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การศึกษาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่ มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิ จ
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อผูศ้ ึกษา
ปริ ญญา
สาขาวิ ชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปี การศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษาเรือ่ ง การกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจจักรยาน :
ศึกษาเฉพาะธุรกิจจักรยาน จังหวัดตรัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปญั หาในการดาเนินกิจการ
ภายในธุรกิจจักรยาน วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการแข่งขัน และเพื่อกาหนดกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมใน
การดาเนินธุรกิจ วิธกี ารดาเนินการศึกษา ได้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่วนคือ ข้อมูล
ปฐมภูม ิ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการออกแบบสอบถาม และข้อมูลทุตยิ ภูม ิ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดตรัง บทความวารสาร และสิง่ พิมพ์
ต่างๆรวมทัง้ เวบไซท์ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเก็บข้อมูล ผูศ้ กึ ษาได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วยแบบจาลองพลังห้าอย่าง (Five
Force Model)
จากการศึกษาพบว่า
กลยุทธ์การเพิม่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจจักรยาน :
ศึกษาเฉพาะธุรกิจจักรยาน จังหวัดตรัง ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึง่ สามารถ
สรุปแนวทางการแก้ปญั หาได้ 5 วิธดี งั ต่อไปนี้
1. กลยุทธ์การเติบโต โดยใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth) เพื่อเพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาองค์กรให้เกิดศักยภาพในการดาเนินงาน
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1.1 การเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth Strategy) เป็นการขยายการ
ดาเนินงานของกิจการโดยการรวมตัวกับกิจการจักรยานทีเ่ ป็นเครือญาติกนั ในจังหวัดและ
จังหวัดข้างเคียง
1.2 การเจริญเติบโตแบบ Concentric Diversification เป็นการสร้างการเติบโตด้วย
การเพิม่ สินค้าหรือบริการใหม่ทส่ี อดคล้องกับสินค้าหรือบริการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
2. กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
เป็นการสร้างความแตกต่างโดยการผลิตสินค้าตามคาสังซื
่ อ้ และสร้างความแตกต่าง
ในด้านการบริการ
3. กลยุทธ์ดา้ นการผลิต กิจการมีการวางแผนในการสังซื
่ อ้ สินค้าและขบวนการผลิต
ใหม่ เพื่อให้กจิ การลดการเสียโอกาสในการขาย
4. กลยุทธ์ดา้ นการตลาด เริม่ ตัง้ แต่ การแบ่งตลาด กาหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP) การพิจารณา ส่วนประสมการตลาด (4P) โดยมุง่ เน้นในด้านการส่ง
เสรมการตลาดโดยวางแผนร่วมกับเทศบาลจังหวัดในการจัดงาน
5. กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management
: CRM)
เป็นการใช้กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมของ
กิจการ

ผูศ้ กึ ษาได้เลือกทีจ่ ะนากลยุทธ์ทงั ้ 5 แนวทางมาใช้ในการแก้ปญั หา โดยแบ่งเป็น
ช่วงเวลาดังนี้
ระยะสัน้ ( 1 – 2 ปี ) เป็นการปรับปรุงกิจการในด้านการผลิตเพื่อทีจ่ ะทาให้กจิ การ
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และทาตามกลยุทธ์ในการเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่
ระยะกลาง ( 3 – 4 ปี ) ทาการเพิม่ กาลังการผลิตเพื่อรองรับจานวนลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
ระยะยาว ( 5 – 10 ปี ) เป็นการนากลยุทธ์ การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามาใช้
เพื่อทีจ่ ะรักษาลูกค้าให้คงอยูก่ บั กิจการตลอดไป
โดยแผนงานทัง้ 3 ระยะ จาเป็นจะต้องให้กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าไป
ด้วยพร้อมกันเสมอ

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

กิ ตติ กรรมประกาศ

สาหรับความสาเร็จในการศึกษานี้เกิดขึน้ เนื่องจากบุคคลหลายฝา่ ยทีท่ ่านได้ให้ ความ
อนุเคราะห์ต่อผูเ้ ขียนเป็นอย่างดียงิ่ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธนุตร์ เอีย่ มอร่าม
อาจารย์ทป่ี รึกษา ทีใ่ ห้ความกรุณาแนะนา ตรวจตราและ แก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาลังใจใน
การทาการค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทัง้ อาจารย์ ดร. ผุสดี พลสารัมย์ ทีก่ รุณารับเป็นประธาน
กรรมการ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ สมภพสกุล ทีก่ รุณารับเป็นกรรมการ
ขอขอบคุณ คุณพ่อ-คุณแม่และครอบครัวของข้าพเจ้าทีใ่ ห้กาลังใจเสมอมา และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยและเพื่อนๆ พีๆ่ นักศึกษาปริญญาโททุกท่านทีไ่ ด้ให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้ศกึ ษาอยู่
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บทที่ 1
บทนํา

1. ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร
รานเจียมจักรยาน

1.1 ภาพรวมของกิจการ
รานเจียมจักรยาน ตั้งอยูบานเลขที่ 44 ถนนราชดําเนิน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
จังหวัดตรัง ซึ่งรานคามีลักษณะเปนอาคารพาณิชยตั้งอยูในบริเวณยานการคาของจังหวัด รานเจียม
จักรยาน เริ่มเปดกิจการเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2537 มีการลงทุนเริ่มแรก 400,000 บาท โดยมี
เจาของกิจการคนเดียว คือ คุณสันชัย เจียมกฤติกุล มีการดําเนินกิจการโดยการจัดหาแหลงวัตถุดิบ
อะไหลจักรยานเพื่อใชในการผลิตรวมถึงดําเนินการประกอบจักรยานสําเร็จรูป และมีการศึกษาความ
ตองการของลูกคา เพื่อทําการออกจําหนายใหกับลูกคาทั้งภายในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียงซึ่งมี
ทั้งการจัดจําหนายทั้งปลีกและสง โดยปจจุบันกิจการไดดําเนินการมาเปนระยะยาวเวลานานถึง 15 ป
แลว จึงทําใหรานเจียมจักรยานเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในจังหวัดตรัง

1.2 ลักษณะธุรกิจ
รานเจียมจักรยานเปนรานที่จัดจําหนายรถจักรยาน อะไหลจักรยานและมีบริการตรวจ ซอม
รถจักรยาน โดยทางรานมีรถจักรยานไวจาํ หนายหลายประเภท ไดแก
1. รถจักรยานเสือภูเขา (MOUNTAIN BIKE) เปนจักรยานพันธุใหมเพิ่งเกิดขึ้นในโลกไมนาน
มานี้ โดยการนําเอาคุณลักษณะสําคัญของจักรยานสองประเภทเขามาผสมรวมกันคือ นําเอาความ
แข็งแรงทนทานมาจากจักรยาน BMX และนําเอาระบบเกียรทดผอนแรงมาจากจักรยานเสือหมอบ
รถจักรยานเสือภูเขา จึงเปนจักรยานอเนกประสงคที่สามารถบุกบั่นไปไดในทุกพืน้ ที่
2. รถจักรยาน BMX เปนรถจักรยานทีม่ ีวงลอขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 นิ้ว เปนรถที่เนน
ประเภทความเร็ว (Racing) มีลักษณะเดนที่ความแข็งแรงทนทานของตัวถัง รถจักรยาน BMX เปนที่
นิยมกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและไดแพรขยายไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว
3. รถจักรยานสําหรับเด็ก เปนรถจักรยานที่มีวงลอขนาดเสนผานศูนยกลาง 12, 14 และ 16
นิ้ว
ในกลุมนี้ สินคาประเภท “ รถจักรยานเสือภูเขา (MOUNTAIN BIKE) “ นับเปนสินคาหลัก ซึ่ง
มีสัดสวนยอดขายถึง 55.00% ในป 2550 ซึ่งนับวามากที่สุดในกลุม (ดังแสดงไวในตารางที 1) และ
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กําลังประสบปญหากับสภาวะการแขงขันที่รุนแรงมาก ซึ่งรานเจียมจักรยานจําเปนตองใหความสนใจ
อยางใกลชิด
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบยอดขายของจักรยานทั้ง 3 ประเภท
สินคา
1. รถจักรยานเสือภูเขา (MOUNTAIN BIKE)
2. รถจักรยาน BMX
3. รถจักรยานสําหรับเด็ก
รวม
ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ

คิดเปน %
55%
20%
25%
100%

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาสัดสวนของรถจักรยานเสือภูเขา จะมีมูลคาถึง 55% ซึ่งเกินกวา
ครึ่งหนึ่งของยอดขายจักรยานทั้ง 3 ประเภท สวนรถจักรยานสําหรับเด็ก มีมูลคา 25% และรถ
จักรยาน BMX มีมูลคา 20% ตามลําดับ
ซึ่งแสดงใหเห็นวา รถจักรยานเสือภูเขา เปนสินคาที่มีความสําคัญที่สดุ ของกลุมธุรกิจนี้

1.3 กลุมลูกคาหลัก
กลุมลูกคาหลักของรานเจียมจักรยาน จะประกอบไปดวยลูกคา 2 ประเภท คือ ลูกคาที่ซื้อ
สินคาสงและลูกคาที่ซื้อสินคาปลีก
1. ลูกคาที่ซื้อสินคาสง ไดแก กลุมลูกคาที่เปดรานจําหนายรถจักรยานขนาดยอมบริเวณตาง
อําเภอ เชน อําเภอกันตัง อําเภอหวยยอด อําเภอนาโยง จังหวัดตรังและจังหวัดขางเคียง เชน อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่ เปนตน ซึ่งมีสัดสวน 70% ของยอดขาย
รานเจียมจักรยาน

ลูกคาซื้อสินคาสง

ผูอุปโภค

2. ลูกคาที่ซื้อสินคาปลีก (End User) ไดแก กลุมลูกคาที่อาศัยอยูในจังหวัดตรังและจังหวัด
ใกลเคียง มีสัดสวน 30% ของยอดขาย
รานเจียมจักรยาน

ลูกคาซื้อสินคาปลีก
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สภาพการแขงขัน
สภาพการแขงขันของตลาดรถจักรยานในจังหวัดตรังนั้น จัดวาเปนระดับที่มีความรุนแรงทาง
ดานราคา เนื่องจากธุรกิจจักรยานเปนธุรกิจที่มีคูแขงขันรายใหมเขามาในตลาดคอนขางงาย จึงทําให
เกิดการแขงขันทางดานราคาสูงมากซึ่งแนวโนนในอนาคตจะยิ่งแขงขันกันรุนแรงมากขึ้น

คูแขงหลัก
คูแขงของ รานเจียมจักรยาน คือ รานคาทุกประเภทที่จําหนายรถจักรยาน ในจังหวัดตรัง
ไดแก TESCO LOTUS, LA Shop, รานคลังจักรยานและรานเลงจักรยาน ซึ่งมีลักษณะการดําเนิน
กิจการดังตอไปนี้
ตารางที่ 2: แสดงลักษณะของคูแขงแตละราย

คําอธิบาย

1.ประเภทของธุรกิจ

2.อายุของกิจการ
3.ความหลากหลายของ
สินคา

ลิข

4.คุณภาพของสินคา
5.ราคาของสินคา

6.สถานที่ตั้ง
7.การสงเสริมการตลาด
8.การบริการหลังการ
ขาย

รายชื่อธุรกิจจักรยาน
LA Shop
เจียมจักรยาน คลังจักรยาน

TESCO LOTUS
Superstores

Specialty Stores

ประมาณ 5 ป
จําหนายรถจักรยาน
ทุกรุนทุกประเภท
ยกเวนรถจักรยาน
ยี่หอ LA

ประมาณ 6 ป
จําหนายเฉพาะ
รถจักรยานยี่หอ
LA

ปานกลาง
ราคาถูก

ดี
ราคาตามมาตรฐาน
ของบริษัท LA

ชานเมือง
ครบทุกทาง
ไมมีบริการหลังการ
ขาย

ในเมือง
ไมมี
มีบริการหลังการ
ขายใหแกลูกคา

ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ

Convenience
Stores
ประมาณ 14 ป
จําหนาย
รถจักรยานและ
อะไหล
รถจักรยานทุก
ประเภท
ปานกลาง
ราคาไมแนนอน
ขึ้นอยูกับราคา
วัตถุดิบ
ในเมือง
ไมมี
มีบริการหลังการ
ขายใหแกลูกคา
ครบวงจร

Convenience
Stores
ประมาณ 20 ป
จําหนาย
รถจักรยานและ
อะไหล
รถจักรยานทุก
ประเภท
ปานกลาง
ราคาไมแนนอน
ขึ้นอยูกับราคา
วัตถุดิบ
ในเมือง
ไมมี
มีบริการหลังการ
ขายใหแกลูกคา
ครบวงจร

เลงจักรยาน
Convenience
Stores
ประมาณ 6 ป
จําหนาย
รถจักรยานและ
อะไหล
รถจักรยานทุก
ประเภท
ปานกลาง
ราคาไมแนนอน
ขึ้นอยูกับราคา
วัตถุดิบ
ในเมือง
ไมมี
มีบริการหลังการ
ขายใหแกลูกคา
ครบวงจร
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แผนภาพที1่ : แผนภาพแสดงรานจักรยานในจังหวัดตรัง

ที่มา : www.google.com

สวนแบงการตลาด
สวนแบงการตลาดของธุรกิจจักรยานในจังหวัดตรัง สามารถแบงได ดังนี้

ลิข

แผนภาพที่2: แผนภาพแสดงสวนแบงการตลาดของธุรกิจจักรยานในจังหวัดตรัง

ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ, 2551
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2. ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ
2.1. ปญหาจากการผลิต อันเนื่องมาจาก
1.1.1 การพยากรณยอดขายที่ไมแนนอน

แผนภาพที3่ : แผนภาพแสดงยอดขายของรานเจียมจักรยาน, 2551

ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ, 2551

จากกราฟแสดงยอดขายของรานเจียมจักรยาน เห็นไดวา ยอดขายมีการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะไมคงที่อยูตลอดเวลา ซึ่งมีผลมาจากปจจัยหลายดาน ไดแก
1. สภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด
2. ราคายางพารา มีผลตอยอดขาย คือ เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น ผูบริโภคจะมีอํานาจในการ
ซื้อสินคามากขึ้นตามไปดวย
3. ฤดูกาล เชน ชวงฤดูฝน ยอดขายมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากฝนตกทําใหการเดินทางไม
สะดวก
4. ชวงเทศกาล เชน วันปใหม วันเด็ก ยอดขายมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น เพราะชวงนี้จะมีงาน
เทศกาลประจําป ซึ่งจะมียอดการสั่งซื้อรถจักรยานเพื่อไปทําการจับรางวัล
5. ชวงปด/เปดเทอม การศึกษาของนักเรียน ชวงนี้ยอดขายจะมีการเพิ่มสูงขึ้น โดยชวงปด
เทอมยอดขายจะสูงกวาเปดเทอม เนื่องจากผูปกครองจะซื้อรถจักรยานเปนของรางวัลใหกบั นักเรียน
6. ราคาน้ํามัน เนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหผูบริโภคหันมาใชรถจักรยานมากขึ้น
จากปจจัยตางๆ ขางตนบางประการ จึงทําใหทางรานเจียมจักรยานไมสามารถที่จะพยากรณ
ยอดขายสินคาที่แนนอนได
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1.1.2 วัตถุดิบที่มีราคาสูงเพิ่มมากขึ้น
ปจจุบันกรมการคาภายในไดปรับราคาแนะนําสินคาเหล็กทุกประเภทขึ้นกิโลกรัมละ 7 บาท
ในชวงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ซึ่งเปนราคาทีส่ ูงขึ้นกวาราคาที่มีการปรับขึ้นครั้งกอนในเดือน
กุมภาพันธ 2551 โดยเฉลี่ยถึงกวา 23% สงผลใหดัชนีราคาเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กทีใ่ ชในการ
กอสรางในชวง 5 เดือนแรกของปนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นถึง 44.7% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป
กอน ซึ่งราคาที่ปรับสูงขึ้นนีไ้ ดสงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจกอสรางอยางหนัก ศูนย วิจัยกสิกร
ไทยไดวิเคราะหถึงแนวโนมของราคาเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กในชวงครึ่งหลังของป 2551 โดยมี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
ประเทศไทยยังไมมีอุตสาหกรรมผลิตเหล็กตนน้ําในประเทศ จึงจําเปนตองนําเขาเหล็กกึ่ง
วัตถุดิบเขามาเพื่อนํามาผลิตตอในขั้นกลางและขั้นปลาย ทําใหไดรบั ผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาเหล็กในตลาดโลกโดยตรง ซึ่งความผันผวนดังกลาวเปนผลมาจากแรงหนุนทั้งดานบวกและดาน
ลบดังนี้
ปจจัยที่จะกดดันใหราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้น
1. ราคาถานหิน ตนทุนหลักในการผลิตมีทิศทางเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากอุปทานที่ตึงตัวที่อาจจะ
กินเวลานานถึงประมาณ 18 เดือนตอจากนี้ ซึ่งไดมีการคาดการณวาตัวเลขราคาถาน Coking coal
ของปนี้อาจขึ้นไปสูงถึง 300 ดอลลารฯ ตอตัน แสดงวาแนวโนมทิศทางราคาถานหินในชวงครึ่งหลัง
ของปนี้นาจะสูงขึ้นอีก
2. ราคาน้ํามันตนทุนหลักในการขนสงยังมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง
3. อุปสงคของจีนที่เรงตัวขึน้ หลังเกิดเหตุธรณีพิบัติภัย ทําใหจีนจําเปนที่จะตองใชเหล็ก
จํานวนมากในการบูรณะซอมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงอาจมีการพิจารณา
ปรับปรุงอาคารและและระบบสาธารณูปโภคเดิมใหปลอดภัยขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอุปสงคของเหล็กสูงขึ้น
ในระยะยาว การเก็งกําไรในตลาดโภคภัณฑหลังคาเงินดอลลารออนตัวลงอาจทําใหราคาเหล็กใน
ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นได เนื่องจากความวิตกเรื่องราคาถานหินและวัตถุดิบเหล็กทีเ่ ปนปจจัย การผลิต
จะเพิ่มสูงขึ้น

ปจจัยที่จะสงผลใหราคาเหล็กลดลง
แนวโนมเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคที่ชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลังของป 2551 ทั้งจากภาวะเงิน
เฟอและแนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในหลายๆ ประเทศ สงผลกระทบตอการลงทุนตางๆ ที่อาจ
ชะลอตัวลง ซึ่งในสวนของประเทศไทยเองยังตองเผชิญกับปญหาความมั่นคงของเสถียรภาพของ
รัฐบาลซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นนักลงทุน ซึ่งปจจัยดังกลาว อาจสงผลใหอุปสงคเหล็กมีแนวโนมชะลอ
ตัวลงดวย

7

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

สําหรับผลตอธุรกิจไทยนั้น คาดวาราคาสินคาเหล็กที่อาจจะยังคงอยูในระดับสูง ในชวงครึ่ง
หลังของปยังนาจะสงผลตอตนทุนของหลายธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจรถจักรยาน
โดยตรง ดังนั้นแนวทางหนึง่ ที่อาจจะบรรเทาปญหาดังกลาวได คือ การวางแผนรวมกันทั้งทางภาครัฐ
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อประเมินถึงทิศทางแนวโนมของราคา และเพื่อใหทุกฝายสามารถวาง
แผนลวงหนาในการรองรับปญหาราคาสินคาเหล็กที่สงู ขึ้นดังกลาว
ที่มา : สยามธุรกิจ (ฉบับที่ 905 ประจําวันที่ 18-6-2008 ถึง 20-6-2008)
จากผลที่ราคาเหล็กในปจจุบันที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสวน
ประกอบรถจักรยาน จําเปนตองปรับราคาชิ้นสวนประกอบขึ้นตามราคาเหล็ก โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ของราคา (ดังแสดงไวตามตารางที่ 3)
ตารางที่ 3: แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาสวนประกอบรถจักรยาน ของ ป 2550 – 2551 (%)

สินคา
1. รถจักรยานเสือภูเขา (MOUNTAIN BIKE)
2. รถจักรยาน BMX
3. รถจักรยานสําหรับเด็ก

ป 2550 (%)
5%
5%
5%

ป 2551 (%)
20%
20%
20%

ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ
จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา อัตราสวนราคาสวนประกอบของรถจักรยานเสือภูเขา,
รถจักรยาน BMX และรถจักรยานสําหรับเด็ก เพิ่มขึ้นถึง 5% และ 20% ในป 2550 และ ป 2551
ตามลําดับ
2.2 การตลาด อันเนื่องมาจาก คูแขงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมาก โดยมีการใชกลยุทธ
การตัดราคากันและไมมีการสงเสริมการตลาด
ธุรกิจจึงตองมีการวางแผนกําหนดกลยุทธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหเพียงพอตอ
ความตองการของผูบริโภครวมถึงการลดตนทุนในการดําเนินงานของกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแขงขันกับคูแขง
3. ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
จากการที่กิจการไดรับผลกระทบจากการเขามาของคูแขงขันที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ตนทุนของ
สินคาที่สูงขึ้น รวมถึงการผลิตสินคาของกิจการที่ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา สงผลกระทบ
ในระยะสั้น และระยะยาว โดยสามารถระบุผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นไดดังนี้
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3.1 ผลกระทบระยะสั้น รายไดลดนอยลงเกิดความไมแนนอนของรายรับและในกรณีสนิ คาไม
เพียงพอตอความตองการของลูกคาทําใหสูญเสียโอกาสในการจําหนายสินคาของกิจการ
3.2 ผลกระทบระยะยาว สูญเสียความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ ซึ่งทําใหไมสามารถ
แขงขันในธุรกิจจักรยานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงคของการศึกษา
4.1 เพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินกิจการภายในธุรกิจจักรยาน
4.2 เพื่อการศึกษาวิเคราะหกลยุทธทางการแขงขัน
4.3 เพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ

5. ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา
5.1 ศึกษาขอมูล (ปฐมภูมิ) โดยวิธีการสัมภาษณโดยตรงกับเจาของกิจการ เกี่ยวกับสภาพ
โดยรวมดานการบริหารงานของกิจการ ระบบการทํางาน และสภาพการแขงขันทาง
การตลาด
5.2 ศึกษาขอมูล (ทุติยภูม)ิ จากสิ่งพิมพ งานวิจัย วิทยานิพนธ รวมถึงหนังสือและบทควา
ทางวิชาการที่เกี่ยวของ
5.3 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปผลการศึกษา
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ระยะสั้น
6.1.1 ทําใหทราบสภาพธุรกิจจักรยานในปจจุบัน และคูแขงขัน
6.1.2 ทําใหสามารถจัดระบบตนทุนตางๆภายในรานใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดบริษัท
6.1.3 ทําใหสามารถนําเสนอสินคาและบริการที่ตรงความตองการของลูกคาและสามารถที่จะ
รักษาสวนแบงการตลาด และผลกําไรของทางรานไมใหนอยลงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
6.2 ระยะยาว
6.2.1 ทําใหสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดแบบยั่งยืน
6.2.1 ทําใหกิจการมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันได
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บทที่ 2

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาคนควาเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของธุรกิจจักรยาน: ศึกษาเฉพาะธุรกิจจักรยาน จังหวัดตรัง”
ผู ศึ ก ษาได ศึ ก ษาค น คว า ทฤษฎี เอกสาร และองค ค วามรู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ นํ า มาประกอบการ
สนับสนุนการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาไปใชประโยชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ของการศึกษาที่
กําหนดไว
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษาถึงการวิจัยเพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนธุรกิจของบริษัท ไดแก
2.1 เครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
2.1.1 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
2.1.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป
• การวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model)
2.1.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
• หวงโซคุณคา (Value Chain)
2.1.1.3 การวิเคราะห SWOT Analyze และ Tows Matrix
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ และระดับกลยุทธ
2.1.2.1 กลยุทธระดับกลุมบริษัท (Corporate Strategy)
2.1.2.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)
2.1.2.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับกลยุทธการตลาด
2.2.1 โปรแกรมทางการตลาด
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM)
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2.1 เครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic
Management Process) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
แผนภาพที4่ : แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ

สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก
(Internal/External
Environments)

โครงสรางและระบบภายใน
ภาวะผูนํา
วัฒนธรรมองคกร
การสื่อสาร
ทรัพยากรมนุษย
การบริหารความเปลี่ยนแปลง

ความสามารถหลัก
(Core
Competency)

การสรางกลยุทธ
(Strategy
Formulation)

พันธะกิจ
วิสัยทัศน
การสรางคุณคา
ความสามารถหลักในการแขงขัน

การดําเนินกลยุทธ
(Strategy
Implementation)

การควบคุมกลยุทธ
(Strategy
Control)

Formative
Summative

Valuable
Rare
Nonsubstitutable
Costly to imitation

เวลา
งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
Feedback

การประเมินกลยุทธ
(Strategy
Evaluation)

ที่มา : ทรรศนะ บุญขวัญ, เอกสารการสอนอาจารย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environmental Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกจะประกอบดวยสภาพแวดลอมทั่วไป และ
สภาพแวดลอมการแขงขันขั้นตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย
• ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสภาพแวดลอมโดยทั่วไป (Scanning for early
signals of potential changes and trends in the general environment)
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• ติดตามจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง (Monitoring changes to see if a trend emerges from
among those spotted by scanning)
• คาดการณผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่เกิดขึ้น(Forecasting projections of
outcomes based on monitored changes and trends)
• ประเมินระยะเวลาและความสัมคัญของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่มีตอการจัดการเชิงกล
ยุทธของบริษทั (Assessing the timing and significance of changes and trends on the
strategic management of the firm)

แผนภาพที่ 5: แผนภาพแสดงสภาพแวดลอมภายนอก (External Environments)
โลกาภิวัฒน

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

New Entrants

การคุกคามจากผูมาใหม

Suppliers

อํานาจตอรองของ
ผูขาย

Industry Competitors

อํานาจตอรองของ
ผูซื้อ

Buyers

การแขงขันของผูอยูใน
อุตสาหกรรม

Substitutes

การคุกคามจากสินคาหรือบริการ
ทดแทน

กฎหมายและการเมือง

โครงสราง

สังคมและวัฒนธรรม

ที่มา : ทรรศนะ บุญขวัญ, เอกสารการสอนอาจารย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญ แตอาจจะ
ไมใชสิ่งแวดลอมที่เขามาเกี่ยวของกับองคการโดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป มีตัวแบบใน
การพิจารณา คือ PEST Environment ไดแก
กฎหมายและการเมือง (Political Environment –P)
• กฎหมายปองกันการทุมตลาด (Antitrust laws)
• กฎหมายเกี่ยวกับภาษี (Taxation laws)
• นโยบายการผอนคลายกฎระเบียบ (Deregulation philosophies)
• ปรัชญาและนโยบายดานการศึกษา (Educational philosophies and policies)

เศรษฐกิจ (Economic Environment –E)
• อัตราเงินเฟอ (Inflation rates)
• อัตราดอกเบี้ย (Interest rates)
• ดุลการคา (Trade deficits or surpluses)
• งบประมาณแผนดิน (Budget deficits or surpluses)
• อัตราการออม (Personal savings rate)
• รายไดประชาชาติ (Gross domestic product)

สังคมและวัฒนธรรม (Sociological Environment –S)
• การยอมรับสตรีในการทํางาน (Women in the workplace)
• ความหลากหลายของแรงงาน (Workforce diversity)
• ทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Attitudes about quality of work life)
• การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม (Concerns about environment)
• ศาสนา (Religion)
เทคโนโลยี (Technology Environment –T)
• นวัตกรรมของสินคา (Product innovations)
• การประยุกตใชความรู (Applications of knowledge)

13
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•

คาใชจายสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา (Focus of private and government-supported
R&D expenditures)
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม (New communication technologies)

ประชากร (Demographic Environment –D)
• จํานวนประชากร (Population size)
• โครงสรางอายุ (Age structure)
• การกระจายตัวทางภูมิประเทศ (Geographic distribution)
• การผสมผสานกันดานเชื้อชาติ (Ethnic mix)
• การกระจายตัวของรายได (Income distribution)

โลกาภิวัฒน (Globalization Environment –G)
• เขตการคาเสรี (Free trade areas)
• ตลาดโลก (Global markets)
• การเคลื่อนยายของทรัพยากรโลก (Word resources movement)
• ความแตกตางของแตละประเทศ (Country differences)
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การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis)
Michael E. Porter ไดเสนอ Five Forces Model ที่มีปจจัย 5 ประการซึ่งมีอิทธิพลตอสภาพ
อุตสาหกรรม ไวดังนี้

แผนภาพที่ 6: แผนภาพแสดงสภาพอุตสาหกรรม (Industry Environments)

คูแขงใหม

การคุกคามจากผูมาใหม

อํานาจตอรองของ
ผูขาย

ผูขาย

อํานาจตอรองของผู
ซื้อ

ผูซื้อ

การแขงขันของผูอยูใน
อุตสาหกรรม

การคุกคามจากสินคาหรือบริการทดแทน

สินคา

ที่มา : ทรรศนะ บุญขวัญ, เอกสารการสอนอาจารย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms) หมายความวา ระดับการ
แขงขันของอุตสาหกรรมทีก่ ิจการดําเนินงานอยูมีความรุนแรงระดับใด แนวโนมของตลาดมีโอกาส
ขยายตัวมากนอยแคไหนทั้งในระดับประเทศหรือระดับโลก ขึ้นอยูกับจํานวนและความสามารถในการ
แขงขัน
• จํานวนและความสามารถในการแขงขันของคูแขง
• การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
• โครงสรางของตนทุน
• ตนทุนการเปลี่ยนแปลง
• ขอจํากัดในการออกจากอุตสาหกรรม
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ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม (Threats of New Entrants) หมายความวา อุตสาหกรรมที่กิจการ
ดําเนินงานอยูมีโอกาสที่คูแขงรายใหมๆจะเขาสูอุตสาหกรรมไดยากหรืองายเพียงใด ขึ้นอยูกับ
• การประหยัดตอขนาด
• ความแตกตางในสินคา/บริการ
• ความตองการเงินทุน
• ตนทุนการเปลี่ยนแปลง
• การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย
• นโยบายรัฐ
อํานาจตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers) หมายความวา องคกรมี
ความสามารถในการตอรองกับผูขายไดมากนอยเพียงใด
• จํานวนผูขาย
• สินคาที่สามารถทดแทน
• ตนทุนการเปลี่ยนแปลงผูข าย

อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) หมายความวา โอกาสที่ลูกคาจะหันไป
ใชสินคาของคูแ ขงขันหรือสินคาชนิดอื่นมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
• จํานวนผูซื้อ
• ปริมาณการซื้อ
• ตนทุนการเปลี่ยนแปลงของผูซื้อ

ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threats of Substitute Products) หมายความวา สินคาหรือ
บริการที่กจิ การผลิตออกมาจําหนาย มีโอกาสที่สินคาอื่นจะเขามาทดแทนสินคาทีก่ ิจการของเราทํา
การผลิต ขึ้นอยูกับ
• ตนทุนการเปลี่ยนแปลงของผูซื้อ
• ราคาของสินคาทดแทน
• คุณภาพและประสิทธิภาพของสินคาทดแทน
จะเห็นไดวาการแขงขันในอุตสาหกรรมจะเกี่ยวของกับเรื่องหลักๆ คือ คุณคาที่มีตอลูกคา,
จํานวนคูแขง, ความแตกตาง และขอจํากัดในการเขา-ออกอุตสาหกรรม
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environmental Analysis)
เปนการตรวจสอบทรัพยากรและความสามารถของ
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การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายใน
องคกร เพื่อระบุจุดออนและจุดแข็งขององคกร

• หวงโซคณ
ุ คา (Value Chain)

แผนภาพที่ 7: แผนภาพแสดงการวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา Value Chain

ที่มา : Michael E. Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior
Performance
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (Value Chain Analysis)

หวงโซคุณคา (Value Chain) เปนแผนภาพแสดงการเคลื่อนยายสินคาเริ่มตั้งแตวตั ถุดิบ
จนถึงมือลูกคา (Shows how a product moves from raw-material stage to the final customer)
แตละกิจกรรมในหวงโซคุณคานั้นคือ Value Drivers หรือ กิจกรรมที่สรางคุณคาใหกับธุรกิจ ดังนั้น
การใชหวงโซคุณคาจึงสามารถใชวิเคราะหตนทุน เชน ทําการเปรียบเทียบตนทุนในแตละกิจกรรมใน
หวงโซคุณคาของเราเทียบกับคูแขง หรือใชวิเคราะหมูลคาเพิ่มจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ หรือใช
ตรวจสอบความสอดคลองของกลยุทธตา งๆ ในแตละกิจกรรมบนหวงโซคุณคา
หวงโซแหงคุณคาเปนแนวความคิดที่ (Michael E. Porter) ไดเสนอไวในป ค.ศ. 1985 โดย
ไดใหความเห็นวา ความสามารถในการแขงขันององคการเกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
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องคกร
โดยที่กิจกรรมเหลานั้นสามารถลดตนทุนใหแกองคการเพื่อใชกลยุทธในการเปนผูนาํ ดาน
ราคา (cost leadership) หรือชวยในการสรางความแตกตางในสินคาและบริการ (differentiation) โดย
จะตองมีการวิเคราะหถึงกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้รวมทั้งความสัมพันธระหวางกิจกรรมเหลานี้เพื่อ
ศึกษาถึงการไดเปรียบทางการแขงขันของแตละองคการ
Porter จึงไดเสนอแนวคิดเรื่องหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ซึ่งเปนแบบจําลองการ
เคลื่อนยายสินคาเริ่มตั้งแตวัตถุดิบจนถึงมือลูกคา แตละกิจกรรมในหวงโซคุณคา คือ value driver
หรือกิจกรรมที่สรางคุณคาใหกับธุรกิจ โดยแบงกิจกรรมตาง ๆ ในองคการออกเปน 2 ประเภทคือ
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) – กิจกรรมพื้นฐานในการผลิตสินคาหรือบริการ จัดเปน
กิจกรรมหลักซึ่งแบงตามลักษณะหลักๆ ของกิจกรรมที่จะตองเกี่ยวของในแตละวัน ไดแก 5 งานหลัก
คือ
- Inbound logistics: กิจกรรมจัดหาและจัดเก็บทรัพยากรนําเขาขององคกร เชน การ
ขนสงวัตถุดิบ, การจัดการคลังสินคา
- Operations: กิจกรรมแปรทรัพยากรนําเขาใหเปนสินคาหรือบริการ เชน การผลิต, การ
ประกอบ หรือ การควบคุมคุณภาพ
- Outbound logistics: กิจกรรมที่เกี่ยวของกับรวบรวม จัดเก็บ และสงมอบสินคาแกลูกคา
เชน การจัดเก็บผลิตภัณฑ หรือการขนสง
- Marketing and sales: กิจกรรมที่ทาํ การนําเสนอสินคาหรือบริการแกลูกคา เชน การ
จัดหาชองทางการจัดจําหนาย การโฆษณา หรือการบริหารตราสินคา
- Service: กิจกรรมที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อรักษาคุณคาของผลิตภัณฑ เชน การ
ใหการฝกอบรม, การซอมบํารุง
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) – กิจกรรมที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมหลัก ซึ่งกิจกรรม
เสริมตาง ๆ ทีส่ ําคัญไดแก
- Procurement : กิจกรรมจัดหา จัดซื้อทรัพยากรนําเขาขององคกร เชน การจัดซื้อ
วัตถุดิบ การจัดหาผูขาย
- Technological development : กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ หรือการ
พัฒนาเทคโนโลยีหลักขององคกร
- Human resource management : กิจกรรมจัดหา จัดจาง ฝกอบรม พัฒนา และการ
บริหารคาตอบแทนบุคลากรในองคกร
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- Firm infrastructure : กิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานสวนอื่นๆ ในหวงโซคุณคา เชน
การบริหารการเงิน บัญชี กฎหมาย
การวิเคราะหกจิ กรรมตาง ๆ ในสายโซแหงคุณคาทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนจะ
ทําใหผูประกอบการเห็นภาพอยางเปนระบบวาในแตละกิจกรรมทีส่ ําคัญนั้น บริษัทของเราทําอะไร
ไปบาง จากนั้นก็ทําการประเมินวากิจกรรมเหลานั้น กิจกรรมใดเปนจุดแข็ง เปนความเชี่ยวชาญ
หลัก (Core competency) ของเรา และกิจกรรมใดเปนจุดออนที่ควรปรับปรุง หรือแกไข
การวิเคราะห SWOT

การวิเคราะหจดุ ออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อชวยผูบริหารในการกําหนดกลยุทธ การ
วิเคราะห SWOT จะทําใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยทีม่ อี ิทธิพลตอการทํางาน จุดแข็งเปนความสามารถ
ที่จะตองใชเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนเปนลักษณะที่ตอ งแกไข โอกาสเปนสถานการณซึ่งมี
ศักยภาพขอไดเปรียบซึ่งชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย สวนอุปสรรคเปนปญหา วิกฤตที่จะทําใหบริษัท
ไมสามารถบรรลุเปาหมายได
S: การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) เปนการพิจารณาถึงขอดีเดน หรือจุดแข็งของผลิตภัณฑ
หรือของบริษทั โดยวิเคราะหจากสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ของบริษัท และสิง่ แวดลอมภายใน การ
ทราบถึงจุดแข็งจะนําไปใชในการกําหนดกลยุทธการตลาด (4Ps) เปนความแข็งแกรงที่กิดจากสิ่
แวดลอมภายใน
W: การวิเคราะหจุดออน (Weakness) เปนการวิเคราะหขอเสีย หรือปญหาที่เกิดจาก
สวนผสมทางการตลาด (4Ps) ซึง่ วิเคราะหจากสิง่ แวดลอมภายในบริษทั การทราบถึงจุดออนจะชวยให
บริษัทหาวิธีการแกปญหานัน้ และสามารถเปลี่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็งได
O: การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบหรือปจจัยที่
เอื้ออํานวยใหแกบริษัท โดยวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหถงึ โอกาสจะชวยให
บริษัทกําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองโอกาสของบริษัท
T: การวิเคราะหอุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหขอจํากัดซึง่ เนื่องมาจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก การทราบถึงอุปสรรคหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจะนําไปปรับปรุงกลยุทธการตลาดเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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แผนภาพที่ 8: แสดงการวิเคราะหอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (SWOT)

ที่มา : www.wikimedia.org
TOWS Matrix

TOWS Matrix เปนการสรางกลยุทธจากขอมูลที่ไดจากการทํา SWOT Analysis ดวยการนํา
ขอมูลที่ประกอบดวย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสรางกลยุทธไดใน 4
ลักษณะ คือ
1. กลยุทธ Strengths-Opportunities (SO) หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็งและมีโอกาสในการ
เจริญเติบโตไดอีก ทําใหธุรกิจสามารถขยายการลงทุนเพิ่มไดอีก
กลยุทธ SO ถือวาอยูในตําแหนงรุกราน (Aggressive) กลยุทธที่ควรนมาใชคือ
• การเจาะตลาด (Market Penetration)
• การพัฒนาตลาด (Market Development)
• การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)
• การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration)
• การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration)
• การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration)
• การกระจายธุรกิจที่แตกตางไปจากเดิม (Conglomerate Diversification)
• การกระจายธุรกิจสูศูนยกลาง (Concentric Diversification)
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• การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal Diversification)
• กลยุทธผสม (Combination)
2. กลยุทธ Strengths-Threats (ST) หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็ง แตมีอุปสรรคจากคูแขงขัน หรือ
ปจจัยอื่น ๆ ธุรกิจจึงควรหลีกเลี่ยงอุปสรรค
กลยุทธ (ST) ถือวาอยูในตําแหนงการแขงขัน (Competitive)
• การเจาะตลาด (Market Penetration)
• การพัฒนาตลาด (Market Development)
• การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)
• การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration)
• การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration)
• การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration)

3. กลยุทธ Weaknesses-Opportunities (WO) หมายถึง ธุรกิจมีจุดออน เชน ขาดเงินทุน
หรือขาดความเชี่ยวชาญในการผลิต หรืออาจมีจดออนอื่น ๆ ที่ทําใหไมสามารถคงอยูได
ธุรกิจควรคนหาวิธีในการเปลี่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็งเพราะยังมีโอกาสหรือชองทางในการ
ทําธุรกิจอยูมาก
กลยุทธ (WO) ถือวาอยูในตําแหนงการอนุรกั ษ (Conservative)
• การเจาะตลาด (Market Penetration)
• การพัฒนาตลาด (Market Development)
• การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)
• การกระจายธุรกิจสูศูนยกลาง (Concentric Diversification)
4. กลยุทธ Weaknesses-Threats (WT) เปนสภาวการณที่เลวรายที่สุด เพราะนอกจากธุรกิจ
จะมีจุดออนในตนเองแลว ยังมีอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจดวย จึงควรพิจารณาเลิกกิจการ
หรือแสวงหาความรวมมือกับธุรกิจอื่น
กลยุทธ (WT) ถือวาอยูในตําแหนงการตั้งรับ (Defensive) กลยุทธที่ควรนํามาใชคือ กลยุทธ
การตัดทอน (Retrenchment Strategy)
• การไมลงทุน (Divestiture)
• การเลิกการดําเนินงาน (Liquidation)
• การเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest)
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• การปรับเปลี่ยน (Turnaround)
• การลมละลาย (Bankruptcy)
แผนภาพที่ 9: แสดงการวิเคราะหอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (SWOT / TOWS Matrix)

