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บทคัดย่อ
เนื่องด้วยปจั จุบนั นัน้ ธุรกิจการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสถานีบริการน้ ามันนัน้ มีการแข่งขันที่
สูงขึน้ เนื่องจากมีผู้ลงทุนมากมายที่มองเห็นแนวทางทางธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท เทพศิรนิ ทร์
จากัด ซึง่ ทาให้ธุรกิจทางด้านนี้มคี ่แู ข่งรายใหญ่ทเ่ี พิม่ มากขึน้ ตามระยะเวลา ธุรกิจมีการเปิดกว้าง
ทีม่ ากขึน้ ผูบ้ ริโภคจึงมีช่องทางเลือกทีม่ ากขึน้ บวกกับปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ สี ่วนในการกาหนด
ราคาของผลิตภัณฑ์ซง่ึ เป็นส่วนทีส่ ่งผลต่อรายได้ขององค์กรทัง้ สิน้
การศึกษานี้จงึ เป็ นการศึกษากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปญั หาทีส่ ่งผลกระทบต่อยอดขายกาไรจากการดาเนินงานที่
ลดลงขององค์กร
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันขององค์กรเพื่อการอยูร่ อดในอนาคต
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ทุ ติย ภูม ิแ ละข้อ มูล ปฐมภูม ิ เพื่อ ที่จ ะใช้ข้อ มูล ดัง กล่ า วมา
ประกอบการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ขององค์กร สามารถสรุปได้ว่าจากข้อมูลทุติยภูมทิ าให้
ทราบถึงธุรกิจในกรณีแบบนี้จะมีการบริการเป็ นหลัก สถานที่ท่สี ะอาดเรียบร้อย มีการบริการ
เสริมต่างๆที่ครบวงจรเพื่อสนับ สนุ นการใช้บริการของลูกค้า และต้องสามารถเป็ นทีพ่ กั ผ่อนพัก
รถที่มเี พียงพอรองรับความต้อ งการของลูกค้าได้ ส่ว นข้อ มูลปฐมภูมทิ าให้ทราบถึง ความ

จ

บกพร่องต่างๆของตนเองภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการที่ยงั ไม่เป็ นระเบียบอย่างที่
ควรจะเป็ น รวมไปถึงสถานที่ยงั ไม่ได้รองรับการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและการ
สัมภาษณ์จากพนักงานขายได้ให้ขอ้ มูลในอีกแง่มุม เป็ นแง่มุมของพนักงานที่อาจจะไม่เหมือน
ทางด้านของผูบ้ ริหาร ข้อมูลปฐมภูมจิ ากแบบสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจานวน 100 ราย
ยัง พบได้ว่ า ความพึง พอใจของลูก ค้า ในบางข้อ ยัง ไม่ บ รรลุ เป้ าหมายที่ท างผู้บ ริห ารนั น้ ได้
ตัง้ เป้า หมายไว้ จากข้อ มูล ที่ไ ด้ดงั กล่าวจึงได้น ามาก าหนดแนวทางแก้ไ ขปญั หาและพัฒนา
ข้อบกพร่องต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาการบริการการจัดอบรมให้แก่พนักงาน มีการสนับสนุ น
พนักงานที่ทางานอย่างขยันและสม่าเสมอ การจัดสถานที่สาหรับให้ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการได้
ครบวงจรในที่เ ดียว การสนับสนุ นพนักงานด้านต่างๆ การจัดการต่างๆให้เป็ นระเบียบและมี
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ การบริหารงานจะต้องมีความเข้มแข็งและชัดเจนในทุกๆด้านไม่ว่าจะ
เป็ นเป้าหมายหรือการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนต่างๆทีจ่ ะทาให้พนักงานนัน้ มีความสามารถที่
จะสร้างสิง่ ที่จะให้ให้องค์กรนัน้ เคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าสู่ความเป็ นหนึ่งทางด้านการให้บริการต่างๆ
และยังมีการจัดทาโปรโมชัน่ การสนับสนุ นการขายต่างๆ โดยนาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ั หาเพื่อ เป็ น ตัว ช่ ว ยให้อ งค์ก รนั น้ ประสบ
อุ ป สรรค มาวิเ คราะห์เ พื่อ สร้า งแนวทางแก้ ไ ขป ญ
ความสาเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ กลยุทธ์การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal integration)
เป็ นการขยายขนาดของกิจการเพื่อเพิม่ ยอดขายและการให้บริการอันจะเป็ นการเพิม่ ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดจากคู่ แ ข่ง ที่ ป ระกอบกิจ การในลัก ษณะเดีย วกัน ใช้ ก ารเจาะตลาด (Market
Penetration)
การศึกษาครัง้ นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ ในการศึกษาของครัง้ ต่อไปควรมีระยะเวลาที่ยาวนาน
กว่านี้ทเ่ี พียงพอต่อการตรวจสอบถึงการทราบกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กรได้ การทาธุรกิจต่างๆ
ผู้บริหารนัน้ สมควรที่จะให้แสดงให้เห็นว่าพนักงานไม่ว่าจะเป็ นหน้ าที่อะไรก็เป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กรและควรสร้างและฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการบริการ และมาตรฐานการ
ทางานให้เร็วทีส่ ุด

ฉ
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บทที่ 1
บทนา

ภาพรวมขององค์กร
บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ 2535 เริม่ ต้นทุนจดทะเบียน 5
ล้านบาท มีทงั ้ หมด 5,000 หุ้น บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสถานีบริการน้ ามัน
ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ามันเชือ้ เพลิงและผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นจากปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
(ปตท.) เป็ นบริษัทน้ ามันแห่งชาติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ปตท.ดาเนินการประกอบและส่งเสริม
ธุรกิจปิ โตรเลียมรวมถึงการดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับปิ โตรเลียมในลักษณะครบ
วงจร เพื่อให้เ กิดประโยชน์ ของรัฐและประชาชนเป็ นสาคัญ บริษัทเทพศิรนิ ทร์ จากัด มุ่งมันการ
่
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้นาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 :
2000 มาใช้ในกระบวนการการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ระบบปฏิบตั งิ าน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิม่ มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์น้ ามัน และระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้บนเส้นทางธุรกิจแห่งนี้
ขอบเขตธุ ร กิ จ ของบริษั ท เทพศิ ร ิ น ทร์ จ ากั ด จ าหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง
น้ ามันหล่อลื่น และกลุ่มผู้บริโภคครอบคลุมทุกตลาด ตัง้ แต่หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน และกลุ่ม
ลูกค้าทัวไปในจั
่
ง หวัดระนอง โดยจัดส่ งผลิต ภัณฑ์ต่ างๆให้กบั กลุ่มลูกค้าในจังหวัดระนอง จนถึง
ผูบ้ ริโภค โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์น้ ามันเชือ้ เพลิง
และ กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น การดาเนินงานทีผ่ ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ของบริษทั เทพศิร ิ
นทร์ จากัด มาจากการจัดจาหน่ ายน้ ามันเชื้อเพลิง และครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษทั คู่แข่ง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด ประสบสภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงด้าน
บริการน้ ามันเชือ้ เพลิงทีม่ อี ยู่ 2 แห่งในจังหวัดระนอง จากกลยุทธ์การแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งจากบริษทั
คู่แข่ง เช่น หจก.มานิตย์บริการ (CALTAX) และ หจก. วินิชบริการ ( ESSO ) รวมทัง้ ผูแ้ ข่งขันราย
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ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ดังนัน้ การกาหนดกลยุทธ์องค์กรในระดับต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันและเจริญเติบโต
ได้อย่างยังยื
่ นจึงเป็ นสิง่ สาคัญในการดาเนินงานขององค์กร

วิ สยั ทัศน์ ขององค์กร ( VISION )
เป็ นองค์กรชัน้ นาซึ่งประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมและธุรกิจต่อเนื่องอย่างครบวงจรโดยใส่ใจ
คุณภาพ ความปลอดภัยและมุง่ มันน
่ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล

ภารกิ จขององค์กร ( Mission )
ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนในด้านต่างๆ
ดังนี้
1.การตอบสนองนโยบายของรัฐ
-

ภายใต้เงือ่ นไขทีไ่ ม่ลดความสามารถของบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด ในการแข่งขัน

2.การตอบสนองความต้องการลูกค้าและผูถ้ อื หุน้
-

ให้ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ุณภาพสูง และ ราคายุตธิ รรม

-

ดาเนินนโยบายคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร

3.การพัฒนาพนักงาน
-

พัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้กบั การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
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โครงสร้างขององค์กร
ผูถ้ ือหุ้น

ผูต้ รวจสอบ

บัญชี
คณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แผนกควบคุมบัญชีและการเงิ น

แผนกฝ่ ายขาย

แผนกน้ามัน
เชื้อเพลิ ง

แผนกน้ามันหล่อลื่น

แผนกสิ นเชื่อ

แผนกลูกหนี้

แผนภูมิที่1 : แสดงโครงสร้างองค์กรของบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด
ที่มา : บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด , 2548

สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งหลักของบริ ษทั
ปจั จุบ ัน ธุ ร กิจปิ โ ตรเลีย มเผชิญ กับการแข่ง ขันด้า นราคาอย่า งรุน แรงเนื่ อ งจากคู่แข่ง มี
ปริมาณการผลิตมากกว่านอกจากนี้ศกั ยภาพของคู่แข่งขันได้พฒ
ั นาเหนือระดับขึ้นในผลิตภัณฑ์
น้ า มัน เชื้อ เพลิง และยัง ท าให้ผ ลกระทบต่ อ ปริม าณการขายท าให้ย อดขายของบริษัท ทางด้า น
ผลิตภัณฑ์น้ามันเชือ้ เพลิงซึง่ เป็ นรายได้หลักของบริษทั มีค่แู ข่งเพิม่ ขึน้ มากราย ทาให้ยอดขายน้ ามัน
เชือ้ เพลิงบางปีลดลง
สภาพการแข่งขันเริม่ มีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากปริมาณอุปทานส่วนเกินยังมีมากขึน้
อย่างต่อเนื่องแต่ปรับตัวสวนทางกับความสามารถในการซือ้ หรือ GDP ทีม่ แี นวโน้มปรับตัวลดลงทา
ให้คาดกันว่าปี 2554-2555 สภาวการณ์การแข่งขันคงยังรุนแรงต่อไป

แผนก
จัดซื้อ
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คู่แข่งหลักเป็นคู่แข่งธุรกิจปิโตรเลียมในจังหวัดระนองมี 2 แห่ง คือ หจก.มานิตย์บริการ
(CALTAX) และ หจก. วินิชบริการ ( ESSO )ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปในจั
่
งหวัดระนอง

ESSO

.

CALTAX

รูปที่ 1 :แผนทีบ่ ริเวณรอบพืน้ ทีข่ อง บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึน้ ภายในองค์กร
ช่วงปี พ.ศ 2553 กาไรจากการดาเนินงาน2,204,532.52 บาทลดลงจากปี พ.ศ 2552 ซึง่ มี
ยอดขาย 3,153,588.25 บาท เป็ นจานวน 949,055.73 บาท ในกาไรจากการดาเนินงานที่ลดลง
จานวน 949,055.73 บาท นัน้ มีผลประกอบการซึ่งปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อองค์กร คือ ราคาน้ ามัน
ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จากปีท่ผี ่านมา ซึง่ ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มกี ารบริโภคน้ ามันในปริมาณ
มากขึน้ ในแต่ละปี จึงทาให้การแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มที่จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความพร้อมในการปรับปรุงรูปลักษณ์
ของสถานทีใ่ ห้บริการเป็ นสิง่ สาคัญซึง่ จะทาให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและอาจจะทาให้
ยอดขายมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
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Finance Situation
ตารางที่ 1: แสดงงบกาไรขาดทุนของบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด ตัง้ แต่ พ.ศ 2550-2553
บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด
งบกาไรขาดทุน สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ 2550-2553
(บาท)
2553

2552

2551

2550

รายได้
รายได้จากการขาย

329,604,743.57 283,073,883.67 365,929,525.83 280,725,682.3

รวมรายได้ 329,604,743.57 283,073,883.67 365,929,525.83 280,725,682.35
หัก ต้นทุนขาย

321,419,983.28 273,647,285.85 357,885,230.29 272,641,040.17

หัก ค่าใช้จา่ ยจากการ
ขายและบริหาร

6,173,963.50

กาไรจากการ
ดาเนินงาน

2,204,532.52

6,214,280.61

5,445,356.46

6,167,837.06

3,153,588.25

2,598,939.08

1,943,805.12
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แผนภูมิที่ 2: แสดงงบกาไรขาดทุนของบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด ตัง้ แต่พ.ศ 2550-2553

ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิ ดขึน้ กับองค์กร
ในปจั จุบนั ธุรกิจปิ โตรเลียมมีการแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้ การแข่งขันต้องอาศัยการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน ขององค์กรกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ดังนัน้ องค์กรจึงต้องปรับตัวให้ทนั ต่อเหตุการณ์
อยูต่ ลอดเวลาซึง่ ข้อมูลเป็ นสิง่ สาคัญในการทีจ่ ะนามาวิเคราะห์ถงึ ปญั หาและนาข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ออก
มาแล้วไปแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ เพื่อป้องกันไม่ให้มกี ารเกิดปญั หาผลกาไรที่อาจจะลดลงในอนาคต
หรือนาไปใช้เพื่อเพิม่ ยอดขายให้เกิดมีความสมดุลในผลกาไร เนื่องด้วยธุรกิจนี้เป็ นธุรกิจค้าขาย
เท่านัน้ ไม่สามารถปรับปรุงในตัวของสินค้าได้จงึ จาเป็ นทีจ่ ะต้อ งมีการทีจ่ ะมองไปในทางทีจ่ ะต้องหา
สิง่ ที่เข้ามาดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็ นการจัดโปรโมชัน่ การทาคูปองส่วนลด และ
สถานที่ทด่ี ูสะอาดเหมาะสมแก่การให้บริการ ดังนัน้ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับองค์กรนัน้ จะมีในด้าน
ของอาจจะด้องมีการเก็บข้อมูลต่างๆจากลูกค้า การเพิม่ การบริการต่างๆ สรุปผลกระทบต่างๆดังนี้
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1.) รายได้ทล่ี ดลง รายรับไม่แน่ นอนเนื่องจากธุรกิจในรูปแบบของการขายเช่นนี้จะมีเพียง
ลูกค้าทีไ่ ม่ประจาเป็ นส่วนใหญ่ และปจั จุบนั มีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ อีกด้วย
2.) ผลกระทบทางด้านต้นทุน คือ การที่จะควบคุมราคาของน้ ามันนัน้ ไม่ใช่เ รื่องทีธ่ ุรกิจค้า
ปลีกจะสามารถทาได้ ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ในภาวะแข่งขันด้วยต้นทุนสูง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปญั หาทีส่ ่งผลกระทบต่อยอดขายกาไรจากการดาเนินงานที่
ลดลงขององค์กร
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันขององค์กรเพื่อการอยู่รอดในอนาคต

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ในการศึกษาครัง้ นี้จะทาให้ทราบถึงสถานภาพของธุรกิจปิ โตรเลียมโดยภาพรวมตลอดจน
วิเคราะห์ถงึ ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ทอ่ี งค์กรจะได้รบั กับการกาหนดแผนกลยุทธ์
ทีเ่ หมาะสมของธุรกิจ ดังนี้
1. เพื่อให้มองเห็นถึงปญั หาของผลกระทบทีท่ าให้องค์กรมีผลกาไรทีล่ ดลง
2. เพื่อนาการวิเคราะห์ปญั หาไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขให้รกั ษาระดับของผลกาไร
ไม่ให้ลดลง
3. นาไปสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขปญั หาต่างๆภายในองค์กร

บทที่ 2
แนวคิ ดทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในบทบทความนี้ อ ธิบายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการธุรกิจในองค์กรในด้านกลยุทธ์ต่างๆ โดยจาแนกออกเป็น 9 ข้อดังนี้
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัวไป
่ (PEST Analysis)
2.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five ‟ Forces Model)
2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
2.4 การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็ นระบบ ( Benchmarking )
2.5 การวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)
2.6 การวิเคราะห์ทางเลือกทีเ่ หมาะสม(TOWS Matrix)
2.7 การวิเคราะห์กลยุทธ์ ระดับบริษทั (Corporate ‟ Level Strategies)
2.8 ส่วนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix : 7Ps )
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
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2.1 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั ่วไป (PEST Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัวไปเป็
่
นปจั จัยภายนอกในระดับกว้าง จะไม่มคี วาม เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ การดาเนิ นงานขององค์ก ร แต่ ส ามารถมีอิทธิพลหรื อ ผลกระทบทางอ้อ มต่ อ การ
ปฏิบตั กิ ารขององค์กร ประกอบไปด้วย ปจั จัยด้านการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี ซึง่ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
1.ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors)
1.1 ปจั จัยทางด้านการเมือง องค์กรจะต้องติดตามการดาเนินงานทางการเมือง เพื่อ
นามาวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ เพราะปจั จัยเหล่านี้มสี ่วนที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้
ทัง้ ทางบวกและทางลบขึน้ อยูก่ บั ว่าผลกระทบดังกล่าวเป็ นโอกาสหรืออุปสรรคต่อองค์กร เช่น
นโยบาย และเสถียรภาพของรัฐบาล พัฒนาการทางการเมือง และนโยบายของรัฐที่มผี ลต่อ
อุตสาหกรรม
1.2 ปจั จัยทางด้านกฎหมาย เช่น การแก้ไขกฎหมายและการปรับปรุงระเบียบ ต่างๆ
ที่ม ีผ ลต่ อ การปรับ เปลี่ยนวิธ ีก ารทางการบริหาร ฯลฯ โดยกฎหมายบางอย่า งนัน้ จะเอื้ อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร แต่กฎหมายบางอย่างก็ขดั ต่อการดาเนินกลยุทธ์
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องพิจารณาว่าข้อกฎหมายนัน้ จะเอือ้ ประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อองค์กร
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิ จ (Economic Factors)
เป็ นสภาพแวดล้อมที่สาคัญที่เป็ นเครื่องบ่งชีใ้ ห้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากร ทางการ
บริหาร และมีส่วนสาคัญต่อการดาเนินงานทางธุรกิจขององค์กรอย่างสูง เช่น อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน ฯลฯ ประเด็นที่สาคัญทีส่ ุดใน
การวิเ คราะห์ปจั จัยด้านเศรษฐกิจก็ค ือ การวิเ คราะห์เ พื่อ การพยากรณ์ ภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต เพื่อทีอ่ งค์กรจะได้สามารถวางแผนการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors)
เป็ น สภาพแวดล้ อ มที่เ กี่ ย วกับ ลัก ษณะทางสัง คม มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งโดยตรงกับ
ชีวติ ประจาวันและมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึง
ปจั จัย เหล่านี้โดยจะต้องพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนจะต้อง
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พยายาม มองหาโอกาสหรืออุปสรรคทีม่ ตี ่อการดาเนินงานทางธุรกิจขององค์กรเพื่อนามาใช้
ประกอบใน การพิจารณากาหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ
ระดับ การศึก ษา ทัศ นคติ ค่ า นิ ย ม ความเชื่อ ขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ต ลอดจน
พฤติกรรมการบริโภคอุปโภค
3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
การเข้า มาของเทคโนโลยีใ หม่ๆ ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ก รในแง่ ข องระดับ ขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน เช่ น การผลิต สิน ค้า หรือ การให้บ ริก ารมีก ารเปลี่ย นแปลง
กระบวนการ ทางาน กระบวนการผลิต การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องจักรกล
ทางอุตสาหกรรม เครือ่ งจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

2.2 การวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม Five – Forces Model
2.2.1.1

