strengths)

จุดออน(Weaknesses)

S1. ไมมีการกูยมื เงินจากภายนอก

W1. แผนการตลาดไมชัดเจน

S2. คุณภาพของสินคาและบริการไดรับ
การยอมรับ

W2. ไมมีการวางแผนการตลาดที่ดี

S4. มีการตัดสินใจรวดเร็วอํานาจการ

W3. รูปแบบสินคาและบริการไมมีความ
แตกตาง

อํานาจการตัดสินใจอยูที่คน ๆ เดียว

ปจจัยภายนอก

1.

โอกาส(Opportunities)
O1. ตลาดมีการขยายตัว

SO

W4. มีราคาสินคาและบริการแพงกวา
คูแขง

2.

WO

SO1. เจาะตลาด สรางความแตกตางใน WO1. พัฒนาองคกร โดยการปรับปรุง
สินคาและบริการที่เหนือกวา
องคกรใหดีขึ้น

SO2 พัฒนาตลาด ดวยการขยายตลาด
O2. ผูบริโภคมีความสนใจในการ
ใชบริการไปรษณียเอกชนเพิ่มมาก ไปยังตลาดใหม ๆ
ขึ้น

WO2. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
WO3. พัฒนาสินคาและบริการใหมีความ
แตกตางจากคูแขง
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3.

4.

WT

ST1. แขงขันดวยการรักษาลูกคาเดิมไว WT1. ลดตนทุนและลดคาใชจายในการ
ดวยคุณภาพของสินคาและบริการที่ลูกคา บริหารและดําเนินงาน
ยอมรับ
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อุปสรรค(Threats)

ST

T1. ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทําใหมีผล
ตอตนทุนการดําเนินงาน
T2. คูแขงใชกลยุทธลดราคา

เมื่อนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาวิเคราะหการประเมินปจจัยภายใน ( IFE ) พบวา
กิจการมีจุดแข็งที่เกินจากคาเฉลี่ย และผลการประเมินปจจัยภายนอก(EFE) พบวากิจการยังมี
โอกาสอยูระดับปานกลาง เมื่อนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับ TOWS MATRIX
ทําใหกิจการเลือกที่จะใชกลยุทธ SO ซึ่งจะประกอบไปดวยกลยุทธตางๆดังนี้
กลยุทธ SO ( SO Strategy ) จากการวิเคราะหขอมูลจะเห็นวาบริษัทมีจุดแข็งในเรื่อง
ลูกคาใหความยอมรับในคุณภาพของสินคาและบริการ และ อุตสาหกรรมมีการขยายตัว ดังนั้น
กิจการจะทําการเจาะตลาดเพิ่ม พัฒนาตลาดใหม รวมถึงมุงเนนสรางความแตกตางที่เหนือกวา
คูแขงในดานสินคาและบริการ
โดยใชประโยชนจากการที่ลกู คาใหการยอมรับในสินคาและ
บริการเปนทุนเดิมรวมทั้งตลาดมีการขยายตัว เพื่อเปนการใชประโยชนจากจุดแข็งและโอกาสที่
กิจการมีอยูอยางเต็มที่ ซึ่งกลยุทธนี้จะชวยเพิ่มผลประกอบการ และกําไรใหแกกจิ การ

กลยุทธที่ 1 กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)