Internal Factor

Strengths

Weaknesses

Opportunities

S-O strategies

W-O strategies

Threats

S-T strategies

W-T strategies

External Factor

ที่มา: Google; http://www.quickmba.com/strategy/swot

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategies)
หมายถึงกลยุทธที่ระบุวากิจการอะไรที่ดําเนินการอยู ใชกลยุทธอยางไรที่สรางความเขมแข็ง
ทางดานตําแหนงทางการแขงขันขององคกร และมีการจัดสรรทรัพยากรอยางรระหวางธุรกิจ (ศิ
ริวรรณ เสรีรตั น ปริณ ลักษิตานนท และสมชาย หิรัญกิตติ 2537: 62) โดยควรมีการกําหนดขอบเขต
และเปาหมายเฉพาะในเรื่องใด จึงจะตอบสนองตอภารกิจหลักของบริษัท และความเชื่อทางกลยุทธ
กิจการ ซึ่งแบงออกเปน
1. กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) มุงสรางอัตราการเติบโตทีม่ ากกวาเมื่อเทียบกับตลาด
มักใชการพัฒนาตลาดใหม (Market Development-ตลาดใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา (Product
Development) วิธีการใหม (New Process) หรือเจาะตลาดเพิ่ม (Market Penetration-ตลาดใหม
สินคาเกา) กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโตหมายถึงรายไดทมี่ าก
ขึ้น ราคาหุนที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผูนํา แตการเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนําไปสูความไมมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธในกลุม นี้ไดแก
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• Concentration on a Single Product or Services เปนการสรางการเติบโตดวยสินคาหรือ
บริการเพียงอยางเดียว เชน McDonald ที่มีสินคาหลักเพียงอยางเดียว คือ แฮมเบอเกอร และใชการ
เจาะตลาดเพิม่ ไปยังพื้นที่ใหมๆ ดวยการรักษามาตรฐาน/คุณภาพ/ความสะอาด สาเหตุทบี่ ริษทั เลือก
กลยุทธนี้มักจะมาจากการที่มีทรัพยากรไมเพียงพอ ที่อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงหากมีการตกต่ําของ
สินคาหรือบริการนั้น มีการประมาณการวาสินคาราวๆ 80% ของวันนี้จะไมมขี ายในสิบปขางหนา ซึ่ง
หมายความวาในอีกสิบปขา งหนาจะมีสินคาที่ไมเคยมีมากอนถึง 80%
• Concentric Diversification เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มสินคาหรือบริการใหมที่
สอดคลองกับสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว ซึ่งอาจสอดคลองในเรื่องเทคโนโลยี know-how สาย
ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย หรือฐานลูกคา กลยุทธนี้จะสรางตําแหนงการแขงขันที่แขงแกรง
ได
• Vertical Integration เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจที่มอี ยูสองทิศทาง คือ 1)
การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังชองทางการจัดจําหนาย
ของสินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายขึ้น และสามารถควบคุมตนทุนขายได 2) การ
รวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือ
ใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษทั สามารถควบคุมตนทุน และคุณภาพของปจจัยนําเขา
นอกจากนี้การใช Vertical Integration ยังทําให Market Power และ Barrier to Entry แตจะมีความ
เสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกลชิด
• Horizontal Diversification เปนการสรางการเติบโตจากการซื้อ การควบรวม กิจการของ
คูแขง กลยุทธนี้คลายกับ Concentric Diversification ความแตกตางก็คือ Horizontal Diversification
จะมุงเนนการเพิ่มสินคาหรือบริการจากการซื้อบริษัทคูแ ขงเทานั้น
• Conglomerate Diversification เปนการสรางการเติบโตจากการมีสินคาหรือบริการใหมที่ไม
เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่มีอยูเลย ซึ่งจะสรางความไดเปรียบในลักษณะของกลุมบริษทั ที่ไมมี
ความสัมพันธกัน
2. กลยุทธคงตัว (Stability Strategies) กลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด
หรือตําแหนงทางการแขงขันของบริษัทไว เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา หรือมีคูแขง
รายใหมที่เขมแข็งเขามาในตลาด หรือสภาวการณผันผวน
• Leadership กลยุทธการมุงเปนผูนําตลาดดวยการดึงดูดลูกคาจากคูแขงที่ออนแอ เนื่องจาก
ในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําใหเฉพาะบริษัททีเ่ ปนผูนาํ ตลาดเทานั้นที่สามารถทํากําไร
และอยูรอดได
• Niche กลยุทธการมุงสรางความแขงแกรงในบางตลาดที่มีความชํานาญและมีตําแหนงการ
แขงขันที่เขมแข็ง
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• Harvest กลยุทธการมุงทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพิ่ม ลดคาใชจายตางๆ ลง จะชวยลด
ปญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจตองขายธุรกิจหรือออกจากอุตสาหกรรมนี้
• Quick Divest กลยุทธการขายธุรกิจทิ้งอยางรวดเร็วในชวงตนเริ่มตกต่าํ ของอุตสาหกรรม
3. กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies) เปนกลยุทธการปรับตัว ดวยการเปลีย่ นแปลง
ขนาดองคกร ลดตนทุน ปรับโครงสราง ขายธุรกิจ หรือลมละลาย เปนกลยุทธที่ใชในสถาการณที่ไมดี
เชนการไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ เศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทก็มีฐานะทางการเงินไมดี
• Retrenchment กลยุทธเพือ่ ปรับเปลี่ยนเนื่องจากไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ หรือ
ประสิทธิภาพ/คุณภาพตกต่าํ เปนการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมตัวแขงขันอีกครั้งหนึ่ง เชน การทํา
Reengineering องคกร หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
• Turnaround กลยุทธเพื่อพลิกสถานการณเลวรายของบริษัท โดยเฉพาะทางดานการเงิน จึง
เปนการปรับเปลี่ยนจํานวนมาก มีความรุนแรง ดวยการควบรวมกิจการ ปรับโครงสรางหนี้ ขาย
สินทรัพย ลดขนาดองคกร หรือเปลี่ยนผูน ําองคกร
• Divest กลยุทธการขายบางสวนของบริษทั กรณีที่กลยุทธ Harvest หรือ Turnaround ไม
ประสบความสําเร็จ
• Liquidation กลยุทธการเลิกกิจการดวยการขายสินทรัพยทั้งหมด หรือหยุดการดําเนินงาน
ทั้งหมด เพื่อหยุดการขาดทุนกอนที่จะลมละลาย
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategies)
หมายถึงการคนควาหาถึงวิธีการทีบ่ ริษทั ควรจะทําการแขงขันในแตละธุรกิจ หรือหนวยธุรกิจ
ซึ่งบริษัทจะตองพยายามสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันโดยตองมีความสัมพันธเปนเรื่องเดียวกับ
ธุรกิจระดับบริษัท แตขอความจะมีความชัดเจนและมีรายละเอียดมากกวา ซึ่งประกอบดวย
1. กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) – กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิง
การแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวา ความเสี่ยงของการใชกลยุทธผูนําดานตนทุน
ไดแก
• งายตอการลอกเลียนแบบ
• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกคา
Low-Price Strategy – กลยุทธราคาต่ํา เหมาะกับสินคาหรือบริการที่มีขอจํากัดในการ
สรางความแตกตางในคุณสมบัติ และคุณภาพ โดยการเสนอราคาต่ํากับลูกคาตอง
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พิจารณาทั้งหวงโซคุณคา เชน หากบริษทั มีตนทุนในการผลิตต่ํา แตคาขนสงสูงก็จะไม
ประสบความสําเร็จในการใชกลยุทธนี้
2. กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) – กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันดวยความแตกตางของสินคา/บริการ ความเสีย่ งของการใชกลยุทธความแตกตาง
ไดแก
• การเสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการ หรือลูกคารูสึกวาไมคุมกับราคา
• การเลียนแบบจากคูแขง

Innovation Strategy – กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมใหม ซึง่ แยกออกเปน Operational
Innovation ทีม่ ุงนวัตกรรมในการลดตนทุน เพิ่มคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และ
Strategic Innovation ที่มุงนวัตกรรมในการเพิ่มคุณคา บริษัททีเ่ ลือกใชกลยุทธนี้
จําเปนตองใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา

3. กลยุทธแบบมุง เนน (Focus) – กลยุทธทมี่ ุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนน
ความชํานาญในตลาดบางตลาด (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือ
พื้นที่บางพื้นที่ และองคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับการสราง
ความแตกตางและการเปนผูนําดานตนทุน
• กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) – กลยุทธที่
สรางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวยตนทุนต่ํา
• กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy) – กล
ยุทธทสี่ รางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวย
ความแตกตาง

ปจจัยที่สนับสนุนการใชกลยุทธแบบมุงเนน
• ตลาดขนาดเล็กทําใหบริษัทใหญไมคุมในการเขาสูตลาด
• บริษัทมีทรัพยากรที่จํากัดสําหรับการแขงขันในตลาดขนาดใหญ
• บริษัทสามารถแขงขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาตลาดใหญที่มีคูแขง
จํานวนมาก
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• การเลือกกลยุทธแบบมุงเนนทําใหองคกรสรางคุณคาในหวงโซคุณคาไดงายและมี
ทิศทางทีช่ ัดเจน
ความเสี่ยงเสีย่ งของการใชกลยุทธแบบมุง เนน ไดแก
• ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป
• คูแขงที่อยูในตลาดใหญอาจเขาสูตลาดเฉพาะ
• ความตองการของลูกคาตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดวยสินคา/บริการทั่วไป

แผนภาพที่ 10: รูปแสดงการเลือกใชกลยุทธพื้นฐาน

ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

ตนทุน

ความเปน



กวาง

ขอบเขตการแขงขัน

ลิข

แคบ

ที่มา : ทรรศนะ บุญขวัญ, เอกสารการสอนอาจารย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สาเหตุสําคัญที่การดําเนินกลยุทธลมเหลว คือ การที่องคกรทํากลยุทธแบบเหวีย่ งแห ไร
ทิศทาง จึงไมสามารถมีตําแหนงในการแขงขัน (Competitive Position) ที่เขมแข็งได ปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดตําแหนงในการแขงขันมีดวยกัน 2 ประการ ไดแก สวนแบงการตลาด (Market share) ที่
สรางพลังทางการตลาด (Market power) ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) และ
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ความภักดีตอสินคา/บริการ สวนปจจัยอีกประการไดแก ความสามารถหลัก (Core competencies)
ขององคกร ที่สรางความแตกตางของสินคา/บริการ
การเลือกกลยุทธตามวัฎจักรธุรกิจ

Initial Stage:
เกี่ยวของกับการลงทุนเริม่ ตน ในชวงนี้บริษัทเนนการพัฒนาความสามารถในการแขงขันที่
แตกตางจึงตองการใชทรัพยากรจํานวนมาก กลยุทธที่เหมาะสําหรับชวงนี้คือ Share-building
strategy ที่มุงพัฒนาความเสถียรภาพ ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และสรางตําแหนงในการ
แขงขันที่ดี ดวยการดึงดูดลูกคาที่ยังไมมีความรูในสินคา/บริการของบริษัทมากนัก เพื่อสรางสวนแบง
การตลาดใหเร็วและมากทีส่ ดุ บางบริษัทอาจตองการผูรวมลงทุนในชวงนี้ และหากบริษัทไมสามารถ
สรางตําแหนงในการแขงขันที่ดีควรที่จะเลือกออกจากอุตสาหกรรมเพือ่ ลดการขาดทุน

Growth Stage:
กลยุทธในชวงที่อุตสาหกรรมเติบโตก็คือ growth strategy มีเปาหมายเพื่อรักษาตําแหนงใน
การแขงขัน เพิ่มยอดขาย และสรางความแข็งแกรงภายในเพื่อรองรับชวงตลาดอิม่ ตัวที่กําลังจะ
ตามมา บริษทั ที่มีกลยุทธพื้นฐานในการสรางความแตกตางจําเปนตองลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อรักษาความเปนผูนําทางเทคโนโลยี สวนบริษัทที่มกี ลยุทธพื้นฐานในการเปนผูน ําดานตนทุนก็
จําเปนตองลงทุนในอุปกรณ เครื่องมือที่ตองการเงินทุนจํานวนมาก เพื่อรักษาตําแหนงในการแขงขัน
บริษัทที่มีกลยุทธพื้นฐานแบบมุงเนนก็ควรมองหากลุมลูกคาเปาหมายใหมๆ เพื่อเพิ่มสวนแบง
การตลาด บริษัทที่มตี ําแหนงในการแขงขันเขมแข็งควรใช share-increasing strategy สวนบริษัทที่มี
ตําแหนงในการแขงขันออนแอควรเลือก market concentration strategy เพื่อเลือกสรางความ
แข็งแกรงในตลาดที่เล็ก และสรางความเชี่ยวชาญจากนั้นบริษัทควรเลือกใชกลยุทธพื้นฐานแบบ
มุงเนน แตถาหากตําแหนงในการแขงขันออนแอมากๆ ควรจะออกจากอุตสาหกรรม
Fast-Imitator Strategy กลยุทธการลอกเลียนแบบผูนําตลาดใหเร็วทีส่ ุด และอาจนําเสนอ
สินคา/บริการที่มีคุณสมบัตแิ ละคุณภาพแบบเดียวกันหรือดีกวา หรือราคาต่ํากวา กลยุทธนี้จะชวยลด
ความเสี่ยงจากความลมเหลวในการนําสินคา/บริการเขาตลาด เชน Microsoft พัฒนา Internet
Explorer ใหทาํ งานไดเหมือนกับ Netscape และก็ไดชยั ชนะไปในทีส่ ุด
Maturity Stage:
ตลาดเริ่มอิ่มตัวอัตราการเจริญเติบโตของตลาดมีนอย คูแขงขันมีจํานวนมาก กําลังการผลิต
ลนอํานาจตอรองยายจากผูขายไปยังผูซอื้ บริษทั ที่มตี าํ แหนงในการแขงขันเขมแข็งควรลงทุนเพิม่ ใน
ทรัพยากรตางๆ และใชกลยุทธ share-increasing strategy ดึงดูดลูกคาจากบริษทั ที่มีตําแหนงในการ
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แขงขันออนแอ บริษัทที่มีกลยุทธพื้นฐานแบบผูนําดานตนทุนอาจจะเผชิญกับสงครามราคาจึงควร
ลงทุนในการควบคุมตนทุนที่สําคัญ และพัฒนากลยุทธที่สรางความแตกตางขึ้น สวนบริษัทที่มกี ลยุทธ
พื้นฐานแบบสรางความแตกตางและมีตําแหนงในการแขงขันที่เขมแข็งนั้นควรใหความสําคัญกับ
กิจกรรมทางการตลาด มุงพัฒนาสินคาใหม และสรางบริการหลังการขายที่เขมแข็ง และเริ่มพัฒนากล
ยุทธผูนําดานตนทุน สวนบริษทั ที่มตี ําแหนงในการแขงขันออนแอควรลดการลงทุนและเปลี่ยนมาใช
กลยุทธแบบมุง เนนแทน
Segmenter Strategy - ผูซื้อมีความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการมากขึ้น จึงตองการสินคา/
บริการที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น กลยุทธจึงเสนอสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการ
พิเศษเฉพาะกลุม การวิจัยทางการตลาดจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเขาใจตลาดและลูกคา
Me-Too Strategy – กลยุทธการเสนอสินคา/บริการที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม แตราคาต่ํากวา บริษัทจึงตองใหความสําคัญกับการควบคุมตนทุนตลอดหวงโซคุณคา

Decline Stage:
ในชวงขาลงของธุรกิจที่อุปสงคลดลง คูแขงมีจํานวนมาก สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลง บริษัทควรใช Market concentration strategy ดวยการลดชนิดของสินคา ลดจํานวน
ทรัพยสิน อาจจะลดกลุมลูกคาเปาหมายเหลือเพียงกลุม ลูกคาเปาหมายหลักและมุงเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธสูกลยุทธพื้นฐานแบบมุง เนนแทน หากบริษัทมีทรัพยากรมาก อาจจะเลือกใช turnaround
strategy เพื่อสรางตําแหนงในการแขงขันใหม สุดทายเมื่อบริษัทจะออกจากธุรกิจควรใช harvest
strategy ดวยการลดสินทรัพยใหเหลือนอยที่สุด และมุงทํากําไรระยะสั้น

กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategies)
หมายถึงการมุงเนนการใชทรัพยากรขององคกรใหมีปรสิทธิภาพสูงสุดภายใตขอจํากัดของกล
ยุทธระดับบริษัท และระดับธุรกิจโดยมีหนวยงานตามหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธระดับ
หนาที่เพื่อใหมีการดําเนินงานตามกลยุทธระดับธุรกิจที่กําหนดไวใหบรรลุตามวัตถุประสงค สามารถ
จําแนกกลยุทธออกเปน 5 แบบ ไดแก
1. กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research & Development Strategy)
2. กลยุทธทางการปฎิบัติ (Operations Strategy)
3. กลยุทธทางการเงิน (Financial Strategy)
4. กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy)
5. กลยุทธทางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการวางแผนกลยุทธ 3 ระดับ อันไดแก ระดับบริษทั ระดับธุรกิจ
และระดับหนาที่แลว จะเห็นไดวาการดําเนินงานหลักๆ ของกิจการ จะเกิดขึ้นในระดับหนวยธุรกิจ
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ดังนั้นการวางแผนกลยุทธระดับธุรกิจจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก และเปนสิ่งที่เชื่อมโยงกลยุทธ
ระดับบริษัทใหมีการนําไปสูการวางแผนกลยุทธระดับหนาที่
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธการตลาด

• โปรแกรมทางการตลาด (Marketing Mix)
งานของนักการตลาดคือ การสรางโปรแกรมทางการตลาด หรือสรางแผนที่ที่จะทําใหบริษทั
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการโปรแกรมทางการตลาดประกอบดวย เครือ่ งมือตาง ๆ ทางการตลาด ที่
ใชสําหรับการตัดสินใจในหลาย ๆ เรื่อง สวนประสมการตลาดเปนชุดของเครื่องมือทางการตลาดที่
กิจการใชดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมายMcCarthy จําแนกเครื่องมือนี้เปน 4
กลุมใหญซึ่งอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 4Ps ของการตลาดซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา
(Price) ชองทางจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) การตัดสินใจเรื่องสวน
ประสมการตลาดจะตองทําเพื่อกระตุนชองทางการคาตลอดจนผูบริโภคคนสุดทายและเพื่อใหเขาถึง
ชองทางการคาและลูกคาเปาหมาย
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
การวางแผนการตลาดโดยใช 4P กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เปนที่รูจัก และ
เปนพื้นฐานทีส่ ุดก็คือการใช (Product, Price, Place, Promotion) ซึ่งหลักการใชคือการวางแผนใน
แตละสวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด ในบางธุรกิจ
อาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ไดทั้งหมดในระยะสั้นก็ไมเปนไร เพราะเราสามรถคอย ๆ ปรับ
กลยุทธจนได สวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุด (อาจเรียก 4P อาจเรียกวา Marketing Mix)
ประกอบดวย

1. Product

ก็คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกบั ลูกคา แนวทางการกําหนดตัว Product ใหเหมาะสม
ก็ตองดูวากลุม เปา หมายตองการอะไร เชนตองการน้ําผลไมที่ สะอาด สด ในบรรจุภัณฑถือสะดวก
โดยไมสนรสชาติ เราก็ตองทําตามที่ลูกคาตองการ ไมใชวาเราชอบหวานก็จะพยายามใสน้ําตาลเขา
ไป แตโดยทั่วไปแนวทางทีจ่ ะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยางคือ
1.1 สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถ
สัมผัสไดจริงวาตางกันและ ลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เชนคุณสมบัติพเิ ศษ รูปลักษณ การ
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ใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุมลูก คาที่เราจะจับก็จะเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก
(niche market)
1.2 สินคาที่มีราคาต่ํานั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางดานที่ไมสําคัญลงไป เชนสินคาที่ผลิต
จากจีน จะมีคุณภาพไมดี นักพอใชงานได แตถูกมากๆหรือ สินคาที่เลียนแบบแบรนดดังๆ ใน
ซุปเปอรสโตรตางๆ จริงๆแลวสําหรับนักธุรกิจมือ ใหมควรเลือกในแนวทาง สรางความแตกตาง
มากกวา การเปนสินคาราคาถูกเพราะ หากเปนดานการผลิตแลวรายใหญ จะมีตนทุนการผลิตทีถ่ ูก
กวารายยอย แตหากเปนดานบริการ เราอาจจะเริ่มตนที่ราคาถูกกอน แลวคอยๆ หาตลาดที่ราย ใหญ
ไมสนใจ

2. Price
ราคาเปนสิ่งทีค่ อนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวา คิดอะไรไมออกก็ลดราคาอยางเดียว
เพราะการลดราคาสินคา อาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหาอื่นๆยังไมไดรับการแกไข
การตั้งราคาในที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ และกลุมเปาหมายของเรา เชนหาก
เราขายน้ําผลไมที่จตุจักร ราคาอาจจะตองถูกหนอย แตหากขายที่สยาม หากตั้ง ราคาถูกไปเชน 10
บาท กลุมที่เปนเปาหมายอยากใหซื้ออาจจะไมซื้อ แตคนที่ซื้ออาจจะเปนคนอีกกลุมซึ่งมีนอยกวา
และไมคุม ที่จะขายแบบนีใ้ นสยามยิ่งไปกวานั้นหากราคา และรูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็
จะเกิดความของใจและอาจจะกังวลที่จะซือ้ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคาที่สําคัญ
ที่สุด อยางไรก็ตาม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอมแลว ราคาที่เราตองการ อาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้ง
ขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกาํ หนดราคางายตางๆดังนี้
2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลูกคาจะเต็มใจจาย ซึ่ง
อาจจะไดมาจากการทําสํารวจ หรือแบบสอบถาม
2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซึ่งอาจจะต่ํามากจนเรา
จะมีกําไรนอยดังนั้นหาก เรา คิด ที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณ
ยอนกลับวา ตนทุนสินคาควร เปนเทาไรเพื่อจะไดกํา ไร ตามที่ตั้งเปา แลวมาหาทางลดตนทุนล

2.3 กําหนดราคาตามตนทุน+กําไร วิธีนเี้ ปนการคํานวณวาตนทุนของเราอยูที่เทาใด แลว
บวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก เราอาจ
จําเปนตองมีการทําประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณ ใหเขากับราคานั้น
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คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลายๆแหง วิธีการขายหรือ
การกระจายสินคาจะมีความ สําคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใชขายใหมาก
สถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวา สินคาของทานคือ อะไร และกลุมเปาหมายทานคือใคร
เชนของใชในระดับบน ควรจะจํากัดการขายไมใหมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหเสียภาพ ลักษณได
สิ่งที่เราควรจะคํานึงอีกอยางของวิธีการกระจายสินคาคือตนทุนการกระจายสินคา เชนการขายสินคา
ใน 7-eleven อาจจะ กระจายไดทั่วถึง แตอาจจะมีตนทุนที่สูงกวา
หากจะกลาวถึงธุรกิจที่เปนการขายหนาราน Place ในที่นี้ก็คือ ทําเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ ให
เหมาะสมกับสินคาของเราเชนกัน อยาง มาบุญครองกับ สยามเซ็นเตอร จะมีกลุมคนเดินที่ตาง
ออกไปและลักษณะสินคาและ ราคาก็ไมเหมือนกันดวยทั้งๆที่ตั้งอยูใกลกัน ทานควรขายทีใ่ ดก็ตอ ง
พิจารณาตามลักษณะสินคา
4. Promotion

คือการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา เชนโฆษณาในสือ่ ตางๆ
หรือการทํากิจกรรม ที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของเรา เชนการทําการลดราคาประจําป

หากจะพูดในแงของธุรกิจขนาดยอม การโฆษณาอาจจะเปนสิ่งที่เกินความจําเปนเพราะ
จะตองใชเงิน จะมากหรือนอยก็ ขึ้นกับ ชองทางที่เราจะใช ที่จะดีและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอรเน็ต ซึ่ง
มีผูใชเพิ่มจํานวนขึ้นมากในแตละป สื่ออืน่ ๆที่ถูกๆ ก็จะเปนพวก ใบปลิว โปสเตอร หากเปนสื่อ
ทองถิ่นก็จะมี รถแห วิทยุทอ งถิ่น หนังสือพิมพทองถิ่น วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องคาใชจาย
แลวควรดูเรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมายดวย เชนหากจะโฆษณาใหกลุมผูใหญ โดยเลือกสื่อ
อินเตอรเน็ต(เพราะฟรี) ก็อาจจะเลือก เวบไซตทผี่ ูใหญเลน ไมใชเวบที่วัยรุนเขามาคุยกัน เปนตน

การสงเสริมการตลาด (Promotion) "เปนสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งองคกรใช
เพื่อแจงขาวสารและจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการขององคกรซึ่งตองอาศัยกระบวนการ
ติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายและผูซอื้ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ"

สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotional Mix) หมายถึง เครื่องมือการติดตอสื่อสารทาง
การตลาดเพื่อแจงขาวสาร จูงใจตลาด สรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของตลาด สวนประสมการ
สงเสริมการตลาด ประกอบดวย 4 ประการคือ
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1) การโฆษณา (Advertising) "เปนรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคาหรือบริการ โดย
ไมใชพนักงานขาย และตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ" การโฆษณาจึงมีลักษณะเฉพาะ คือ
เปนการเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิดโดยการใชสื่อ และตองการจายเงินคาสื่อโดยผูอุปถัมภ
รายการ

2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) "เปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบ
เผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาทีค่ าดหวัง" การขายโดยใชพนักงานขาย ถือเปนการติดตอสื่อสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication)

3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นทีใ่ ชสง เสริมการ
ขายที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขายและการประชามสัมพันธซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อของลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอืน่ ในชองทางการจัด
จําหนายแตละระดับ" หรืออาจหมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นซึ่งใชชว ยและเสริมการขายโดยใชพนักงาน
และการโฆษณา" การสงเสริมการขายอาจใชรวมกับการโฆษณา หรือการขายโดยพนักงานขาย

4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) "การใหขาว เปน
การสงเสริมการขายโดยไมใชบุคคลโดยไมมีการจายเงินจากองคกรที่ไดรับผลประโยชนจากการให
ขาวนั้น" การประชาสัมพันธหมายถึง "การติดตอสื่อสารกับกลุมที่เปนลูกคาและไมใชลูกคา ซึ่ง
ประกอบดวย ประชาชนทัว่ ไป พนักงานในองคกร ผูถือหุน และหนวยราชการ หรืออาจหมายถึง
"ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคกรหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอ องคกร ใหเกิดกับกลุมใดกลุม
หนึ่ง" การใหขาวจึงเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ

ความสําคัญของการสงเสริมการตลาด

การสงเสริมการตลาดเปนตัวกระตุนความตองการซื้อ ดังนั้นจึงมีความจําเปนทีต่ องอาศัยการสงเสริม
การตลาดดวยเหตุผลตอไปนี้
1) ระยะทางระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยูหางไกลกันและจํานวนลูกคาที่คาดหวังก็มีจํานวน
เพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้ทําใหการติดตอสื่อสารทางการตลาดมีความสําคัญมากขึ้น
2) การติดตอสื่อสารไปยังผูบริโภคนั้นไมเพียงพอ จําเปนตองติดตอสื่อสารโดยผานคนกลาง
โดยตองใหขอมูลแกคนกลาง แลวคนกลางจะตองสงเสริมไปยังผูบริโภคอีกตอ
3) เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงขึ้นไมวาจะเปนการเสนอผลิตภัณฑเพือ่ สนองความตองการ
พื้นฐานหรือสนองความตองการดานจิตวิทยาของลูกคาจะทําใหลูกคามีทางเลือกในการซื้อ
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สินคามากยิ่งขึ้นดวยเหตุนโี้ ปรแกรมการสงเสริมที่ดีเทานั้นที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายและจูงใจ
กลุมเปาหมายใหเกิดความตองการซื้อได
4) การสงเสริมการตลาดจะมีความจําเปนมากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเนื่องจากในชวงนั้นไมมี
ปญหาดานผลิตภัณฑ หรือชองทางการจัดจําหนายและราคาสินคายังคงเดิม แตบุคคลขาด
อํานาจซื้อ ดังนั้นการสงเสริมการตลาดจึงเปนเครื่องมือที่จะสามารถกระตุนยอดขายได

วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดก็คือ กระตุนความตองการซื้อของลูกคา (Demand)
ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ
1) สงเสริมหรือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่ดีอยูแ ลว ไปสูพฤติกรรมการซื้อ
2) เปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของตลาดเปาหมาย

วัตถุประสงคพื้นฐานในการสงเสริมการตลาดมี 3 ประการคือ

1) เพื่อแจงขาวสาร (To Inform) อาจเปนการแนะนําสินคาใหมหรืออธิบายลักษณะใหมของ
ผลิตภัณฑหรือชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน ไดเอทโคก แจงวาเปนเครือ่ งดื่มที่มี
แคลอรี่นอยกวาหนึ่งแคลอรี่ตอ 100 กรัม
2) เพื่อจูงใจ (To Persude) เปนการชี้จุดเดนของสินคาเพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการ
และเกิดการตัดสินใจซื้อ เชน เปปซี่ ใชสโลแกนวา รสชาติของคนรุนใหม
3) เพื่อเตือนความจํา (To Remind) เปนการสงเสริมใหลูกคาระลึกถึงสินคานั้นอยูเสมอ เชน
นมตราหมีใหพาดหัววา เพือ่ คนที่คุณรัก

• การรักษาความสัมพันธกับลูกคา (CRM)
ธุรกิจบริการสวนใหญไมมีความเขาใจในตัวลูกคาของตนเอง เนื่องจากบริษัทสวนใหญไม
สนใจในความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา แตกลับพยายามที่จะหาลูกคาใหมแทนที่จะรักษาลูกคา
เดิมไวซึ่งเราสามารถเห็นไดจากธุรกิจบริการสวนใหญมกั จะใชกลยุทธในการสวเสริมการขาย โดยใช
วิธลี ด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคาใหมาใชบริการ แตกลยุทธน้ไี มสามารถที่จะ
รักษาลูกคาไดในระยะยาว
ซึ่งในความเปนจริงธุรกิจบริการควรที่จะใหความสําคัญกับการสราง
ความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา โดยบริษทั ควรที่จะพยายามทําความเขาใจลูกคาของตนเอง และตอง
เพิ่มความพยายามทําความเขาใจลูกคาใหลึกซึ้งเรื่อยๆ เพื่อที่จะสามารถบริการไดตรงความตองการ
และความคาดหวังของลูกคา ในอดีตที่ผานมา นักการตลาดมุงเนนไปที่การหาลูกคาใหมมากเกินไป
แตแทที่จริงแลวองคกรที่มกี ารจัดการที่ดีจะมุงเนนไปที่การรักษาลูกคาเกาและเพิม่ ความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาเกา เนื่องจากตนทุนในการรักษาลูกคาเกาจะถูกกวาตนทุนในการหาลูกคาใหมประมาณ
5-6 เทา ดังนัน้ การรักษาลูกคาเกาจะสงผลใหธุรกิจบริการสามารถประหยัดตนทุนลงไดมาก ทั้งนี้การ
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รักษษฃาลูกคาเกาและการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง ธุรกิจบริการกับลูกคา อาจจะทําไดโดยการ
ปฎิบัตติ อลูกคาอยางยุติธรรม การใหบริการเสริมพิเศษแกลูกคา และการปฎิบัตติ อลูกคาแตละราย
เสมือนหนึ่งเปนบุคคลสําคัญของบริษัท โดยพยายามสนองความตองการของลูกคาแตละรายใหได
เต็มที่

ประโยชนทเี่ กิดจากการรักษาลูกคาเกาไวได
1. ผลประโยชนตอลูกคา ประกอบดวยลูกคาไดรับคุณคาสูงกวา โดยหลักการแลวลูกคาจะ
เลือกใชบริการจากผูประกอบการรายใดรายหนึ่งก็ตอเมื่อผูประกอบการนั้นสามารถใหบริการทีม่ ี
คุณคาเหนือกวาผูประกอบการรายอื่นในตลาดและเมื่อลูกคามีความสัมพันธที่ยั่งยืนกับผูใหบริการ
รายใด ก็หมายความวาผูใ หบริการรายนั้นสามารถใหบริการที่มีคุณคาสูงกวาแกลูกคาเสมอ
ลูกคาไมมีความกดดันและมีความเสี่ยงต่าํ เมื่อมาใชบริการจากผูใหบริการที่คุนเคย มีความ
เชื่อใจผูใหบริการ
ลูกคาไมเสียตนทุนในการเปลี่ยนผูใหบริการ โดยทั่วไปแลวลูกคามักจะไมชอบการเปลี่ยน
ผูใหบริการและผูใหบริการรายนั้นไดใหบริการไดตรงความตองการของลูกคาเปนอยางดีอยูแลว หาก
ลูกคาตองการเปลี่ยนผูใหบริการทําใหทั้งลูกคาและผูบริการตองทําความเขาใจซึ่งกันและกันใหมใน
ความรูสึกของลูกคาการเปลีย่ นแปลงดังกลาวทําใหเกิดตนทุนทั้งในดานตัวเงินและจิตใจ
ลูกคาไมตองเสียเวลาในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ลูกคามีความตองการหลายอยางเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันดวยเงินและเวลาอยางจํากัดลูกจะอาศัยกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑที่
สามารถตอบสนองความตองการใหไดมากที่สุด
2. ผลประโยชนตอธุรกิจตอผูใหบริการ จากการวิจัยของริชเฮลด (Reichheld) และซีสเซอร
(Sasser) ในป ค.ศ.1990 พบวาลูกคาประจําที่ใชบริการจากผูใหบริการรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว
เปนเวลานาน ๆ ธุรกิจจะสามารถทํากําไรจากลูกคาเหลานั้นไดสูงขึ้นเรื่อย ๆ
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ธุรกิจจักรยาน: ศึกษาเฉพาะธุรกิจจักรยาน จังหวัดตรัง” นี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative
Study) ตามกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหเชิงกลยุทธ
การกําหนดกลยุทธทางเลือก การเลือกกลยุทธ การปฎิบัตติ ามกลยุทธ และการควบคุม โดยได
ทําการศึกษาขอมูลทั้งที่เปนขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ แลวนําขอมูลทั้งสองสวนมาวิเคราะห
ประมวลผล เพื่อกําหนดกลยุทธและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดของผลการศึกษามี
ดังนี้
3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)
3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Analysis) และการวิเคราะหขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Analysis)
3.1.2 สรุปประมวลปญหา ขอมูลทุติยภูมแิ ละขอมูลปฐมภูมิ
3.2 การสรางกลยุทธ (Strategic Formulation)
3.2.1 แนวทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternatives)
3.2.2 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญ
 หา (Strategic Choice)
3.3 กลยุทธการสื่อสารการตลาด
3.3.1 โปรแกรมทางการตลาด (Marketing Mix)
3.3.2 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM)
3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)

3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Analysis) และการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary
Analysis) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล และใชเครื่องชวยในการวิเคราะหดังนี้
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป
• การวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model)
• หวงโซคุณคา (Value Chain)
• การวิเคราะห SWOT Analyze และการกําหนดกลยุทธืทางเลือกโดยใช Tows
Matrix
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จังหวัดตรังอยูทางฝงตะวันตกของประเทศ มีพื้นที่รวม 4,941.4 ตารางกิโลเมตร ชายฝงทะเล
ติดกับมหาสมุทรอินเดีย มีความยาวรวม 119 กิโลเมตร มีพื้นที่เกาะจํานวน 46 เกาะณ มีประชากร
ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิน้ 612,042 คน จังหวัดตรัง แมจะเปนจังหวัดเล็กๆ ทาง
ภาคใต แตก็เปนจังหวัดที่ใหญที่สุดในฝงอันดามัน และมีศักยภาพที่เกื้อหนุนตอการพัฒนาในหลายๆ
ดาน ไมวาจะเปนดานการทองเที่ยว ดานอุตสาหกรรมการเกษตร ทัง้ นี้กลุมอุตสาหกรรมที่เดน 3
อันดับแรกของตรัง คือ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา และอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเล

1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)
นายสุรพล สุวรรณกุล พาณิชยจังหวัดตรัง เปดเผยวา เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตรังในป
2550 มีหัวใจที่สําคัญๆ อยู 3 ดานดวยกัน คือ ดานสินคาเกษตร ไดแก ยางพาราที่นับวันมีแนวโนม
เติบโตขึ้นตามภาวะราคาน้าํ มันในตลาด ซึ่งภาวะการซื้อขายยางแผนดิบคุณภาพ 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ
67 บาท ยางแผนรมควันชัน้ 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70 บาท น้ํายางสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท
ราคายางพาราปนี้อยูในเกณฑดีตลอดทัง้ ป
ดานที่ 2 คือ ปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่จังหวัดจะตองดําเนินการและสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่องของไบโอดีเซล ขณะนี้ราคาไดกระเตือ้ งขึ้นจาก 3.20 บาท เปน 4.30 บาท และ
น้ํามันปาลมดิบกิโลกรัมละ 26 บาท ซึ่งถือวาเปนแนวโนมที่ดี และสุดทายในดานของการประมง
ในสวนของภาคอุตสาหกรรม แมจะมีผลกระทบจากคาเงินบาทแข็งตัว แตก็ยังถือวาอยูใน
เกณฑดี เชน โรงงานปลาปน โรงงานอาหารทะเลแปรรูปและโรงงานปลากระปอง เปนตน โดยเฉพาะ
สินคาประเภทไมยางพารา ไมยางพาราแผน ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงการสงออก เรียกวาเปนตัวเดนตัวหนึ่ง
ของ จ.ตรังที่มีมูลคาการสงออกดีมาก
สวนอีกตัวหนึง่ ที่เปนตัวชวยใหเศรษฐกิจของ จ.ตรังอยูในเกณฑดีนั่นคือ ภาวะการสงออก
เมื่อปที่ผานมายอดการสงออกอยูที่ประมาณ 9,498 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากเมื่อปกอนๆ กวา 6,000
ลานบาท ปจจุบันนี้สงออกไปแลวกวา 8,270.69 ลานบาท นอกจากนี้ไมยางพาราแผนก็เปนตัวหนึ่งที่
ทํารายไดดีใหกับ จ.ตรัง รองลงมาจากแรยิปซัม
ในสวนของราคาสินคาที่กระทบจากราคาน้ํามันก็คงหนีไมพน เพราะสินคาหลายๆ ตัวนําเขา
มาจากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน เชน ผัก ผลไม ขาวสารและสินคาอุตสาหกรรมบางตัว
เชน ผลิตภัณฑนม เปนตน โดยคาขนสงขณะนี้ไดเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว สวนสินคาที่คอนขางนาเปน
หวง คือ สินคาประมง เนื่องจากวาภาวะราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ทําใหเรือประมงออกทะเลนอยลง ทําให
สินคาบางตัว เชน ปลาหมึก กุง ปลา ตองขยับราคาสูงขึน้ เล็กนอย
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สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจปลายปของ จ.ตรัง ดานการเมืองมีความชัดเจนขึ้น ทําให
นักทองเที่ยวมีความมั่นใจในการทองเที่ยวตามสถานทีต่ างๆ สงผลใหเม็ดเงินสะพัดอยูในตรัง
ประมาณ 10% นอกจากนี้งบฯยุทธศาสตรอยูดีมีสุขทีภ่ าครัฐจัดเตรียมไวประมาณ 1 หมื่นลานบาท
กระจายใหกับทุกจังหวัดนั้น ถือเปนเรื่องที่นายินดี แตจากราคาน้ํามันที่ผันผวนอยูใ นขณะนี้ กระทบ
ดานคมนาคมและการขนสง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในระดับการทรงตัว จึงยังไมเอื้อตอการ
ลงทุนมากนัก (ประชาชาติธุรกิจ, 2550)
นอกจากนี้ นายวิชัย รัตมณี นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จ.ตรัง เปดเผยวาภาพรวมการ
ทองเที่ยวของ จ.ตรัง ในป 2551 ในชวงไตรมาสที่ 2 ยังอยูในเกณฑที่ดี แตหลังจากนั้นในชวง
ไตรมาสที่ 3 และ4 ไมนาจะสูดีมากนัก เนื่องจากมีปจจัยเรื่องภาวะราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวอยาง
ตอเนื่อง เศรษฐกิจ และการเมือง เขามาเกี่ยวของ ฉุดใหการทองเที่ยวของ จ.ตรัง เติบโตไมดี
เทาที่ควร โดยจะเห็นไดจากในชวงปทผี่ านมาเดือนเดียวกัน ปริมาณนักเที่ยวซึ่งสวนใหญเปนชาว
ไทยลดจํานวนลง ประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต และเห็นสภาวะอยางคาดวายังมีโอกาสลดลงอีก
และจากผลพวงดังกลาว
ขณะนี้ไดสงผลกระทบใหมีบริษัทซึ่งประกอบกิจการดานการ
ทองเที่ยว ตองปดกิจการแลว จํานวน 1 ราย สวนที่เหลือตองปดกิจการชั่วคราวไปกอนในระยะนี้
เพราะไมอยากแบกรับภาระคาใชจายตางๆ สําหรับบางรายที่พอจะรับภาระดังกลาวได ก็ตองคอย
ประคับประคองตัวเอง พรอมกับหาตลาดลวงหนา เพื่อรองรับชวงไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ ตรังจะเปด
ทองเที่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม
อยางไรก็ตามจากการที่รัฐบาลไดประกาศลดภาษีน้ํามันภายใน 6 เดือน นั้น เห็นวา เปนการ
ชวยเหลือประชาชนโดยตรง แตในสวนของภาคธุรกิจทองเที่ยว นั้น นโยบายดังกลาวไมไดชว ยอะไร
มากนัก กลับยิ่งแยไปกวาเดิม เพราะถึงแมวารัฐจะประกาศลดภาษีน้ํามันลงแลวก็ตาม แต
ผูประกอบการทองเที่ยวก็ไมไดกําไรมากนัก
เนื่องจากนักทองเที่ยวยังคงชะลอการใชจายเงินที่
ฟุมเฟอยในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา จึงทําใหปนี้ จ.ตรัง ตองสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวไปจํานวน
มาก และในชวงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจลุกลามแพรกระจายไปทั่วโลก
ไดสงผลกระทบให
ภาคอุตสาหกรรมประสบกับภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการและปลดพนักงานและลูกจาง เพื่อความอยู
รอดในภาวะดังกลาว ทั้งนี้ในสวนของ จ.ตรัง แมวาจะเกิดวิกฤติดังกลาว แตก็ยังไมสงผลกระทบ ให
ภาคอุตสาหกรรมตองปดกิจการ หรือปลดพนักงานและลูกจาง
จังหวัดตรัง ยังมียางพาราและปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดหลักอยู แตในสวน
โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ยอมรับวา ที่ผานมามีผลกระทบคอนขางย่ําแยมานานแลว ทั้งในเรื่องของ
วัตถุดิบที่มีราคาแพงและหายาก รวมทัง้ ออรเดอรจากตลาดตางประเทศลดนอยลง จนตองมีการลด
กําลังการผลิตลง และปรับลดพนักงานและลูกจางบางสวน เพื่อความอยูรอด (สมาคมธุรกิจการ
ทองเที่ยวจังหวัดตรัง, 2551)
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2. สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี (Technological Factors)
สภาพอุตสหกรรมจักรยาน มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา และ
ในปจจุบันไดมีนวัตกรรมใหมๆขึ้นมา เชน รถจักรยานไฟฟา สามารถขับเคลื่อนไดทั้งการใชเทาปน
แบบจักรยานธรรมดาที่พบเห็นไดทั่วไป และขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา ซึ่งจะรับพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา แลวเก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่
เมื่อรถจักรยานเคลื่อนที่มอเตอรจะดึงกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ไปใช
รถจักรยานไฟฟามีขอดีที่ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทัง้ ยังเปนการชวยลดการใช
พลังงานจากน้าํ มันในการเดินทาง ทําใหคนสวนใหญหันมาใชรถจักรยานมากขึน้
3. สภาพแวดลอมทางการเมือง (Political Factors)
เนื่องจากสภาวะโลกรอนในปจจุบันทําใหรัฐบาลและองคกรเอกชนตางๆทั่วประเทศจึงหันมา
สนับสนุนใหประชาชนใชจักรยานในชีวติ ประจําวัน เพือ่ ลดการใชพลังงาน รวมทัง้ เพื่อออกกําลังกาย
โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร-อาทิตย ซึ่งปริมาณรถยนตมีไมมาก จึงอยากใหชวนครอบครัวมาขี่
จักรยานออกกําลังกาย อีกทั้งยังมีจัดทําแผนที่เสนทางจักรยาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใหประชาชนที่มีความสนใจรับทราบอีกดวย
4. สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Factors)
แนวโนมในปจจุบันคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิตไดเปลี่ยนแปลงไป เปนผลมาจากปจจัย
หลายๆดาน เชน ราคาน้ํามัน สภาวะโลกรอน โรคภัยไขเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นจึงทําใหประชาชนหันมาใส
ใจที่จะดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกาย ซึ่งรถจักรยานก็เปนยานพาหนะที่สามารถชวยตอบสนอง
ความตองการไดเปนอยางดีอีกทั้งยังชวยลดคาใชจายในการเดินทางและไมทําลายธรรมชาติอีกดวย
• การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน (Five Force Model) ของรานเจียม