แนวคิ ด และทฤษฎี Five-Forces Model
Threat of New Entrance

Industry Competitors of
Buyers

Bargaining Power of Buyers

Bargaining Power of Suppliers
Rivalry Among Existing
Firms

Threat of Subsitute Product

รูปที่ 2:รูป Five-Forces Model
(ทีม่ า: อดุลย์ จาตุรงค์กุล การบริหารการตลาด, 2546)
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การวิเคราะห์ปจั จัยหรือสภาพการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะทาให้ทราบถึงทีม่ าของ
ความรุนแรงในการแข่งขันและอิทธิพลอันเกิดจากสภาวะการแข่งขันเหล่านี้ การวิเคราะห์น้ีมคี วาม
จาเป็ นส าหรับการจัดทากลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากผู้บริหารไม่ส ามารถที่จะจัดทากล ยุทธ์ท่ี
ประสบความสาเร็จ โดยไม่มคี วามเข้าใจถึงลักษณะทีส่ าคัญของการแข่งขันได้เลยในการวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนัน้ Michael E. Porter ได้เสนอแนวคิดว่ามีปจั จัยสาคัญห้า
ประการทีส่ ่งผลต่อสภาวะในการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า Five-Forces
Model ซึ่งได้กลายเป็ นแนวคิดที่มปี ระโยชน์ อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม รวมทัง้ ความรุนแรงของปจั จัยแต่ละประการตามแนวคิดนี้ อุตสาหกรรมคือกลุ่มของ
องค์กรธุรกิจทีท่ าการผลิตสินค้าหรือบริการทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหรือคล้ายกัน หรือสินค้าและบริการ
ทีส่ ามารถทดแทนกันได้ในลักษณะการทดแทนความต้องการของลูกค้า เช่น เหล็กและพลาสติกที่
ใช้ในการประกอบรถยนต์สามารถทดแทนซึง่ กันและกันได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่
แตกต่างกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือ นกัน การวิเ คราะห์สภาวะ
อุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งชีถ้ งึ โอกาสและข้อจากัดทีอ่ งค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญ
Michael E. Porter เสนอว่าสภาวะการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจขึน้ อยู่กบั สภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมทีอ่ งค์กรธุรกิจนัน้ อยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
หนึ่งย่อมขึ้นอยู่กบั ปจั จัยที่สาคัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของปจั จัยทัง้ 5 ประการนี้บ่งบอกถึง
โอกาสในการได้กาไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ยิง่ ปจั จัยเหล่านี้มคี วามเข้มแข็งมากเท่าใด
ย่อมส่งผลเสียต่ อการขึ้นราคาซึ่งนาไปสู่การได้กาไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งถือเป็ น
ข้อจากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้า ปจั จัยนัน้ ๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็ นโอกาสอันดีต่อธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้กาไรได้มากขึน้ แต่เนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมี
การพัฒนาอยู่เสมอ ดังนัน้ ความเข้มแข็งหรือผลของปจั จัยทัง้ 5ประการนี้สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ได้เสมอ
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2.2.2 ปัจจัยสาคัญที่ ธรุ กิ จจะต้องทาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สดุ
ได้แ ก่ การหาต าแหน่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่จ ะสามารถมีอิทธิพ ลเหนือ ป จั จัย ทัง้ 5
ประการเพื่อทีจ่ ะหาความได้เปรียบออกมาหรือป้องกันตนเอง ซึง่ ลักษณะทีส่ าคัญของปจั จัย
ทัง้ 5 ประการประกอบด้วย
2.2.2.1 ข้อจากัดในการเข้าสู่อตุ สาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
คู่แข่งขันใหม่ ได้แก่ องค์กรธุรกิจอื่นที่ใ นขณะนัน้ อยู่ภายนอกอุ ตสาหกรรมแต่ ม ี
ความสามารถและแนวโน้ มที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่
ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้องค์กรใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจาก
องค์ ก รใหม่ ๆ ที่จ ะเข้า มาในอุ ต สาหกรรมจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาวะในการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมอันเป็ นข้อจากัดทีส่ าคัญต่อการดาเนินงานและการแข่งขันขององค์กรธุรกิจเดิม
ในอุตสาหกรรมเนื่องจากองค์กรใหม่ท่เี ข้ามาย่อมต้องการส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเป็ นผลเสียต่อ
องค์กรเดิมที่มอี ยู่แล้วยกเว้นในกรณีทต่ี ลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของธุรกิจ
ใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันทีร่ ุนแรงยิง่ ขึน้ อาจมีการลดราคาสินค้าและบริการลง โดยในการ
ตัดสินใจเข้าสูอ้ ุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีส่ าคัญสองประการได้แก่
ต้นทุนในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม
2.2.2.2 ความรุ น แรงของสภาวะการแข่ ง ขั น ระหว่ า งองค์ ก รธุ ร กิ จที่ อยู่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึน้ เมื่อองค์กรธุรกิจ
หนึ่งมองเห็นช่องทางในการได้กาไรมากขึน้ หรือถูกคุกคามการกระทาขององค์กรธุรกิจอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การลดราคา การต่อสูท้ างด้านการตลาด การแนะนาสินค้าใหม่เข้า
สู่ ต ลาด หรือ การเพิ่ม การให้ บ ริก ารหลัง การขายแก่ ลู ก ค้ า ถ้ า สภาวะการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมไม่รุนแรง โอกาสทีอ่ งค์กรธุรกิจต่างๆ จะขึน้ ราคาสินค้าและบริการ เพื่ อให้ได้มา
ซึง่ กาไรทีม่ ากขึน้ ก็จะมีมาก
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2.2.2.3 การมีสินค้าหรือบริ การที่สามารถทดแทนกันได้
ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิต
สินค้าทีม่ ลี กั ษณะทีท่ ดแทนกันได้ ซึง่ อาจเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของลูก ค้า ได้เ หมือ นกัน การมีส ิน ค้า ทดแทนในอุ ต สาหกรรมอื่น ย่อ มก่ อ ให้เ กิด
ข้อจากัดในการตัง้ ราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจากลูกค้าอาจจะหันไปใช้สนิ ค้าที่ทดแทน
กันได้ และถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ (Switching Cost) ต่ า ปจั จัยในด้านการใช้
สินค้าทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรมมากขึน้ เช่น ชาอาจเป็ นสินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้า
กาแฟมีราคาสูงขึน้ มากลูกค้าอาจจะเปลีย่ นหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจทีส่ ามารถผลิตสินค้าทีไ่ ม่ม ี
สินค้าทดแทนได้ยอมมีผลตอบแทนที่สูงเนื่องจากสามารถตัง้ ราคาของสินค้าได้สูงโดยที่ไม่
ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้าอุตสาหกรรมใดมีสนิ ค้าทดแทนได้ง่าย ย่อมไม่สามารถหากาไร
ได้มากเนื่องจากลูกค้าจะหันไปใช้สนิ ค้าทดแทนแทน
2.2.2.4 อานาจต่ อรองของผูซ้ ื้อ
ผู้ซ้อื จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซ้อื มีอานาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการ
กาหนดราคาของสินค้าและบริการให้ต่ า หรือ มีอิทธิพลในการต่ อ รองให้อ งค์ กรธุ รกิจเพิ่ม
คุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึน้ ซึง่ ส่งผลต่อองค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุนการดาเนินงาน
ที่สูงขึน้ ในขณะที่ผู้ซ้อื ที่ไม่มคี วามเข้มแข็งหรือไม่มอี านาจต่อรองย่อมเปิ ดโอกาสให้องค์กร
ธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึน้ ราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู้ซ้อื จะมีอานาจมากหรือน้อย
ย่อมขึน้ อยูก่ บั อานาจต่อรองทีผ่ ซู้ อ้ื มีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม
2.2.2.5 อานาจต่ อรองของผูข้ ายวัตถุดิบ
ผูข้ ายวัตถุดบิ จะมีอทิ ธิพลต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถกาหนดให้สนิ ค้ามีราคา
สูงหรือต่ าได้หรือเพิม่ หรือลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและกาไรขององค์กร
ธุรกิจ ในกรณีทผ่ี ขู้ ายมีความอ่อนแอหรือมีอานาจในการต่อรองต่ าย่อมถูกผูซ้ อ้ื กดราคา และ
เรียกร้องสินค้าทีม่ คี ุณภาพทีส่ งู ขึน้ ได้
(ทีม่ า : พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์, 2542: 125)
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2.3 การวิ เคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
Value Chain คือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ซึง่ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทีอ่ งค์กรส่ง
มอบให้แก่ลูกค้า โดยแต่ละกิจกรรมใน Value Chain มีส่วนช่วยก่อให้เกิดคุณค่าทัวทั
่ ง้ องค์กร ซึง่
แต่ ละกิจกรรมเป็ นพื้นฐานในการสร้างคุณค่ าขององค์กรให้กบั ลูกค้า ด้ว ยการเริม่ ต้นแยกแยะ
องค์ประกอบของทรัพยากรต่าง ๆ

รูปที่ 3 : The Value Chain Porter
(ทีม่ า : ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล)
โมเดลสายโซ่ของมูลค่าเป็ นแนวความคิดที่พฒ
ั นาโดย Porter โมเดลนี้จะเน้นกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมรองที่เ พิ่มมูล ค่ าให้กับสินค้า /บริการของบริษัท ทัง้ นี้โดยบริษัทอาจนาระบบ
สารสนเทศในกิจ กรรมเหล่ า นั น้ มาสร้า งความได้เ ปรีย บในการแข่ ง ขัน ดัง นั น้ โมเดลนี้ จ ึง ให้
ความสาคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแข่งขัน โดยแนวคิดนี้จะแบ่งกิจกรรมของ
องค์ก ารโดยใช้ม ิติท างด้า นเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เ ป็ นพื้น ฐานในการแบ่ง ประเภทของ
กิจกรรมต่ างๆ ที่ทาภายในองค์การ และเรียกกิจกรรมเหล่ านี้ว่า “กิจกรมที่มมี ูล ค่ า ” (Value
activities)
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มูลค่า (value) ที่องค์การสร้างขึน้ วัดจากจานวนของผู้ค้าที่เต็มใจจะซื้อสินค้า /บริการ
องค์การจะมีกาไรถ้ามูลค่าที่สร้างขึ้นเกินกว่าต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมเหล่านัน้ ในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันองค์การจะต้องทากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วยต้นทุนที่ ต่ ากว่าคู่แข่ง
หรือดาเนินการในลักษณะทีม่ คี วามแตกต่างจากคู่แข่งขันและด้วยราคาพรีเมีย่ ม (มีมลู ค่ามากกว่า)
สายโซ่ของมูลค่า (value chain) ของหน่ วยงานจึงหมายถึง ระบบของกิจกรรมที่ม ี
ความสัมพันธ์กนั และเชื่อมโยงกัน ความเชื่อมโยงนี้หมายถึงว่า เมือ่ ดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ไปจะมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้วย ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ
จึงต้องมีการเปรียบเทียบ (trade-offs) ในการทางานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แน่ ใจว่ากิจกรรม
โดยรวมของบริษทั จะเกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น หากต้นทุนในการออกแบบสินค้ามีราคาสูง และ
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตมีราคาแพง ก็จะทาให้ต้นทุนหลังการขายลดลงด้วย เพราะสินค้าได้รบั การ
ออกแบบมาอย่างดีและผลิตด้วยวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพปญั หาทีต่ ดิ ตามมาย่อมจะน้อยลงด้วยปญั หา
จึงอยู่ท่บี ริษทั ด้วยว่าจะพิจารณาในเรื่องการเปรียบเทียบ (trade-offs) นี้อย่างไรจึงจะเกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันประกอบไปด้วย กิจกรรมหลัก (primary activities)และ กิจกรรมสนับสนุ น
(support activities)

2.3.1 กิ จกรรมหลัก (Primary Activity)
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับInbound Logistics : การเคลื่อนย้าย
และเก็บรักษาวัตถุดบิ ที่จะใช้ในการผลิต Operation : การผลิตและทดสอบรวมทัง้
เครือ่ งมือในการผลิตและประกอบสินค้า Outbound Logistics : การเก็บรักษาสินค้าทีผ่ ลิต
แล้วและเตรียมพร้อมทีจ่ ะจัดส่งต่อไป Marketing and Sales : การโฆษณา การส่งเสริม
การตลาด การตัง้ ราคาและช่องทางการจัดจาหน่าย Service : บริการหลังการขาย
2.3.2 กิ จกรรมสนับสนุน (Support Activity)
เป็ น การปฏิบ ัติห น้ า ที่ต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก รเพื่อ สนั บ สนุ น กิจ กรรมหลัก
ประกอบด้วย Procurement : การจัดซือ้ Technology Development : การวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ , กระบวนการในการปรับปรุง Human Resource Management : การ
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บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหา การคัดเลือก Firm Infrastructure : การจัดการทัวไป
่
เช่น บัญชี การเงิน กลยุทธ์ การตลาดนักบริหารจะใช้ประโยชน์จากแนวคิดนี้ได้คอื การนา
ทรัพยากรขององค์กรมาวิเคราะห์เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดแก่องค์กร โดยวิธกี ารทีจ่ ะทาให้
เกิด Value Chain คือ
1) การตรวจสอบดูว่าแต่ละ Value Chain มีกจิ กรรมอะไรบ้าง และมีกจิ กรรมใดเป็ น
จุดอ่อน และจุดแข็งอย่างไรเพื่อนามาปรับปรุง และนามาปฏิบตั ิงานในหน้ าที่
ต่าง ๆ ให้มคี วามสอดคล้องกัน
2) การตรวจสอบตัวเชื่อม (Linkage) ระหว่างกิจกรรมที่จะทาให้เกิดคุณค่ากับ
กิจกรรมอื่น ว่ามีการเชื่อ มโยงกันอย่างไร รวมทัง้ พิจารณาว่ากิจกรรมแต่ ล ะ
ประเภทก่อให้เกิดคุณค่าอย่างไร
3) ตรวจสอบดูว่า Value Chain เกิดจากEconomics of scale : ผลิตปริมาณมาก
โดยใช้ต้นทุนต่ า Economics of scope : ความสามารถทีจ่ ะ share ช่องทางการ
จัดจาหน่ าย สรุป การใช้ประโยชน์ของ Value Chain เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือใน
การศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรม โดยแนวความคิด Value Chain ได้แบ่ง
กิจ กรรมต่ า ง ๆ ภายในองค์ก รออกเป็ น ประเภทต่ า ง ๆ โดยพิจ ารณาในแง่
ความส าคัญ ต่ อ การจัด ท ากลยุ ท ธ์ข ององค์ก ร นั ก บริห ารสามารถศึก ษาถึง
ลัก ษณะความสาคัญ และความสัมพันธ์ของแต่ ล ะกิจกรรมโดยที่อ งค์กรธุ รกิจ
สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้โดยการดาเนินกิจกรรมเหล่านี้ ใน
ต้นทุนทีถ่ ูกกว่าหรือก่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
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2.4 การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็ นระบบ ( Benchmarking )
ในประเทศไทย คาว่า Benchmark หรือ Benchmarking ยังเป็ นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่ง
นัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ให้ความเห็นว่า อันทีจ่ ริง Benchmark มิใช่ศพั ท์ใหม่ทเ่ี พิง่ กาหนดขึน้ แต่
ใช้เป็นศัพท์ในการสารวจทางธรณีวทิ ยาทีใ่ ช้ในการวัดระยะโดยเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง ซึง่ ถูกยืม
มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานที่ถูกพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1980 และต่อเนื่องมาถึง
ปจั จุ บนั ซึ่ง สอดคล้อ งกับความคิด เห็นของ พอล เจมส์ โรแบร์ ที่ก ล่ าวเพิ่มเติม ว่า มีก ารน า
Benchmark มาใช้ในการสารวจธรณีวทิ ยาของประเทศสหรัฐอเมริกา(U.S. Geological Survey)
เป็ นการวัดระยะโดยเปรียบเทียบกับจุดที่ใช้อ้างอิง และผู้บุกเบิกการทา Benchmark ที่ประสบ
ความสาเร็จมากทีส่ ุดรายหนึ่งคือบริษทั Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ บุญดี บุญญากิจและกมลวรรณ ศิรพิ านิชซึ่งกล่าว
ว่า สาเหตุทส่ี าคัญทีบ่ ริษทั นาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ เนื่องจาก Xerox ซึง่ เป็ นบริษทั ชัน้ นาในเรื่อง
การผลิตเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประสบปญั หาด้านการตลาดอย่างรุนแรง บริษทั สูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่บริษทั เครือ่ งถ่ายเอกสารของประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาตีตลาดด้วยราคาสินค้าทีต่ ่ า
กว่าและคุณภาพดีกว่า Xerox จึงต้องค้นหาเครื่องมือและปรับปรุงองค์กรที่จะช่วยให้บริษัท
สามารถกลับมาแข่งขันในตลาดได้อกี ครัง้ และ Benchmarking คือเครื่องมือหลักที่ Xerox เลือก
มาใช้ปรับปรุงองค์กรของตน
จากความคิดเห็นของนักวิชาการอาจพอสรุปได้ว่า Benchmarking มีมานานกว่า
50 ปี แล้ว แต่ยงั ไม่นามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและนาหลักการ Benchmark มาใช้ให้เป็ น
รูปธรรมและจริงจังในประเทศไทย
ความหมายของ Benchmarking
มีนักวิชาการหลายท่านให้คานิยามคาว่า Benchmarking หลายคาจากัดความ และ
ในตาราบางเล่มได้เพิม่ เติมคาว่า Benchmark และ Best Practices ซึ่งมีความหมาย
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั โดยบุญดี บุญญากิจและกมลวรรณ ศิรพิ านิช ได้ให้ความหมายทัง้
สามคาไว้ว่า Benchmark หมายถึง Best-in-class คือเก่งทีส่ ุดหรือดีท่สี ุดระดับโลกอันจะ
เป็ นต้นแบบที่จะใช้วดั เพื่อเปรียบเทียบความสมารถของตนเอง ส่วน Benchmarking คือ
วิธกี ารในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธกี ารปฏิบตั กิ บั องค์กรทีส่ ามารถ
ทาได้ดกี ว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็ น
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เลิศทางธุรกิจ และ Best Practices คือ วิธกี ารปฏิบตั ทิ ท่ี าให้องค์กรประสบความสาเร็จ
หรือ อาจกล่ า วได้ว่ า คือ วิธ ีก ารที่ท าให้อ งค์ก รสู่ค วามเป็ น เลิศ กล่ า วคือ กระบวนการท า
Benchmarking นาไปสู่การค้นพบผู้ทเ่ี ป็ น Benchmark หรือผู้ปฏิบตั ไิ ด้ดที ส่ี ุดว่าเป็ นใคร
และผูท้ เ่ี ป็น Benchmark สามารถตอบคาถามเราได้ว่า Best Practices หรือวิธกี ารปฏิบตั ทิ ่ี
ดีทส่ี ุดทีน่ าไปสู่ความเป็นเลิศนัน้ เขาทาได้อย่างไรซึง่ แสดงความสัมพันธ์ได้ดงั นี้

Benchmarking

Benchmark

Best Practices

รูปที่ 4:ความสัมพันธ์ของ Benchmark
(ทีม่ า : Sylvia Codling,2541)

เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ พอลล์ เจมส์ โรแบร์ทก่ี ล่าวโดยสรุปว่า Benchmark
หมายถึงขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นระบบในการค้นหาวิธกี าร แนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการทีด่ ที ่สี ุดอย่าง
ต่อเนื่อง และนาส่วนทีด่ มี าใช้ปรับและดาเนินการตามสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดนัน้ ซึง่ David T.Kearns
อดีตหัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร (Chief Executive Officer,CEO) ของบริษทั Xerox ซึง่ เป็ น
ผูน้ าในการทา Benchmark ทีม่ คี วามคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า การทา Benchmark เป็ น
กระบวนการต่อเนื่องในการวัดผลิตภัณฑ์ บริการและการดาเนินงานของธุรกิจ เปรียบเทียบ
กั บ คู่ แ ข่ ง ที่ เ ข้ ม แข็ ง ที่ สุ ด (Toughest)หรื อ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ ร ั บ การยอ มรั บ ว่ า เป็ นผู้ น าใน
อุตสาหกรรม (Industry Leader) ซึง่ จะมีส่วนประกอบทีส่ าคัญ
(Key Elements) 3 ด้านคือ การวัด (Measuring) เปรียบเทียบ (Comparison) และ
ความต่อเนื่อง (Continuos) ส่วน เบ็ง คาร์ลอฟ ใช้คาว่า “ การเทียบเคียง - แข่งดี “แทน
Benchmarking ซึง่ ก็ให้ความหมายสอดคล้องกัน โดยกล่าวว่าเป็ นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับปจั จัย 3 ประการ คือ
1)
2)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและกระบวนการกับตัวอย่างทีด่ ี รวมถึงการ
เรียนรูท้ โ่ี ดดเด่นจากตัวอย่างนัน้ ๆ
การสนับสนุ นให้เ กิดกระบวนการเรียนรู้ ที่จะนาไปสู่การสร้างคุ ณค่ าแก่
ลูกค้าด้วยการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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3)

การเป็ นหัวใจสาคัญ ที่จะช่ว ยให้อ งค์กรสามารถเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้าง
ความเติบโตทางธุรกิจด้วยการเปรียบเทียบกรระบวนการทางานของกับ
ตัวอย่างทีด่ ี

จากความคิด เห็น ของนัก วิช าการหลายท่ า น อาจพอสรุ ป ได้ว่ า Benchmarking
น่ าจะหมายถึง กระบวนการวัดและเปรียบเทียบกับองค์กรทีส่ ามารถทาได้ดกี ว่า และนาผล
การเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
จากความคิดเห็นของนักวิชาการที่กล่าวมาจึงอาจสรุปได้ว่า Benchmarking จึง
ไม่ใช่เป็ นการวิเคราะห์คู่แข่งหรือศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณเท่านัน้ แต่เป็ นวิธกี ารทีท่ าให้
เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบตั งิ านและปจั จัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จด้วยการ
วิเคราะห์ดูว่าผู้อ่นื หรือคู่แข่งของเรา เขาทาในสิง่ ที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็ นสาคัญ
แล้วเราจะทาให้อ งค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็ นสุดยอดอย่างต่อ เนื่องนัน้ ได้
อย่างไร
Benchmarking
เป็ นกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธปี ฏิบตั ิ กับองค์กรที่
สามารถทาได้ดกี ว่า เพื่อนาผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง
เพื่อมุง่ สู่ความเป็นเลิศ ซึง่ จากความหมายนี้ สรุปได้ว่าการทา Benchmarking ประกอบด้วย
2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
1) การเปรียบเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งในส่วนนี้ต้องมีการกาหนดตัววัด หรือที่
เรียกว่า Key Performance Indicator (KPIs) ว่าจะเปรียบเทียบกับใคร ในเรื่อง
ใด
2) การแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ี/เป็ นเลิศ (Best Practices) จากผูท้ ท่ี าได้
ดีกว่า โดยเป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการเปรียบเทียบวัดให้รถู้ งึ ผูท้ ท่ี าได้
ดีก ว่ า และเข้า ไปเรีย นรู้ว ิธ ีก ารปฏิบ ัติซ่ึง ท าให้ป ระสบความส าเร็จ หรือ มีค่ า
Benchmark สูง เพื่อ นามาใช้ปรับปรุงองค์กรของตนเองตัว วัดเป็ นข้อมูล ที่
เรียกว่า “Benchmark” และค่าของตัววัดนัน้ ๆ เรียกว่า Benchmark เช่น บริษทั
ก. ต้องการปรับปรุงเวลาทีใ่ ช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ซึง่ สมมติว่า