จากการที่กิจการจะตองมีการนําสงสินคาและพัสดุตาง ๆ แกทาง บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด เปนประจําทุกวันอยูแลว ( ยกเวน วันอาทิตย เพราะ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ปดทํา
การ ) จากการคลุกคลีอยูในธุรกิจนี้ ทําใหทราบถึงขอจํากัดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดวา
ระยะเวลาในการนําสงถึงมือผูรับ อยางเร็วที่สุดก็มากกวา 24 ชั่วโมง โดยเรียกบริการนั้นวา
บริการ EMS ไมวาระยะทางจากผูสงถึงผูรับจะมากนอยเพียงใด ก็เสียเวลาไมนอยกวา 24
ชั่วโมง ในการส งถึงมื อผู รั บ และ ถายิ่งเปนสิ่งของสําคัญมีคาหรือแตกหักงาย ยิ่งไมเหมาะ
สําหรับการสงผานทาง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพราะไมสามารถรับประกันความเสียหายได
100 % วาสภาพของสินคาจะคงเดิมหรือไมเมื่อถึงมือลูกคา ดังนั้น กิจการจึงมีความคิดวาจะ
สรางความแตกตางในสินคาและบริการ โดยจะรับนําสงสินคาทีสําคัญมีคาหรือแตกหักงายใหแก
ผูรับเสียเอง โดยกําหนดพื้นที่บริการเปนรัศมีไมเกิน 40 กิโลเมตร รอบสถานที่ตั้งราน เปน
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บริการใหมที่กิจการจะเพิ่มเขาไปในการใหบริการลูกคา และระยะเวลาในการนําสง คือ สงชวง
เชาถึงมือผูรับชวงบาย สงชวงบายถึงมือผูรับในชวงเชาวันรุงขึ้น
ขอดี

1 เพิ่มกลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น

2 ใชทรัพยากรที่มีอยูไดเต็มประสิทธิภาพ

3 สินคาและบริการมีคุณคาและความแตกตาง

ขอเสีย

1 คูแขงสามารถลอกเลียนแบบไดงาย

2 ลูกคาอาจจะไมเชื่อมั่นและไมใหการยอมรับในสินคาและบริการที่แตกตาง

กลยุทธที่ 2 กลยุทธการพัฒนาตลาด ( Market -Development Strategy )

จากเดิมที่กิจการตองรอใหลูกคามาใชบริการ และลูกคาโดยสวนใหญเปนประชาชน
ทั่วไปที่มีปริมาณการใชบริการจํากัดและไมบอยครั้ง ดังนั้นกิจการจะทําการตลาดแนวรุกโดย
การสรางกลุมลูกคาใหม ในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท หางราน โดยกิจการจะเขา
ติดตอกับ โรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท หางราน โดยกิจการจะดําเนินการเขาไปรับสิ่งของที่
ทางโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท หางราน จะนําสงแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยที่
โรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท หางราน ไมตองออกมานําสงสิ่งของดวยตนเอง
ขอดี

1 .สรางกลุมลูกคาใหม
2 .สรางตลาดใหม
ขอเสีย
1 คูแขงสามารถลอกเลียนแบบไดงาย
2 ลูกคาอาจจะไมเชื่อมั่นและไมใหการยอมรับในสินคาและบริการที่แตกตาง
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กลยุทธที่ 3 กลยุทธเติบโตแบบขยายตัว (Intensive Growth)
จากภาพของตลาดรวมที่ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งกิจการตองการที่จะ
ขยายตัวและสรางผลกําไรใหมากขึ้น และ เพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหมากขึ้น ดวยกิจการมี
ความชํานาญในธุรกิจที่ทํา และ ตลาดยังมีการขยายตัว ดังนั้นกิจการจะดําเนินการเปดขยาย
สาขาเพิ่ม เพราะวายังมีทําเลที่ตั้งที่นาสนใจจะเปดสาขาเพิ่มอยูอีกมาก
ขอดี
1 สามารถเพิ่มกลุมลูกคาไดมากขึ้น
2 สามารถเพิ่มสวนแบงการตลาด
ขอเสีย

1 ใชเงินลงทุนสูง
2 มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง

สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อแกไขปญหา
การตัดสินใจเลือกกลยุทธในการแกปญหา