จักรยาน

พลังผลักดันทางการแขงขัน 5 ประการในอุตสาหกรรมจักรยาน สามารถนํามาวิเคราะหโดย
ไดจากการสัมภาษณกบั เจาของกิจการ ซึ่งมีระดับความรุนแรงมากนอยตางกัน ดังนี้
1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
แนวโนมการเติบโตของตลาดจักรยานอยูในเกณฐที่ดี จึงทําใหคูแขงในตลาดมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากคูแขงบางรายมีการขยายสาขากิจการทําใหการแยงสวนครองตลาดมีความรุนแรง
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มากขึ้นโดยเฉพาะการแขงขันในดานราคา ซึ่งเทคโนโลยี สินคาและบริการของแตละกิจการไมคอยมี
ความแตกตางกัน
2. ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม
คูแขงขันรายใหมเขามาคอนขางงาย เนื่องจากไมตองใชเงินลงทุนในการเริ่มกิจการมากนัก
อีกทั้งการเขาถึงชองทางจัดจําหนายและความแตกตางในดานตัวสินคา/บริการมีไมมาก
3. อํานาจตอรองของผูขาย
เนื่องจากจํานวนผูขายมีจํานวนมากพอและสินคาสวนใหญสามารถทดแทนกันได อีกทั้ง
กิจการก็มีการติดตอกับผูข ายมาเปนระยะเวลานานจึงไมคอยมีปญหาดานอํานาจตอรองของผูขาย

4. อํานาจตอรองของผูซื้อ
ลูกคามีอํานาจในการตอรองคอนขางมาก เนื่องจากจํานวนผูขายมีเพิ่มมากขึ้นทําใหลูกคามี
อํานาจตอรองในการตัดสินใจซื้อมาก อีกทั้งสินคาก็ไมมีความแตกตางกันทําใหแตละกิจการตองใชกล
ยุทธการแขงขันดานราคาเขาสูกัน ดังนั้นกิจการจึงตองสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อรักษา
ลูกคาเกาไวใหได
5. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน
ลูกคามีทางเลือกในการเลือกใชยานพาหนะอื่นๆในการเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่
ดีกวารถจักรยานไดมากมายหลายสิ่ง เชน รถจักรยานยนต สกูตเตอร แตถาลูกคาตองการเลือก
ยานพาหนะเพื่อออกกําลังกายรถจักรยานนับไดวาเปนยานพาหนะที่ดีที่สุด เนื่องจากราคาคอนขาง
ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาทดแทน
ตารางที่ 4 สรุปผลกระทบจากการวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขันของธุรกิจจักรยาน

การวิเคราะหอุตสาหกรรม
1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
2. ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม
3. อํานาจตอรองของผูขาย
4. อํานาจตอรองของผูซื้อ
5. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน
ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ, 2551

ผลกระทบตอธุรกิจจักรยาน
สูง
สูงมาก
ต่ํา
สูงมาก
ต่ํา
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มีกระบวนการทํางาน

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

กระบวนการดานหวงโซคุณคาของกิจการ ที่เปนธุรกิจจักรยาน
เกี่ยวของกับหลายฝายดวยกัน จากการสัมภาษณเจาของกิจการ พบวา

 หาดานหวงโซคุณคา (Value Chain) ของรานเจียมจักรยาน
แผนภาพที1่ 1: สรุปผลการวิเคราะหปญ

ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ, 2551

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

1. การรับคําสั่งซื้อ (Inbound logistics): (+,-) กิจกรรมจัดหาและจัดเก็บทรัพยากรนําเขา
ขององคกร เชน การขนสงวัตถุดิบอยูในเกณฑปานกลางเนื่องจากในบางเวลาเมื่อตลาดมีความ
ตองการผลิตภัณฑมากสินคามักจะไมเพียงพอ, การจัดการคลังสินคาดีเพราะมีการตรวจนับอยาง
สม่ําเสมอ
2. การปฎิบัติการ (Operations): (+,-) กิจกรรมแปรทรัพยากรนําเขาใหเปนสินคาหรือ
บริการ เชน การผลิต, การประกอบ หรือ การควบคุมคุณภาพอยูในเกณฑปานกลางเนื่องจากมักจะ
ผลิตสินคาไมทันตอความตองการมีตลาดมีความตองการซื้อเขามามากๆ
3. การขนสงสินคา (Outbound logistics): (+) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับรวบรวม จัดเก็บ
และสงมอบสินคาแกลูกคา เชน การจัดเก็บผลิตภัณฑ หรือการขนสงไมคอยมีปญหาเนื่องจากสวน
ใหญลูกคาปลีกจะเขามาเลือกซื้อสินคาเอง และในกรณีตองสงสินคาขามจังหวัดก็มีการตรวจนับอยาง
นอย 2 รอบเพื่อปองกันความผิดพลาด
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4. การขายและการตลาด (Marketing and sales): (-) กิจกรรมที่ทําการนําเสนอสินคา
หรือบริการแกลูกคา เชน การจัดหาชองทางการจัดจําหนาย การโฆษณา หรือการบริหารตราสินคา
ไมดีเพราะไมมีกิจกรรมสงเสริมการขาย ทําใหกิจการไมมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน
5. การบริการกอนและหลังการขาย (Service): (+) กิจกรรมที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนหรือ
เพื่อรักษาคุณคาของผลิตภัณฑ เชน การใหการฝกอบรม, การซอมบํารุงอยูในเกณฑดีเนื่องจากทาง
รานมีการบริการที่ครบวงจรทั้งกอนและหลังขาย
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

1. การจัดหา (Procurement): (+) กิจกรรมจัดหา จัดซื้อทรัพยากรนําเขาขององคกร เชน
การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดหาผูขายคอยขางดีเนื่องจากระหวางซัพพรายเออรและกิจการมีการติดตอ
ไปมาอยางสม่ําเสมอ
2. การคิดคนนวัตกรรม (Technological development): (-) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การ
ตัดสินใจ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีหลักขององคกรไมดีเนื่องจากเจาของกิจการไมคอยมีความรูดาน
การใชเทคโนโลยีจึงไมความสนใจในดานนี้
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management): (+,-) กิจกรรมจัดหา
จัดจาง ฝกอบรม พัฒนา และการบริหารคาตอบแทนบุคลากรในองคกรอยูในเกณฑปานกลาง
เนื่องจากมีพนักงานหรือชางที่มีความสนใจจะเขามาทําอาชีพนี้นอยเพราะคิดวามีคาตอบแทนต่ําแต
อัตราการออกของพนักงานก็ต่ําอันเนื่องมาจากเจาของกิจการมีการบริหารงานแบบเปนกันเอง
4. การบริหารงานทั่วไป (Firm infrastructure): (+,-) กิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานสวน
อื่นๆ ในหวงโซคุณคา เชน การบริหารการเงิน บัญชี กฎหมาย อยูในเกณฑปานกลางเนื่องจากทาง
เจาของกิจการไดจางใหบุคคลนอกรับผิดชอบในดานนี้
จากการประมวลขอมูลในขางตนดานหวงโซคุณคา แสดงใหเห็นวา กิจการยังมีชองวางที่ควร
ทําการปรับปรุงเพื่อใหบรรลุประสิทธิภาพที่ตองการใน 2 ดานหลัก คือ
1. การขายและการตลาด ซึง่ กิจการควรใชการสงเสริมการขายเขามากระตุนอุปสงคของ
ตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน และเพิ่มรายไดตอหนวย
2. การคิดคนนวัตกรรม กิจการควรนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาประยุกตใชในกิจการใหมาก
ขึ้น เชน อุปกรณที่ทันสมัยเพื่อลดขัน้ ตอนในการผลิตและเพิ่มความรวดเร็วมากขึ้น หรือการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการตรวจนับสต็อกสินคาและสั่งซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตในกรณีเรงดวน
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ขอมูลการวิจยั เชิงสํารวจ การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การศึกษาถึงปจจัยที่ผูบริโภคใช
ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อรถจักรยานในจังหวัดตรัง “
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงศึกษาขอมูลในดานพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทีม่ ีผลตอการ
เลือกซื้อรถจักยานจังหวัดตรัง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ระเบียบวิธวี จิ ัย แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยไดมาจากแหลงขอมูลโดยตรง โดยวิธีการออก
แบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมตามสถานทีต่ างๆ เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง
ครอบคลุมประชากร
ประชากรที่ศกึ ษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในจังหวัดตรัง ซึ่งกลุมตัวอยางมีระดับอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไปเทานั้น
วิธีการสุมตัวอยาง(Sampling) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
กับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัตติ ามที่กําหนดไว โดยทําการสุมตัวอยางจํานวน 200 คน
ตัวแปรที่ตองการศึกษา

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ในที่นี้ประกอบดวย
1. ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
ก. เพศ
ข. อายุ
ค. อาชีพ
ง. รายได
2. ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
ก. ผลิตภัณฑ
1. คุณภาพ
2. บริการ
3. ความมีชื่อเสียง
4. ความหลากหลายของสินคา
ข. ราคา
1. ความคุมคาของราคา
2. ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรานจักรยานอื่น
3. ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของรถจักรยาน
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ค. ชองทางการจัดจําหนาย
1. สถานที่จอดรถสะดวก
2. สะดวกในการเดินทาง
3. ความนาเชื่อถือของราน
ง. การสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. การสงเสริมการขาย
2.1 โปรโมชั่นพิเศษ
2.2 การลดราคา
2.3 การแถม
3. พนักงานบริการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาถึงปจจัยที่ผูบริโภคใชประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อรถจักรยาน
ในจังหวัดตรัง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของดังที่ไดกลาวมาแลว ทําให
สามารถสรางกรอบแนวความคิดที่เหมาะสมเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยาน ไดดังนี้
แผนภาพที1่ 2: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.
•
•
•
•
-

สวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ
คุณภาพ
บริการ
ความมีชื่อเสียง
ความหลากหลายของสินคา
ราคา
ราคาถูก
ราคาเปรียบเทียบกับรานอืน่
ราคาเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ชองทางการจัดจําหนาย
สถานที่จอดรถสะดวก
สะดวกในการเดินทาง
ความนาเชื่อถือของราน
การสงเสริมการตลาด
การโฆษณา
การสงเสริมการขาย
พนักงานบริการ

พฤติกรรมการซื้อ
รถจักรยาน

ผลการวิจัย

นําไปใชประโยชน
เพื่อเพิ่มยอดขาย

2.
•
•
•
•

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได
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คําถามการวิจัย
ผูวิจัยไดตั้งคําถามการวิจัยไวดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานหรือไม
2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานอยางไร
3. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานหรือไม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเบื้องตนทางดานพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อรถจักรยานและปจจัยที่ใชประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยาน ซึ่งแบบสอบถามจะ
แบงเปน 3 สวนไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซื้อรถจักรยาน
สวนที่ 3 ปจจัยที่ใชประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยาน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเปนผูดาํ เนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจยั แกกลุมตัวอยางกอนเก็บขอมูลจริง และใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวย
ตนเอง โดยเริ่มเก็บขอมูลตัง้ แตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552 เปน
ระยะเวลา 2 สัปดาห สถานที่ที่ใชในการเก็บขอมูล คือ ภายในจังหวัดตรัง

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะห และคํานวณ โดยการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพือ่ การวิจัยทาง
สังคมศาสตร(Statistical Package for the Social Science หรือ SPPS/PC) เพือ่ หาคาสถิติเชิง
พรรณาทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
สวนที1่ สถิตทิ ี่ใชในการวิจยั เปนปจจัยสวนบุคคล ผูว จิ ัยจะใชสถิติแจกแจงความถี่ และหาคา
รอยละ
สวนที2่ สถิติทใี่ ชในการวิจัยเปนพฤติกรรมของผูบริโภค ผูวิจยั จะใชสถิติแจกแจงความถี่ และ
หาคารอยละ
สวนที3่ สถิติทใี่ ชในการวิจัยเปนปจจัยที่ใชประกอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูบริโภค ผูวิจยั จะใชสถิติคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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คํานิยามศัพท
คําศัพททผี่ ูวิจยั ไดใหความหมายไว โดยจะมีความหมายที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดังนี้
หมายถึง ประชาชนทัว่ ไปทีอ่ าศัยอยูในจังหวัดตรัง
ผูบริโภค
เทานั้น
หมายถึง ปจจัยสวนบุคคลของประชากรที่ใชใน
ปจจัยสวนบุคคล
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย เพศ อายุ รายได
และอาชีพ เทานั้น
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดใช
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ตอบสนองความพึงพอใจ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม
การตลาด
รถจักรยาน
หมายถึง เปนยานพาหนะชนิดหนึ่ง โดยปกติมีสอง
ลอ ถามีสามลอก็เรียก จักรยานสามลอ เคลื่อนที่
โดยการออกแรงถีบกลไกใหลอหมุน โดยทั่วไป
เรียกวา รถจักรยาน หรือ รถถีบ ก็ได
การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยาน
หมายถึง การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยาน
ผูบ ริโภคซึ่งศึกษาเฉพาะดานราคาที่หมาะสมและ
การเลือกซื้อสินคา เทานั้น

ผลสรุปจากการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการดําเนินการวิจัยทั้ง 3 สวน ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยที่ไดกําหนดไวดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.1 ลักษณะขอมูลทางประชากรศาสตร จากแบบสอบถามที่ใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล
พบวามีเพศชายจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 47.50 และเปนหญิง 105 คน คิดเปนรอยละ 52.50
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 30.00 มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมาก
ที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 29.50 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปน
จํานวนรอยละ 39.50
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สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซื้อรถจักรยาน
2.1 ตรายี่หอจักรยานที่ผูบริโภครูจัก กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อรถจักรยาน LA มาก
ที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 33.17 เลือกซื้อรถจักรยาน TURBO, จระเข รองลงมา คิดเปนจํานวนรอย
ละ 30.50และจักรยาน CHALLENGER นอยที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 6.00
2.2 เหตุผลทีส่ ําคัญที่สุดทีผ่ ูบริโภคเลือกซื้อรถจักรยาน กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อ
รถจักรยาน เพราะสินคามีคุณภาพดี (แข็งแรง) มากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 29.50 เลือกซื้อเพราะ
ราคาถูก คิดเปนจํานวนรอยละ 21.17 และมีบริการภายในรานที่ดี คิดเปนจํานวนรอยละ 16.67
2.3 ชวงวันทีผ่ ูบริโภคมักจะเลือกซื้อรถจักรยาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อ
รถจักรยานในชวงวันหยุด (เสาร, อาทิตย) มากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 61.50
2.4 ชวงเวลาที่ผูบริโภคมีความตองการเลือกซื้อรถจักรยาน พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเลือกซื้อรถจักรยานในชวงเปด - ปดเทอม มากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 41.50
2.5 สถานที่ที่ผูบริโภคใหความสําคัญทีส่ ุดเมื่อมีความตองการเลือกซื้อรถจักรยาน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อรถจักรยานที่รานขายรถจักรยานโดยเฉพาะมากที่สุด คิดเปน
จํานวนรอยละ 85.00
2.6 คาใชจา ยในการเลือกซื้อรถจักรยานตอครั้งของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีคาใชจา ยในการเลือกซื้อรถจักรยานตอครั้ง 1,001-2,000 บาท มากที่สุด คิดเปนจํานวนรอย
ละ 37.00
2.7 บุคคลทีม่ ีอํานาจในการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมักปรึกษาพนักงานบริการรานจักรยาน มากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 38.00
สวนที่ 3 ปจจัยสวนผสมการตลาดที่ใชประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยาน

3.1 ปจจัยดานสวนผสมการตลาดที่มผี ลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญดานราคา และผลิตภัณฑมากทีส่ ุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และ 4.20
ตามลําดับ และใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดนอยที่สุด โดยคาเฉลีย่ เทากับ 3.81
3.2 ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน มากที่สุด คือ คุณภาพของจักรยาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45
และนอยที่สุด ไดแก ความหลากหลายของรูปแบบรถจักรยาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97
3.3 ปจจัยดานราคาที่มผี ลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน พบวา ปจจัยดานราคา ที่มีผลตอ
การเลือกซื้อจักรยาน มากที่สุด คือ ความคุมคาของราคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และนอยที่สดุ
ไดแก ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรานจักรยานอื่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12
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3.4 ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน พบวา ปจจัยดาน
ชองทางจัดจําหนาย ที่มีผลตอการเลือกซือ้ รถจักรยานมากที่สุด คือ ความนาเชื่อถือของราน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และนอยที่สุด ไดแก ความสะดวกของสถานทีจ่ อดรถ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.67
3.5 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน พบวา ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อจักรยาน มากที่สุด คือ พนักงานขายใหขอมูล
เพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และนอยที่สุด ไดแก มีการโฆษณาและประชาสัมพันธมากและ
การจัดโปรโมชั่นพิเศษตามเทศกาล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54
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3.1.2 สรุปประมวลปญหา ขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ
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• การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และภายใน (SWOT Analyze)
ของรานเจียมจักรยาน
การสรุปผลประมวลขอมูล
ตารางที่ 5 แสดงการประมวลผลการวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค จากปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. ปจจุบันประชาชนมีความเอาใจใสสุขภาพ
โดยการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น
2. มีการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและองคกร
เอกชนตางๆ ในการสนับสนุนใหประชาชนใช
จักรยานในชีวติ ประจําวัน เพื่อลดการใช
พลังงาน รวมทั้งเพื่อออกกําลังกายและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใหประชาชนที่
มีความสนใจรับทราบ
3. นวัตกรรมของรถจักรยานมีการเปลี่ยนแปลง
ในดานประโยชนใชสอยตลอดเวลา โดยใน
ปจจุบันมีการผลิตรถจักรยานไฟฟาซึ่งไม
ทําลายธรรมชาติออกมาเปนตัวเลือกของ
ลูกคาเพิ่มมากขึ้น
4. สินคาทดแทนมีราคาคอนขางสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคารถจักรยาน
5. ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหประชาชนตอง
หันมาประหยัดมากขึ้น

อุปสรรค (Threat)
1. มีคูแขงขันเขามาเพิ่มขึ้น
2. สินคาในตลาดไมมีความแตกตางกันจึงทําให
ผูบริโภคมีอํานาจตอรองสูง
3. ภาวะเศรษฐกิจไทยถดถอย และการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กที่ไมแนนอน
4. การเมืองภายในประเทศยังมีปญ
 หาทําให
ตางประเทศไมเขามาลงทุนและทองเที่ยวใน
ประเทศไทย สงผลกระทบตอรายไดของ
ประชาชนลดลงจึงการใชจายที่ไมจําเปนลง
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ตารางที่ 6 แสดงการประมวลผลการวิเคราะหวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน จากปจจัยภายใน
จุดออน (Weakness)
1. ไมมีการจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด
2. สินคาถูกลอกเลียนแบบไดงาย
3. ตองจางบุคลากรภายนอกเปนผูทําบัญชีของ
กิจการ
4. การจัดซื้อสินคามักจะมีปญ
 หาเรื่องการจัดสง
สินคาไมตรงตามกําหนด
5. ไมมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการผลิตซึ่ง
ทางรานยังใชรูปแบบเดิมๆ จึงทําใหผลิตไดไม
ทันตอความตองการเมื่อลูกคาตองการสินคา
ครั้งละมากๆ
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จุดแข็ง (Strength)
1. กิจการดําเนินงานมาเปนระยะเวลานานและ
เปนที่รูจักโดยทั่วไป
2. มีชางที่ชํานาญและประสบการณสูง
3. วัตถุดิบที่ใชในการประกอบมีคุณภาพและ
ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
4. มีบริการจัดสงสินคาถึงที่และมีการบริการที่
ครบวงจร
5. มีเงินทุนเพียงพอตอการบริหารงานกิจการ
6. ลูกคาหาซื้อสินคาไดงาย เพราะรานคาตั้งอยู
ในยานการคา
7. เจาของกิจการมีความคิดสรางสรรครูปแบบ
รถจักรยานแบบใหมๆ ออกมาตอบสนอง
ความตองการของลูกคาตลอดเวลา
8. รานจักรยานในจังหวัดสวนใหญเปนเครือญาติ
กัน

3.2 การสรางกลยุทธ (Strategic Formulation)