20

ปจั จุบนั ใช้เ วลา 1 วัน และทราบข้อมูล ว่าภายใต้เงื่อ นไขและกระบวนการ
เดียวกัน มีบริษทั ข. ซึง่ ใช้เวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์เพียง 1 ชัวโมง
่
ในกรณีน้ีกล่าวได้ว่าระยะเวลาทีใ่ ช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
คือ Benchmark
เพื่อ ใช้ใ นการเปรีย บเทีย บ และค่ า ของระยะเวลาที่ใ ช้
เปรียบเทียบ เป็นค่า Benchmark ในการกาหนดว่าองค์กรควรเปรียบเทียบกับผู้
ที่มผี ลการปฏิบตั ิท่ดี กี ว่าในระดับใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั ความต้องการขององค์กรว่า
ต้องการปรับปรุงไปสู่ระดับใด หรือต้องการแข่งขันกับคู่แข่งขันระดับใด เช่น
ระดับ อุ ต สาหกรรม ระดับ ภู ม ิภ าค หรือ ระดับ โลก อย่ า งไรก็ ต าม ค่ า ของ
Benchmark เป็นตัวเลขซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ดังนัน้ การปรับปรุง
องค์กรโดยการเปรียบเทียบวัดและเรียนรู้จากผู้ท่ที าได้ดีกว่าจึงต้อ งมีการทา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา เนื่ อ งจากผู้ ท่ีท าได้ ดีก ว่ า ก็ ย่ อ มมีก ารปรับ ปรุ ง
ตลอดเวลา วิธปี ฏิบตั ขิ องผูท้ ท่ี าได้ดกี ว่า /เป็ นเลิศ (Best Practices) เป็ นข้อมูล
สาคัญทีน่ าไปสู่การปรับปรุงองค์กร ในการทา Benchmarking ยังมีความสับสน
กับคาว่า “Best” ของ Best Practices โดยคิดว่าเป็ นการยากทีจ่ ะพูดว่าเป็ นวิธ ี
ปฏิบตั ิ “ที่ดที ่สี ุด” ทาให้หลายองค์กรที่ทา Benchmarking ใช้คาว่า Good
Practices หรือ Better Practices แทน อย่างไรก็ตาม ในทีน่ ้ี Best Practices
หมายถึง วิธปี ฏิบตั ทิ ท่ี าให้องค์กรประสบความสาเร็จ หรือ วิธปี ฏิบตั ทิ น่ี าองค์กร
ไปสู่ค วามเป็ นเลิศ ซึ่งเหมาะสมกับองค์กนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้อ งเป็ นสิ่ง ที่
สามารถท าได้หรือ เหมาะสมกับทุ กองค์ก ร ก็จะท าให้ส ามารถใช้ค าว่า Best
Practices ได้ ดังนัน้ ในการเรียนรู้ Best Practices จากผู้ท่ที าได้ดกี ว่า เพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง ผูใ้ ช้ต้องนามาประยุกต์ให้เหมาะกับ
องค์กรของตนเองด้วย
3) Benchmarking
หรือ ที่เ ราเรีย กว่ า การเทีย บเคีย ง การเทีย บรอย การ
เปรียบเทียบ หรือในทีน่ ้เี รียกว่า การเปรียบ เทียบความสามารถอย่างเป็ นระบบ
Benchmarking มาจากศัพท์ของนักสารวจทางธรณีวทิ ยา ในเรื่องการสารวจ
พืน้ ที่ ตัวเทียบเคียงเป็ นเครื่องหมายทีท่ าขึน้ บนหิน อาคารหรือผนัง และใช้เป็ น
จุ ด อ้ า งอิง ในการวัด ต าแหน่ ง หรือ ความสู ง ของการส ารวจภู ม ิป ระเทศหรือ
กระแสน้ าขึน้ น้ าลง แต่ในปจั จุบนั ตัวเทียบเคียงกลายเป็ นจุดในการมองสาหรับ
ทาการวัด และนามาใช้เป็นมาตรฐานเพื่อเทียบกับสิง่ อื่นทีส่ ามารถวัดได้
ปจั จุ บนั Benchmarking ถือ เป็ น กระบวนการวัด และเปรีย บเทีย บ
ผลิต ภัณ ฑ์ บริการและวิธ ีปฏิบตั ิกับ องค์กรที่ท าได้ดีกว่ า เพื่อ น าผลของการ
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เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ ซึ่ง
จากความหมายนี้ สรุปได้ว่า การทา Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
ได้แก่ ประเด็นทีต่ อ้ งทาความเข้าใจให้ถูกต้อง ในการทา Benchmarking คือ
3.1 กา ร ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง ด้ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ อ่ื น ไ ม่ ใ ช่ ก า ร
ลอกเลียนแบบ เนื่อ งจากแต่ ล ะองค์กรมีว ฒ
ั นธรรม วิสยั ทัศ น์ สภาพ
ธุรกิจและปจั จัยภายในองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ Benchmarking จึง
ต้องเป็นการเรียนรูเ้ พื่อนา Best Practices ทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
3.2 การแลกเปลีย่ นข้อมูลในการทา Benchmarking ต้องทาอย่างเป็ น
ระบบ ได้รบั การยอมรับและเต็มใจจากองค์กรต้นแบบไม่เปิ ดเผยข้อมูล
หรือ น าไปใช้ ผ ิ ด วัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีต ั ง้ ไว้ ใ นการท า ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ จ ะมี
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ควบคุ ม เพื่อ ให้ก ารท า
Benchmarking ยังยื
่ นและเกิดประโยชน์สงู สุด ดังนี้
- หลักการด้านกฎหมาย : หลีกเลี่ยงการทาความผิด หรือใช้วธิ กี ารไม่
เหมาะสมในการได้มาซึง่ ความลับทางธุรกิจ
- หลักการด้านการแลกเปลีย่ นข้อมูล : เต็มใจในการแลกเปลีย่ น และให้
ข้อมูลทีเ่ ป็นจริง
- หลักการด้านความลับ : รักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั เป็ นความลับ ไม่เปิดเผย
ชื่อและข้อมูลก่อนได้รบั การยินยอมจากองค์กรทีใ่ ห้ขอ้ มูล
- หลักการด้านการใช้ขอ้ มูล : ใช้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
- หลักการด้านการติดต่อ : ติดต่อผ่านช่องทาง/บุคคลทีก่ าหนด และไม่
เปิดเผยชื่อบุคคลก่อนได้รบั การยินยอม
- หลักการด้านการเตรียมตัว : เตรียมตัวให้พร้อมในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล
- หลักการด้านการทาให้สาเร็จ : ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงที่ทาไว้ให้ลุล่วง
ทันเวลา
- หลัก การด้า นความเข้า ใจและการปฏิบ ัติ :
ปฏิบ ัติต่ อ ผู้ ท่ีท า
Benchmarking ตามทีเ่ ขาต้องการ
4) เป้าหมายทีแ่ ท้จริง (Ultimate Purpose) ของ Benchmarking คือการศึกษา
Best Practices ปรับปรุงตนเอง มิใช่ การมุ่งเน้ นเพียงการเปรียบเทียบวัด
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เท่านัน้ ซึง่ เทียบเป็ นสัดส่วนระหว่างตัววัดและ Best Practices เป็ น 10% 20% : 80% - 90%
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการทา Benchmarking เป็ น
กระบวนการของการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิต บริการ และวิธกี ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ น
ระบบขององค์กรของตนกับองค์กรคู่แข่งที่เหนือกว่า หรือ อยู่ในระดับแนวหน้า เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบตั งิ านทีด่ เี ลิศ
ทาไมต้อง BENCHMARKING
- เพราะหลักการของ BENCHMARKING สนับสนุ นการไม่ยดึ ติดกับความสาเร็จในอดีต : คือ
"ไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะเชื่อว่า สิง่ ทีเ่ ราทานัน้ ดีทส่ี ุด"
- เพราะหลักการของ BENCHMARKING ลดความหยิง่ ผยอง ให้ถ่อมตัว: โดยยอมรับว่า "เรา
มีบางด้านอ่อนด้อยกว่าผูอ้ ่นื " คือ รูจ้ ดุ ยืน จุดเด่นและจุดด้อยของตน
- เพราะวิธกี ารของ BENCHMARKING ผลักดันให้เกิดความใส่ใจต่อโลกภายนอก: เปิดหูเปิด
ตาผูบ้ ริหารให้ตดิ ตาม ตรวจสอบ เฝ้าดู การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ในเชิงทีเ่ ป็ น
โอกาสและภาวะคุกคาม รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการของคู่แข่ง
- เพราะวิธกี ารของ BENCHMARKING สร้างวัฒนธรรมในการยอมรับและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยู่
เสมอ: การเรียนรูแ้ ละการพัฒนามิใช่เทศกาล แต่เป็ นงานประจาที่ต้องทาอยู่เสมอ ซึง่ การ
แลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างกัน การฝึ กอบรม การค้นคว้า การรับคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ล้วนเป็นการเรียนรูท้ งั ้ สิน้
- เพราะกระบวนการ BENCHMARKING ต้องวัดและเปรียบเทียบ: การวัดย่อมต้องมีความ
ชัดเจน ว่าจะวัดอะไร การเปรียบเทียบย่อมต้องประเมินได้ นัน่ ย่อมหมายถึง การต้องอาศัย
ข้อเท็จจริงและข้อมูล (Face & Data) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลเชิงปริมาณในการทางาน
มิใช่ประสบการณ์หรือความรูส้ กึ
- เพราะ BENCHMARKING ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด: เพราะเป้าหมาย
(Target) การพัฒนามีความชัดเจนและท้าทาย (ผูท้ เ่ี ก่งกว่า หรือ เก่งทีส่ ุด) วิธกี ารเดินทาง
(Mean) สู่เป้าหมายเป็ นไปได้ (มีผเู้ คยทดลองและเคยได้ผลมาแล้ว ) หรือการเรียนรูจ้ าก
ผูอ้ ่นื และการเดินตามเฉพาะทางทีค่ วรเดิน ไม่ตอ้ งเสียเวลากับความผิดพลาด หรือหลงทาง
เช่นนี้ไหนเลยจะไม่กา้ วกระโดด
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ขัน้ ตอนในการจัดทา Benchmarking
1) การกาหนดหัวข้อทีจ่ ะทา Benchmark (Determine What to Benchmark) การวางแผน
และพิจารณากาหนดหัวข้อที่จะทา Benchmark โดยเปรียบเทียบกระบวนการ ในองค์กร
ภายใน กับ Benchmark ทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบ เช่น ผลิตภัณฑ์ การบริการ การดาเนินงาน
การสนับสนุนการดาเนินการ และกลวิธ ี เป็นต้น
2) การสร้างทีมงาน (Benchmarking Team) การจัดทีมงานนัน้ ควรจะต้องเลือกมาจาก
หลายๆ ส่วนในองค์กร โดยมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ที่จะเสริมให้ขอ้ มูล และสามารถ
แลกเปลี่ย นข้อ มูล กัน ได้ โดยมาจากหลายองค์ค วามรู้ รวมเข้า เป็ น ทีม เดีย วกัน มีก าร
ฝึกอบรม และวางแผนการทา Benchmark ร่วมกัน
3) ระบุผรู้ ว่ มทา Benchmark (Identify Benchmarking Partners) โดยเริม่ จากค้นหาหน่ วยงาน
นอกองค์การที่สามารถเป็ นตัวอย่างที่ดี หรือประสบผลสาเร็จในด้านที่จะทา Benchmark
ด้วย (Competitive Benchmarker) และพยายามหาเครือข่าย กับหน่ วยงานอื่นๆ ที่ม ี
แรงจูงใจเดียวกัน หรือกับองค์กรที่มปี ระสบการณ์ ในการจัดทา Benchmark (Functional
Benchmarker) หรือแม้แต่การจาทา Benchmark ในหน่ วยงานเดียวกันเอง (Internal
Benchmarker) โดยเปรียบเทียบกระบวนการ ในองค์ของเรา กับ Benchmark อันนัน้
4) การเก็บรวบรวม และวิเ คราะห์ข้อมูล (Collecting and Analysing Benchmarking
Information) ทาการเก็บข้อ มูล และทาการวิจยั มีค วามจาเป็ นที่ต้อ งทา ก็ค ือ จะต้อ ง
วิเคราะห์และจดบันทึกกระบวนการภายในของเราเอง ที่เราจะเลือกทา Benchmark กับ
ผูอ้ ่นื ซึง่ อาจใช้ขอ้ มูลจากเอกสารรายงาน Internet วารสารงานวิจยั การออกภาคสนาม การ
ปรึกษาหารือ หรืออื่นๆ เพื่อทาการเปรียบเทียบ การเก็บข้อมูลขององค์กรต่างๆ อาจไม่อยู่
ในรูปเดียวกัน ไม่สามารถนามาใช้ได้ ทนั ที อาจต้อ งปรับให้มฐี านอย่างเดียวกันก่ อน จึง
เปรียบเทียบภาพได้ถูกต้อง แล้วจึงวิเคราะห์หาวิธกี ารใหม่ ทีจ่ ะทาให้กระบวนการใหม่ของ
เรา ดีกว่า Benchmark ทีต่ งั ้ ไว้
5) การปฏิบตั กิ าร (Taking Action) ทาการลงมือปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตามแผนใหม่ท่วี างไว้
โดยทาการนาเสนอข้อมูลทีค่ น้ พบ และหาแนวทางดาเนินการ เพื่อปรับปรุงกลวิธดี าเนินการ
เพื่อ บรรลุ เ ป้ า หมายที่ว างไว้ และอาจต้ อ งมีก ารปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงแผน ให้เ ข้า กับ
สถานการณ์ และให้เ ดิน ทางเข้า หา Benchmark ใหม่ ที่เ ราก าหนดไว้ การติด ตาม
ประเมินผล อาจต้องใช้ตวั วัดทัง้ ทางตรง และทางอ้อม มี องค์ความรู้ในวิธกี ารดาเนินการ
เข้า สู่ก ารเปลี่ย นแปลงใหม่ การท า Benchmark นี้ เป็ น การปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลง
กระบวนการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงอยูใ่ นระดับทีก่ าหนดไว้
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กลวิ ธีหลักในการทา Benchmarking
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ต้องชีแ้ นะให้ผบู้ ริหารระดับสูงรับทราบ และให้การสนับสนุนโครงการเสียก่อนให้ชดั เจน
สามารถทราบผลทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างชัดเจน
สามารถหาวิธกี ารทางานต่างๆ ให้ดขี น้ึ
สร้างทีมงาน ทีท่ าให้ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของโครงการ และกระบวนการทีจ่ ะพัฒนาให้ได้
พยายามหาข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ทา Benchmark จากแหล่งต่างๆ เท่าทีจ่ ะหาได้
วางเป้าประสงค์ให้ชดั เจน และสามารถลาดับความสาคัญของโครงงานได้

ข้อควรระวังในการใช้ Benchmarking
1) อย่าเน้น Benchmarking เพียงแค่การวัดเปรียบเทียบ : ต้องเน้นผลจากการวัดเพื่อเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนงาน หน่วยงาน / องค์กร
2) อย่าลืมทีจ่ ะเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล : เนื่องจากการจะบรรลุการทา Benchmarking ใน
ขัน้ แรกได้ ต้องรูว้ ่าจะวัดสิง่ ไหน ดังนัน้ หากขาดข้อมูลเหล่านัน้ ไป ก็เป็ นอันจบตัง้ แต่เริม่ จึง
ควรพิจารณา ความเป็นไปได้ของการได้มา และความคุม้ ค่าของข้อมูลด้วย
3) อย่าลอกเลียนแบบการ Benchmarking ของคนอื่น : เพราะกระบวนงาน/ หน่ วยงาน/
องค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมาย/ พันธกิจ/ วิสยั ทัศน์/ กลยุทธ์ท่ตี ่างกัน ย่อมมีการวัด
เปรียบเทียบต่างกันด้วย ดังนัน้ หากประสงค์จะทา Benchmarking ตนเองพึงจะต้องพัฒนา
ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะกับตน
4) อย่าทา Benchmarking โดยไม่ชดั เจนว่าทาเพื่ออะไร : มิฉะนัน้ การทา Benchmarking ก็จะ
สูญเปล่า กลายเป็นอุปสรรค ภาระงานทีเ่ พิม่ ทรัพยากรสูญเสียโดยไม่จาเป็น
5) อย่าหวังว่า Benchmarking จะเสร็จได้รวดเร็ว : เพราะ Benchmarking เป็ นงานทีต่ ้องทา
อย่า งต่ อ เนื่ อ งใช่ ว่ า จะมีว ัน เสร็จ สิ้น และไม่ต้อ งท าอีก ในขณะเดีย วกัน แม้จ ะท าอย่า ง
ต่อเนื่อง ก็ใช่ว่า Benchmarking จะบรรลุผลในระยะเวลาอันสัน้
6) อย่าละเลยการเตรียมความพร้อมขององค์กร องค์กรเองก็ต้องมีการปรับตัวรับการทา
Benchmarking อยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็ นการปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ,
การปรับลักษณะการบริหารแบบสังการควบคุ
่
มสู่การทางานร่วมกัน -สนับสนุ น-ให้คาแนะนา
(มากกว่าสังให้
่ ทา) การสร้างเครือข่าย-การแชร์ขอ้ มูลระหว่างพันธมิตร Benchmarking ของ
องค์กร
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ลักษณะสาคัญของ Benchmarking
Benchmarking เป็ นวิธกี ารสร้างเป้าหมายของวิธกี ารปฏิบตั ิ และพัฒนางานให้มคี ุณภาพทีด่ ี
โดยขึน้ อยู่กบั องค์กรทีเ่ ลือกวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีค่ ดิ ว่าดีท่สี ุดสาหรับธุรกิจหรืองานนัน้ ซึ่งเป็ นหนึ่ง
ในเครือ่ งมือใหม่สาหรับระบบงานทีต่ ้องการคุณภาพ มีการค้นคว้าและการพยายามเลียนแบบทีด่ ี
ที่สุด โดยการจูงใจให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง มีการศึกษาเรื่องของตนเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง ซึง่ Benchmarking มีลกั ษณะทีส่ าคัญดังนี้
1) การหาข้อเท็จจริงด้วยวิธปี ฏิบตั งิ านทีม่ รี ะบบทีด่ ที ส่ี ุด
2) เป็ นวิธกี ารสร้างเป้าหมายของวิธปี ฏิบตั แิ ละพัฒนางานให้มคี ุณภาพทีด่ ี
3) เป็นกระบวนการการเปรียบเทียบตัวของเราเองกับบริษทั ทีด่ ที ส่ี ุด ในอุตสาหกรรม
เดียวกันในด้านต่าง ๆ
4) เป็ นเครื่องมือใหม่สาหรับระบบงานทีต่ ้องการคุณภาพ มีการค้นคว้าและพยายามเลียนแบบ
ทีด่ ที ส่ี ุด
5) กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิต บริการ และวิธกี ารปฏิบตั ขิ องบริษทั เปรียบเทียบ
กับคู่แข่งทีเ่ หนือเราทีส่ ุด หรือเป็นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นแนวหน้า
ประเภทและการทา Benchmarking
ประเภทของการทา Benchmarking แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ แบ่งตามวัตถุประสงค์หรือสิง่ ที่
จะเอาไปทา Benchmarking และแบ่งตามผูท้ เ่ี ราทา Benchmarking
การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการทาหรือสิง่ ที่ทา Benchmarking
กลุ่ม ได้แก่

แบ่งเป็ น 4

1) Strategy Benchmarking เป็ นการทา Benchmarking เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการวางกล
ยุทธ์ดา้ นต่าง ๆ ขององค์กรทีป่ ระสบความสาเร็จ
2) Process Benchmarking เป็ นการเปรียบเทียบกระบวนการทางานขององค์ก รของตนกับ
องค์กรอื่นโดยเน้นการเรียนรู้ Best Practices (การปฏิบตั งิ านที่ดเี ลิศ ) เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงองค์กร
3) Product Benchmarking เป็ นการทา Benchmarking ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่
ไม่ใช่ค่แู ข่งโดยตรง
4) Generic Benchmarking เป็ นการทา Benchmarking กับองค์กรใด ๆ ก็ได้ท่มี ี Best
Practices (การปฏิบตั งิ านทีด่ เี ลิศ) ในกระบวนการทีเ่ ราต้องการปรับปรุง ซึง่ องค์กรนัน้

26

อาจมีธุรกิจทีแ่ ตกต่างจากเราอย่างสิน้ เชิง การทาในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความรูแ้ ละมุมมอง
ใหม่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ดที ส่ี ุด
แนวทางการทา Benchmarking สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
4.1) Benchmarking แบบเดี่ยว โดยองค์กรที่ต้องการทา Benchmarking เป็ นผู้
กาหนดหัวข้อเรื่อง และดาเนินการตามกระบวนการ Benchmarking ซึง่ องค์กรทีต่ ้องการทา
เป็ นผู้ดาเนินการคนเดียวทัง้ หมดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะเราและคู่เปรียบเทียบเท่านัน้
ไม่มกี ารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่เปรียบเทียบด้วยกัน ข้อดี คือ เราเลือกหัวข้อที่ต้องการ
และควบคุ มระยะเวลาได้ แต่ มขี ้อจากัด คือ ใช้เวลานานกว่าแบบกลุ่มเนื่องจากต้องทาเอง
ทัง้ หมด และบางครัง้ มีความยากลาบากในการหาผูจ้ ะร่วมทาด้วย โดยเฉพาะกรณีองค์กรเล็ก ๆ
4.2) Benchmarking แบบกลุ่ ม เป็ นการท าโดยรวมกลุ่ มองค์กรที่ต้อ งการท า
Benchmarking ในเรือ่ งเดียวกัน โดยอาจมีหน่วยงานกลาง เช่น สถาบัน หรือทีป่ รึกษา เป็ นต้น
เป็นผูป้ ระสานงานเก็บข้อมูลให้ ข้อดีของการทาประเภทนี้ คือ ทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย สร้างเครือข่าย แต่มขี อ้ จากัด คือ การกาหนดหัวข้อเรื่องต้องเป็ นมติร่วมกันของ
กลุ่ม จะไม่สามารถสนองความต้องการของเราได้ทงั ้ หมด
กระบวนการของ Benchmarking
การรู้จกั องค์ก รชัน้ น าต่ าง ๆ และคู่แ ข่ง และการน าความสามารถขององค์ก รชัน้ น ามา
เปรียบเทียบกับความสามารถขององค์กรของตนเพื่อหาความสามารถที่แตกต่าง ปฏิบตั ใิ ห้ดที ส่ี ุด
และให้ได้รบั สิง่ ที่ดกี ว่า การปรับและผสมผสานสิง่ ที่ดเี ข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้รบั การจัดอันดับเป็ น
ผูน้ าการทา Benchmarking แบ่งกระบวนการออกเป็น 5 ระยะ คือ
1) การวางแผน จะทา Benchmarking อะไร เพราะทุกหน้าที่ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต
ออกมา จะทา Benchmarking กับใคร เพราะองค์กรระดับผู้นาของโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด
จะถือเป็ นคู่เปรียบเทียบทีเ่ หมาะสมทัง้ สิ้นข้อมูลทีไ่ ด้มา และทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากทุกแหล่ง
จะถูกนามาใช้
2) การวิเ คราะห์ เปรียบเทียบดูค วามต่างกันของเรากับองค์กรภายนอกเพื่อวิเ คราะห์แนว
ปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่สี ุด เปรียบเทียบขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบกับขัน้
ปฏิบตั จิ ริงและพิจารณาวิธปี ฏิบตั เิ พื่อให้ถงึ จุดหมาย การแข่งขันไม่หยุดนิ่งเพราะเป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้
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3) การรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ไว้ในขัน้ วางแผน
และขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมอยู่เสมอ รายงานความก้าวหน้าให้ผเู้ กี่ยวข้อง
รับทราบและปฏิบตั ิ
4) การลงมือปฏิบตั ิ ระบบการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน พร้อมความก้าวหน้า ผูป้ ฏิบตั ติ ้องรับผิดชอบใน
ผลการปฏิบตั ิง านทัน ต่ อ การเปลี่ยนแปลงโดยการกระทา Benchmarking และปรับ
กระบวนการให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5) ขัน้ เสร็จสมบูรณ์ การเสร็จสมบูรณ์เกิดขึน้ เมื่อปฏิบตั ทิ ด่ี ที ่สี ุด และได้นาไปใช้ปฏิบตั ใิ นทุก
กระบวนการแล้ว Benchmarking กลายเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั ดิ ขี น้ึ
จนถึงขัน้ ระดับผูน้ า จะทา Benchmarking อะไร ขัน้ แรกดูทก่ี ระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือ
ผลผลิต ว่าอะไรทีค่ วรจะทา Benchmarking หลักการพืน้ ฐานคือ การพัฒนาสิง่ ต่าง ๆ ของ
องค์การ รวมถึงผลผลิตสาคัญทีล่ กู ค้าคาดหวัง และสิง่ ทีจ่ ะต้องทาให้สาเร็จ จากนัน้ มุ่งทีจ่ ะ
เจาะจงหรือเน้นเฉพาะผลผลิตนัน้ ในการทา Benchmarking นัน้ ควรที่จะมีการรวบรวม
รายละเอียดทีจ่ าเป็นสาหรับเรือ่ งคุณภาพ ต้นทุน และการวิเคราะห์ทเ่ี ร่งด่วน การวิเคราะห์
ถึงภาระหน้ าที่ท่สี าคัญ ๆ โดยวิเคราะห์ถึงการตรวจวัดทัง้ ในกระบวนการดาเนินการจน
เกิดผลผลิต จะทา Benchmarking กับใคร เป็ นการยากทีจ่ ะหาองค์กรทีเ่ ป็ นระดับผูน้ ามาทา
Benchmarking
แต่ ก ารท าต้ อ งเริ่ม จากองค์ ก รผู้ น าที่เ ป็ น คู่ แ ข่ ง ขัน ก่ อ นแล้ ว จึง
Benchmarking กับองค์กรชัน้ นา อื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่ค่แู ข่งขัน โดยเปรียบเทียบในกระบวนการ
ผลิตที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันคานึงถึงผลที่วดั ได้จากการปฏิ บตั ิจริงว่าแตกต่างกับผล
ทีต่ งั ้ เป้าไว้หรือไม่
ข้อดีของการทา Benchmarking
Benchmarking เป็นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปรับปรุงองค์กรทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากใน
ป จั จุ บ ัน เนื่ อ งจากท าให้ ม ีก ารปรับ ปรุ ง องค์ ก รอย่ า งก้ า วกระโดดแต่ ส าหรับ ประเทศไทย
Benchmarking ยังค่อนข้างเป็นเรือ่ งใหม่ เริม่ มีการนาเครื่องมือนี้มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรอย่าง
เป็นระบบในช่วง 2-3 ปีทผ่ี ่านมา แต่ในต่างประเทศมีการใช้กนั อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเทศสหรัฐอเมริกา การทา Benchmarking ได้รบั การยอมรับและนามาใช้ในมากขึน้ เนื่องจาก
- เพื่อ ความยังยื
่ นขององค์กร : สภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การที่องค์กรจะยังยื
่ น
จาเป็ นต้องรักษาและยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อให้แข่งขันได้ จึงต้องมีการ
เรียนรูแ้ ละปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเครือ่ งมือหนึ่งทีน่ ิยมใช้คอื Benchmarking
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- เพื่อการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด : ความเร็วในการปรับปรุงตนเองเป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ของความได้เปรียบในการแข่งขัน Benchmarking เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยกระตุ้นนวัตกรรม
(Innovation) ในองค์กร ซึง่ ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสัน้
เนื่องจากเป็ นการเรียนรู้วธิ ปี ฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุดจากภายนอกองค์กร ทาให้สามารถก้าวทัน
องค์กรอื่น ๆ จึงเป็นการปรับปรุงแบบก้าวกระโดด
- เพื่อสนับสนุ นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุง ในช่วง
หลายปี ท่ผี ่านมาหลายประเทศ ริเริม่ ให้มรี างวัลด้านการจัดการเพื่อเป็ นแรงกระตุ้นให้
เกิดการปรับปรุงคุณภาพด้านการจัดการ เช่น Malcolm Baldrige National Quality
Award ในประเทศสหรัฐอเมริกา Singapore Quality Award ในสิงคโปร์ และ Thailand
Quality Award ของประเทศไทย รางวัลเหล่านี้ใช้แนวทางของ Malcolm Baldrige เป็ น
หลัก เกณฑ์ใ นการตัด สิน ซึ่งได้ก าหนดให้อ งค์กรที่จ ะได้ร บั รางวัล ต้อ งมีการด าเนิ น
กระบวนการ Benchmarking
ประโยชน์ของการทา Benchmarking
เนื่องจาก Benchmarking เป็ นการเน้นความสาคัญไปยังกระบวนการ ( Process )ที่
ส าคัญ ๆ ในทางธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะองค์ ก ร ซึ่ ง พอลล์ เจมส์ โรแบร์ ให้ เ หตุ ผ ลในการท า
Benchmarking ว่า Benchmark จะช่วยปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านขององค์กรได้เป็ นอย่างดี การ
วิจยั และการเปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจกับองค์กรที่ได้รบั การยอมรับว่าดีท่สี ุด (best-inclass) จะให้ประโยชน์มหาศาลในระยะเวลาอันสัน้ เช่นเดียวกับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ทีม่ คี วาม
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า Benchmark จะมีความสาคัญต่อองค์กรธุรกิจ 4 ประการ คือ
1) การ Benchmark ทาให้ธุรกิจรู้จกั ตนเองจากการวัดผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่นทีม่ กี ารดาเนินงานทีด่ ี (ทีส่ ุด)
2) การ Benchmark เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรม
ทีส่ ามารถวัดและตรวจสอบได้ มิใช่แค่เพียงนึกหรือคิดเอาเองเท่านัน้
3) การ Benchmark เป็ นการสังสมความรู
่
้ ทักษะ และ ประสบการณ์ท่จี ะเป็ นประโยชน์ ใน
การแก้ปญั หาขององค์กรในอนาคต
4) การ Benchmark มิใช่เทคนิคการปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ในการผลิตและบริก ารเท่านัน้ แต่จะเป็ นเครื่อ งมือ ในระดับกลยุทธ์ท่จี ะพัฒนาศักยภาพ
แสดงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