 หา มีประเด็นในการพิจารณาทางเลือก ดังนี้
ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธในการแกปญ
1. ดานระยะเวลา การตัดสินใจเลือกใชกลยุทธนั้นการพิจาณาในเรื่องของระยะเวลาในการ
ดําเนินการเปนสิ่งสําคัญที่กจิ การจะตองคํานึงถึง
2. ดานเงินทุน เงินทุนเปนสิ่งสําคัญที่กิจการจะตองคํานึงถึงทุกครั้งเมื่อเลือกกลยุทธ บาง
กลยุทธอาจเปนกลยุทธที่ดี แตอาจไมใชกลยุทธที่เหมาะสมที่สุดของกิจการ ถาหากวา
กิจการไมมีความพรอมดานเงินทุน
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3. ดานความเปนไปไดและความพรอมในการดําเนินงาน
เปนสิ่งที่ตองนํามาใชในการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธเชนกัน ถึงแมดานระยะเวลาและเงินทุนจะพรอม แตความเปนได
นอย และไมมีความพรอมในการดําเนินงาน กลยุทธนั้น ๆ ก็ไมอาจจะประสบ
ความสําเร็จไดเชนกัน

ในสวนของตนทุนในการดําเนินงานและบริหารนั้น กิจการไมสามารถที่จะปรับลดไดใน
ขณะนี้ เนื่องจากตนทุนสวนใหญเกิดจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นตามตลาดโลก สวนคาใชจายใน
การบริหารนั้นสวนใหญเปนเงินเดือน และคาเชาพื้นที่ ซึ่งเปนคาใชจายหลักที่สําคัญที่กิจการ
ตองจาย ซึ่งในการกําหนดกลยุทธนั้น กิจการตองทําการเพิ่มรายไดมากกวาที่จะปรับลดตนทุน
การดําเนินงาน และคาใชจา ยในการบริหาร
ตารางที่ 21 ปจจัยในการตัดสินใจเลอกกลยุ
ทธ
ื
ปจจัย
กลยุทธที่ 1
1. ดานระยะเวลา ไมตองอาศัย
ระยะเวลามาก และ
สามารถดําเนินการ
ทันที
2. ดานเงินทุน
มีการลงทุนใหมนอย
และใชเงินลงทุนไม
มาก
มีความเปนไปไดมาก
3. ดานความ
และ กิจการมีความ
เปนไปไดและ
พรอมในการ
ความพรอมใน
การดําเนินการ ดําเนินการ

กลยุทธที่ 2
ไมตองอาศัยระยะเวลา
มาก และสามารถ
ดําเนินการทันที

มีการลงทุนใหมนอย และ
ใชเงินลงทุนไมมาก

กลยุทธที่ 3
ตองอาศัยระยะเวลา
มาก ในการเปดขยาย
สาขา และไมสามารถ
ดําเนินการไดในทันที
ใชเงินลงทุนมากใน
การขยายสาขา

มีความเปนไปไดมาก และ มีความพรอมในการ
กิจการมีความพรอมใน
ดําเนินการนอย ดวย
การดําเนินการ
ขอจํากัดดานเงินทุน
และทรัพยากรบุคคล

จากการพิจารณาปจจัยในการตัดสินใจเลือกกลยุทธในการแกปญหา ในระยะสั้นนี้กล
ยุทธที่เลือกใชสําหรับกิจการ คือ กลยุทธที่ 1 และ กลยุทธที่ 2 ที่กิจการสามารถจะดําเนินการ
ไปพ ร อ ม ๆ กั น ได โ ดยทั น ที และในร ะยะยาว ด ว ยตลาดมี ก ารขยายตั ว อ ย า งต อ เนื่ อ ง และ
ผูบริโภคมีความสนใจในการใชบริการไปรษณียเอกชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหกิจการเลือกที่จะใชกล
ยุทธที่ 3 เปนแผนการดําเนินการในระยะยาวเมื่อกิจการมีความพรอมทางดานระยะเวลา ดาน
เงินทุน และความพรอมในดานการดําเนินการ
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บทที่ 4

บทสรุปและขอเสนอแนะ

ในการศึกษาหัวขอ กลยุทธการเพิ่มผลกําไรของรานไปรษณียเอกชน Post Center ซึ่ง
ไดทําการศึกษาโดยใชวธิ ีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ
การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูบริหาร รวมถึงการออกแบบสอบถาม
กลุมลูกคาคาดหวังของกิจการ สําหรับการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร และขอมูลที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงนําขอมูลปฐมภูมิ และ ขอมูลทุติยภูมิ มาวิเคราะหผล
รวมกันโดยใชแนวทางกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งสรุปผลการศึกษาดังนี้
สรุปผลการศึกษา