โดยการนําขอมูลจากการวิเคราะห SWOT มากําหนดกลยุทธดวย Matrix การประเมิน
โอกาส และอุปสรรค จากปจจัยภายนอก และจุดแข็ง และจุดออน จากปจจัยภายในมาสรางกลยุทธได
ใน 4 ลักษณะ คือ
1. กลยุทธ Strengths-Opportunities (SO)
2. กลยุทธ Strengths-Threats (ST)
3. กลยุทธ Weaknesses-Opportunities (WO)
4. กลยุทธ Weaknesses-Threats (WT)
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ตารางที่ 7 แสดงการกําหนดกลยุทธ โดยใช TOWS Matrix
จุดออน (Weakness)

S1 กิจการดําเนินงานมานานและเปนที่รูจัก
S2 มีชางที่ชํานาญและประสบการณสูง
S3 วัตถุดิบมีคุณภาพและราคาถูก
S4 บริการจัดสงถึงที่และมีบริการครบวงจร
S5 มีเงินทุนเพียงพอตอการบริหารกิจการ
S6 รานคาตั้งอยูในยานการคา
S7 มีความคิดสรางสรรครูปแบบรถจักรยานแบบ
ใหมๆตลอด
S8 รานจักรยานในจังหวัดสวนใหญเปนเครือ
ญาติกัน

W1 ไมมีการจัดทํากิจกรรมการตลาด
W2 สินคาถูกลอกเลียนแบบไดงาย
W3 ตองจางบุคลากรภายนอกเปนผูทําบัญชี
W4 มีปญหาเรื่องการจัดสงสินคาไมตรงตาม
กําหนด
W5 ไมมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต

1. SO

2. WO
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จุดแข็ง (Strength)

ภายใน

ภายนอก

โอกาส (Opportunities)

O1 ปจจุบันประชาชนเอาใจใสสุขภาพ
O2 รัฐบาลและองคกรเอกชนตางๆ ในการ
สนับสนุนใหประชาชนใชจักรยาน
O3 นวัตกรรมของรถจักรยานมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด
O4 สินคาทดแทนมีราคาคอนขางสูง
O5 ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น

1. ติดตอกับเทศบาลจังหวัดในการจัดงานรณรงค 1. การกําหนดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับ
ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมในจังหวัดเพื่อใหประชาชน
2. นํารถจักรยานรูปแบบใหมๆเขามาจัดจําหนาย
รูจักรานมากขึน้
เพื่อเพิ่มรายไดใหกิจการ
2. ทําขอตกลงกับผูขายลวงหนาเพื่อปองกัน
3. จัดตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพในจังหวัด
การจัดสงไมตรงตามกําหนด
4. รวมตัวกันในเครือญาติจัดตั้งกลุมพันธมิตร
3. นําเทคโนโลยีใหมๆเขามาประยุกตใชในการ
จักรยานในจังหวัด
พัฒนากิจการ เชนดานการผลิตและการ
จัดการ

3. ST

4. WT

อุปสรรค (Threat)

ลิข

T1 มีคูแขงขันเขามาเพิ่มขึ้น
T2 สินคาในตลาดไมมีความแตกตาง
T3 ภาวะเศรษฐกิจไทยถดถอย และการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กที่ไมแนนอน
T4 การเมืองภายในประเทศยังมีปญหา

1. ใชกลยุทธตลาดเชิงรุก โดยการติดตอ
สอบถามไปยังลูกคาอยางสม่ําเสมอและเนน
การบริการที่เปนกันเองมากขึ้น
2. สรางสรรครูปแบบรถจักรยานใหหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อใหลูกคาเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางผลิตภัณฑ

1. มีการควบคุมระบบสต็อกสินคาในกิจการให
มีความใกลเคียงกับความตองการของตลาด
เพื่อลดความเสี่ยงดานตนทุน
2. สรางความสัมพันธกับลูกคาใหยั่งยืนและ
โนมนาวใหลูกคาซื้อสินคากับกิจการ
ตลอดไป
3. มีการเก็บฐานขอมูลของลูกคาเอาไว เพื่อ
นํามาใชเปนประโยชนทางการตลาด
4. ฝกอบรมพนักงานเพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางานและบริการลูกคา
อยางส่ําเสมอ
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3.2.1 แนวทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternatives)
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ใช TOWS Matrix ประเมินปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน เพื่อเปนแนวทางเลือกในการ
แกปญหา (Strategic Alternative) โดยมีทางเลือกในกลยุทธทั้ง 3 ระดับ คือ
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)

กลยุทธในระดับนี้จะใชในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทีธ่ ุรกิจกําลังเผชิญอยู และ
ประเมินความสามารถในการแขงขันในธุรกิจเพื่อที่จะใชกําหนดทิศทางขององคกรวาจะตัดสินใจ
มุงเนนทิศทางใด และใชกลยุทธอะไร ซึ่งกลยุทธทางเลือกในระดับองคกร คือ
1. กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) แนวโนมการเติบโตของธุรกิจในจังหวัดมีโอกาส
เติบโตมากขึน้ เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการรักษาสิง่ แวดลอมและพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนทีใ่ สใจกับการออกกําลังกายมากขึ้น เปนโอกาสใหธุรกิจใชกลยุทธขยายการ
เติบโต
2. กลยุทธการคงตัว (Stability Strategy) มีคูแขงรายใหมๆเขามาในตลาดดังนัน้ การที่
กิจการจะสามารถคงสภาพธุรกิจเชนเดิมไว กิจการจะตองมุงรักษาสวนแบงการตลาดเดิมเอาไวใหได
3. กลยุทธการหดตัว (Retrenchment Strategy) หากเศรษฐกิจและสภาวะการคาตกต่ํา
อีกทั้งการแขงขันดานราคามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพรอมกับปจจัยดานตนทุนวัตถุดิบ คา
ขนสงที่มีความผันผวนไมแนนอน กิจการจะตองมีการควบคุมจัดการระบบภายในโดยลดคาใชจายที่
ไมจําเปนและมีการควบคุมระบบสตอกสินคาที่ดี
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ตารางที่ 8 สรุป การกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับองคกร
ทางเลือกกลยุทธ

Corporate Level
Strategy

1. Growth Strategy

ขอดี

ขอเสีย

กลยุทธที่
เลือก

- การตัดสินใจสั่งสินคาอาจ
ลาชาเพราะตองคํานึงถึง
การตัดสินใจของราน
จักรยานในเครือพันธมิตร
- อาจไมไดรบั การ
สนับสนุนจากรานจักรยาน
เครือญาติอยางแทจริง
- อาจเกิดการแยงฐาน
ลูกคากันเองภายในกลุม
พันธมิตร

เลือก

- ไมสามารถเพิ่มสวนแบง
ตลาดในธุรกิจได
- เสี่ยงตอการถูกแยงตลาด
ตอคูแขงรายใหญภายใน
จังหวัด

ไมเลือก

- เสียสวนครองตลาด
- ไมประหยัตอขนาด
- สูญเสียอํานาจตอรองและ
อํานาจตลาด
- ฐานลูกคาลดลง
- กําไรลดลง
- ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได
เต็มที่

ไมเลือก

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

ระดับกลยุทธ

- มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น
- กิจการสามารถขยาย
ตลาดเพิ่มขึ้น
- มีอํานาจตอรองกับซัพ
พรายเออรมากขึ้น
- มีเครือขายที่มากขึ้น ทํา
ใหประหยัดตนทุน
- มีอํานาจตลาดมากขึ้น
ทําใหแขงขันดานราคากับ
คูแขงมากขึ้น
- ฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น
และธุรกิจสามารถเติบโต
ไดดีขึ้น
- มีความประหยัดตอขนาด
(Economic of Scale)
2. Stability Strategy - หลีกเลี่ยงการมีปญหา
ภายในเครือญาติกันเอง
เนื่องจากความคิดเห็นไม
ตรงกัน
- กิจการสามารถบริหาร
การใชทรัพยากรของตนได
อยางเต็มที่
3. Retrenchment - ลดตนทุนการดําเนินงาน
- ประหยัดคาใชจาย
Strategy
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กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)

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) กลยุทธตน ทุนต่ํา (Cost Leadership Strategy) สภาวะการแขงขันดานราคาของธุรกิจ
จักรยานในจังหวัดคอนขางรุนแรงอยูแลว ดังนั้นการมุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุน
การดําเนินงานที่ต่ํากวาภายใตภาวะตนทุนคาขนสงและวัตถุดบิ ที่มแี นวโนมเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหรายได
ของกิจการลดลง
2) กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) การมุงเนนการสรางความไดเปรียบ
ดวยการสรางความแตกตางของสินคาและบริการโดยนําเสนอสินคาและบริการที่มุงเนนนวัตกรรมใน
การเพิ่มคุณคา คุณลักษณะพิเศษ และความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดเหนือกวาคูแขง กิจการตองทําใหลูกคามองเห็นถึงคุณคาของสินคาหรือบริการที่แตกตางไป
จากผูแขงขัน ซึ่งจะทําใหสินคามีมูลคาเพิม่ และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกกิจการ แตกิจการอาจจะตอง
มีคาใชจายในการสรางความแตกตางเพิม่ ขึ้น
3) กลยุทธแบบมุงเนนตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) กิจการมุงเนน
เพิ่มเจาะตลาดเฉพาะ Niche Market ที่ตอ งการราคาต่ํา
4) กลยุทธแบบมุงเนนความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy) กิจการ
มุงเนนสรางความแตกตางโดยการสรางคุณคาในหวงโซคุณคา เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ตอบสนอง
ความตองการเฉพาะของลูกคากลุมเปาหมาย
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ตารางที่ 9 สรุป การกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ
ทางเลือกกลยุทธ

Business Level
Strategy

1. Cost Leadership
Strategy

ขอดี

ขอเสีย

กลยุทธที่
เลือก
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ระดับกลยุทธ

2. Differentiation
Strategy

3. Focused Cost
Leadership Strategy

4. Focused
Differentiation
Strategy

- เพิ่มสวนแบงตลาด
ลูกคาซื้อสินคามากขึ้น
- ลดความเสี่ยงดาน
คูแขงรายใหมจะเขามา
แยงตลาด
- ไดเปรียบในดานราคา
ขายต่ํากวาคูแขง

- ตนทุน คาใชจา ยมี
แนวโนมสูงขึ้น ทําให
กิจการมีกําไรนอยลง
และอาจนําไปสูการ
ขาดทุน
- ทําใหสภาวะการ
แขงขันดานราคารุนแรง
มากขึ้น
- คูแขงสามารถ
- เพิ่มสวนแบงตลาด
เลียนแบบไดงาย
- ตอบสนองความ
- มีตนทุนคาใชจายใน
ตองการของลูกคาได
การสรางความแตกตาง
หลากหลายมากขึ้น
- สินคามีคุณคาเพิ่ม ทํา - การนําเสนอคุณคา
อาจไมตรงตามความ
ใหสามารถเพิ่มมูลคา
ตองการของลูกคาหรือ
ของสินคา สงผลให
ลูกคารูสึกวาสินคาไมคุม
กิจการมีกําไรเพิ่มขึ้น
- สรางภาพลักษณะที่ดี กับราคาที่กิจการตั้งไว
ใหกับกิจการ
- กิจการสามารถเจาะ
- ไมคุมคากับการ
ตลาดลูกคาประจําของ มุงเนนกลุมลูกคายอยๆ
คูแขง
- สินคาไมมีคุณคาตอ
การรับรูของลูกคา
- กิจการสามารถแขงขัน - ไมคุมคากับการ
ในตลาดและตอบสนอง มุงเนนกลุมลูกคายอยๆ
ความตองการเฉพาะ
- มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพื่อใหเห็น
กลุมลูกคาได
ถึงความแตกตางและไม
คุมคาตอผลตอบแทนที่
ไดรับ

ไมเลือก

เลือก

ไมเลือก

ไมเลือก
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กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)
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เปาหมายหลักของกลยุทธระดับหนาที่ ไดแก การตลาด การผลิต การวิจัยและพัฒนา
การเงินและบัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งจากการประมวลขอมูลทุตยิ ภูมิ และขอมูลปฐม
ภูมิพบวา กิจการมีศักยภาพในการดําเนินงานและความสามารถที่จะพัฒนาใหสอดคลองกับความ
เติบโตของบริษัทใน 3 หนวยงานหลัก ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนา เจาของกิจการไดมีการพัฒนารูปแบบของสินคาที่หลากหลายเพื่อมุง
ตอบสนองความตองการของลูกคาและมีการปรับปรุงบริการอยางตอเนื่อง
2. การเงินและบัญชี กิจการมีการวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการบัญชี
โดยตรง ดังนั้นระบบการเงินและบัญชีของกิจการจึงมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย กิจการมีชางที่มีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถเปน
อยางดี อีกทั้งระบบการทํางานของกิจการยังใชระบบครอบครัวเขามาบริหาร จึงทําใหการประสาน
รวมมือกันทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สวนอีก 2 หนวยงานซึ่งไดแก การผลิตและการตลาด กิจการพบวายังมีชองวางที่ควรจะ
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
1. ดานการผลิต กิจการมักจะประสบปญหาดานการผลิต เนื่องจากการจัดสงสินคาลาชา
หรือผลิตสินคาไดไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภคในบางชวงเวลา ทําใหกจิ การสูญเสีย
รายได ดังนั้น หากกิจการตองการที่จะขยายการเติบโตในอนาคต กิจการจําเปนจะตองเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตโดยการควบคุมสตอกสินคา มีการพยากรณยอดขายลวงหนาและกําหนด lead time
เพื่อใหกิจการสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2. ดานการตลาด กิจการมีการทําการสงเสริมการตลาดคอนขางนอย สงผลใหลูกคาไมมี
ความจงรักภักดีตอกิจการ ทําใหมีความเสี่ยงหากคูแขงตัดราคาหรือนําเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่
กลุมลูกคาพอใจ ดังนั้น กิจการจะตองปรับปรุงและพัฒนาดานการตลาดเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอหนวย และรักษาความสัมพันธกับลูกคาไดอยางมั่นคงและยืนยาว กิจการควร
กําหนดจุดมุงเนนในดานตลาดเปาหมาย โปรแกรมการตลาด 4P และความตองการของลูกคาผาน
การสื่อสารการตลาด
การวางกลยุทธทางการตลาด
1. การแบงสวนของตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและการวางตําแหนงของผลิตภัณฑใน
ตลาด (STP)
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1.1 การแบงสวนของตลาด (Market Segment)
สามารถแบงสวนตลาดไดเปน 2 กลุม คือ ลูกคาที่ซื้อสินคาสง และลูกคาที่ซื้อสินคาปลีก ซึ่ง
แบงเปนสัดสวน 70:30 ของยอดขาย
1.2 การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting)
กิจการเนนลูกคาที่ซื้อสินคาสงเปนหลัก ตลอดจนกลุมลูกคาทั่วๆไปในจังหวัดและจังหวัด
ใกลเคียง
1.3 การวางตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด (Market Positioning)
กิจการกําหนดตําแหนงของกิจการเปรียบเทียบกับคูแขงจากการรับรูของลูกคา ดังรูป

แผนภาพที1่ 3: แสดงการวางตําแหนงของสินคา

ราคาสูง

คุณภาพต่ํา

เลงจักรยาน คลังจักรยาน
เจียมจักรยาน

คุณภาพสูง

ราคาต่ํา

ที่มา : จากการสัมภาษณเจาของกิจการ, 2551

จากรูปขางตนไดกําหนดแกนขึ้นมา 2 แกน โดยแกนตั้งเปนคุณภาพของสินคา และแกนนอน
ราคาของสินคา ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานของกลุมเปาหมาย จากการ
สอบถามเจาของกิจการไดคําตอบวา กิจการรานเจียมจักรยานเนนการขายสินคาทีม่ ีคุณภาพปาน
กลางถึงดี เนื่องจากการแขงขันดานราคาในตลาดคอนขางรุนแรงกิจการจึงตองประหยัดตนทุนดาน
วัตถุดิบเพื่อใหสามารถสูดานราคากับคูแ ขงได
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2. โปรแกรมทางการตลาด

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

สวนประสมการตลาด (Market Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่กจิ การใชเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมายซึ่งประกอบดวยตัวแปรทางการตลาด 4 กลุม 4P’s
(Product Price Place Promotion)
2.1 กลยุทธผลิตภัณฑ (Product)
ลักษณะสินคาจักรยานของกิจการไมมีความแตกตางจากคูแขงเนื่องจากวัตถุดบิ ที่ใชคือ
ชิ้นสวนประกอบและอะไหลจักรยาน ซึ่งไดมีการกําหนดคุณภาพวัตถุดิบมาอยางชัดเจนจากโรงงาน
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นคุณภาพของสินคาจึงไมเปนสวนสําคัญมากนักในการตัดสินใจซื้อ
สินคาของลูกคา
ดังนั้น กิจการจึงตองมีการคิดคนรูปแบบจักรยานจากชิ้นสวนประกอบและอะไหลจักรยาน
ขึ้นมาใหมเองอยูตลอด เพื่อสรางความแตกตางใหลูกคาไดมีสินคาใหเลือกหลากหลายมากขึ้น
2.2 กลยุทธราคา (Price)
กิจการกําหนดราคาโดยบวกกําไรเพิ่มจากราคาตนทุนวัตถุดิบ ซึง่ ราคาสินคาของกิจการ
ใกลเคียงกันกับคูแขงขัน ลูกคาของกิจการสวนใหญเปนลูกคาเงินสดจึงไมมีปญหาหนี้สูญมากนัก ใน
สวนลูกคาเงินเชื่อ หากลูกหนี้ของกิจการไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด กิจการจะขยายเวลาการ
ชําระหนี้ใหลูกหนี้ แตจะใหเวลาไมเกิน 2 เดือน นับแตลกู หนี้ผิดนัดชําระหนี้ โดยปกติลูกหนี้จะคาง
หนี้ไมเกิน 1 เดือน ซึ่งกิจการไมมีวิธีการใหลูกหนี้ชําระหนี้ดวยสินทรัพยอื่นที่ไมใชเงินสดหรือมีการ
ลดหนี้ใหแกลกู คาแตอยางใด
2.3 กลยุทธชอ งทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)
กิจการไมมีปญ
 หาทางดานทําเลทีต่ ั้ง และการขนสง เพราะลูกคาสวนมากเปนคนในพื้นที่
ใกลเคียงกับกิจการ ทําใหลดตนทุนจากการขนสงไดมาก สําหรับลูกคาตางจังหวัดที่สั่งสินคาครั้งละ
มากๆ ทางกิจการก็มีบริการจัดสงใหถึงที่โดยไมคิดคาขนสงเพิ่มเติม
2.4 กลยุทธสง เสริมทางการตลาด (Promotion)
เนื่องจากคุณภาพของสินคาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคามากนัก เพราะ
คุณภาพของสินคาไมมีความแตกตางจากคูแขง ดังนั้นกิจการจึงใหความสําคัญกับการบริการเปน
สําคัญ เชนในบางครั้งลูกคาซื้อรถจักรยานไป แตขายไมไดหรือรถจักรยานเกิดชํารุดทางกิจการจะ
บริการลูกคาใหไดอยางทันทีโดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม เปนตน
จุดออนของกิจการคือการไมมีการสงเสรมการตลาดทีช่ ัดเจน จึงทําใหกิจการไมมีลูกคาราย
ใหมเขามา ดังนั้นกิจการจึงตองมีนโยบายการสงเสรมการตลาดเพื่อหาลูกคารายใหมใหกับกิจการ
โดยทําการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานทางวิทยุชุมชนเพื่อใหกิจการเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 10 สรุปการกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับหนาที่
ทางเลือกกลยุทธ

ขอดี

ขอเสีย

Functional
Level Strategy

1. STP
(Segmentation
,Target, Positioning)

- การวางตําแหนงของ
ผลิตภัณฑที่ตรงกับ
ความตองการของ
กลุมเปาหมาย
- สามารถวางแผน
การตลาดไดชัดเจนตรง
กับกลุมเปาหมาย

- หากวางตําแหนง
ผลิตภัณฑผิด จะทําให
สูญเสียตําแหนงทาง
การตลาด
- กลุมเปาหมายไม
ชัดเจนเสียคาใชจายสูญ
เปลา

- กิจการมีผลิตภัณฑที่
หลากหลายตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
- สรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑ

- ผลิตภัณฑทหี่ ลาก
หลายอาจสรางควร
สับสนและยุงยากใหกับ
ลูกคาในดานราคาของ
สินคาได

กลยุทธที่
เลือก
เลือก
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ระดับกลยุทธ

2. สวนประสม
การตลาด (4P)
- ผลิตภัณฑ

- ใชราคาต่ํากวาเปนจุด - สูญเสียรายไดที่ควรได
ขายเพือ่ ใหลูกคามองถึง - ตนทุนคาใชจายสูง
คุณคา

- ชองทางการจัด
จําหนาย

- ชองทางการจัด
จําหนายมีเพิ่มมากขึ้น
เพื่อความสะดวกของ
ลูกคา

- การสงเสริมตลาด

- คาใชจายสูง
- รายไดอาจไมคุมกับ
คาใชจายสงเสริม
การตลาด
- เปนการบริหารจัดการ - มีคาใชจายในการ
ดําเนินงาน
ขอมูลลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ลูกคาเกิดความ
ประทับใจในบริการ

ลิข

- ราคา

3. การบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
(CRM)

- มีลูกคาเพิ่มมากขึ้น
หากมีกิจกรรมสงเสริม
การตลาด

- คาใชจายในการเพิ่ม
สาขาสูงอาจไมคุมกับ
การลงทุน

เลือก

ไมเลือก

ไมเลือก

เลือก

เลือก
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3.2.2 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา (Strategic Choice)