29

ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเป็ นของ พีรศักดิ ์ วรสุนทโรสถ(2544:240) ที่กล่าวว่าการทา
Benchmarking เป็นกระบวนการปรับปรุงธุรกิจทีง่ า่ ยทาได้ทนั ทีและได้รบั การพิสูจน์แล้วและขยาย
วงกว้างออกไปเรื่อยๆในประชาคมโลกเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วในทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่
พัฒนาแล้ว
จากความคิดเป็ นของนักวิชาการทีก่ ล่าวมาอาจพอสรุปได้ว่า การทา Benchmarking มิ
ควรจากัด
อยู่ เ พีย งแต่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ เท่ า นั ้น แต่ ทุ ก องค์ ก รไม่ ว่ า จะเป็ น องค์ ก รที่ไ ม่ ห วัง ก าไร
รัฐวิส าหกิจ องค์ก ารบริหารส่วนท้องถิ่น หน่ วยงานราชการ แม้กระทังประเทศ
่
ต่างก็ส าควร
จะต้องทา Benchmarking เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
กระบวนการทา Benchmarking
การทา Benchmark เป็ นงานทีไ่ ม่ง่ายนักเนื่องจากจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ มีความซับซ้อน จึงต้องดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง มีนักวิชาการได้กล่าวถึง
วิธกี ารและขัน้ ตอนการทา Benchmark ตามความคิดของตนเอง เช่น Robert Camp ได้กล่าวถึง
ขัน้ ตอนในการ Benchmark ว่า ประกอบไปด้วยช่วงเวลา(Phase) ทีส่ าคัญ 5 ระยะ ได้แก่
การวางแผน
การโตเต็มที่

การวิเคราะห์

การปฏิบตั ิ

การบูรณาการ

รูปที่ 5:กระบวนการทาBenchmarking
(ทีม่ า : Sylvia Codling,2541)
ซึ่งอธิ บายความหมายในแต่ละระยะ ได้ว่า
ระยะที่ 1 การวางแผน(Planning) เป็ นการกาหนดขอบเขตพืน้ ทีใ่ นการดาเนินงาน ซึง่ เป็ น
การกาหนดขอบเขต วางแผนและระดับความสาคัญในการดาเนินงาน
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ระยะที่ 2
การวิเคราะห์(Analysis) เป็ นการสร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ าน หรือกระบวนการขององค์กรและธุรกิจทีน่ ามาเปรียบเทียบ
ระยะที่ 3 การบูรณาการ(Integration) เป็ นการกาหนดเป้าหมายในการเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนา ซึง่ จะสอดคล้องกับกลยุทธ์และการวางแผนขององค์กร
ระยะที่ 4 การปฏิบตั (ิ Action) เป็ นการแปลงแนวคิดและผลการศึกษาให้เป็ นการดาเนินงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรม ซึง่ เป็นหัวใจสาคัญของกระบวนการพัฒนาตามแนวทาง Benchmark
ระยะที่ 5 การเติบโตเต็มที่(Maturity) เป็ นการนา Benchmark เข้าไปในทุกกระบวนการ ซึง่
จะต้องปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องอันสืบเนื่องมาจากทีธ่ ุรกิจก้าวขึน้ เป็นผูน้ าแล้ว
การนา Benchmarking มาใช้ในสถานศึกษา
ในวงการต่างๆทัง้ วงการธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล หรือแม้กระทังร้
่ านค้าทัวๆไป
่
จาเป็ นต้องมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปสู่สงิ่ ทีด่ ขี น้ึ อยู่ตลอดเวลา ในการนี้จาเป็ นต้องเริม่ ต้นจาก
กระบวนการ Benchmark กับผู้ท่ดี กี ว่าหรือ ดีท่สี ุดเป็ นอันดับแรก ซึ่งวงการบริหารทัวไปต่
่
าง
ยอมรับกันว่า Benchmark เป็นขัน้ ตอนมาตรฐานสากลทีท่ าได้โดยง่าย วงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดการศึกษา และเพื่อให้การพัฒนางานเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
ทัง้ 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านการบริหารโรงเรียน มาตรฐานด้านการเรียนการสอน และมาตรฐาน
ด้านคุณภาพนักเรียน ได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง จึงควรแสวงหาเทคนิค วิธกี ารทีถ่ ูกต้อง มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตาม
สภาพแวดล้อ มของแต่ ล ะท้อ งถิ่ น และ Benchmark คือ วิธกี ารหนึ่งที่จะนามาประยุกต์ใ ช้ใ น
สถานศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานทีก่ าหนดได้
บทสรุป
จากที่ก ล่ าวมาข้างต้นนัน้ การทา Benchmarking ต้อ งกระทาด้ว ยตนเอง เพื่อจะได้
พยายามหากระบวนการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตั จิ ริงให้ได้ดที ส่ี ุด ด้วย การทา
Benchmarking ต้องกระทาเป็ นกระบวนการทีบ่ ุคลากรทัง้ องค์การร่วมมือกัน แม้ว่าแต่ละคนจะมี
ความสามารถที่แ ตกต่ า งกัน สิ่ง ส าคัญ ที่จ ะต้อ งค านึ งถึง ในการท า Benchmarking คือ การ
ติดต่อสื่อสารเพื่อชักจูงให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกคน เพื่อความแข็งแกร่งขององค์กรทีจ่ ะนาไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ การทา Benchmarking ควรถือเป็ นงาน ๆ หนึ่งที่ต้องกระทา
เป็ นประจา ไม่ใช่ถอื เป็ นเพียงงานพิเศษงานหนึ่งเท่านัน้ การทา Benchmarking ไม่ใช่การนา
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วิธกี ารที่คนอื่นปฏิบตั มิ าใช้เลียนแบบ แต่เป็ นการค้นคว้าวิธกี ารปฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุดจากคู่แข่งเพื่อทา
ความเข้าใจและนามาปรับใช้กบั องค์กรของเรา
(ทีม่ า : Sylvia Codling,2541)

2.5 การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)

รูปที่ 6: รูปของ SWOT Analysis
ทีม่ า : เอกกมล เอีย่ มศรี,2554
SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
„ S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน เป็ นข้อดี
ทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษทั เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน
จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษทั จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
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„ W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยภายใน เป็ น
ปญั หาหรือ ข้อ บกพร่อ งที่เ กิด จากสภาพแวดล้อ มภายในต่ างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัท
จะต้องหาวิธใี นการแก้ปญั หานัน้
„ O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึง่ เกิดจากปจั จัยภายนอก เป็ นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษทั เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโ่ อกาสนัน้ เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุด
แข็งนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดทีด่ จี ะต้องเสาะแสวงหาโอกาส
อยูเ่ สมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน้
„ T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจั จัยภายนอก เป็ นข้อจากัดทีเ่ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้

2.5.1. Strengths (จุดแข็ง) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
-

อะไรคือความได้เปรียบทีค่ ุณมีอยู่
- คุณทาสิง่ ต่างๆ ได้ดขี นาดไหน (เมือ่ เทียบกับคู่แข่ง)
- ทรัพยากรอะไร ทีค่ ุณสามารถเข้าถึงได้ (หรือหามาได้) ในขณะที่
คู่แข่งของคุณไม่สามารถหาได้ หรือหามาได้ดว้ ยความยากลาบาก
- ประเด็นอื่นๆ ทีค่ ุณเห็นว่ามันคือจุดแข็งสาหรับธุรกิจของคุณ
2.5.2. Weaknesses (จุดอ่อน) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
- อะไร คือสิง่ ทีค่ ุณ หรือคนรอบข้างของคุณเห็นว่าต้องปรับปรุง
- อะไร ทีค่ ุณยังทาได้ไม่ดนี ัก
- คู่แข่งของคุณ มีจดุ แข็งในด้านไหนบ้าง (นันจะกลายเป็
่
นจุดอ่อนของเรา)

33

2.5.3. Opportunities (โอกาส) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
- การเปลีย่ นแปลงภายนอก ทีม่ ผี ลดีต่อธุรกิจของคุณมีอะไรบ้าง
- แนวโน้มทีน่ ่าสนใจทีค่ ุณจะต้องคอยจับตาดู มีอะไรบ้าง

2.5.4. Threats (ภัยคุกคาม) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
- การเปลีย่ นแปลงภายนอกอะไรบ้าง ทีจ่ ะเป็นอุปสรรคกับธุรกิจของคุณ
- คู่แข่งของคุณ กาลังพยายามทาอะไรบ้าง ที่อาจส่งผลกระทบกับเราใน
อนาคต
นอกจากนี้ในการทา SWOT Analysis ยังมีเครื่องมือชิน้ หนึ่ง ทีจ่ ะ
ช่ว ยให้เ ราสามารถวิเ คราะห์หาโอกาส (Opportunities) และอุ ปสรรค
(Threats) ได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เครื่องมือดังกล่าวเรียก PEST Analysis
(บางแห่งเรียก STEP Analysis) โดย PEST นัน้ ประกอบไปด้วย
1. P ‟ Political วิเคราะห์ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึง
กฎหมายต่างๆ
2. E ‟ Economics วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และปจั จัยทาง
เศรษฐศาสตร์
3. S ‟ Social เป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพ
ความเป็นอยู่
4. T ‟ Technology วิเคราะห์ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation
อื่นๆ
(ทีม่ า : เอกกมล เอีย่ มศรี,2554)
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2.6 การวิ เคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม (TOWS Matrix)
TOWS เป็ นการวิเคราะห์ปจั จัยของเครื่องมือทางธุรกิจทีส่ ุดคลาสสิค ด้วยเครื่องมือ SWOT
และ TOWS เป็ นตัวย่อของปจั จัยสาหรับการเตรียมการที่จะวิเคราะห์ความแตกต่างกันของ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ด้ ว ยการวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อ มภายนอก (ภัย คุ ก คามและโอกาส) ของคุ ณ และ
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อนและจุดแข็ง) คุณสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้วเิ คราะห์ทมี งานของคุณ
ทัง้ กลยุทธ์ขององค์กร หน่ วยงาน หรือคุณยังสามารถใช้วเิ คราะห์กระบวนการทางาน แคมเปญ
การตลาด หรือแม้แต่ประสบการณ์และทักษะของคุณเอง
บทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทีเ่ ราได้เขียนนาเสนอไปแล้ว จะช่วยให้
คุณดาเนินการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Analysis ในระดับปฎิบตั ไิ ด้ ซึง่ TOWS เน้น
เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อ มภายนอก ในขณะที่ SWOT จะเน้ นทัง้ สภาพแวดล้อ มภายในและ
สภาพแวดล้อ มภายนอก ซึ่งเครื่อ งมือ ทัง้ 2 อันนี้ จะให้ผ ลการวิเ คราะห์ใ นรูป แบบของตาราง
เมตริกซ์ ด้านล้าง

จุดแข็ง
โอกาส

จุดอ่อน
ภัคคุกคาม

ตารางที่ 2 : ตาราง TOWS Matrix
ทีม่ า : ละเอียด ศิลาน้อย,2550

ในบทความนี้เราจะดูว่าคุณสามารถขยายการใช้งานของ SWOT และ TOWS ทีว่ เิ คราะห์ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับปจั จัยของกลยุทธ์ของคุณ ในขณะที่วธิ กี ารนี้สามารถนาไปใช้ได้ดรี ่วมกับ
SWOT เพราะเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้รว่ มกัน
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การระบุตวั เลือกเชิ งกลยุทธ์
TOWS หรือ SWOT Analysis ช่วยให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธกี ารเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ี
ต้องเจอ (จาไว้ว่า "กลยุทธ์" เป็ นศิลปะของการกาหนดวิการที่คุณจะ"ชนะ"ในธุรกิจ หรือ ใน
ชีวติ จริง) ซึง่ ช่วยให้คุณถามและตอบคาถามต่อไปนี้ : How do you:


คุณได้ใช้ประโยชน์สงู สุดจากจุดแข็งของคุณ หรือไม่?



คุณได้หลีกเลีย่ งหรือกาจัดจุดอ่อนของคุณ หรือไม่?



คุณได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสของคุณ หรือไม่?



คุณได้จดั การภัยคุกคามของคุณ หรือไม่?

ขัน้ ตอนต่อไปของการวิเคราะห์ท่มี กั เกี่ยวข้องกับปจั จัยภายนอกโดย TOWS Matrix
ช่ ว ยให้คุ ณ คิด เกี่ย วกับ ป จั จัย ที่คุ ณ สามารถติด ตามและมีผ ลกระทบต่ อ คุ ณ โดยตรงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) จากสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและ
จุดอ่อน) ดังแสดงในเมทริกซ์ ข้างล่าง

TOWS Strategic Alternatives Matrix
ปจั จัยภายใน
ปจั จัยภายนอก
O โอกาส ณ ภายนอก
1.
2.
3.
4.

S จุดแข็ง(ภายใน)
1.
2.
3.
4.
กลยุทธ์ SO จุดแข็ง(ภายใน)
กับโอกาส ณ ภายนอก(ใช้
ความเข้มแข็งภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาส ภายนอก)

W จุดอ่อน(ภายใน)
1.
2.
3.
4.
กลยุทธ์ WO จุดอ่อน(ภายใน)
กับโอกาส ภายนอก(ขจัดความ
อ่อนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก)
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T สิ่ งกีดขวาง ณ ภายนอก
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
กลยุทธ์ ST จุดแข็ง(ภายใน)กับ
สิง่ กีดขวาง ภายนอก(ใช้ความ
เข้มแข็งภายในหลีกเลีย่ งสิง่ กีด
ขวางทางกายภายนอก)
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
กลยุทธ์ WT จุดอ่อน(ภายใน)
กับสิง่ กีดขวาง ภายนอก(ลด
ความอ่อนแอภายในและ
หลีกเลีย่ งสิง่ กีดขวางภายนอก)
1.
2.
3.
4.

ตารางที่ 3 : ตารางTOWS Strategic Alternative Matrix
ทีม่ า : ละเอียด ศิลาน้อย,2550
ซึง่ จะช่วยให้คุณสามารถระบุทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทต่ี อบคาถามเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
 จุดแข็งและโอกาส (SO) -- วิธที ่คี ุณสามารถใช้จุดแข็งของคุณเพื่อหาประโยชน์ ท่ี
ได้เปรียบเพื่อสร้างเป็นโอกาส?
 จุดแข็งและอุปสรรค (ST) -- วิธที ่คี ุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณเพื่อ
หลีกเลีย่ งภัยคุกคามทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จริง?
 จุดอ่อนและโอกาส (WO) -- วิธกี ารใช้โอกาสทีม่ ขี องคุณเพื่อเอาชนะจุดของคุณ?
 จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) -- วิธที ค่ี ุณสามารถลดจุดอ่อนและหลีกเลีย่ งภัยคุกคามของ
คุณ?
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การใช้งานเครื่องมือ
ขัน้ ที่ 1 : พิมพ์ตาราง SWOT Worksheet และนามาประชุมระดมสมองร่วมกันเพื่อปฎิบตั ิ
การวิเคราะห์ TOWS / SWOT ทาการบันทึกผลการวิจยั และข้อมูลทีค่ ดั สรรค์แล้วในตาราง
SWOT Analysis ซึง่ จะช่วยให้คุณเข้าใจในปจั จัยจุดแข็ง จุดอ่อน ของคุณ และรวมทัง้ ระบุโอกาส
และภัยคุกคามทีค่ ุณควรจะดู
ขัน้ ที่ 2 : พิมพ์ตาราง TOWS Analysis (ตัวอย่างด้านล่าง) และสาเนาข้อมูลสรุปสาคัญจาก
SWOT ให้เป็นเขตพืน้ ทีต่ าราง

ตารางที่ 4: ตาราง TOWS Analysis
(ทีม่ า : ละเอียด ศิลาน้อย,2550)
ขัน้ ที่ 3 : การรวมกันของแต่ละปจั จัยสิง่ แวดล้อมภายในและสิง่ แวดล้อมภายนอกเป็นวิธกี าร
ทีค่ ุณสามารถใช้ในการสร้างตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ทดี ี
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 จุดแข็งและโอกาส (SO) -- คุณมีวธิ ที ส่ี ามารถใช้จดุ แข็งของคุณเพื่อสร้างโอกาส
เหล่านี้หรือไม่?
 จุดแข็งและอุปสรรค (ST) -- คุณมีวธิ ที ส่ี ามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณเพื่อ
หลีกเลีย่ งภัยคุกคามทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จริงได้หรือไม่?
 จุดอ่อนและโอกาส (WO) -- คุณมีวธิ ที ใ่ี ช้โอกาสของคุณทีจ่ ะเอาชนะจุดอ่อนของคุณ
หรือไม่?
 จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) -- คุณมีวธิ ที ส่ี ามารถลดจุดอ่อนและหลีกเลีย่ งภัยคุกคาม
ของคุณหรือไม่?