จาการวิเคราะหขอมูลพบวาสาเหตุที่ทําใหกําไรของบริษทั ไมเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลัก
ประการคือ

3

1.สัดสวนผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นนอยกวาสัดสวนตนทุนในการดําเนินงานและ
คาใชจายในการบริหาร

2.ตนทุนในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวขึ้นอยาง
ตอเนื่องตามกลไกของตลาดโลก

3.กิจการไมสามารถควบคุมคาใชจายในการบริหารใหลดจํานวนลงได ซึ่งมีสาเหตุหลัก
ๆ มาจากเงินเดือนและคาเชาพื้นที่
ในสวนของการกําหนดกลยุทธของกิจการนั้น กิจการไดเลือกที่จะดําเนินกลยุทธที่ 1
และ กลยุทธที่ 2 ไปพรอม ๆ กัน นั่นคือการสรางความแตกตางในสินคาและบริการ รวมถึงการ
พัฒนาตลาดเพื่อมุงแสวงหาลูกคากลุมใหม โดยอาศัยประโยชนจากความประหยัดตอขนาดใน
การลดตนทุนการดําเนินงานใหต่ําลง นอกจากนั้นแลวในระยะยาวกิจการมีแผนที่จะขยายสาขา
เพิ่มดวยตลาดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และผูบริโภคมีความสนใจในการใชบริการไปรษณีย
เอกชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหกิจการเลือกที่จะใชกลยุทธที่ 3 เปนแผนการดําเนินการในระยะยาวเมือ่
กิจการมีความพรอมทางดานระยะเวลา ดานเงินทุน และความพรอมในดานการดําเนินการ
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ทั้งนี้กิจการจะทํากิจกรรมทางการตลาดและพัฒนาบุคลากรควบคูกันไปดวยเพื่อให
กิจการสามารถแขงขันกับคูแขงได คือ
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1. นําหลักการจัดการลูกคาสัมพันธ มาใชเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ซึง่ จะ
สรางความจงรักภักดีใหแกลูกคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนใหลูกคามีการมา
ใชบริการของทางรานใหมากยิ่งขึ้น
2. ดานพนักงานจะตองดําเนินการสรางความรู ความเชี่ยวชาญ โดยการจัดการ
ฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งกําหนดแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อกระตุนการทํางาน