ลิข
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ก.) กลยุทธระดับองคกร

สําหรับกลยุทธที่กิจการตัดสินใจเปนทางเลือก คือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)
โดยกิจการใชกลยุทธ
กลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth Strategy) เปนกลยุทธในการ
ขยายการดําเนินงานของกิจการโดยการรวมตัวกับกิจการจักรยานที่เปนเครือญาติกันในจังหวัดและ
จังหวัดขางเคียง โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันในการสรางเครือขายการสรางคุณคาของธุรกิจ และเพื่อ
เพิ่มยอดขาย กําไร และสวนครองตลาด ซึ่งกลยุทธนี้จะทําใหกิจการสรางความแข็งแกรงไดเพิ่มขึ้น
โดยมีวิธีการดังนี้
เริ่มตนจากมีการนัดสังสรรคกันภายในเพือ่ ชี้แจงรายละเอียดผลประโยชนที่จะไดรบั จากการ
รวมตัวเปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเสนอผูอาวุโสที่ทุกคนในเครือญาติยอมรับเจรจากับทุกฝายในการ
แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการ เพื่อจะไดนํามาเปนขอตกลงกันภายในกลุม
เดียวกัน
หลังจากไดขอตกลงเปนที่ยอมรับแลวกิจการจะเนนใหความสําคัญกับการดําเนินงานรวมกับสมาชิก
ในกลุมพันธมิตร
ใหเปนรูปธรรมมากขึ้นเพื่อขยายเครือขายจักรยานใหครอบครองกวางขวาง
ตอบสนองตอการทําการตลาดเชิงรุก และรวมกันบริหารจัดการกิจการภายในเครือพันธมิตรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน
1. ขอตกลงการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน
2. การปรับราคาสินคาใหเปนมาตราฐานเดียวกัน
3. ขอตกลงในการแบงผลประโยชน กรณีการสั่งซื้อสินคาจากซัพพรายเออร
4. การรักษาฐานลูกคาของแตละกิจการ (เพื่อปองกันการแยงลูกคากันเอง)
ซึ่งกลยุทธนี้จะสําเร็จได ถาหากทุกๆกิจการในกลุมพันธมิตรใหความสําคัญ มีความจริงใจที่
จะรวมมือกันอยางแทจริง โดยจะมีการนัดสังสรรคภายในอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อสรางสัมพันธ
อันดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขอดีของการรวมตัวกันเปนกลุมพันธมิตรมีดังนี้
1. ทําใหมีอํานาจตอรองกับซัพพรายเออรมากขึ้น
2. สามารถแขงขันกับคูแขงไดงายขึ้น
3. กําไรตอหนวยสินคาเพิม่ มากขึ้น
4. สรางภาพลักษณที่ดีใหกบั กิจการ
5. การเปนกลุมพันธมิตรชวยสรางความสัมพันธที่ดีภายในตระกูล
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ดานกลยุทธสรางความเติบโตภายใน กิจการจะเพิ่มสินคาใหมเขาสูต ลาดเดิม โดยติดตอนํา
รถจักรยานไฟฟาเขามาขายเพื่อทดลองตลาด ซึ่งตลาดรถจักรยานมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล กิจการจึงมีความคิดที่จะขยายตลาดเพื่อรองรับความตองการใช
รถจักรยาน จากเดิมกิจการมุงเนนเฉพาะลูกคาในกลุมรถจักรยานทัว่ ๆไปเปนหลัก ลูกคาสวนใหญ
ของกิจการจึงเปนกลุมคนฐานะปานกลาง
ในการใชกลยุทธการเจริญเติบโตนี้ กิจการจะเริ่มทําการขยายกลุม ลูกคาไปยังกลุมลูกคาที่
ฐานะคอนขางดี เชน กลุมคนที่ชอบรถจักรยานที่มีสไตร ซึ่งกลุมลูกคาประเภทนี้เปนกลุมลูกคาราย
ยอย ซึ่งคูแขงไมใหความสนใจ ดังนั้นจึงเปนโอกาสอันดีที่จะทําการเพิ่มฐานลูกคาไปยังกลุม ลูกคา
เหลานี้
ข.) กลยุทธระดับธุรกิจ

สําหรับกลยุทธที่กิจการตัดสินใจเปนทางเลือก คือ กลยุทธความแตกตาง (Differentiation
Strategy) สามารถแบงออกเปน 2 วิธีการไดดังนี้
1 สรางความแตกตางโดยใหบริการการออกแบบสินคาใหลูกคาโดยเฉพาะ
ในปจจุบันการประกอบรถจักรยานตามคําสั่งซื้อของลูกคาในธุรกิจจักรยานมีนอยมาก
เนื่องจากชวงหลังรานจักรยานไมคอยใหความกับการตอบสนองความตองการของลูกคารายบุคคล
ทําใหเมื่อลูกคานํารูปแบบของรถจักรยานที่ตองการมาใหประกอบ ทางกิจการก็จะไมมีชิ้นสวน
ประกอบหรือมีไมครบตามความตองการ จึงไมสามารถประกอบรถจักรยานใหลูกคาได ซึ่งทําใหเปน
การเสียโอกาสที่จะไดลูกคา ดังนั้นกิจการจึงควรสรางความแตกตางโดยมีบริการพิเศษใหลูกคาคือรับ
ออกแบบและประกอบรถจักรยานในลักษณะตางๆ เพื่อใหลูกคาไดมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
ซึ่งจะเปนผลใหกิจการมีลูกคาเพิ่มจากสวนนี้
2 สรางความแตกตางในดานการใหบริการที่รวดเร็ว
เนื่องจากสินคาของกิจการไมมีความแตกตางจากคูแขงจึงตองสรางความแตกตางจากดาน
บริการ คือจากการที่กิจการเปนธุรกิจขนาดเล็ก โครงสรางองคการไมซับซอน และผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจอยูที่เจาของเพียงคนเดียว จึงทําใหมีความรวดเร็วในการตัดสินใจในสภาวะตางๆ เชนเมื่อมี
การตอรองราคาจากลูกคาสามารถใหคําตอบไดทันทีไมจําเปนตองรอการอนุมัติหลายขั้นตอน หรือ
การที่ลูกคาตองการสินคาในกรณีเรงดวนทางกิจการสามารถสงสินคาไดทันทีไมจําเปนตองรอเวลา
เปดทําการ ในบางครั้งลูกคาสั่งซื้อสินคาเพียงเล็กนอยแตทางกิจการยินดีสงใหทันทีโดยไมมีการเรียก
เก็บคาใชจายเพิ่มแตอยางใด อีกทั้งลูกคาสามารถติดตอเจาของกิจการโดยตรงไดทุกเมื่อซึ่งเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีตอลูกคา
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการขนาดใหญแลวกิจการมีความ
ไดเปรียบในดานการบริการอยูมาก จึงทําใหลูกคาที่มีอยูยังคงสั่งสินคากับกิจการมาอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน
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ค.) กลยุทธระดับหนาที่
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เพื่อใหไดบทสรุปในทางเลือกกลยุทธระดับหนาที่ที่ถกู ตองตรงตามวัตถุประสงคของแผนกล
ยุทธระดับองคกร และระดับธุรกิจกิจการจึงกําหนดเวลาในการดําเนินงาน ตามแผนกลยุทธระดับหนา
ที่ ไวเปนเวลา 1 ป และจะมีการประเมินผลกลยุทธระดับหนาที่ ที่ตัดสินใจเลือก เปนกลยุทธที่ดีทสี่ ุด
นั้นเปนไปตามเจตนารามณและวัตถุประสงคของกิจการอยางถูกตอง รวมถึงประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอม ภัยธุรกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลาเพื่อใหกิจการสามารถ
ปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กิจการไดวางวัตถุประสงคในการวิเคราะหกลยุทธดานการผลิต กลยุทธดานการตลาด และ
การแบงสวนของตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ โดยใช
โปรแกรมทางการตลาด 4 P’s เพื่อใหสอดรับกับกลยุทธตําแหนงของตลาดตลอดถึงการรรักษาลูกคา
และขยายฐานลูกคาโดยผานการบริหารจัดการ การสื่อสารการตลาดลูกคาสัมพันธ
1. กลยุทธดา นการผลิต

การใชกลยุทธดานการผลิต จะมีผลทําใหกจิ การสามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งทําใหกิจการมีความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น โดยมีวิธีการทํา
ดังนี้คือ
• วางแผนในการสั่งซื้อสินคาและขบวนการผลิตใหม
เปนการจัดการกําหนดระยะวันเวลาในการจัดสั่งซื้อสินคาระหวางกิจการกับซัพพรายเออร
ซึ่งปกติกจิ การจะสั่งซื้อวัตถุดิบประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง และทางซัพพรายเออรจะใชเวลาในการสง
สินคาประมาณ 4-5 วัน แตในกรณีสภาวะเศรษฐกิจดีการจัดสงสินคามักจะมีความลาชาไปเปน
อาทิตย จากสภาพการณเชนนี้ทําใหกิจการเสียโอกาสในการขาย ดังนั้นกิจการจึงตองจัดการระบบ
การสั่งซื้อสินคาใหม ดังนี้
1. เก็บขอมูลยอดขายสินคายอนหลัง 2 ปเพื่อนํามาพยากรณยอดขายลวงหนา
2. ควบคุมดูแลระบบสตอกสินคาของกิจการไมใหสินคาขาดมือ
3. ทําการติดตอไปยังซัพพรายเออรและบริษัทที่ขนสงสินคาเพื่อความสะดวก รวดเร็วและลด
ความผิดพลาด
2. กลยุทธดา นการตลาด
กิจการจะนํากลยุทธการตลาดมาชวยในการเพิ่มยอดขาย และฐานลูกคาโดย
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• เนื่องจากจังหวัดตรังเปนจังหวัดที่มีงานเทศกาลประจําปมากมาย ดังนั้นกิจการจะ
ติดตอกับเทศบาลจังหวัดในการจัดงาน รณรงคขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ภายใตชื่อกิจกรรม “รณรงคขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกรอนกันเถอะ” ในการจัด
งานกิจการจะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ เชน การประสานงาน และการโฆษณา
ประชาสัมพันธเปดตัวกิจกรรม โดยคาใชจายที่คาดการณไว 20,000 บาท
• กิจการจะติดตอไปยังสถานีวิทยุของจังหวัดเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและ
บริการที่ทางรานจะมอบใหแกลูกคาโดยจะทําการโฆษณาเมื่อมีสินคาใหมๆ หรือ
โปรโมชั่นพิเศษเทานั้น โดยคาใชจายที่คาดการณไว 5,000 บาท/ครั้ง

3. การระบุสวนของตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและการวางตําแหนงของผลิตภัณฑใน
ตลาด (STP)
เปาหมายของกิจการคือมุงใหความสําคัญในการเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอหนวย ดังนั้นกลุมลูกคาที่
กิจการควรใหความสําคัญ ไดแก กลุม ลูกคาขายสง ที่ตองการสินคาครั้งละมากๆ ตองการความ
รวดเร็วในการขนสง และกลุมคนที่ชอบรถจักรยานที่มีสไตร ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตสูงขึ้น และกลุม
ลูกคากลุมนี้สามารถสรางกําไรตอหนวยใหกับกิจการมากกวาลูกคากลุมอื่นๆ ดังนั้นลูกคากลุมนี้จึง
ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา
3.3 กลยุทธการสื่อสารการตลาด

3.3.1 โปรแกรมทางการตลาด (Marketing Mix)

1. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) กิจการมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมความ
ตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะรถจักรยานสั่งประกอบ และรถจักรยานทั่วๆไป ตองสรางความ
แตกตางของผลิตภัณฑใหลูกคาไดมองเห็นคุณคาที่จะไดรับอยางแทจริงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัว
ผลิตภัณฑ

2. กลยุทธราคา (Price) จะพิจารณาจากการวางตําแหนงสินคาในตลาด ซึ่งจะสามารถ
กําหนดได 2 ระดับ
• ระดับราคาที่ใกลเคียงกับตลาด
สําหรับสินคาทั่วๆไป ซึ่งเปนสินคาที่ไมมีความแตกตางจากของคูแขง แตตองการราคาที่
เหมาะสม และเปนที่ยอมรับในตลาด โดยทั่วไป การกําหนดราคามาก หรือนอยกวากันเล็กนอย หรือ
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เทากับตลาด จะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพิ่มยอดขาย หรืออยางนอยรักษายอดขาย
ไมใหลดลงได ตามความยืดหยุนของอุปสงคในชวง Low season
• ระดับราคาที่สงู กวาตลาด
สําหรับสินคาที่เฉพาะเจาะจง และตองการการดูแลเปนพิเศษ โดยการวางตําแหนงของ
ผลิตภัณฑที่มคี ูณลักษณะพิเศษดานวัตถุดิบชิ้นสวนประกอบ การสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑให
โดดเดน แตกตาง และภาพลักษณที่ดีกวาคูแขง ความยืดหยุนของอุปสงคในชวง Peak season และ
กลยุทธการสือ่ สารการตลาดที่เหมาะสม จะชวยใหกําไรตอหนวยสูงขึ้นได
3. กลยุทธชอ งทางการจัดจําหนาย (Place) เนื่องจากการรวมกลุมเปนพันธมิตรจักรยาน
ในเครือญาติจะสงผลที่ดตี อชองทางการจัดจําหนายที่จะกวางขวางเพิ่มมากขึ้น
4. กลยุทธสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนสิ่งสําคัญ เพื่อกระตุนใหลูกคาใชจาย
มากขึ้น เชน การสงเสริมการขาย ลูกคาจะไดรับของแถมเพิ่มเติมในกรณีซื้อสินคาครั้งละมากๆ
สวนดานการบริการหลังการขายก็เปนสวนสําคัญ หากเกิดกรณีที่สินคามีปญหาหรือชํารุดที่มาจาก
ทางรานเอง กิจการก็ยินดีรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินคาทันที โดยใชกลยุทธ CRM เปนสวนสําคัญที่
ผลักดันใหลูกคามีความสัมพันธที่ดีและจงรักภักดีกับกิจการตลอดไป การใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการขายและการทําการตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลใหกิจการมีรายไดอยางสม่ําเสมอ และ
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดได
3.3.2 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดเพือ่ สรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM)

จากเดิมกิจการไมเคยมีการวิเคราะหความตองการของลูกคา ความชอบและพฤติกรรมของ
ลูกคา หรือทําขอมูลเฉพาะของลูกคาแตละราย กิจการจึงควรหันมาใสใจในรายละเอียดของลูกคาทุก
รายเปนการเฉพาะโดยการทําฐานขอมูลของลูกคาทุกราย ในอดีตกิจการไมเคยมีการบันทึกขอมูล
ของลูกคา หรือถาบันทึกจะเปนการบันทึกโดยการจดดวยปากกาเมื่อเวลาผานไปทําใหขอมูลสูญหาย
กิจการจึงควรปรับปรุงโดยการบันทึกขอมูลที่สําคัญของลูกคาไวในคอมพิวเตอร เชนชื่อ ที่อยู ผูติดตอ
งาน สินคาที่ลูกคาสั่งประจํา ขอผิดพลาดที่เคยเกิดขึน้ กับลูกคาแตละราย เปนตน เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจมากที่สุดและซื้อสินคากับกิจการอยางตอเนื่อง
เมื่อกิจการมีขอมูลของลูกคาในฐานขอมูลแลวจะทําใหทราบขอมูลตางๆของลูกคาได
เชน ขอมูลสินคาที่ลูกคาสัง่ ซื้อเปนประจํา เปนตน จากขอมูลดังกลาวจะทําใหกจิ การบริการลูกคาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถผลิตสินคาเก็บไวในสต็อคไดเพียงพอ สําหรับสินคาที่มีการซื้อ
ประจํา
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กิจการสามารถนําขอมูลดานการเงินของลูกคามาจัดทําโปรแกรมสงเสริมการขายในลูกคาแต
ละรายได เชนลูกคาที่มียอดการสั่งซื้อเปนจํานวนมากในแตละเดือนจะมีการใหสวนลด หรือ เมื่อสิ้นป
ลูกคารายใดมียอดการสั่งซื้อถึงเปาทางกิจการจะมีของรางวัลให
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ

ผูศึกษาไดเลือกที่จะนํากลยุทธทั้ง 5 แนวทางในการแกปญหาเนื่องจากการใชกลยุทธเพียงแบบ
เดียวไมสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จได จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองผสานกลยุทธตาง ๆ
เขาดวยกันโดยแบงเปนชวงเวลาดังนี้
ระยะสั้น ( 1 – 2 ป)
กิจการเลือกดําเนินงานโดยใชกลยุทธดานการผลิต เนื่องจากสามารถแกไขขอบกพรองของ
กิจการไดโดยไมจําเปนตองศึกษาขอมูลจากภายนอกองคกร และสามารถดําเนินการไดทันที เมื่อ
ดําเนินการตามกลยุทธดานการผลิตแลว จะทําใหกิจการสามารถผลิตสินคาไดปริมาณมากขึ้น และ
รวดเร็วขึ้น จึงทําใหกิจการมีความไดเปรียบในการแขงขันมากขึ้นตามไปดวย
เมื่อกิจการดําเนินกลยุทธดา นการผลิตแลว ก็เสริมดวยกลยุทธดานการตลาดควบไปดวยกัน
เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อสินคาเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับกิจการและจะทําใหกิจการมีความพรอมในการ
แขงขันเพื่อสรางฐานลูกคารายใหมของกิจการ
ตอมาจึงสามารถเริ่มดําเนินการตามกลยุทธการ
เจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth Strategy) เปนกลยุทธในการขยายการดําเนินงานของ
กิจการโดยการรวมตัวกับกิจการจักรยานที่เปนเครือญาติกันในจังหวัดและจังหวัดขางเคียง โดยมี
วัตถุประสงคเดียวกันในการสรางเครือขายการสรางคุณคาของธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย กําไร และสวน
ครองตลาด ในขณะเดียวกันกิจการจะใชกลยุทธเติบโตภายใน กิจการจะเพิ่มสินคาใหมเขาสูตลาดเดิม
โดยติดตอนํารถจักรยานไฟฟาเขามาขายเพื่อทดลองตลาด และใชกลยุทธความแตกตางควบคูไป
ดวย ในการทีจ่ ะทําการเพิ่มฐานลูกคารายใหมของกิจการ
ระยะกลาง ( 3 – 4 ป)
เมื่อสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาไดแลวจึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับ
การผลิตจากจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น และจะตองใชกลยุทธการจัดการความสัมพันธกับลูกคาควบคูกัน
ไปดวย เพื่อรักษาลูกเกาและรักษาลูกคาใหมไปพรอมกัน
ระยะยาว ( 5 – 10 ป)
กลยุทธที่ใชในระยะยาวจะเปนการผสมผสานกันของทุก ๆ กลยุทธ โดยเนนกลยุทธการ
จัดการความสัมพันธกับลูกคา เพื่อทําการรักษาลูกคาที่กิจการมีอยูใหลูกคาคงอยูก ับกิจการตลอดไป
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บทที่ 4

บทสรุปและขอเสนอแนะ

รายงานการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพือ่ เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของธุรกิจจักรยาน: ศึกษาเฉพาะธุรกิจจักรยาน จังหวัดตรัง” ซึ่งไดทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Study) ตามกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธกี ารศึกษาออกเปน
3 ดาน คือ การศึกษาปญหาเพื่อกําหนดกลยุทธ การศึกษาขอมูลทุติภมู ิ โดยทําการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการใชแบบสํารวจสอบถามเพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยที่ผูบริโภคใชประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อรถจักรยานในจังหวัดตรัง จากนั้นจึง
นําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลรวมกันโดยใชแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ดังสรุปผล
การศึกษาดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้
4.3 ขอเสนอแนะการศึกษา

4.1 สรุปผลการศึกษา

ผูศึกษาไดนําปญหาที่รวบรวมไวมาวิเคราะห โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาจากขอมูลทุติย
ภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ และประเมินอุปสรรค โอกาสจากปจจัยภายนอก จุดออน จุดแข็งจากปจจัย
ภายใน โดยใช TOWS Matrix เพื่อคนหาแนวทางเลือกในการแกปญ
 หา และตัดสินใจเลือกแนว
ทางแกไขปญหา ผูศึกษาไดสรุปการตัดสินใจเลือก แนวทางการแกปญ
 หา ในรูปแบบบูรณาการทั้ง 3
ระดับดังนี้

4.1.1 กลยุทธการเติบโต โดยใชกลยุทธการเจริญเติบโต (Growth) เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน และการพัฒนาองคกรใหเกิดศักยภาพในการดําเนินงาน โดยกิจการใชกลยุทธ
1.1 การเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth Strategy) เปนการขยายการ
ดําเนินงานของกิจการโดยการรวมตัวกับกิจการจักรยานที่เปนเครือญาติกันในจังหวัดและจังหวัด
ขางเคียง โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันในการสรางเครือขายการสรางคุณคาของธุรกิจ และเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย กําไร และสวนครองตลาด
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1.2 การเจริญเติบโตแบบ Concentric Diversification เปนการสรางการเติบโตดวย
การเพิ่มสินคาหรือบริการใหมที่สอดคลองกับสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว กิจการนํารถจักรยานไฟฟา
มาขายโดยใชความพยายามในการเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑใหม

4.1.2 กลยุทธสรางความแตกตาง กิจการเลือกใชวธิ ีสรางความแตกตางเปนของตนเองโดย
เนน 2 รูปแบบ ดังนี้
1 สรางความแตกตางโดยใหบริการการออกแบบสินคาใหลูกคาโดยเฉพาะ
กิจการใหความกับการตอบสนองความตองการของลูกคารายบุคคล ซึง่ ลดการเสียโอกาสที่จะ
เสียลูกคา ดังนั้นกิจการจึงควรสรางความแตกตางโดยมีบริการพิเศษใหลูกคา เชน รับประกอบ
รถจักรยานตามสั่ง เพื่อใหลูกคาไดมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
2 สรางความแตกตางในดานการใหบริการที่รวดเร็ว
เนื่องจากสินคาของกิจการไมมีความแตกตางจากคูแขงจึงตองสรางความแตกตางจากดาน
บริการ เชน กรณีการตอรองราคาจากลูกคา และลูกคาตองการสินคาในกรณีเรงดวน ซึ่งลูกคา
สามารถติดตอเจาของกิจการโดยตรงไดทุกเมื่อซึ่งเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคา ทําให
ลูกคาที่มีอยูยงั คงสั่งสินคากับกิจการมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
4.1.3 กลยุทธระดับหนาที่
• ดานการผลิต กิจการมีการวางแผนในการสั่งซื้อสินคาและขบวนการผลิตใหมซงึ่ เปน
การจัดการกําหนดระยะวันเวลาในการจัดสั่งซื้อสินคาระหวางกิจการกับซัพพรายเออร เพื่อใหกิจการ
ลดการเสียโอกาสในการขาย
• ดานการตลาด เริ่มตั้งแต การแบงตลาด กําหนดตลาดเปาหมาย การวางตําแหนง
ผลิตภัณฑ (STP) การพิจารณา สวนประสมการตลาด (4P) โดยมุงเนนในดานการสงเสรมการตลาด
โดยวางแผนรวมกับเทศบาลจังหวัดในการจัดงาน และติดตอกับสถานีวิทยุของจังหวัดเพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคาของทางกิจการ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดได
การดําเนินกลยุทธดังที่กลาวขางตน สามารถจําแนกเปนแผนงานได 3 ระยะ ไดแก
• ระยะสั้น ( 1 – 2 ป ) เปนการปรับปรุงกิจการในดานการผลิตเพื่อที่จะทําให
กิจการมีความไดเปรียบในการแขงขัน และทําตามกลยุทธในการเพิ่มฐานลูกคาราย
ใหม
• ระยะกลาง ( 3 – 4 ป ) ทําการเพิ่มกําลังการผลิตเพือ่ รองรับจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น
• ระยะยาว ( 5 – 10 ป ) เปนการนํากลยุทธการจัดการความสัมพันธกับลูกคามาใช
เพื่อที่จะรักษาลูกคาใหคงอยูก ับกิจการตลอดไป
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โดยแผนงานทั้ง 3 ระยะ จําเปนจะตองใหกลยุทธการจัดการความสัมพันธกับลูกคาไปดวย
พรอมกันเสมอ
4.2 ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้

4.2.1. ขอจํากัดในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานและสภาวะ
อุตสาหกรรมจักรยานในประเทศไทยยังมีนอยมาก
4.2.2 การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกในอนาคต อาจสงผลใหขอมูลที่
ไดจากการวิเคราะหเปลี่ยนแปลงไป และอาจจะทําใหบางกลยุทธไมสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
4.3 ขอเสนอแนะการศึกษา

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีเวลาอันจํากัด ผูศึกษาจึงมีขอ เสนอแนะดังนี้
1. ในการออกแบบ แบบสอบถาม ควรมีการจัดวางรูปแบบใหอานไดงาย และอานไดไว
เนื่องจากกลุมผูตอบแบบสอบถามมีความเรงรีบในการอาน และตอบแบบสอบถามจึงทําใหขอมูลที่
กรอกอาจจะขาดตกบกพรองไป
2. การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจจักรยานควรเนนใหความสําคัญ 4
ปจจัย ดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต เนื่องจากธุรกิจจักรยานตองวางแผนการผลิตที่แนนอนเพื่อใหทันตอความตองการของลูกคา
ดังนั้นกิจการตองสรางความสามัคคีกันภายในกิจการเพื่อความรวดเร็ว และเตรียมพรอมสําหรับคํา
สั่งซื้อของลูกคาใหทันทวงที
2.2 คุณภาพ (Quality) ถาสินคาของกิจการมีคุณภาพ ก็สามารถสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกรานได โดยสามารถวัดไดจากคุณภาพและความคงทนของสินคา ซึ่งกิจการสามารถรักษา
คุณภาพที่ดีไดโดย มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องโดยเนนการตรวจสอบสินคากอนถึงมือลูกคา
อยางสม่ําเสมอ
2.3 นวัตกรรม (Innovation) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันของ
ทั้งสภาวะแวดลอม และพฤติกรรมผูบ ริโภค ดังนั้นกิจการจึงตองคิดคนหรือนํานวัตกรรมใหมๆเขามา
ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขัน
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2.4 การตอบสนองของลูกคา (Customer Responsiveness) กิจการตองแขงขันกัน
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด โดยสรางความแตกตางของสินคาและบริการ
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและจงรักภักดีตอกิจการ
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บรรณานุกรม

ภาษาไทย

ชาณวิทย นันทจันทูล, 2549 การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธการสื่อสารระหวางองคกรกับ
ลูกคาเพื่อเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอหนวยของบริษัท AFKC

ทรรศนะ บุญขวัญ, เอกสารการสอนอาจารย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

วารุณี ผณินทรารักษ, 2548 การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธเพื่อความไดเปรียบทางการ
แขงขันของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (X86 Brand) ของบริษัทฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

สันชัย เจียมกฤติกลุ , บทสัมภาษณเจาของกิจการ รานเจียมจักรยาน จังหวัดตรัง

เอกชัย อภิศักดิ์กุล, ทรรศนะ บุญขวัญ. 2551. การจัดการเชิงกลยุทธ. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

Website

Google; http://www.quickmba.com/strategy/swot/
www.wikimedia.org
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ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง การศึกษาถึงปจจัยที่ผูบริโภคใชประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อรถจักรยานใน
จังหวัดตรัง ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุม ตัวอยางจํานวน 200 ชุด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
วิจัย ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรม และปจจัยทางการตลาด ผล
การวิเคราะหขอมูล ไดนําเสนอเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง นําเสนอไวในตารางที่11 – ตารางที่ 4
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวของกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถจักรยาน นําเสนอไวในตารางที่ 5 ตารางที่ 11
สวนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน นําเสนอไวในตารางที่
11 - ตารางที่ 16
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางแยกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
95
105
200

รอยละ
47.50
52.50
100.00

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางทีศ่ ึกษาจํานวน 200 คน จําแนกเปนชาย 95 คนคิดเปนรอยละ
47.50 และคิดเปนหญิง 105 คนคิดเปนรอยละ 52.50
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ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางแยกตามอายุ
จํานวน
33
60
55
37
15
200

รอยละ
16.50
30.00
27.50
18.50
7.50
100.00
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อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
ตั้งแต 51 ปขนึ้ ไป
รวม

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนจํานวนรอยละ
30.00 อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 27.50 และอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนจํานวนรอย
ละ 18.50
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางแยกตามอาชีพ
อาชีพ
นักศึกษา
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
แมบาน
รวม

จํานวน
50
18
50
59
23
200

รอยละ
25.00
9.00
25.00
29.50
11.50
100.00

จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนจํานวนรอยละ 29.50
มีอาชีพบริษัทเอกชนและเปนนักศึกษา คิดเปนจํานวนรอยละ 25.00
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางแยกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
จํานวน
79

รอยละ
39.50

58
22
16
25
200

29.00
11.00
8.00
12.50
100.00
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รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001-19,999 บาท
20,000-29,999 บาท
30,000-39,999 บาท
40,000 บาทขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท คิด
เปนจํานวนรอยละ 39.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-19,999 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 29.00 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป คิดเปนจํานวนรอยละ 12.50

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวของกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถจักรยาน

ตารางที่ 15 ตรายี่หอจักรยานที่ผูบริโภครูจัก

ตรายี่หอจักรยาน

ลิข

อันดับแรก
จํานวน รอยละ
1. จักรยาน LA
145 72.50
2. จักรยาน TURBO, จระเข
33
16.50
3. จักรยาน COPPI
4
2.00
4. จักรยาน GIANT
8
4.00
5. จักรยาน CHALLENGER 10
5.00
6. อื่นๆ
0
0.00
รวม
200 100.00

การเลือกซื้อ
อันดับสอง
อันดับสาม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
36 18.00 18
9.00
133 66.50 17
8.50
12
6.00 118 59.00
9
4.50
28 14.00
10
5.00
16
8.00
0
0.00
3
1.50
200 100.00 200 100.00

รวม

รอยละ

199
183
134
45
36
3
600

33.17
30.50
22.33
7.50
6.00
0.50
100.00

หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก รถจักรยานเฟสสัน จํานวน 2 คน และ รถจักรยาน BMX จํานวน 2
คน
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จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อรถจักรยาน LA มากที่สุด คิดเปน
จํานวนรอยละ 33.17 เลือกซื้อรถจักรยาน TURBO, จระเข รองลงมา คิดเปนจํานวนรอยละ 30.50
และจักรยาน CHALLENGER นอยที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 6.00
ตารางที่ 16 เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ผูบริโภคเลือกซื้อรถจักรยาน

ตรายี่หอจักรยาน

ลิข

1. ราคาถูก
2. คุณภาพดี (แข็งแรง)
3. รูปแบบหลากหลาย (รุน, สี)
4. มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ
5. มีการบริการหลังการขายที่ดี
6. สะดวกในการซื้อหา
7. ความมีชื่อเสียงของตรายีห่ อ
8. รถจักรยานชํารุดเสียหาย
9. อื่นๆ
รวม

อันดับแรก
จํานวน รอยละ
69
34.50
91
45.50
12
6.00
2
1.00
6
3.00
4
2.00
15
7.50
1
0.50
0
0.00
200 100.00

การเลือกซื้อ
อันดับสอง
อันดับสาม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
37 18.50 21 10.50
70 35.00 16
8.00
30 15.00 45 22.50
5
2.50
8
4.00
33 16.50 61 30.50
9
4.50
21 10.50
16
8.00
24 12.00
0
0.00
1
0.50
0
0.00
3
1.50
200 100.00 200 100.00

รวม

รอยละ

127
177
87
15
100
34
55
2
3
600

21.17
29.50
14.50
2.50
16.67
5.67
9.17
0.33
0.50
100.00

หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก ลวดลายสีสัน จํานวน 1 คน, ใหลูก จํานวน 1 คน และเมื่อตองการ
ใชงาน จํานวน 1 คน
จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อรถจักรยาน เพราะสินคามีคณ
ุ ภาพดี
(แข็งแรง) มากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 29.50 เลือกซื้อเพราะราคาถูก คิดเปนจํานวนรอยละ
21.17 และมีบริการภายในรานที่ดี คิดเปนจํานวนรอยละ 16.67
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ตารางที่ 17 ชวงวันที่ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อรถจักรยาน
จํานวน
77
123
200

รอยละ
38.50
61.50
100.00
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ชวงวัน
วันธรรมดา (จันทร – ศุกร)
วันหยุด (เสาร, อาทิตย)
รวม

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อรถจักรยานในชวงวันหยุด (เสาร,
อาทิตย) มากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 61.50 และเลือกซื้อรถจักรยานในชวงวันธรรมดา (จันทร –
ศุกร) คิดเปนจํานวนรอยละ 38.50
ตารางที่ 18 ชวงเวลาที่ผบู ริโภคมีความตองการเลือกซื้อรถจักรยาน
ชวงเวลา
ชวงเปด - ปดเทอม
ชวงเทศกาล
รถจักรยานออกรุนใหมๆ
อื่นๆ
รวม

จํานวน
83
49
51
17
200

รอยละ
41.50
24.50
25.50
8.50
100.00

หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก เมื่อมีความตองการ จํานวน 7 คน, เมื่อมีเงิน จํานวน 5 คน,
จําเปนตองใช จํานวน 3 คน และนําไปออกเปนรางวัล จํานวน 3 คน
จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อรถจักรยานในชวงเปด - ปดเทอม มาก
ที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 41.50 ซื้อรถจักรยานในชวงที่รถจักรยานออกรุนใหมๆ คิดเปนจํานวน
รอยละ 25.50 และเลือกซื้อรถจักรยานในชวงวันชวงเทศกาลนอยที่สดุ คิดเปนจํานวนรอยละ 24.50
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ตารางที่ 19 สถานที่ที่ผูบริโภคใหความสําคัญที่สุดเมื่อมีความตองการเลือกซื้อรถจักรยาน
จํานวน
170
20
10
0
200

รอยละ
85.00
10.00
5.00
0.00
100.00
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สถานที่ผูบริโภคเลือกซื้อรถจักรยาน
รานขายรถจักรยานโดยเฉพาะ
ดิสเคาทสโตร เชน แมคโคร โลตัส
หางสรรพสินคาทั่วไป
อื่นๆ
รวม

จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อรถจักรยานที่รา นขายรถจักรยาน
โดยเฉพาะมากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 85.00 เลือกซื้อรถจักรยานที่ดิสเคาทสโตร เชน แมคโคร
โลตัส คิดเปนจํานวนรอยละ 10.00
ตารางที่ 20 คาใชจายในการเลือกซื้อรถจักรยานตอครั้งของผูบริโภค
คาใชจายตอครั้ง
นอยกวา 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-4,000 บาท
4,001-6,000 บาท
6,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จํานวน
15
74
66
23
22
200

รอยละ
7.50
37.00
33.00
11.50
11.00
100.00

จากตารางที่ 10 พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการเลือกซื้อรถจักรยานตอครั้ง
1,001-2,000 บาท มากที่สดุ คิดเปนจํานวนรอยละ 37.00 มีคาใชจายครั้งละ 2,001-4,000 บาท คิด
เปนจํานวนรอยละ 33.00 และมีคาใชจายครั้งละ 4,001-6,000 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 11.50
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ตารางที่ 21 บุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผูบริโภค
จํานวน
61
30
28
76
5
200

รอยละ
30.50
15.00
14.00
38.00
2.50
100.00
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บุคคลทีช่ วยตัดสินใจ
เพื่อน/แฟน
ญาติพี่นอง
พอแม
พนักงานบริการรานจักรยาน
อื่นๆ
รวม

หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก ตัวเอง จํานวน 5 คน
จากตารางที่ 11 พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมักปรึกษาพนักงานบริการรานจักรยาน มาก
ที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 38.00 ปรึกษาเพื่อน/แฟน คิดเปนจํานวนรอยละ 30.50 และปรึกษา ญาติ
พี่นอง คิดเปนจํานวนรอยละ 15.00
สวนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน

*** หมายเหตุ: ผูวิจัยไดใหคะแนนระดับความสําคัญไว 5 ระดับ
ระดับความสําคัญมากที่สุด = 5
ระดับความสําคัญมาก = 4
ระดับความสําคัญปานกลาง = 3
ระดับความสําคัญนอย = 2
ระดับความสําคัญนอยที่สุด = 1

ตารางที่ 22 ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน

ปจจัยดานการตลาด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

Mean
4.20
4.22
3.92
3.81

S.D
0.76
0.79
0.78
0.95

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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จากตารางที่ 12 พบวา ปจจัยดานการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน มาก
ที่สุด คือ ดานราคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 และดานการ
สงเสริมการตลาดมีผลนอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.95
ตารางที่ 23 ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มผี ลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1. คุณภาพของจักรยาน
2. บริการภายในรานจักรยาน
3. ความมีชื่อเสียงของตรายีห่ อ
4. ความหลากหลายของรูปแบบรถจักรยาน

Mean
4.45
4.32
4.06
3.97

S.D
0.66
0.69
0.84
0.84

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 13 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน มากที่สุด
คือ คุณภาพของจักรยาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 และนอย
ที่สุด ไดแก ความหลากหลายของรูปแบบรถจักรยาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.84
ตารางที่ 24 ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน
ปจจัยดานราคา
1. ความคุมคาของราคา
2. ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรานจักรยานอื่น
3. ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของ
จักรยาน

Mean
4.38
4.12

S.D
0.72
0.83

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก

4.16

0.81

มาก

จากตารางที่ 14 พบวา ปจจัยดานราคา ที่มีผลตอการเลือกซื้อจักรยาน มากที่สุด คือ ความ
คุมคาของราคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 นอยที่สุด ไดแก ราคา
เมื่อเปรียบเทียบกับรานจักรยานอื่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83
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ตารางที่ 25 ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน
Mean
3.67
3.76
4.32

S.D
0.80
0.83
0.72

ระดับความสําคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย
1. ความสะดวกของสถานทีจ่ อดรถ
2. ความสะดวกในการเดินทาง
3. ความนาเชือ่ ถือของราน

จากตารางที่ 15 พบวา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน
มากที่สุด คือ ความนาเชื่อถือของราน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72
นอยที่สุด ไดแก ความสะดวกของสถานที่จอดรถ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.80
ตารางที่ 26 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มผี ลตอการเลือกซื้อรถจักรยาน

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธมาก
2. การจัดโปรโมชั่นพิเศษตามเทศกาล
3. สวนลดพิเศษ
4. การใหของแถม
5. พนักงานขายใหขอมูลเพียงพอ

Mean
3.54
3.54
3.92
3.68
4.35

S.D
0.96
0.95
0.99
1.06
0.77

ระดับความสําคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 16 พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อจักรยาน
มากที่สุด คือ พนักงานขายใหขอมูลเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.77นอยที่สุด ไดแก มีการโฆษณาและประชาสัมพันธมากและการจัดโปรโมชั่นพิเศษตาม
เทศกาล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.96
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แบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชา การคนควาดวยตัวเองในระดับปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ผูบริโภคใชประกอบการพิจารณา
ในการเลือกซื้อรถจักรยานในจังหวัดตรัง
คําชี้แจง สวนที่1, 2 และ3 กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเนของทาน โดยพิจารณา
ขอความทีละขอ
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ

ต่ํากวา20ป

20-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

50 ปขึ้นไป

1.3 อาชีพ

นักศึกษา
บริษัทเอกชน
แมบาน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว

ต่ํากวา10,000 บาท
10,000-19,999 บาท
20,000-29,999 บาท

30,000-39,999 บาท
ตั้งแต 40, 000 บาทขึ้นไป

1.4 รายได
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สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรถจักรยาน
2.1 ตรายี่หอจักรยานที่ทานรูจักมากที่สุด (โปรดระบุเลข 3 ลําดับแรกที่ทานรูจัก)
จักรยาน LA
จักรยาน GIANT
จักรยาน TURBO, จระเข
จักรยาน CHALLENGER
จักรยาน COPPI
อื่นๆ.............................

2.2 เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทานเลือกซื้อรถจักรยาน (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
ราคาถูก
คุณภาพดี (แข็งแรง)
รูปแบบหลากหลาย (รุน, สี)
มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ
อื่นๆ ...............................

มีการบริการหลังการขายที่ดี
สะดวกในการซื้อหา
ความมีชื่อเสียงของตรายี่หอ
รถจักรยานชํารุดเสียหาย

2.3 โดยปกติทานจะเลือกซื้อรถจักรยาน ในชวงวันใด
วันธรรมดา (จันทร – ศุกร)

วันหยุด (เสาร, อาทิตย)

2.4 ถาทานตองการซื้อรถจักรยานจะซื้อเมื่อใด
ชวงเปด - ปดเทอม
รถจักรยานออกรุนใหมๆ

ชวงเทศกาล
อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................

2.5 ถาทานจะตองการซื้อรถจักรยาน สถานที่ใดที่ทานสะดวกซื้อ
รานขายรถจักรยานโดยเฉพาะ
หางสรรพสินคาทั่วไป

ดิสเคาทสโตร เชน แมคโคร โลตัส
อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................

2.6 จํานวนเงินตอครั้งที่ทานใชในการซื้อรถจักรยาน
นอยกวา 1,000 บาท
2,001-4,000 บาท
6,001 บาทขึ้นไป
2.7 โดยปกติทานไปซื้อรถจักรยานกับใคร
เพื่อน
พอแม
อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
2.8 ผูที่ทานปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถจักรยาน
เพื่อน
พอแม
อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................

1,001-2,000 บาท
4,001-6,000 บาท

ญาติพี่นอง
ไปคนเดียว

ญาติพี่นอง
พนักงานบริการรานจักรยาน
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สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณาขอความทีละขอความดังนี้
เมื่อทานตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถจักรยาน ทานมีความคิดเห็นวาปจจัยตางๆตอไปนี้มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานแคไหน
ระดับความสําคัญ
ขอความ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)

ผลิตภัณฑ
1.คุณภาพของรถจักรยาน

2.การบริการของรานจักรยาน

ลิข

3.ความมีชื่อเสียงของตรายี่หอ
4.ความหลากหลายของรูปแบบรถจักรยาน
ราคา
5.ความคุมคาของราคา
6.ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรานจักรยานอื่น
7.ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของรถจักรยาน
ชองทางการจัดจําหนาย
8.ความสะดวกของสถานที่จอดรถ
9.ความสะดวกในการเดินทาง
10. ความนาเชื่อถือของราน
การสงเสริมการตลาด
11.มีการโฆษณาและประชาสัมพันธมาก
12.การจัดโปรโมชั่นพิเศษตามเทศกาล
13.สวนลดพิเศษ
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ประวัติผูวิจัย

นายจักรกริช เจียมกฤติกลุ เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ที่จังหวัดตรัง
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเมื่อป
การศึกษา พ.ศ.2548 และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ในปพ.ศ. 2550 ประสบการณทํางานที่บริษทั UFICON ในตําแหนงพนักงานขาย เมื่อป พ.ศ.
2548-2549