หมายเหตุ
WT Quadrant ‟ จุดอ่อนและภัยคุกคาม -- เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน ให้คุณใส่ขอ้ มูลเหล่านี้ใน
ตาราง TOWS Matrix และทาการวิเคราะห์เพื่อป้องกันการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ข้อมูลทัง้ หมดทีค่ ุณคัดสรรและกาหนดน้ าหนักความสาคัญ และผลกระทบต่อธุรกิจ และคุ ณ
ได้เลือกปจั จัยเหล่านัน้ แล้ว คุณสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้มกี ารระบุน้ีเป็ นทางเลือกในการวางกลยุทธ์
ของคุณหรือนามาปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณได้
ขัน้ ที่ 4 : การประเมินตัวเลือกทีค่ ุณได้สร้างขึน้ และระบุคนทีใ่ ห้ประโยชน์สูงสุดและดีทส่ี ุดให้
บรรลุภารกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กรของคุณ สิง่ เหล่านี้จะช่วยเพิม่ ตัวเลือกกลยุทธ์อ่นื ๆ ที่คุณ
กาลังพิจารณา
คาแนะนา : ขอให้คุณพิจารณาเครือ่ งมือด้านกลยุทธ์อ่นื เพิม่ เติม และ Creativity Article ซึง่ คุณจะ
สามารถหาอ่านได้จากอินเตอร์เน็ต หรือ อ่านจากทีน่ ้กี ไ็ ด้ครับจะพยามพิมพ์เข้าไปให้เยอะทีส่ ุ ด
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ประเด็นสาคัญ
TOWS Matrix เป็ นเครื่องมือที่ค่อนข้างง่ายในการใช้งาน (แต่ยากมากตอนที่วเิ คราะห์)
สาหรับการสร้างตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้นัน้ คุณสามารถเลือกจากช่องทางที่คุณได้เปรียบ
และช่อ งทางที่จะลดความอ่ อ นแอ หรือ ภัยคุ กคามจากภายนอก ด้ว ยการวางแผนกลยุทธ์เ ชิง
ป้องกัน ซึ่งเครื่องมือที่เรานาเสนอในวันนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก ถ้าคุณให้เวลาศึกษามันอย่าง
จริงจังและคัดสรรข้อมูลที่จะนามาใช้ได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมทัง้ นาข้อมูลที่วเิ คราะห์
ทัง้ หมดไปปฏิบตั ิจริงเพื่อหาความเบี่ยงเบนและวิเคราะห์ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบ นา
ข้อมูลมาปรับปรุงทุกๆ ช่วงเวลาทีส่ ถานการณ์มเี ปลีย่ นแปลงและอาจจะมีผลกระทบต่อบริษทั
ทีม่ า : ละเอียด ศิลาน้อย,2550

2.7 การวิ เคราะห์กลยุทธ์ ระดับบริ ษทั (Corporate – Level Strategies)
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate - Level Strategies) การกาหนดกลยุทธ์ในระดับ
องค์กรเป็นหนทางหนึ่งในการวางแนวทางและขอบเขตของ องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า โดยจัดสรร
ทรัพยากรไปในแนวทางที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน ระยะยาวและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
องค์กร กลยุทธ์ระดับองค์กรเปรียบเสมือนเป็นทิศทางของ องค์กรในการก้าวเดินไปในอนาคต การ
ไม่มกี ลยุทธ์ในระดับองค์กรอาจเปรียบได้กบั เรือทีไ่ ม่ม ี ทิศทางในการเดิน หันซ้ายทีขวาที กว่าจะ
ไปถึงเป้าหมายอาจต้องใช้เวลานานกว่าการมีทศิ ทางที่ แน่นอน
การก าหนดขอบเขตและ แนวทางเดินขององค์กรในระยะยาวเพื่อ ที่จะสร้างกาไรสูงสุ ด
กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในระดับองค์กรมี 3 ลักษณะ คือ
1. กลยุทธ์การมุง่ เน้นในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง (Concentration on a Single Business)
2. กลยุทธ์การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal integration)
3. กลยุทธ์การกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น (Diversification)
4. กลยุทธ์การเติบโตหรือกลยุทธ์การขยายตัว (Growth Strategy)
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1) กลยุทธ์การมุง่ เน้นไปในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง (Concentration on a Single
Business)
บ่อยครัง้ ที่หลายองค์กรไม่มกี ารแตกกระจายหรือข้ามไปสู่ธุรกิจอื่นเลย
แต่กลับมีแนวทางหรือ ขอบเขตในระยะยาวกับธุรกิจเดียว ข้อดีท่ชี ดั เจนของกล
ยุท ธ์น้ี ก็ค ือ สามารถทุ่ ม เทและจัด สรร ทรัพ ยากรให้กับ ธุ ร กิจ เพีย งธุ ร กิจ เดีย ว
ก่อให้เกิดความชานาญเฉพาะเรือ่ ง อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ กลยุทธ์น้ีกม็ ขี อ้ เสีย
เช่ น กัน เพราะความเสี่ย งย่อ มสูง เป็ น เรื่อ งปกติ ถ้ า มีเ หตุ ก ารณ์ ใ ดมากระทบ
เฉพาะธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ ก็จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมากต่อองค์กรที่ม ี
รายได้มาจากธุรกิจ นัน้ ๆ เพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้ ยังเสียโอกาสการทากาไร
จากธุรกิจอื่นทีม่ โี อกาสในช่วงเวลา เดียวกัน
2) กลยุทธ์การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal integration)
เป็ นการขยายขนาดของกิจการเพื่อเพิม่ ยอดขายและการให้บริการอันจะ
เป็ น การเพิ่ม ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดจากคู่ แ ข่ ง ที่ป ระกอบกิจ การในลัก ษณะ
เดียวกัน
3) กลยุทธ์การกระจายธุรกิ จ (Diversification)
การกระจายธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การกระจาย
ไปสู่ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม (Related Diversification) ตัวอย่างเช่น
ธุรกิจ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ากระจายไปสู่ธุรกิจเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น และการ
กระจายไปสู่ธุรกิจทีไ่ ม่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม (Unrelated Diversification)
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจจาหน่ ายอาหารสัตว์กระจาย ไปสู่ธุรกิจร้านหนังสือ ข้อดี
ของการกระจายไปสู่ธุ รกิจที่เกี่ยวข้อ งกับธุ รกิจเดิมคือ การเกิดพลังเสริม
(Synergy) เช่น สามารถใช้จุดขายร่วมกัน ใช้ระบบขนส่งร่วมกัน หรือใช้
ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน สาหรับ การกระจายไปสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อดีก็คอื
การลดความเสี่ย งจากการไม่ผูก ติด กับ ธุ ร กิจ ประเภท เดีย วกัน ซึ่ง อาจ
ประสบภาวะธุรกิจตกต่าพร้อมๆ กัน
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การกระจายธุ รกิจส่ ง ผลลบต่ อ องค์ก รได้เ ช่ นเดียวกัน เพราะอาจ
กระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ ไม่มคี วามชานาญ ส่งผลทางลบต่อภาพรวมของ
ทัง้ องค์กร จนต้องตัดสินใจขายหรือเลิกลงทุนใน ธุรกิจใหม่ เหตุการณ์เช่นนี้
จะพบมากในป จั จุ บ ัน โดยเฉพาะกับ บริษัท ใหญ่ ๆ ที่ข ยายตัว ผ่ า นการ
กระจายธุรกิจ
4) กลยุทธ์การเติ บโตหรือกลยุทธ์การขยายตัว (Growth Strategy)

ตลาด
ปัจจุบนั
(Current
Market)
ตลาดใหม่
(New
Market)

องค์ก รมักเลือ กกลยุทธ์น้ีเ มื่อ เห็นแล้ว ว่ามีค วามพร้อ มภายในอัน
เหมาะสม เพื่อ ให้เกิดยอดขายที่เพิม่ ขึ้นหรือส่วนแบ่งตลาดที่มากขึน้ โดย
กลยุทธ์น้จี ะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
4.1 กลยุทธ์การขยายตัวให้มากขึ้น (Intensive Growth strategy)
เป็ นกลยุท ธ์ท่มี ุ่ง แสวงหาโอกาสจากการขยายตัว ในอนาคตของ
องค์กรให้เพิม่ ขึน้ จากผลิตภัณฑ์ปจั จุบนั และตลาดปจั จุบนั ทีอ่ งค์กรมีความ
เกี่ยวข้องอยู่แต่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยสามารถ แสดงได้จาก
แมทริกซ์การขยายตัวของ Ansoff ซึ่งจะพิจารณาจากแกนของผลิตภัณฑ์
ควบคู่ไปกับ แกนของตลาด ดังภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ปัจจุบนั
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่
(Current Product)
(New Product)
กลยุทธ์เจาะตลาด
กลยุทธ์การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
(Market Penetration
(Product Development
strategy)
Strategy)
กลยุทธ์การพัฒนาตลาด
(Market Development Strategy)

กลยุทธ์การกระจายธุรกิ จ
(Diversification strategy)
**กลยุทธ์น้ไี ม่ถอื เป็นกลยุทธ์การ
ขยายตัวให้มากขึน้ **
ตารางที่ 5 : ตารางแมทริกซ์การขยายตัวของ Ansoff
ทีม่ า : อดุลย์ จาตุรงค์กุล,2543
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1) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration strategy) เป็ นกลยุทธ์ ที่
องค์กรพยายามเพิม่ ยอดขายสาหรับผลิตภัณฑ์ปจั จุบนั จากลูกค้ากลุ่มปจั จุบนั
2) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เป็ นกล
ยุทธ์ท่อี งค์ก รทาการพัฒนา ปรับ ปรุงหรือ ปรับเปลี่ย นผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่เ พื่อ
นาไปขายในกลุ่ม ลูกค้าปจั จุบนั
3) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development strategy) เป็ นกลยุทธ์ ที่
องค์กรพยายามขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่เพิม่ เติมจากกลุ่มลูกค้าปจั จุบนั

4.2 กลยุทธ์การขยายตัวแบบรวมตัว (Integrative Growth strategy)
เป็ น กลยุ ทธ์การเจริญ เติบ โตที่ม่ง เน้ น ความเชี่ย วชาญ (Concentration
Growth strategy) กลยุทธ์น้ีจะใช้เมื่อองค์กรธุรกิจเห็นโอกาสในการทาตลาด ซึง่
องค์กรจะให้ความสาคัญในการดาเนินงานที่ ตนเองมีความชานาญ โดยจะทุ่มเท
ทรัพยากรไปในสายผลิตภัณฑ์เดียวทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต ประกอบด้วย
1) กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวดิง่ (Vertical Growth strategy) เป็ น
การขยายการเติบโตโดยการเข้าควบคุมช่องทางการจัดจาหน่ ายหรือผู้
จัด หาวัต ถุ ดิบ กลยุท ธ์ นี้ จะเหมาะสมเมื่อ องค์กรมีฐานะการแข่งขัน ที่
เข้มแข็งหรืออยูใ่ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามน่าสนใจสูง โดยแบ่งเป็น 2 วิธคี อื
- กลยุทธ์การขยายตัวไปข้างหลัง (Backward Integration
strategy) เป็ นการขยายธุรกิจย้อนกลับไปเป็ นผูจ้ ดั หาหรือผู้
จัดจาหน่ายกลับมาให้ธุรกิจปจั จุบนั ของตน ซึง่ จะมีประโยชน์
ในการช่วยให้เกิดการครอบคลุมธุรกิจได้ครบวงจร
- กลยุทธ์ก ารขยายตัว ไปข้างหน้ า (Forward Integration
strategy) เป็ นการขยายธุรกิจต่อไปข้างหน้ า ภายในสาย
ธุรกิจของตนเองปจั จุบนั โดยทาการมุ่งสู่ตลาดหรือ ลูกค้า
โดยตรง เข้าสู่การจัดจาหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าเอง ไม่ต้องผ่าน
ตัวแทนจาหน่าย
2) กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth strategy)
เป็นการขยายการเติบโตทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจเดิม โดยเข้าครอบครองหรือ
ควบคุ ม คู่ แ ข่ ง ขัน ในธุ ร กิจ เดีย วกัน หรือ เป็ น ตลาดที่ค ล้า ยคลึง กัน เพื่อ
นาเสนอต่อลูกค้ากลุ่มเดิม
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4.3 กลยุทธ์การเจริ ญเติ บโตที่ม่งุ เน้ นการกระจายธุรกิ จ (Diversification
Growth Strategy)
เป็นกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สร้างความหลากหลายและความ
แตกต่าง ในการดาเนินงานเพื่อ ขยายการเติบโตของธุรกิจต่อไป ซึง่ อาจเกี่ยวพัน
หรือไม่เกีย่ วพัน กับธุรกิจเดิมเลยก็ได้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
-

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ก ร ะ จ า ย ธุ ร กิ จ แ บ บ เ ก า ะ ก ลุ่ ม (Concentric
Diversification) เป็ นการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตกัณฑ์ชนิดอื่นทีม่ สี ่ วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ซึ่งกลยุทธ์น้ีเหมาะกับ องค์กรที่มตี าแหน่ ง
ทางการแข่งขันที่เข้มแข็งแต่ความนาสนใจของอุตสาหกรรมลดลง
โดยองค์กร จะนาเอาทักษะและความชานาญหรือทรัพย์สนิ ไปใช้ใน
ธุรกิจเดิม ช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)

-

กลยุ ท ธ์ ก ารกระจายธุ ร กิ จ แบบไม่ เ กาะกลุ่ ม (Conglomerate
Diversification) เป็ น การขยายธุ ร กิจ ไปสู่ ธุ ร กิจ อื่น ที่ไ ม่ ม ีส่ ว น
เกีย่ วข้องกับผลิตกัณฑ์เดิม ธุรกิจอาจเลือกใช้กลยุทธ์น้ี เมื่อธุรกิจนัน้
ไม่มคี วามน่ าสนใจ บริษทั ขาดทักษะหรือความสามารถที่โดดเด่นใน
การแข่งขัน หรือ เนื่องจากธุรกิจเดิมมีการเจริญเติบโตทีล่ ดลง

ข้อพิ จารณาในการนาความรูไปประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ระดับองค์กรเป็ นกลยุทธ์ท่มี เี ป้าหมายในระยะยาว สิง่ ที่ผู้บริหารต้องคานึงควบคู่
กันไปคือสภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต สภาพแวดล้อมภายนอกคือ
สภาพเศรษฐกิจในระยะยาวจะเป็ นอย่างไร เช่น เทคโนโลยี การแข่งขัน ส่ ว นสภาพแวดล้อ ม
ภายในคือ ทรัพยากรของบริษทั มีเพียงพอในการดาเนินตามกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งหรือไม่ อะไร
คือความสามารถหลักหรือความได้เปรียบขององค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือไม่
ทีม่ า : อดุลย์ จาตุรงค์กุล
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2.8 ส่วนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix : 7Ps )
ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิ จบริ การ 7Ps
1)

ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จาเป็ นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิง่ ที่สมั ผัส
ได้แ ละสัม ผัส ไม่ไ ด้ เช่ น บรรจุภ ัณ ฑ์ สี ราคา คุ ณ ภาพ ตราสิน ค้า บริก ารและ
ชื่อ เสีย งของผู้ข าย ผลิต ภัณ ฑ์อ าจจะเป็ น สิน ค้า บริก าร สถานที่ บุ ค คล หรือ
ความคิด ผลิตภัณฑ์ท่เี สนอขายอาจจะมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จงึ
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility)มีคุ ณ ค่ า (Value) ในสายตาของลูก ค้า จึง จะมีผ ลท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้

2)

ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิง่ อื่นๆ ทีม่ คี วามจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ หมายถึง คุ ณค่ าผลิต ภัณฑ์ใ นรูปตัว เงิน ราคาเป็ น P ตัว ที่ส องที่
เกิดขึน้ ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost)ของลูกค้า ผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่ า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน้ ถ้า
คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ ริโภคก็จะตัดสินใจซือ้

3)

การจัดจาหน่ าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึง่
ประกอบด้ว ยสถาบันและกิจกรรม ใช้เ พื่อ เคลื่อ นย้ายผลิต ภัณฑ์และบริการจาก
องค์ก ารไปยัง ตลาด สถาบัน ที่น าผลิต ภัณ ฑ์อ อกสู่ต ลาดเป้ า หมายคือ สถาบัน
การตลาด ส่วนกิจกรรมทีช่ ่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

4)

การส่งเสริ มการตลาด ( Promotion) เป็ นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่ อ ตราสิน ค้ า หรือ บริก ารหรือ ความคิด หรือ ต่ อ บุ ค คล โดยใช้ เ พื่อ จู ง ใจ
(Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์
โดยคาดว่าจะมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซือ้ หรือเป็ นการ
ติด ต่ อ สื่อ สารเกี่ย วกับ ข้อ มูล ระหว่ า งผู้ข ายกับ ผู้ซ้ือ หรือ เป็ น การติด ต่ อสื่อ สาร
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผู้ซอ้ื เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
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ติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal
selling) ทาการขาย และการ
ติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonperson selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมี
หลายประการ องค์การอาจเลือ กใช้ หนึ่งหรือ หลายเครื่อ งมือ ซึ่งต้อ งใช้หลักการ
เลือ กใช้ เ ครื่อ งมือ การสื่อ สารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated
Marketing Communication (IMC) ]โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกันได้
5)

บุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employees)ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การคั ด เลื อ ก
(Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ
มีทศั นคติท่ดี สี ามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเริม่ มีความสามารถในการ
แก้ปญั หา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร

6)

การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and
presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [ Total Quality Management
(TQM)] ตัวอย่าง โรงแรมต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ
เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer-value proposition) ไม่ว่าจะเป็ นด้านความ
สะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ

7)

กระบวนการ (Process)เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว
และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer satisfaction)

ในการบริห ารการตลาดนัน้ ผู้บริหารการตลาดต้อ งมีค วามเข้าใจถึงความต้อ งการของ
ผูบ้ ริโภค และมุง่ ตอบสอนงความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วยเครือ่ งมือส่วนผสมการตลาด ซึง่ มักจะ
รูจ้ กั กันโดยทัวไปว่
่ า “7Ps”

ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์,2541
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2.9 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นรา ศรีสุวรรณ์ (2551) ศึกษาถึงการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน ของบริษทั ดับบลิวพี
ครีเอชัน่ กรุ๊ป จากัด ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจผลิตภัณฑ์ภาพและงานพิมพ์เอชพี ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทุติยภูม ิ และแบบปฐมภูม ิ ซึ่งข้อ มูล แบบปฐมภูมไิ ด้จากทาการวิจยั กลุ่ มตัว อย่าง โดยใช้
แบบสอบถามเรื่อง “ข้อคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้บริก ารบริษทั ดับบลิวพี ครีเอชัน่ กรุ๊ป
จากัด” เพื่อนา ข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ไ่ี ด้ มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
ของบริษทั ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ยอดขาย และรักษาลูกค้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจผลิตภัณฑ์ภาพ
และการพิมพ์ เอชพี จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมคือ กลยุทธ์เปลีย่ นภาพลักษณ์บริษทั
(Reimage Strategy) ซึง่ การเลือกกลยุทธ์น้ี พิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์
ของบริษทั ฯ คือ การสร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ด้วยการแนะนาทีมงาน ที่
ผ่ านการอบรมทางด้านสินค้าและธุ รกิจ ของลูกค้า และสร้า งความแตกต่ า งในการบริการด้ว ย
ความสามารถด้านMarketing Consultant และ Strategic Planning โดยให้บริการในรูปแบบ “As
a Partner” ทีม่ กี ารกาหนดมาตรฐานในการทางานร่วมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานในการทางานและ
การให้บริการแบบมืออาชีพโดยเป็ นการเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันซึ่งเป็ นการลดจุดด้อย และเสริมจุด
แข็งให้กบั ธุรกิจ โดยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิม่ ขีด ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ให้ยงยื
ั ่ นขึน้ อีกด้วย
ชฎิล สมพงษ์,ประทานพร โสภาจิตต์วฒ
ั นะ (2551) จากการศึกษาพบว่า สาเหตุทจ่ี านวน
ผู้เช่าลดลงสืบเนื่องมาจากปญั หาใน 2 ส่ วนด้วยกันคือ ภายในองค์กรเอง เช่น สภาพที่เช่าพัก
อาศัยซึง่ เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ทาให้ดูไม่น่าอยู่ ไม่ดงึ ดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เรื่องทีจ่ อดรถทีไ่ ม่
เพีย งพอท าให้ ลู ก ค้า ไม่ ส ะดวก ประกอบกับ ภาวการณ์ แ ข่ ง ขัน ในพื้น ที่เ ป็ น ไปอย่ า งรุ น แรง
โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ทาให้ลกู ค้ามีทางเลือกมาก ย้ายทีพ่ กั บ่อยโดยเลือกผูป้ ระกอบการ
ทีต่ งั ้ ราคาถูกกว่า
จากการศึกษาข้อมูลนามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน สภาพการแข่งขันใน
อุ ต สาหกรรม ประกอบการท าวิจ ยั ศึกษาผู้บริโภค จึง ได้เ สนอแนวทางเลือ กเชิงกลยุทธ์ท่จี ะ
สามารถเพิม่ คุณค่าให้กบั ธุรกิจได้ 3 แนวทาง คือ
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การแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในรูปแบบห้องพักแบบครอบครัว



สร้างทางเลือกใหม่โดยทาธุรกิจให้เช่าสถานทีท่ าสถาบันกวดวิชา



สร้างทางเลือกใหม่โดยทาธุรกิจสัตว์เลีย้ งครบวงจร

จากการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรที่มอี ยู่ให้เ กิด
ประโยชน์มากทีส่ ุดประกอบกับพิจารณาโอกาสทางธุรกิจในแต่ละแนวทางเลือก พบว่ า การแข่งขัน
ในธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในรูปแบบห้องพักแบบครอบครัว เป็ นแนวทางทีเ่ หมาะสม โดยใช้กล
ยุทธ์ออกไปสู่ตลาดใหม่ ไม่แข่งขันในตลาดเดิม (Blue Ocean Strategy) โดยการสร้างคุณค่า
(Value Creation) และเพิม่ มูลค่า (Value Added) ให้กบั องค์กร พร้อมๆ กับการขจัดข้อ งด้อยไป
พร้อมกัน
ไพรินทร์ โชติกเดชาณรงค์ (2551) จากการศึกษาในหัวข้อ การกาหนดกลยุทธ์การลด
ต้นทุนเพื่อ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน กรณีศึกษากิจการไร่ AAA การเกษตร เป็ น
การศึกษาเพื่อทราบถึงโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตและการรับซื้อและจาหน่ าย
อ้อ ยโรงงาน ในเรื่อ งของการควบคุ ม ต้น ทุ น การผลิต ที่ม ีแ นวโน้ ม สูง ขึ้น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้
ศัก ยภาพในการท าก าไรของกิจ การลดลง ซึ่ง ผู้ศึก ษาได้ท าการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ปฐมภู ม ิ
(Primary Data) จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและการเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary
Data) โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจาก บทความวารสาร งานวิจยั และสิง่ พิมพ์ต่างๆ รวมทัง้ Website ที่
เกีย่ วข้องกับการศึกษา และนาเสนอโดยการพรรณนา การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้แนวคิดการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทัวไปโดย
่
PEST Analysis การวิเคราะห์ สภาวะการแข่งขัน โดย Five-Forces
Model การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย SWOT Analysis และการกาหนดกลยุทธ์
ทางเลือกโดย TOWS Matrix และนากลยุทธ์ทางเลือกที่ได้มาประเมินทางเลือกโดย Weight
Average Factor โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธกี ารบริหารงานของกิจการไร่ AAA การเกษตร
ศึกษาสาเหตุของปญั หาต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของกิจการ และเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์ในการแข่งขันของกิจการ แนะแนวทางในการปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปญั หา
คือ ผลผลิตต่อไร่ต่ากว่าอุตสาหกรรมในพื้นที่ คือ จังหวัดสุพรรณบุร ี และจังหวัดอุทยั ธานี และจาก
การที่ผลผลิตต่ อ ไร่ต่ า ทาให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น และอีกประเด็นคือ ราคา
ปุ๋ยเคมีเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของกิจการเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ กล
ยุทธ์ท่เี หมาะสมคือ การเพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตเนื่องจากประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั และความ
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เป็ นไปได้ในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวมีความเป็ นได้สูง และกาไร เพิม่ ใน
ระดับทีม่ าก ถึงแม้ว่างบประมาณการลงทุนจะสูง หากแต่ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั และความ
เป็นไปได้ในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา และผลการศึกษา