ขอจํากัดของการศึกษา

1. ขอมูลในสวนของสวนแบงตลาด ยอดขายและจํานวนลูกคาของคูแ ขงขัน เปนสิ่งที่ผู
ทําการศึกษาไมสามารถหาได เนื่องจากเปนสิ่งที่ตางฝายตางไมเปดเผยเพราะเปนธุรกิจ
ที่มีการแขงขัน ทําใหการรวมรวบขอมูลใหไดครบสมบูรณในการวิเคราะหเพื่อเลือกกล
ยุทธทเี่ หมาะสมที่สุดนั้นทําไดยาก
ขอมูลในสวนของการจัดทําแบบสอบถามนั้นผูทําการศึกษามีเวลาจํากัดในการรวบรวม โดย
การศึกษาครั้งนี้สามารถรวบรวมขอมูลทีจ่ ะนํามาวิเคราะหไดเพียง 157 ตัวอยางเทานั้น ซึ่งถือวา
นอยเกินไป
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การสัมภาษณ คุณ ปุณยวีร จิรกุลเจริญวงษ เจาของกิจการและผูบริหารกิจการ
รานไปรษณียเอกชน Post Center โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
ปจจุบันรานไปรษณียเอกชน Post Center ประสบปญหาทางดานผลประกอบการที่
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมของตลาดที่เกี่ยวของโดยทั่วไปถือวาอยูในชวงชะลอตัว ซึ่ง
นาจะมีปจจัยหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อยางไรก็ตามจากผลประกอบการของ
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ซึ่งมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน ๆ มา ทําใหทราบถึง
สภาพของตลาดวามีการขยายตัว แตผลประกอบการของกิจการกลับลดลง ทําใหกิจการตองหา
สาเหตุที่มาของปญหาที่เกิดขึ้น จาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกพบวา
โครงสรางองคกรและนโยบายการบริหารจัดการไมเปนระบบและไมชัดเจน มีการทํางานซ้ําซอน
ขาดการวางแผนงานที่ดี
สินคาและบริการไมมีการพัฒนาใหแตกตางทําใหกิจการไมมี
ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงได และในดานตนทุนในการดําเนินการก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
สภาพความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งกิจการตองแบกรับภาระทีส่ ูงขึ้น ในขณะที่
สภาพการแขงขันทางดานราคากลับรุนแรงขึ้น
จากการสัมภาษณ คุณ นิวัต ตาตุย ตําแหนงผูจัดการทั่วไปรานไปรษณียเอกชน
Post Center พบวา
ปญหาดานพนักงานของกิจการก็เปนสวนสําคัญที่มีผลกระทบตอปญหาการ
ลดลงของผลประกอบการเชนกัน ตัวอยางเชน พนักงานขาดการฝกอบรม พนักงานขาดการ
พัฒนาความรูและเพิ่มขีดความสามารถ พนักงานขาดการกระตือรือรนในการทํางาน เนื่องจาก
ไม มีแ รงจู ง ใจในการทํ า งาน รวมทั้ ง กิจ การไมมี ก ารทํ า การตลาด ไมมี ก ารจั ด โปรโมชั่ น และ
ประชาสัมพันธมาเปนเวลานาน ซึ่งที่ผานมากิจการไมไดใหความสนใจและดําเนินการใหมีการ
จัดการดานการตลาดเลยทําใหเปนขอเสียเปรียบในการแขงขันของกิจการจึงอาจเปนสาเหตุให
ลูกคาหันไปใชบริการของคูแขงแทน เพราะมีการทําสงครามราคากันอยูตลอดเวลา และดวย
สินคาและบริการที่ยังคงเปนรูปแบบเดิม ๆ ไมสามารถดึงดูดใจลูกคาใหกลับมาใชบริการของ
ทางรานได ปจจุบันกิจการจะอาศัยความสนิทสนมที่มีกับลูกคาเดิม ๆ เปนหลัก ในการใหบริการ
และแกไขปญหาตางๆ ซึ่งลูกคาสวนใหญก็เปนลูกคาของกิจการมานาน แตไมมีแผนการตลาดที่
จะสรางลูกคาใหม ๆ ใหเพิ่มขึ้น โดยที่ลูกคาเดิม ก็จะถูกคูแขงทางธุรกิจหาทางแยงเอาไปเปน
ลูกคาของตน ทําใหฐานลูกคาเดิมลดลงอยางตอเนื่องอีกดวย ดังนั้นจึงเห็นวากิจการควรใชกล
ยุทธในการบริหารและประชาสัมพันธทางการตลาดใหมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาสินคาและบริการ
ใหม ๆ เพื่อสรางความแตกตางและตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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เรื่อง “ การศึกษาและกําหนดกลยุทธในการเพิ่มจํานวนลูกคาและสรางความเติบโต
กรณีศึกษา ของรานไปรษณียเอกชน Post Center ”
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ( ) หนาขอความทีต่ รงกับความเปนจริงและ
กรอกขอความในชองที่กําหนดดังนี้
ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาราน
ไปรษณียเอกชน Post Center
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. อายุต่ํากวา 25 ป
( ) 2. อายุ 25 – 30 ป
( ) 3. อายุ 31 – 35 ป
( ) 4. อายุ 35 – 40 ป
( ) 5. อายุสูงกวา 40 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน ( ) 2. มัธยมตนหรือเทียบเทา
( ) 3. มัธยมปลายหรือเทียบเทา ( ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 6. สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) 1. รับราชการ
( ) 2. รัฐวิสาหกิจ
( ) 3. พนักงานเอกชน
( ) 4. ธุรกิจสวนตัว
( ) 5. อื่น ๆ .................................
5. รายไดตอเดือน
( ) 1. ต่ํากวา 10,000 บาท
( ) 2. 10,001 – 20,000 บาท
( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท
( ) 4. 30,001 – 40,000 บาท
( ) 5. สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป
ตอนที่ 2 พฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีตอรานไปรษณียเอกชน Post Center
6. ปจจุบันทานใชบริการของไปรษณียเอกชนหรือไม
( ) 1. เคยใช
(ขามไปขอ 8 )