3.1 ระเบียบวิ ธีการศึกษาของปัญหา
การศึกษาปญั หาและกาหนดกลยุทธ์เพิม่ ยอดขายปริมาณการขายน้ ามันผู้ทาการศึกษาได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อค้นหาปญั หาเบือ้ งต้นและค้นหาแนวทางการแก้ไขจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริโภคโดยทาการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีของการจัดการเชิงกลยุทธ์และใช้
เครื่อ งมือ ต่ าง ๆ ในการวิเ คราะห์ ประมวลผลเพื่อ สรุปเลือ กกลยุทธ์ท่จี ะนาไปปฏิบตั ิขนั ้ ตอนใน
การศึกษาปญั หาและแนวทางแก้ไขมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
3.1.1 การเก็บข้อมูล
3.1.1.1 การเก็บข้อมูลแบบทุตยิ ภูม ิ
3.1.1.2 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูม ิ

3.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
3.2.1 วิเคราะห์ กาหนดกลยุทธ์และนาไปใช้ในการแก้ปญั หาเชิงกลยุทธ์
3.2.1.1 นาข้อมูลทัง้ สองส่วนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์และสรุปผล โดยใช้
เครือ่ งมือดังนี้
3.2.1.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัวไป(PEST
่
Analysis)
3.2.1.1.2 การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรม
(Five-Forces Model)
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3.2.1.1.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
3.2.1.1.4 การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบ (Benchmarking)
3.2.1.1.5 การวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT
Analysis)
3.2.1.1.6 การวิเคราะห์ทางเลือกทีเ่ หมาะสม(TOWS matrix)
3.2.1.1.7 การวิเคราะห์กลยุทธ์ ระดับบริษทั (Corporate ‟ Level
Strategies)
3.2.1.1.8 ส่วนผสมการตลาด ( Marketing Mix : 7Ps)
3.2.2 สรุปผลการศึกษาและนาเสนอกลยุทธ์ทางเลือกตามกระบวนการการจัดการเชิงกล
ยุทธ์โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายในการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคการทาตารางความสัมพันธ์จดุ แข็ง-โอกาสจุดแข็ง-อุปสรรค
จุดอ่อน-โอกาสจุดอ่อน-อุปสรรคและหากลยุทธ์จากตารางความสัมพันธ์และทาการ
เลือกกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมในการแก้ไขปญั หา

3.3 การเก็บข้อมูล
3.3.1 การเก็บข้อมูลแบบทุตยิ ภูม ิ
การเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมทิ าได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งภายนอกและเก็บข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ อนิ เตอร์เน็ตข้อมูลทาง
การตลาดข้อมูลรายงานประจาปี ข้อมูลการแปลผกผัน แปลผันตรงของเศรษฐกิจโลกที่ม ี
ผลกระทบ เพื่อนามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
3.3.2 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูม ิ
การเก็บข้อมูลปฐมภูมทิ าได้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานบริษัทเทพศิรนิ ทร์
จากัดและพนักงานขายบริษทั อื่นข้อมูลขององค์กรทีท่ าธุรกิจด้านการขายน้ ามันเป็ นหลักและ
องค์ ก รที่ท าธุ ร กิจ ด้ า นการขายแต่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ น้ า มัน เพื่อ น าแนวคิด มาวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน
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การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
การออกแบบสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการขายสินค้า โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 สัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ควรจะมีระบบ
สนับสนุ นการขายแบบไหน ถึงจะทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโครงสร้างองค์กรแบบไหนที่จะ
สามารถช่วยสร้างยอดขายให้เพิม่ มากขึน้ ได้ควรมีผลตอบแทนในรูปแบบใด พนักงานจึงจะ
พอใจ และสร้า งยอดขายให้เ พิ่ม มากขึ้น และควรมี ว ิธ ีก ระตุ้ น แรงจูง ใจอย่ า งไรเพื่อ ให้
พนักงานเพิม่ ยอด
ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์พนักงานขายตอบแบบสอบถาม ได้แก่ โครงสร้างองค์กรแบบ
ไหนที่จะสามารถช่วยสร้างยอดขายให้เพิม่ มากขึน้ ได้ควรจะมีระบบสนับสนุ นการขายแบบ
ไหน ถึงจะทาให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ พนักงานที่ดี ควรมีคุณสมบัตอิ ย่างไรบริ ษทั ฯ ควรมีระบบ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างไร เพื่อทาให้พนักงานสร้างยอดขายให้เพิม่ ขึน้ บริษทั
ฯ ควรมีผลตอบแทนในรูปแบบใด พนักงานจึงจะพอใจ และสร้างยอดขายให้เพิม่ มากขึ้น
และบริษทั ฯ ควรมีวธิ กี ระตุน้ แรงจูงใจอย่างไร เพื่อให้พนักงาน สร้างยอดขายเพิม่ มากขึน้
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ ที่สอดคล้องกับส่ว น
ประสมทางการตลาด (7P’s) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
จานวน 7 คนคือ
1) คุณโชติพงศ์ กุลวานิชไชยนันท์ ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2) คุณสุชาติ กุลวานิชไชยนันท์ ผูถ้ อื หุน้ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3) คุณสุภาพร เจีย่ กุญชร ผูถ้ อื หุน้ และผูต้ รวจสอบบัญชีและกรรมการผูจ้ ดั การ
4) คุณจันทร์เพ็ญ บุญครองปรีชาญ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นผูจ้ ดั การแผนกฝา่ ยขาย
5) คุณจันทิรา หงส์ชเู กียรติ ์ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นผูจ้ ดั การแผนกควบคุมบัญชีการเงิน
6) คุณพรทิพ พรมหงส์ พนักงานขาย
7) คุณธัญนุช สุขอ้น พนักงานขาย
ซึง่ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราสวนประมาณค่า 6 ระดับ (Rating Scale)
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ 5 ระดับ
คือ มากทีส่ ุดให้ 5 คะแนน มากให้ 4 คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน น้อยให้ 2
คะแนน น้ อ ยที่สุ ด ให้ 1 คะแนน และไม่ ม ี/ ไม่ พ บการให้บ ริก าร โดยมีเ กณฑ์ก ารแปล
ความหมายของระดับคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ให้คะแนนสูงมากที่สุด/มีผลต่อความพึงพอใจ
ในระดับมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ให้คะแนนสูงมาก/มีผลต่อความพึงพอใจใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถึง ให้คะแนนปานกลาง/มีผลต่อความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง ให้คะแนนน้อย/มีผลต่อความพึงพอใจในระดับ
น้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึง ให้คะแนนน้อยทีส่ ุด/มีผลต่อความพึงพอใจใน
ระดับน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เป็ นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกีย่ วกับความแตกต่างของการบริการ

3.4การวิ เคราะห์ข้อมูล
3.4.1 วิเคราะห์ กาหนดกลยุทธ์และนาไปใช้ในการแก้ปญั หาเชิงกลยุทธ์
3.4.1.1นาข้อมูลทัง้ สองส่วนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์และสรุปผล โดยใช้เครื่องมือ
ดังนี้

3.4.1.1.1การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั ่วไป (PEST Analysis)
ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors)
หัวข้อทางด้านสังคม ผูท้ าการศึกษาขอทาการศึกษาหัวข้อทีเ่ กี่ยวกับ เศรษฐกิจ
และการอาชีพ เพราะว่าเป็ นหัวข้อทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับการเพิม่ ยอดขาย และปริมาณ
การขายน้ ามัน เพราะว่า หากคนในสังคมมีอาชีพทีด่ ี มีงานทาทีม่ นคง
ั ่ ย่อมนามาซึง่ การ
ซือ้ ยานยนต์ เพื่อความสะดวกสบายในการดาเนินชีวติ
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ทางด้ า นความต้ อ งการของลู ก ค้ า นั ้น ในส่ ว นมากต้ อ งการความสะอาด
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นหัวใจหลักของการบริการทีค่ นในสังคมส่วน
ใหญ่นนั ้ มีความต้องการสูงและจะเป็ นตัวชีร้ ะดับการให้บริการเพื่อนามาเป็ นตัวตัดสินใจ
ในการเข้ามาใช้บริการอีกด้วย
ปัจจัยด้านเศรษฐกิ จ (Economic Factors)
เนื่องด้วยเศรษฐกิจกาลังจะฟื้นตัวทางด้านลูกค้าจึงมีกาลังทีจ่ ะจับ จ่ายใช้สอยกัน
มากขึน้ ยอดขายมีแนวโน้มทีจ่ ะได้โอกาสเพิม่ สูงขึน้ และในอีกทางหนึ่งทีล่ ูกค้าในปจั จุบนั
นัน้ มองในด้านของการจัดโปรโมชัน่ และการให้บริการเป็ นหลักจึงต้องมีการมุ่งเน้ นไป
ในทางนี้เพื่อกระตุน้ ยอดขาย
ดังนัน้ เศรษฐกิจจะเป็ นตัวบ่งบอกได้ว่ากาลังของการใช้บริการของลูกค้านัน้ มี
มากน้อยเพียงใดและผลที่ตามมาคือยอดขายและกาไรจะเพิม่ หรือลดลงอย่างไรทาให้
ทางด้านเศรษฐกิจนัน้ จะเป็ นกลไกในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะใช้ยานพาหนะส่วนตัว
หรือไม่ และจะนาออกมาใช้บ่อยเพียงใด
ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Politicaland LegalFactors)
ความขัดแย้งของคนในสังคม สถานการณ์ทางการเมืองที่ยงั ไม่มเี สถียรภาพ
รวมถึง นโยบายของรัฐ ที่เ ปลี่ย นแปลง ท าให้ ร าคาน้ า มัน มีภ ารกิจ ในการด าเนิ น งาน
ค่อนข้างมากภายใต้ทรัพยากรทีจ่ ากัด ซึง่ มีผลให้การปรับราคาน้ ามันนัน้ มีการปรับขึน้ ลง
ที่บ่อ ยครัง้ ซึ่งสิ่งนี้ทางองค์กรไม่ส ามารถตัง้ ราคาของสินค้าได้เ องต้อ งตัง้ ราคาตาม
มาตรฐานกลางจึงเป็ นส่วนที่บางครัง้ การเลือกที่จะใช้บริการของลูก ค้าปจั จัยทางด้าน
ราคาทาให้ลกู ค้าเลือกทีจ่ ะใช้บริการองค์กรอื่นทาให้องค์กรของเราเสียโอกาสไป
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3.4.1.1.2การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five-Forces
Model)
ข้อจากัดในการเข้าสู่อตุ สาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrant):
MEDIUM
ในปจั จุบนั นัน้ ธุรกิจการบริการน้ ามันมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
มีนกั ลงทุนมากมายทีต่ อ้ งการลงทุนในธุรกิจการให้บริการน้ ามันต่างๆ จึงทาให้เกิดคู่แข่ง
รายใหม่มากมาย ทาให้ยอดขายนัน้ มีจานวนทีล่ ดลงและผลกาไรก็ จะน้อยลงตามไปด้วย
ดังนัน้ ด้วยปญั หาดังกล่าวจึงทาให้ผู้ประกอบการจะต้องมีความกระตือรือร้นในการหา
แนวทางแก้ปญั หาดังกล่าวเพื่อคงไว้ซง่ึ ยอดขาย และจะทาให้ผลกาไรนัน้ ไม่ต่ าลงไปอีก
ด้วย
ความรุนแรงของสภาวะการแข่ ง ขันระหว่ างองค์กรธุรกิ จที่ อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน(Intensity of Rivalry Among Existing Competitors) : HIGH
เนื่องด้วยราคาของน้ ามันที่ไม่สามารถกาหนดได้เองของผูป้ ระกอบการต่างๆจึง
ทาให้ผลต่างของราคาเพียงเล็กน้อยนัน้ สามารถเป็ นแนวโน้มของปจั จัยในการตัดสินใจ
เลือ กใช้บ ริก ารได้เ ลยทีเ ดีย ว เมื่อ เป็ น เช่ น นั น้ ในบางองค์ก รยอมที่ จ ะเสีย รายได้ใ น
บางส่วนเพื่อแสดงราคาที่แตกต่างจากองค์กรอื่น เมื่อเป็ นเช่นนัน้ ความเสียเปรียบของ
องค์กรของเราจะเกิดขึน้ ทันทีเนื่องจากองค์กรของเรานัน้ ต้องรักษาราคาในราคาเดียวกัน
หมด
การมีสินค้าหรือบริ การที่สามารถทดแทนกันได้(Threat of Substitute Products
or Services) : MEDIUM
ในองค์กรจะมีการนาสินค้าที่มาทดแทนได้ในสินค้าบางตัวที่ผู้ผลิตรายอื่นมี จึง
เกิดการเปรียบเทียบขึน้ ว่าในราคาและชนิ ดของสินค้าทีแ่ ตกต่างกันนัน้ เจ้าไหนจะใช้งาน
ได้ดกี ว่ากัน และจ้าวไหนราคาคุม้ ค่ากว่ากันโดยองค์กรของเรานัน้ มีสนิ ค้ามากมายในการ
ทีจ่ ะมาทดแทน
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อานาจต่อรองของผูซ้ ื้อ(Bargaining Power of Buyers) : MEDIUM
ในยุคปจั จุบนั นัน้ เศรษฐกิจอยู่ในช่วงของข้าวยากหมากแพงแต่เงินเดือนของคน
ทัวๆไปมิ
่
ได้เพิม่ ตามค่าครองชีพในปจั จุบนั ดังนัน้ อานาจต่อรองของผูซ้ อ้ื จะมีน้อยลงไป
ด้วยแต่ตน้ ทุนของน้ ามันก็มปี ริมาณทีส่ ูงขึน้ ในทุ กๆวันจึงทาให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
ธุรกิจการให้บริการน้ามัน แต่หากมองในแง่ทใ่ี นตอนนี้มสี งิ่ ทีม่ าทดแทนน้ ามันมากมายไม่
ว่าจะเป็นแก๊ส LPG หรือ ก๊าซ NGV ก็ตามแต่แต่กไ็ ม่สามารถทดแทนความต้องการการ
ใช้น้ ามันทีม่ สี ูงขึน้ ในทุกๆวัน ดังนัน้ ควรที่จะมีการทาให้น้ ามันมีราคาที่ ไม่สูงหรือต่ าเกิน
มาตรฐานทีก่ าหนดเพื่อรักษาความสมดุลของอานาจต่อรองของผูซ้ อ้ื
อานาจต่อรองของผูข้ ายวัตถุดิบ(Bargaining Power of suppliers):HIGH
องค์ก รได้ขายวัตถุ ดิบจะต้องสร้างอิทธิพลต่ ออุ ต สาหกรรมเนื่องจากสามารถ
กาหนดให้สนิ ค้ามีราคาสูงหรือต่าได้ซง่ึ ส่งผลต่อต้นทุนและกาไรขององค์กรธุรกิจโดยตรง
ทาให้ต้องตรวจสอบคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาแต่ราคาน้ ามันโลกก็จะเป็ นปจั จัยทาให้ราคานัน้
ปรับขึน้ ลงด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 6 สรุปผลการวิ เคราะห์Five Forces Model
การวิ เคราะห์สภาพการแข่งขัน
1
2

3
4
5

ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
(Threat of New Entrant)
ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจ
ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน (Intensity of Rivalry
Among Existing Competitors)
การมีสนิ ค้าหรือบริการทีส่ ามารถทดแทนกันได้ (Threat
of Substitute Products or Services)
อานาจต่อรองของผูซ้ อ้ื (Bargaining Power of Buyers)
อานาจต่อรองของผูข้ ายวัตถุดบิ (Bargaining Power of
suppliers)

ผลกระทบต่อองค์กร
ปานกลาง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
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การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการแข่ ง ขัน การขายน้ า มัน ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ดาเนิ นงานขององค์กร ดังต่อไปนี้
โอกาส
แรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันสาเร็จรูปในตลาดน้ ามันต่างๆ ตลาดซื้อ
ขายน้ามันระหว่างประเทศ ตลาดทีส่ าคัญมีอยูเ่ พียงไม่กแ่ี ห่ง โดยจะเป็นตัวแทนการซือ้ ขายหรือ
ตกลงราคาน้ ามันของภูมภิ าคนัน้ ๆ ได้แก่ ตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออก
กลาง และตลาดสิงคโปร์ สาหรับตลาดอื่น ๆ จะกาหนดราคาโดยพิจารณาและคานึงถึงตลาด
เหล่านี้ โดยโรงกลันและผู
่
ค้ า้ น้ามันของประเทศในภูมภิ าคนัน้ ๆ จะคานึงถึงสภาพความต้องการ
และปริมาณการผลิตในภูมภิ าคอื่น ๆ ประกอบกอบด้วย
- ราคาน้ามันสาเร็จรูปทีซ่ อ้ื ขายในตลาดโดยทัวไป
่ จะเปลีย่ นแปลงสอดคล้องกับ
ต้นทุน คือ ราคาน้ามันดิบ ดังนัน้ ราคาน้ ามันสาเร็จรูปในทุกตลาด จึงปรับตัวเคลื่อนไหวไป
ในทิศทางและระดับเดียวกัน นอกจากนัน้ แล้ว อุปสงค์และอุ ปทานในภูมภิ าคนัน้ ๆ ยังมี
อิทธิพลต่อราคาน้ ามันสาเร็จรูปในตลาด จึงทาให้การเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันสาเร็จรูปใน
บางตลาดอาจปรับตัว แตกต่ างจากตลาดอื่น แต่ เ ป็ นเพียงช่ว งสัน้ ๆ เพราะระดับราคาที่
แตกต่างกันจะทาให้เกิดภาวะของการไหลเข้า /ออกของน้ ามันจากตลาดอื่น จนระดับราคา
ของตลาดนัน้ ปรับตัวสู่ภาวะสมดุลกับตลาดอื่น ดังนัน้ ในการกาหนดราคาของผู้ค้าน้ ามัน
ไทย ไม่ว่าจะใช้ฐานราคาน้ ามันสาเร็จรูปของตลาดใด การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน
สาเร็จรูปของไทยจะเป็นเช่นเดียวกัน เพราะการเปลีย่ นแปลงของราคาน้ ามันสาเร็จรูปในทุก
ตลาดจะเปลีย่ นแปลงสอดคล้องในระดับเดียวกัน
- จากการสังเกตความเคลื่อนไหวของราคาน้ามันสาเร็จรูปในตลาดต่างๆ ในช่วงปีท่ี
ผ่านมาพบว่า ราคาน้ ามันสาเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์มคี วามผันผวนน้อยกว่าตลาดอื่นๆ
และการปรับตัวของราคาน้ ามันสาเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ในช่วงที่มคี วามแตกต่างจาก
ตลาดอื่น จะใช้เวลาในการปรับตัวสู่สมดุลในเวลาสัน้ (ประมาณ 1-3 วัน )
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อุปสรรค
ั ้ ้ ามัน ในธุรกิจการจาหน่ ายน้ ามัน
แรงผลักดันจากคู่แข่งรายใหม่ท่เี ข้ามาในตลาดปมน
นักธุรกิจที่มเี งินทุน มีความรู้ สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ทนั ที ซึ่งโดยมากผู้ประกอบการราย
ใหม่ จะใช้ว ิธขี ายโดยนาโปรโมชัน่ เช่น เติมน้ ามันครบ 500 บาทมีการแถมน้ าดื่ม เป็ นต้น
ผู้ ป ระกอบการรายป จั จุ บ ั น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความสนใจและเปลี่ ย นมาใช้ บ ริก ารกั บ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ในประเทศไทย
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Research)
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูศ้ กึ ษาใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ‟ วันที่
27 พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 15 วันโดยผูศ้ กึ ษาได้ทาการจัดส่งแบบสอบถาม
ให้กบั กลุ่มตัวอย่างลูกค้า บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด รวมทัง้ หมด100รายโดยเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้าบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด 100 ราย
ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับความแตกต่างของการบริการทีส่ อดคล้องกับ
ส่วนผสมทางการตลาด(7P's)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการตอบแบบสอบถามของลูกค้าบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัดจานวน 100 คน
โดยเป็ นลูกค้าที่เข้ารับการใช้บริการทัง้ 100 คน ในจานวนลูกค้าสหกรณ์แบ่งเป็ นเพศ
ชาย 80 คนและเพศหญิง 20 คน เมื่อจาแนกตามอายุของลูกค้า บริษัทเทพศิรนิ ทร์
จากัดทีต่ อบแบบสอบถามพบว่าอายุระหว่าง12-25ปี มจี านวน 31 คน อายุระหว่าง26-
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35ปี จานวน 43 คน อายุระหว่ าง36-45ปี จานวน 20 คนและอายุ 46ปี หรือ มากกว่ า
จานวน 6 คน
เมื่อ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า เป็ นนักเรีย น/นัก ศึก ษาจานวน 16 รายเป็ น
พนง.มหาวิทยาลัยจานวน 11 รายเป็ นราชการ/รัฐวิสาหกิจจานวน 29 รายเป็ นอาชีพ
อื่นๆแบ่งเป็นพนง.บริษทั เอกชน 24 รายค้าขาย 16 รายและแม่บา้ น 4 ราย
เมือ่ จาแนกตามรายได้เงินเดือน พบว่าเงินเดือนต่ากว่า 5,000 บาทจานวน19
ราย5,000-10,000 บาทจ านวน 42 ราย10,001-20,000 บาทจ านวน 3 0รายและ
มากกว่า 20,000 บาทจานวน 9 ราย
เมื่อจาแนกตามประเภทของรถ พบว่า เป็ นรถจักรยานยนต์จานวน 40 ราย
รถยนต์จานวน 33 รายรถกระบะจานวน 22 รายและรถบรรทุกจานวน 5 ราย
เมือ่ จาแนกตามประเภทของน้ ามันทีใ่ ช้ พบว่าเป็ นดีเซลจานวน 15 ราย แก๊ส
โซฮอล์ 91 จานวน 73 ราย และแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 12 ราย
ตารางที่ 7: ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามสถานะผูต้ อบ
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม
จาแนกตามอายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ปี หรือมากกว่า
รวม

จานวน
80
20
100

31
43
20
6
100
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จาแนกตามอาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนง.มหาวิทยาลัย
นักเรียนนักศึกษา
อื่นๆ
รวม

29
11
16
44
100

รวม

19
42
30
9
100

รวม

40
33
22
5
100

จาแนกตามประเภทของน้ามันที่ใช้
ดีเซล
แก๊สโซฮอล์ 91
แก๊สโซฮอล์ 95
รวม

15
73
12
100

จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000บาท

จาแนกตามประเภทของรถ
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
รถกระบะ
รถบรรทุก

จาแนกตามวิ ธีชาระเงิ น
เงินสด
บัตรเครดิต
รวม

88
12
100
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยลูกค้าให้ความสาคัญในการเลือกใช้บริ การ
ตารางที่ 8: ปจั จัยด้านสินค้า
ปัจจัยด้านสิ นค้า
1. ความหลากหลายของน้ ามัน
2. คุณภาพของน้ามัน
คะแนนเฉลีย่

คะแนน
4.50
4.62
4.56

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

ด้านสิ นค้า
จากตารางที่ 8 พบว่าปจั จัยด้านสินค้าเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่า
คะแนนจากค่ามากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
- คุณภาพของน้ ามัน เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.62
- ความหลากหลายของน้ามัน เป็นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.50
ตารางที่ 9: ปจั จัยด้านราคา
ปัจจัยด้านสิ นค้า
1. ความเหมาะสมของราคาน้ามัน
คะแนนเฉลีย่

คะแนน
4.04
4.04

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
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ด้านราคา
จากตารางที่ 9 พบว่าปจั จัยด้านราคาเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.04 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า
- ความเหมาะสมของน้ ามัน เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.04

ตารางที่10: ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ าย
ปัจจัยด้านสิ นค้า
1. มีสนิ ค้าทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
คะแนนเฉลีย่

คะแนน
4.62
4.62

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

ด้านการจัดจาหน่ าย
จากตารางที่ 10 พบว่าปจั จัยด้านจัดจาหน่ ายเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.62 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า
- การมีสนิ ค้าเพียงพอต่อความต้องการ เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.62

ตารางที่ 11: การส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านสิ นค้า
1. การจัดโปรโมชัน่
คะแนนเฉลีย่

คะแนน
3.06
3.06

ระดับความสาคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง

63

ด้านการส่งเสริ มการตลาด
จากตารางที่ 11 พบว่าปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ จะ
พบว่า
- การจัดโปรโมชัน่ เป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.06

ตารางที่12: ปจั จัยด้านพนักงาน
ปัจจัยด้านสิ นค้า
1. ให้บริการด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส
2. ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
3. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
4. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
5. พูดจาไพเราะ สุภาพและเป็ นมิตร
คะแนนเฉลีย่

คะแนน
4.04
3.34
4.65
4.22
4.58
4.17

ระดับความสาคัญ
มาก
ปานกลาง
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

ด้านพนักงาน
จากตารางที่ 12 พบว่าปจั จัยด้านพนักงานเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรียงลาดับตาม
ค่าคะแนนจากค่ามากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
- ให้บ ริก ารด้ว ยความสะดวก รวดเร็ว เป็ นป จั จัย ที่ลูก ค้า มีใ ห้ค วามพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.65
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- พูดจาไพเราะ สุภาพและเป็ นมิตรเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.58
- ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.22
- ให้บริการด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใสเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.04
- ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจใน
การใช้บริการอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.34

ตารางที่13: ปจั จัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยด้านสิ นค้า
1. สถานทีใ่ ห้บริการสาหรับตรวจสภาพรถต่างๆ
2. สถานทีใ่ ห้บริการสะอาด เป็ นระเบียบ
3. โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ
4. ห้องน้าทีส่ ะอาด
5. รูปแบบของสถานที่
คะแนนเฉลีย่

คะแนน
4.32
4.46
3.66
4.59
3.61
4.13

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก

ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
จากตารางที่ 13 พบว่าปจั จัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพเป็ นปจั จัยที่
ลูก ค้ามีใ ห้ค วามพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ใ นระดับ มาก โดยมีค ะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าคะแนนจากค่ามากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
- ห้องน้ าที่สะอาดเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.59
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- สถานที่ให้บริการสะอาด เป็ นระเบียบเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.46
- สถานที่ให้บริการสาหรับตรวจสภาพรถต่างๆเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจใน
การใช้บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.32
- โทรศัพท์สาธารณะให้บริการเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.66
- รูปแบบของสถานที่ เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.61

ตารางที่14: ปจั จัยด้านกระบวนการ
ปัจจัยด้านสิ นค้า
1. มีการให้บริการตามลาดับก่อน ‟ หลัง
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
3. ระบบของการบริการ
คะแนนเฉลีย่

คะแนน
4.02
3.89
3.28
3.73

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ด้านกระบวนการ
จากตารางที่ 14 พบว่าปจั จัยด้านกระบวนการเป็นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรียงลาดับตาม
ค่าคะแนนจากค่ามากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
- มีการให้บริการตามลาดับก่อน ‟ หลังเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.02
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- ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89
- ระบบของการบริการเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.28
ตารางที่15: ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเคยใช้ บริ การเจ้าอื่นหรือไม่
เคย
ไม่เคย
รวม

จาแนกตามหากเคย มีเจ้าไหนบ้าง
Caltax (หจก.มานิตย์บริการ)
ESSO (หจก. วินิชบริการ)

42
58
100

14
9

รวม

23

ั ้ ้ามันเจ้าอื่น
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 42 ราย เคยใช้บริการปมน
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 14 รายเคยใช้บริการของ Caltax (หจก.มานิตย์บริการ)
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 9 ราย เคยใช้บริการของ ESSO(หจก. วินิชบริการ)

สรุปผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการเก็บแบบสอบถามจากลูกค้าทัง้ 100 คน ซึ่งเป็ นผู้ใ ช้บริการพบว่า ในตัว สินค้า
(น้ า มัน )มีค วามหลากหลายให้เ ลือ กใช้บ ริก ารในระดับ ที่น่ า พอใจ คุ ณ ภาพของน้ า มัน นัน้ ในตัว
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ผู้ใ ช้บริก ารนัน้ กล่ าวว่าไม่เ ห็นถึงความแตกต่ างกันจากเจ้าอื่นเลยแต่ เ ท่าที่ได้ข้อ มูล มาจากกลุ่ ม
ผูร้ ่วมงานหรือผู้ขบั รถเช่นเดียวกันก็บอกว่าที่ PTT นัน้ มีคุณภาพที่ดกี ว่าเจ้าอื่นๆส่วนในทางด้าน
ราคาน้ ามันนัน้ ผูใ้ ช้บริการได้กล่าวว่าในส่วนของราคาที่น่ีจะมีมาตรฐานทีด่ ที ่สี ุดราคาเป็ นกลางมาก
ทีส่ ุด ทางด้านจานวนของสินค้า(น้ ามัน)นัน้ มีเพียงพอต่อการความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ทางด้าน
การจัดโปรโมชันยั
่ งไม่เป็ นทีน่ ่ าสนใจ ส่วนของการบริการนัน้ มีในการให้บริการของทีอ่ ่นื นัน้ มีการจัด
โปรโมชันต่
่ างๆให้กบั ลูกค้าได้อย่างน่ าสนใจ และมีการตอบข้อซักถามที่ชดั เจน รูปแบบของการ
บริการทีร่ ะยะเวลาทีก่ ระชับและขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมมากกว่า สุภาพมากกว่า และยังมีการดูแลเอาใจ
ใส่ ท่ดี ีอีกด้ว ย และสถานที่ยงั ขาดทางด้านการออกแบบที่ดีกว่านี้อีกทัง้ ยังขาดความร่มรื่นและตู้
โทรศัพท์ในการให้บริการ และทางด้านการใช้บริการนัน้ ลูกค้าเข้ามาใช้บริการบริษัทเทพศิรนิ ทร์
จากัด มากกว่าการใช้บริการของผูใ้ ห้บริการเจ้าอื่น

ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผูท้ าการศึกษาได้วเิ คราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ทาการสอบถาม
ด้วยคาถามปลายเปิด ผูบ้ ริหารระดับสูงของ บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด
1) คุณโชติพงศ์ กุลวานิชไชยนันท์ ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2) คุณสุชาติ

กุลวานิชไชยนันท์

ผูถ้ อื หุน้ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
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3) คุณสุภาพร

เจีย่ กุญชร

ผูถ้ อื หุน้ และผูต้ รวจสอบบัญชีและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

4) คุณจันทร์เพ็ญ บุญครองปรีชาญ

ผูถ้ อื หุน้ และเป็นผูจ้ ดั การแผนกฝา่ ยขาย

5) คุณจันทิรา

ผูถ้ อื หุน้ และเป็นผูจ้ ดั การแผนกควบคุมบัญชี

หงส์ชเู กียรติ ์
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ผู้ทาการศึกษาได้วเิ คราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ทาการสอบถาม
ด้วยคาถามปลายเปิด พนักงานขายของ บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด
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1) คุณพรทิพ
2)คุณธัญนุช

พรมหงส์
สุขอ้น

พนักงานขาย
พนักงานขาย

ผลการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ ผ้ถู ือหุ้นและกรรมการผู้จดั การคุณ โชติ พงศ์ กุลวานิ ชไชยนันท์ วันที่ 26
พฤศจิ กายน 2554
-

ในธุ ร กิจ นัน้ จะต้อ งมีก ารให้บ ริก ารที่เ น้ น ความพึง พอใจของลู ก ค้า เป็ น หลัก และมี
คุณภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยมีขนั ้ ตอนรวดเร็ว สถานทีใ่ ห้บริการต่างๆจะต้องมีสาหรับ
รองรับ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ธุ ร กิจ บริก ารด้ า นน้ า มัน เริ่ม มีก ารให้ บ ริก ารแบบ
ช่วยเหลือ ตัว เอง(Self Service)นัน้ จะทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงไม่ว่าจะเป็ นทางด้านผู้
ให้บริการและผูใ้ ช้บริการ และการบริการทีค่ รอบคลุมมากขึน้ ควรมีการจัดการเรื่องเมื่อ
ใช้บริการตามยอดทีก่ าหนดแล้วจะมีการตอบแทนโดยเป็ นสินค้าต่างๆ หรือมีการเพิม่
คะแนนเมื่อใช้บตั รเครดิต เนื่องจากในบางสิง่ ที่เรามีคู่แข่งไม่ม ี แต่ในบางสิง่ ที่คู่แข่งมี
ทางเรากลับไม่มดี ว้ ยเหตุน้จี งึ ไม่มขี อ้ ได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดเปรียบเทียบง่ายๆ
เหมือนดังสิ
่ นค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสือ้ ผ้ายิง่ มีความหลากหลายก็ยงิ่ จะมี
ลูกค้าเข้ามาเลือกใช้บริการธุรกิจของการบริการจะต้องเน้นความสุภาพเรียบร้อย การ
ให้บริการทีร่ วดเร็วและทีข่ าดไม่ได้คอื ความเป็นมืออาชีพปญั หาทีพ่ บอยู่บ่อยๆคือการที่
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการแต่ไม่ชาระเงินในทันที เนื่องจากในบางครัง้ เป็ นคนทีร่ จู้ กั กันบ้าง คนที่
เป็ นข้าราชการบ้าง ทาให้ส ภาวะการเงินในบางครัง้ ขาดสภาพคล่ อ งมาตรฐานการ
ให้บริก ารก็เปรียบเสมือ นการฝึ กทหารที่จะต้องมีการเคารพกฎอย่างเคร่งครัด และ
เคารพผู้บงั คับบัญชาส่ ว นสิ่งที่ต ามมาก็จะคือ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อ ยราคาของ
น้ ามันทางเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ตามใจชอบต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
มาตรฐาน ดังนัน้ ปจั จัยของราคานัน้ จะเป็ นสิง่ ที่สาคัญเป็ นอันดับแรกในการที่ลูกค้าจะ
เลือกเข้าใช้บริการความคิดเห็นเกีย่ วกับ SWOT ในการตัดสินใจปรับปรุงธุรกิจของการ
บริการด้านน้ามัน องค์กรมีจุดแข็ง คือ มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ มีการ
บริการที่รองรับลูกค้าที่หลากหลาย องค์กรมีจุดอ่ อน คือ ยังไม่มที างเลือกที่คู่แข่งมี
ยัง ไม่ ม ีแ ผนการจัด อบรมให้แ ก่ พ นัก งาน และมีลู ก ค้า ที่ไ ม่ ช าระค่ า บริก ารในทัน ที
องค์กรมีโอกาส คือ ความต้องการของการใช้น้ามันมีเพิม่ มากขึน้ ทุกวัน และเศรษฐกิจ
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ดีขน้ึ มันใจว่
่ ารถก็จะเพิม่ ขึน้ เมื่อรถเพิม่ ขึ้นการใช้มนั มันก็เพิม่ ขึน้ องค์กรมีอุปสรรค
คือ เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง และผูใ้ ช้บริการมีความต้องการทีม่ ากขึน้
สัมภาษณ์ ผถ้ ู ือหุ้นและประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่คณ
ุ สุชาติ
กุลวานิ ชไชยนันท์ วันที่ 26 พฤศจิ กายน 2554
-