( )

2. ไมเคยใช
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7. ถาทานไมเคยใชทานสนใจที่จะใชบริการของไปรษณียเอกชนหรือไม
( ) 1. สนใจ
( ) 2. ไมสนใจ
8. ทานรูจักรานไปรษณียเอกชน Post Center หรือไม
( ) 1. รูจัก
( ) 2. ไมรูจัก
9. ทานเคยใชบริการของไปรษณียเอกชน Post Center หรือไม
( ) 1. เคยใช
( ) 2. ไมเคยใช
10. เหตุผลทีท่ านเลือกใชบริการไปรษณียเอกชน Post Center กรุณาเรียงลําดับโดยให
ความสําคัญ
3 อันดับ อันดับที่ 1 ใหความสําคัญมากที่สุด อันดับที่ 2 ใหความสําคัญมาก
อันดับที่ 3 ใหความสําคัญปานกลาง
( ) 1. คุณภาพสินคาและบริการ
( ) 2. ราคาเหมาะสม
( ) 3. ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ
( ) 4. จากการโฆษณา
( ) 5. ยี่หอสินคาและบริการ
( ) 6. จากการบอกตอจากคนรูจัก ( ) 6. อื่น ๆ
11. สิ่งสนับสนุนใดที่ดึงดูดใหทานมีการใชบริการรานไปรษณียเอกชน กรุณาเรียงลําดับโดยให
ความสําคัญ
3 อันดับ อันดับที่ 1 ใหความสําคัญมากที่สุด อันดับที่ 2 ใหความสําคัญมาก
อันดับที่ 3 ใหความสําคัญปานกลาง
( ) 1. คุณภาพสินคาและบริการ ( ) 2. ราคาเหมาะสม
( ) 3. ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ
( ) 4. จากการโฆษณา
( ) 5. ยี่หอสินคาและบริการ
( ) 6. จากการบอกตอจากคนรูจัก ( ) 7. อื่น ๆ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกคารานไปรษณียเอกชนPos tCenter
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
หัวขอ

1
2
3

4
5
6
7

8

9

ดานสินคาและบริการ
ประเภทของสินคาและบริการ
ความรวดเร็วในการบริการ
ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธของ
พนักงาน
ดานราคาสินคาและบริการ
ราคาในการจําหนายสินคา
คาบริการในการใชบริการ
ดานสถานที่ตั้งในการใหบริการ
การตกแตงภายในรานและสถานที่ตั้ง
สถานที่ที่จัดไวรอรับการบริการ
ดานสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายของทางราน
การประชาสัมพันธ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
ที่สุด มาก กลาง นอย ทีส่ ุด
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ประวัติผูศึกษา

นางสาว ปุณยวีย จิรกุลเจริญวงษ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร มีประสบการณการทํางานที่
บริษัท ลีโก จํากัด ในตําแหนงวิศวกรโรงงาน บริษัท ดีเอสไอ คอรปปอเรชั่น จํากัด ในตําแหนง
SALE ENGINEER บริษัท เอฟ เอ ซิสเต็มท จํากัด ในตําแหนง SALE ENGINEER โดย
หลังจากนั้นไดทําธุรกิจสวนตัวโดยกอตั้งรานไปรษณียเอกชน Post Center พรอมทั้งไดเขาศึกษา
ตอระดับปริญญามหาบัณฑิตบริหารธุรกิจหลักสูตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทยป
การศึกษา 2550