ธุรกิจนี้เป็ นธุรกิจที่มตี งั ้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ยงิ่ เป็ นธุรกิจที่ใหญ่เพียงใดยิง่ มี
การลงทุนมากเท่านัน้ และความเสียงก็จะเพิม่ มากขึน้ ด้วยการลงทุนอาจจะลงทุนเพิม่
สถานที่ให้บริการด้วยตนเองหรือจะหาหุ้นส่วนหรือการประมูลก็เป็ นได้แต่การบริการ
เสริม เหล่ า นี่ นั น้ จะเป็ น ป จั จัย ส าคัญ ในการเลือ กใช้บ ริก ารของลู ก ค้า แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตสาหรับคนไทยที่ชอบสะดวกสบายยังไงก็ไม่ อาจเปลี่ยนแปลง
เป็ นระบบการใช้บริการแบบบริการตนเองอย่างแน่ นอน ในการจัดโปรโมชันน่
่ าจะเป็ น
การลดแลกแจกแถมอย่างแน่ นอนคนไทยชอบของฟรี เพราะยังไงคนไทยนัน้ ก็ยงั ติด
ค่านิยมทีว่ ่าไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้คุม้ ค่ามากทีส่ ุดในความคิดของตนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่
เรื่อ งจริง ก็ ต าม องค์ ก รของเราเป็ น ต่ อ ตรงที่เ รามีค วามพร้อ มทางด้ า นการเงิน ที่
พอสมควรทาให้เ กิดความยืดหยุ่นได้มาก หมายถึงมีความพร้อ มที่จะเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ข้อได้เปรียบทางด้านผลิตภัณฑ์ของเรามีเป็ นอย่างมากเนื่องจากคนเรานัน้
ชอบที่จะมีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกไม่ชอบสิง่ ใดที่ถูกบังคับว่าจะต้องทาอย่างไรใช้อย่างไร อย่าง
น้อยก็ยงั มีสทิ ธิท่จี ะลองในสิง่ อื่นบ้างเป็ นต้นเรื่องคุณสมบัตทิ ่ดี ขี องพนักงานขาย ต้อง
ทราบว่าตลาดอยูท่ ไ่ี หนเครื่องมือในการขายต้องครบ เข้าใจความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากทีส่ ุด มีการตอบสนองทีร่ วดเร็ว และมีจติ ใจรักการบริการ เรือ่ งการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานขาย ควรมีการจัดการอบรมในเรื่องการขายทีม่ คี ุณค่ามาก
ขึน้ และอบรมเกีย่ วกับการบริการทีด่ มี ากขึน้ เรือ่ งผลตอบแทน ควรจ่ายผลตอบแทนให้
มากขึน้ ตามสัดส่วนของการเติบโต พนักงานทาให้เติบโตมากเท่าไหร่ ควรให้เพิม่ ขึน้
ตามสัดส่วน เรื่อ งแรงจูงใจ บริษัทควรมีรางวัลให้กบั พนักงาน ในกรณีท่ที างานได้ดี
และควรมีเส้นทางอาชีพที่แน่ นอนให้กบั พนักงานขาย ปญั หาเท่าที่เห็นการบริหารก็
ไม่ได้มปี ญั หาอะไรเพราะเป็ นญาติกนั จะมีปญั หาก็ตรงที่รายได้นนั ้ ลดลง แต่ยอดขาย
ของเราไม่ได้ลดทาให้ต้องมาเพิม่ ยอดขายให้ สูงเพื่อผลกาไรที่ต้องการเพิม่ มาตรฐาน
ของพนักงานต้องบริการลูกค้าได้รวดเร็ว เป็ นระเบียบ มีมารยาท พูดจาสุภาพ ยิม้ แย้ม
แจ่มใสอยู่เสมอในพฤติกรรมของคนไทยนัน้ ติดทีจ่ ะหาของถูกทีด่ ี แต่ในความเป็ นจริง
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นัน้ ของดีไม่มถี ูกแต่หากราคาของเรานัน้ ถูกกว่าเพียงเกือบ 50 สตางค์ต่อลิตรก็จะทาให้
เป็ นข้อได้เปรียบต่อคู่แข่งโดยสิ้นเชิง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT ในการตัดสินใจ
ปรับปรุงธุรกิจของการบริการด้านน้ ามัน จุดแข็งขององค์กร คือ เป็ นองค์กรทีม่ คี วาม
เข้มแข็งเนื่องจากเป็ นระบบเครือญาติ และพอมีสวัสดิการให้กบั พนักงานจุดอ่ อนของ
องค์กร คือ พนักงานมีปญั หากันบ่อยๆ และไม่สามารถกาหนดราคาน้ ามันได้โอกาส
ขององค์กร คือ รัฐเริม่ มีนโยบายสนับสนุ นธุรกิจมากขึน้ ทาให้เงินอัดฉีดให้แก่บุคคล
ทัวไปมากขึ
่
น้ และคนใช้รถมากขึน้ ทุกวันอุปสรรคขององค์กร คือ คู่แข่งมีการส่งเสริม
การขายทีด่ กี ว่า
สัมภาษณ์ ผถ้ ู ือหุ้นและผูต้ รวจสอบบัญชีและกรรมการผูจ้ ดั การคุณ สุภาพร เจี่ยกุญชร วันที่
26 พฤศจิ กายน 2554
- ในทุกๆธุรกิจที่มกี ารบริการจะมีการบริการเป็ นหัวใจหลักเพื่อดึงดูดลูกค้า การบริการที่
ดีนั ้น มีส่ ว นที่ ท าให้ ลู ก ค้ า นั ้น ต้ อ งการเข้ า มาใช้ บ ริก ารและบอกกัน ปากต่ อ ปาก
เช่นเดียวกับสินค้าที่มคี ุณภาพดีและคุ้มค่าต่อราคาเป็ นต้นในธุรกิจของการให้บริการ
น้ า มัน ในอนาคตอาจจะไม่ จ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งมีผู้ ใ ห้ บ ริก ารเติ ม น้ า มัน เหมือ นกับ ที่
ต่างประเทศนัน้ ทาเพื่อลดต้นทุนต่างๆซึง่ เป็ นปจั จัยในการทีจ่ ะทาให้ราคาของตัวสินค้า
นัน้ ลดลงด้วยเรือ่ งโครงสร้างองค์กร ควรมีระบบสนับสนุ นมากขึน้ เช่นผูจ้ ดั การควรมีจดั
โปรโมชันการเข้
่
ามาใช้บริการเพื่อดึงดูดลูกค้าเรื่องการสนับสนุ นการขาย บริษทั ควรมี
ความรวดเร็ว ตรงตามความต้อ งการของลูก ค้า องค์ก รของเรานัน้ เป็ น ต่ อ ทางด้า น
ผู้บริห ารเป็ นผู้ก ว้างขวางในพื้นที่ทาให้มลี ูกค้าประจาที่มากส่ งผลต่ อ รายได้ท่คี วาม
มันคงเป็
่
นพืน้ ฐานยิง่ มีความหลากหลายย่อมเป็ นความได้เปรียบการทีไ่ ด้มสี ทิ ธิเลือกทา
ให้ลูกค้านัน้ มีความรู้สกึ ที่ดบี ริษัทควรสนับสนุ นเครื่องมือการขายให้กบั พนักงานขาย
เต็มทีเ่ ช่น ชุดพนักงาน ผ้าปิดปาก การอบรม เรือ่ งคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องพนักงานขายต้องมี
ความเข้า ใจในผลิต ภัณ ฑ์ท่ีข าย มีค วามเข้า ใจความต้ อ งการของลู ก ค้า สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เรื่ อ งการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงานขายอบรมให้พนักงานขายมีความเข้าใจในความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น และเพิม่ ทักษะด้านการขายมากขึ้นเรื่องผลตอบแทน ควรเพิม่ ให้
พนัก งานที่ทาหน้ าที่ได้ดขี องกาไรที่ได้ต ามเป้าหมาย ส่วนกระตุ้น 10% ของกาไรที่
เพิม่ ขึน้ ได้ตามเป้าหมาย และโบนัส 3 เดือน เรื่องแรงจูงใจ มีการให้รางวัลพนักงานที่
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ทางานได้ตามเป้าหมาย เช่น เงินพิเ ศษ มีการให้ส ิ่งสนับสนุ นด้านการขาย เช่น จัด
โปรโมชันในแต่
่
ละช่วงผลกาไรทีล่ ดลงทาให้เกิดปญั หาการเงินทีต่ ดิ ขัดเนื่องจากมีผทู้ ใ่ี ช้
บริการแล้วไม่จา่ ยค่าบริการอีกด้วยและมาตรฐานการบริการคือความพึงพอใจของลูกค้า
ส่วนเรื่องของราคาเป็ นสิง่ แรกทีล่ ูกค้ามองหาเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็ นจานวนมาก
ยอดขายก็ยงิ่ มากความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT ในการตัดสินใจปรับปรุงธุรกิจของการ
บริการด้านน้ามัน จุดแข็งขององค์กร คือ มีการให้บริการทีค่ รบวงจร ทาเลของเรานัน้
มีความเหมาะสม และทางผู้บริหารมีความกว้างขวางในจังหวัด จุดอ่ อนขององค์กร
คือ ยังไม่มแี นวทางที่จะจัดอบรมให้แก่พนักงาน และยังมีพนักงานที่ไม่มคี ุณสมบัตไิ ม่
ครบ โอกาสขององค์กร คือ นโยบายรถคันแรกจะทาให้การใช้น้ ามันเพิม่ ขึน้ อุปสรรค
ขององค์กร คือ ราคาน้ามัน ขึน้ ๆลงๆอยูต่ ลอดเวลา และต้นทุนการจัดซือ้ สูง
สัมภาษณ์ ผถ้ ู ือหุ้นและเป็ นผู้จดั การแผนกฝ่ ายขายคุณ จันทร์เพ็ญ บุญครองปรีชาญ วันที่ 27
พฤศจิ กายน 2554
- ปจั จุบนั ธุรกิจบริการด้านน้ ามันต้องเป็ นการเน้นการบริการอย่างแน่ นอน จะต้องสร้าง
แรงดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการด้วยทุกกุลยุท ธ์ และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาไปในทางที่
ตอบสนองการใช้บริการของลูกค้ามากขึน้ อย่างแน่ นอนในอนาคตอาจจะเติมน้ ามันได้
แบบการเติมเงินก็เป็ นได้ การส่ งเสริมการตลาดก็อาจจะเป็ นการสนั บสนุ นทางด้าน
ยอดขาย เช่นใช้บริการตามทีก่ าหนดสามารถรับการบริการจากการบริการอื่นๆภายใน
สถานที่ให้บริการอย่างรับกาแฟฟรี เป็ นต้น ในธุรกิจของเรานัน้ มีความเป็ นต่อทางด้าน
ความมันคงและกว้
่
างขวางของผูบ้ ริหารขององค์กรจึงทาให้รายได้มสี ่วนทีเ่ ป็ นรากฐานที่
แน่ นอนอยู่ส่วนหนึ่ง และความหลากหลายของน้ ามันของเรานัน้ ลูกค้ามีความพึงพอใจ
เป็นอย่างมากและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ เรื่องคุณสมบัตทิ ด่ี ขี อง
พนักงานขาย ต้องมีความรูใ้ นเรื่องการบริการที่ดี รูจ้ กั ลูกค้า มีความซื่อสัตย์ และขยัน
ท างาน เรื่อ งการพัฒ นาความรู้ค วามสามารถของพนั ก งานขาย ควรมีก ารอบรม
ผลิตภัณฑ์ให้พนักงานขายเข้าใจอย่างละเอียด อบรมทักษะการขาย เรื่องผลตอบแทน
ควรมีระดับให้ชดั เจนพนักงานทีม่ กี ารทางานทีด่ ี มีความขยัน อดทน ประสบการณ์ ควร
ได้รบั เงินเดือนเท่าไหร่ ไม่ควรมีระดับสูงสุด เรื่องแรงจูงใจ ควรให้ค่าตอบแทนทีด่ ี และ
ควรปลูกฝงั ให้รกั องค์กร หัวหน้าต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ปญั หาภายในองค์กรนัน้ ยังไม่ม ี
อะไรทีจ่ ะมีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงส่วนเรื่องมาตรฐานนัน้ จะต้องมีทงั ้ ทางด้านการ
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บริการ และสินค้าทีจ่ ะต้องมีมาตรฐานตามทีธ่ ุรกิจทางด้านบริการและมาตรฐานทางด้าน
น้ ามันส่วนเรื่องราคาที่มคี วามเหมาะสมจะเป็ นการที่ได้เปรียบอย่างมากความคิดเห็น
เกี่ยวกับ SWOT ในการตัดสินใจปรับปรุงธุรกิจของการบริการด้านน้ ามัน จุดแข็งของ
องค์กร คื อ ทาเลที่ตงั ้ ของสถานีบริการน้ ามันตัง้ อยู่บริเวณสถานที่หลักใกล้ทางเข้า
เมือง สะดวกในการเข้าใช้บริการของคนในพื้นที่จุดอ่ อนขององค์กร คือ ไม่สามารถ
กาหนดราคาน้ ามันได้เอง และข้อมูลตลาดไม่เพียงพอโอกาสขององค์กร คือ น้ ามัน
เชื้อ เพลิง เป็ น สิน ค้า ที่ม ีค วามจ าเป็ น ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเชื้อ เพลิง ที่ใ ช้กับ
ยานพาหนะ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงหดตัวหรืออยู่ในช่วงเฟื่ องฟูความต้องการใช้
น้ามันยังคงมีอยูอ่ กี ทัง้ เป็นสินค้าทีไ่ ม่ค่อยมีความยืดหยุ่นต่อราคาอุปสรรคขององค์กร
ั ้ ้ ามันคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียงมีการส่งเสริมการขายและการตลาดทีม่ ากกว่า
คือ ปมน
สัมภาษณ์ ผถ้ ู ือหุ้นและเป็ นผูจ้ ดั การแผนกควบคุมบัญชีการเงิ นคุณ จันทิ รา หงส์ชูเกียรติ์
วันที่ 26 พฤศจิ กายน 2554
- ธุรกิจด้านนี้จะต้องมีการรองรับทีม่ ากพอต่อความต้องการของลูกค้าทีม่ คี วามต้องการที่
แตกต่างกัน จึงต้องมีการพัฒนาไปในทางด้านการให้บริการ การบริการจะต้องสมบูรณ์
แบบ ความสะอาดจะต้องเข้มงวด สถานทีจ่ ะต้องมีหน้าตาทีน่ ่าเข้ามาใช้บริการ ทางด้าน
โครงสร้างองค์กร แผนกขายและแผนกต่ างๆ ควรมีเ ป้าหมายเดียวกัน แผนกขาย/
บริการต้องเป็นผูท้ จ่ี ะได้ตอ้ นรับลูกค้า เรือ่ งการสนับสนุ นการขาย มีการบริการทีด่ ี มีผทู้ ่ี
เข้ามาดูแ ลและตรวจสอบสถานที่ และมีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เรื่อ ง
แรงจูงใจคือสิง่ ทีส่ าคัญ มีการจ่ายเงินพิเศษ หรือให้ค่าแรงงานทีส่ งู ขึน้ ให้กบั พนักงานทีม่ ี
การทางานได้ดี ขยัน และอดทน ความหลากหลายของสินค้าขององค์กรทาให้เกิดความ
ได้เปรียบเป็ นอย่างมากต่อการแข่งขัน ปญั หาภายในองค์กรนัน้ เป็ นปญั หาทางด้านการ
ให้บริการทีย่ งั ไม่เป็นมาตรฐานจึงเป็นเหตุทาให้ลกู ค้าบางรายนัน้ เปลีย่ นไปใช้บริการเจ้า
อื่น และราคาน้ ามันขององค์กรนัน้ มีความเหมาะสมเป็ นมาตรฐานจึงทาให้ลูกค้าเลือกที่
จะใช้บริการองค์กรของเราความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT ในการตัดสินใจปรับปรุงธุรกิจ
ของการบริการด้านน้ามันจุดแข็งขององค์กร คือ เมื่อเทียบกับสถานีบริการน้ ามันของ
คู่แข่งในบริเวณเดียวกันผลิตภัณฑ์น้ามันเชือ้ เพลิง PTT มีคุณภาพดีและราคามาตรฐาน
และผู้บริห ารมีค วามมุ่ง มัน่ ในการด าเนินงานแล้ว ยังคอยปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานอยูเ่ สมอ จุดอ่ อนขององค์กร คือ เรามีทางเลือกการให้บริการที่น้อยกว่า
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คู่แข่งขัน และยังไม่สามารถกาหนดราคาน้ ามันได้เอง โอกาสขององค์กร คื อ ไม่ว่า
เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงหดตัวหรืออยู่ในช่วงเฟื่ องฟูความต้องการใช้น้ ามันยังคงมีอยู่อกี
ทัง้ เป็ นสินค้าที่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นต่อราคาและน้ ามัน PTT ได้รบั การส่งเสริมและ
ั ้ ้ ามันคู่
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากบริษทั ผูจ้ ดั จาหน่ ายอุปสรรคขององค์กร คือ ปมน
แข่งขันในบริเวณใกล้เคียงมีความพร้อมในการให้บริการทีห่ ลากหลายและมีการส่งเสริม
การขายและการตลาดทีม่ ากกว่า
สัมภาษณ์ พนักงานขายคุณพรทิ พ พรมหงส์ วันที่ 27 พฤศจิ กายน 2554
- โครงสร้างขององค์กรจะต้องสามารถยืดหยุ่นได้พร้อมรับปญั หาต่างๆทัง้ ทางการเมือง
และเศรษฐกิจ รองรับการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาในอนาคต จากประสบการณ์การใช้
บริก ารอื่น นัน้ ก็อ าจจะเหมือ นๆกัน จึง มีค วามแนวคิด คือ การจัด โปรโมชัน่ หรือ การ
สนับสนุนการขายนัน้ จะต้องมีการ ลด แลก แจก แถม จึงจะมียอดขายทีเ่ พิม่ มากขึน้ ใน
ระดับของผู้บริห ารแล้ว นัน้ น่ า จะค านวณได้ถึงผลกาไรในการจัด โปรโมชันต่
่ างๆให้
ออกมาคุม้ ค่าต่อองค์กรมากทีส่ ุดการทีพ่ นักงานจะเพิม่ ยอดขายให้องค์กรนัน้ จะต้องรูจ้ กั
การให้บริการที่ถูกต้องมีการดูแลเอาใจใส่มกี ารพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการบ่อยครัง้
นาสิง่ ของทีภ่ ายในองค์กรจาหน่ ายมานาเสนอบ้างเป็ นต้น ในปจั จุบนั นี้ธุรกิจทีใ่ ห้บริการ
ทางด้านนี้มมี ากรายบางรายมีการบริการที่หลากหลายก็จะทาให้เป็ นอีกส่วนหนึ่งของ
การเลือกใช้บริการแต่ในองค์กรของเรานัน้ ก็มสี นิ ค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้าอยู่แล้วทางด้านราคาเราไม่สามารถกาหนดให้เกิดความแตกต่างได้เนื่องจากทาง
องค์กรของเรานัน้ เป็ นองค์กรทีเ่ กี่ยวโยงกับภาครัฐจึงต้องมีการตัง้ น้ ามันตามราคากลาง
ของทางบริษัทใหญ่ ในโดยรวมภายในองค์กรนัน้ มีความพร้อมมากกว่าคู่แข่งในทุกๆ
ด้า น แต่ ก็ย ัง ไม่ ค วรที่จ ะหยุด พัฒ นาพนั ก งานก็ย งั มีค วามเข้า ใจในตัว ผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
เพียงพอแล้วแต่ไ ม่ครบในทุกๆคนเนื่องจากในบางคนนัน้ ยัง ไม่ผ่ านการฝึ กอบรมแต่
พนักงานก็ยงั มีจานวนทีเ่ พียงพอต่อการให้บริการแก่ลกู ค้า พนักงานทีด่ คี วรมีคุณสมบัติ
คือ แม่น เร็ว ฉะฉาน ไม่แสดงอารมณ์
สัมภาษณ์ พนักงานขายคุณธัญนุช สุขอ้น วันที่ 27 พฤศจิ กายน 2554
- องค์กรทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนี้กเ็ ป็นองค์กรทีม่ คี วามมันคงแข็
่
งแรงอยู่แล้วอาจจะมีการพัฒนา
ด้านการบริการที่เพิม่ มากขึน้ อีกซักหน่ อยก็น่าจะเพิม่ ยอดขายได้มากขึน้ อย่างแน่ นอน
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การจัดโปรโมชันควรที
่
จ่ ะมีการแถมสินค้าทีด่ กี ว่าการแถมน้ าดื่ม เช่น การแลกซือ้ สินค้า
ในบางชนิดได้หรือการสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าเป็ นต้น ทางด้านพนังงานก็มคี วามรู้
ความสามารถกันเกือบทีจ่ ะเท่ากันในทุกคนแต่หากจะเพิม่ ยอดขายนัน้ อาจจะต้องมีการ
จัดฝึ กอบรมเพิม่ เติมให้แกพนักงานก็อาจจะช่วยได้ในส่วนหนึ่ง ธุรกิจนี้อาจจะไม่ต้องมี
การเพิ่มเติมการบริการใดแล้วเนื่องจากปจั จุบนั นัน้ คิดว่าก็น่าที่จะเพียงพอต่ อความ
ต้องการของลูกค้าแล้วและผลิตภัณฑ์กม็ ใี ห้ลูกค้าเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบแล้วอีก
ด้วยแถมยังมีราคาทีต่ รงตามทีร่ ฐั บาลกาหนดไม่สงู กว่านัน้ อย่างแน่ นอน การบริการของ
เรานัน้ มีพ นักงานที่เ พียงพอต่อ การให้บริการไม่ว่าจะเป็ นการบริการเติมน้ ามัน การ
บริการเติมลม การบริการเช็ดทาความสะอาดกระจก เป็ นต้น และพนักงานที่ดคี วรมี
ลักษณะดังนี้ ทางานรวดเร็วไม่อู้งาน ไม่เกี่ยงงาน มีความสุภาพเรียบร้อยต่อลูกค้า รัก
การให้บริการ มีรอยยิม้ ให้ลกู ค้าเสมอ

3.4.1.1.4 การวิ เคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain)
กิ จกรรมหลัก (Primary Activity)
Inbound Logistics : การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัตถุดบิ ทีจ่ ะใช้ในการผลิต ในการเก็บ
รักษานัน้ ควรมีการจะมีการส่งวัตถุดบิ จากรถบรรทุกขนาดใหญ่มาส่งวัตถุดบิ เพื่อเก็บไว้
เตรียมจาหน่ายทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
Operation : การผลิตและทดสอบรวมทัง้ เครื่องมือในการผลิตและประกอบสินค้า หัวจ่าย
น้ามันจะต้องมีการทดสอบให้พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
Outbound Logistics : การเก็บรักษาสินค้าทีผ่ ลิตแล้วและเตรียมพร้อมทีจ่ ะจัดส่งต่อไป
ควรทีจ่ ะมีการจัดเก็บสินค้าในจานวนทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทีม่ มี าก
Marketing and Sales : การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การตัง้ ราคาและช่อ งทาง
การจัด จ าหน่ า ยในการตลาดของบริษัท จะต้อ งมีก ารโปรโมทสิน ค้า ต่ า งๆ ถึง ความ
แตกต่างของสินค้า และจัดโปรโมชันสนั
่ บสนุนการขาย
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กิ จกรรมสนับสนุน (Support Activity)
Technology Development : การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ , กระบวนการในการ
ปรับปรุง ควรมีการพัฒนาผลิตพันธ์อย่างสม่าเสมอ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้
เห็นถึงสินค้าทีม่ คี ุณภาพทีด่ กี ว่า
Human Resource Management : การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหา การ
คัดเลือกคือ จะต้องมีการทีส่ ร้างระเบียบวินยั ในตัวของพนักงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน

3.4.1.1.5 การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็ นระบบ( Benchmarking )

ความหลากหลายของน้ ามัน
คุณภาพของน้ามัน
ความเหมาะสมของราคา
น้ามัน
มีสนิ ค้าทีเ่ พียงพอต่อความ
ต้องการ
การจัดโปรโมชัน่
ให้บริการให้ดว้ ยความยิม้
แย้มแจ่มใส
ให้คาแนะนาและตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจน
ให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว
ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น
เต็มใจให้บริการ

บริษทั เทพศิรนิ ทร์
หจก.มานิตย์
หจก. วินิชบริการ
จากัด(PTT)
บริการ (CALTAX)
( ESSO)
ถ่วง
น้าหนัก Ration คะแนน Ration คะแนน Ration คะแนน
(1-10)
(1-10)
(1-10)
9
0.54
8
0.48
7
0.42
0.06
9
0.63
8
0.56
6
0.42
0.07
0.06

8

0.48

9

0.54

9

0.54

0.05

9

0.45

8

0.45

7

0.35

0.08

6

0.48

8

0.64

9

0.72

0.04

8

0.32

7

0.28

6

0.24

0.03

7

0.21

8

0.24

9

0.27

0.07

9

0.63

7

0.49

7

0.49

0.05

8

0.40

8

0.40

9

0.45
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บริษทั เทพศิรนิ ทร์
หจก.มานิตย์
หจก. วินิชบริการ
จากัด(PTT)
บริการ (CALTAX)
( ESSO)
ถ่วง
น้าหนัก Ration คะแนน Ration คะแนน Ration คะแนน
(1-10)
(1-10)
(1-10)
พูดจาไพเราะ สุภาพและเป็ น
มิตร
สถานทีใ่ ห้บริการสาหรับ
ตรวจสภาพรถต่างๆ
สถานทีใ่ ห้บริการสะอาด เป็ น
ระเบียบ
โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ
ห้องน้าทีส่ ะอาด
รูปแบบของสถานที่
มีการให้บริการตามลาดับ
ก่อน-หลัง
ระยะเวลาในการให้บริการมี
ความเหมาะสม
ระบบของการบริการ
รวม

0.03

9

0.27

7

0.21

8

0.24

0.04

8

0.32

6

0.24

7

0.56

0.06

8

0.54

7

0.42

7

0.42

0.03
0.05
0.07

7
9
7

0.21
0.45
0.49

8
7
6

0.24
0.35
0.42

8
8
6

0.24
0.40
0.42

0.07

8

0.56

7

0.49

6

0.42

0.05

7

0.35

8

0.40

6

0.30

0.09
1.00

6

0.54
7.87

8

0.72
7.58

7

0.63
7.53

ตารางที่ 16: ตารางBenchmarking
จากตารางพบว่า บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด นัน้ มีคะแนนรวมมากทีส่ ุด คือ 7.87 รองลงมาคือ
หจก.มานิตย์ คะแนน 7.58 โดยทางบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด มีคะแนนมากคู่แข่งขันในด้านของ
ความหลากหลายของน้ ามัน, คุณภาพของน้ ามัน, สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ, มีการบริการที่
ยิม้ แย้มแจ่มใส, บริการรวดเร็ว , พนักงานมีความสุภาพ, มีการให้บริการตรวจสภาพรถ, สถานที่
สะอาด เป็ นต้น โดยในการของการจัดโปรโมชันนั
่ น้ ทางบริษทั เทพศิร ิ นทร์ จากัด ได้คะแนนน้อย
กว่าคู่แข่งขัน ดังนัน้ ทางบริษัท เทพศิรนิ ทร์ จากัด จะมีการจัดโปรโมชัน่ เพื่อ เป็ นการดึงดูดให้
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ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริก ารกับทางบริษัทเพิ่มขึ้น อีกทัง้ ระบบของการบริการ ทางบริษัทจะทาการ
พัฒนาระบบการให้บริการให้ดขี น้ึ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน

3.4.1.1.6 การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)
จุดเด่นหรือจุดแข็ง
1. บริษทั ฯ มีความสามารถสามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้มคี วามยืดหยุน่
2. อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือสาหรับพนักงานขาย/บริการ มีให้พร้อม เช่น ชุดพนักงานขาย/
บริการ ผ้าปิดปาก สวัสดิ ์การ เบีย้ เลีย้ ง
3. ผูบ้ ริหาร มีความมุ่งมันในการด
่
าเนินงาน การพัฒนาองค์กรและเปิดรับความรูใ้ หม่ๆ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานอยูเ่ สมอ
4. ผู้บริหารเป็ นผู้กว้างขวางของจังหวัด โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัด ทาให้
การประสานงานภายในจังหวัดเป็นไปโดยสะดวก
5. ทาเลที่ตงั ้ ของสถานีบริการน้ ามันตัง้ อยู่บริเวณสถานที่หลักใกล้ทางเข้าเมือง สะดวก
ในการเข้าใช้บริก ารของคนในพื้นที่ และผู้สญ
ั จรไปมา เมื่อเทียบกับสถานีบริการ
น้ ามันของคู่แข่งในบริเวณเดียวกันผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิง PTT มีคุณภาพดีและ
ราคามาตรฐาน
จุดด้อยหรือจุดอ่อน
1. คู่แข่งขันมีทางเลือกให้แก่ลกู ค้าทีห่ ลากหลายมากกว่า
2. พนักงานขาย ไม่มเี ส้นทางเดินอาชีพที่ชดั เจน ไม่มแี ผนการพัฒนาหรืออบรมให้
ความรู้
3. ระบบสนับสนุ นการขาย/บริการและการตอบสนองข้อสักถามกับลูกค้ายังไม่เพียงพอ
ข้อมูลตลาดไม่เพียงพอ
4. ระบบการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ยงั ไม่เป็ นมาตรฐานและไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ทา
ให้เกิดโอกาสจะเกิดหนี้สญ
ู
5. ไม่สามารถกาหนดราคาน้ามันได้เอง
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โอกาส
1. ไม่มแี ผนการพัฒนาหรืออบรมให้ความรู้ ประชากรโลกมีความต้องการ ยานพาหนะ
เพิม่ สูงขึน้ และการใช้น้ามันก็เพิม่ มากขึน้ ทุกปี
2. เศรษฐกิจโลกเริม่ ฟื้นตัวจากปีทผ่ี ่านๆ มาประชากรเริม่ มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ อีก
ทัง้ รัฐบาลยังมีนโยบายรถคันแรกอีกด้วยทาให้มยี อดการใช้รถเพิม่ มากขึน้ เป็นทวีคณ
ู
3. นโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุ นการประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในด้านต่างๆ เช่นการให้คาปรึก ษาในการดาเนินธุรกิจและการจัดหารแหล่ ง
เงินทุน
4. น้ ามันเชือ้ เพลิง เป็ นสินค้าทีม่ คี วามจาเป็ นทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้กบั
ยานพาหนะ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงหดตัวหรืออยู่ในช่วงเฟื่องฟูความต้องการใช้
น้ ามันยังคงมีอ ยู่อีกทัง้ เป็ นสินค้าที่ไม่ค่ อยมีค วามยื ดหยุ่นต่อ ราคาและน้ ามัน PTT
ได้รบั การส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากบริษทั ผูจ้ ดั จาหน่าย
5. ประชากรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ในช่วงปีทผ่ี ่านมา จึงมีความต้องการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ความต้องการยานพาหนะ เพิม่ สูงขึน้ และการใช้น้ ามันก็เพิม่ มากขึน้ ทุกปี
ทาให้ยงั คงมีอตั ราการเติบโตของการใช้น้ามันเพิม่ ขึน้ ตลอด
อุปสรรค
1. หากเศรษฐกิจโลกไม่ดี และส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยทาให้ประชากรลดการใช้
จ่าย หากเศรษฐกิจโลกไม่ดที าให้ความต้องการในการใช้พาหนะลดลง
2. ค่าน้ ามันไม่เสถียรภาพ หากมีการปรับตัวขึน้ ลงอยู่ตลอดเวลาและค่าต้นทุนในการ
จัดซือ้ เข้ามาทีส่ งู
ั ้ ้ ามันคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียงมีความพร้อมในการให้บริการทีห่ ลากหลายและ
3. ปมน
มีการส่งเสริมการขายและการตลาดทีม่ ากกว่า
ั ้ ้ามัน เริม่ เปลีย่ นไปจากเดิม คือ นอกจากการใช้บริการ
4. พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการปมน
พนักงานเติมน้ ามัน เพื่อความรวดเร็วและสะดวก มีเคาน์ เตอร์เพื่อจ่ายเงินและเติม
น้ามันเองได้ในทันที
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3.4.1.1.7การวิ เคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม (TOWS matrix)
จุดแข็ง (S=Strengths)
TOWS Matrix
S1. บริษทั ฯ มีความสามารถ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้มคี วาม
1. จุดแข็ง-โอกาส
ยืดหยุน่
2. จุดแข็ง-อุปสรรค
S2. อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ
3. จุดอ่อน-โอกาส
สาหรับพนักงานขาย/บริการ
4. จุดอ่อน-อุปสรรคและการ มีให้พร้อม เช่น ชุดพนักงาน
ขาย/บริการ ผ้าปิดปาก สวัสดิ ์
กาหนดกลยุทธ์
การ เบีย้ เลีย้ ง
S3. ผูบ้ ริหาร มีความมุ่งมันใน
่
การดาเนินงาน การพัฒนา
องค์กรและเปิดรับความรู้
ใหม่ๆ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
อยูเ่ สมอ
S4. ผูบ้ ริหารเป็ นผูก้ ว้างขวาง
ของจังหวัด โดยเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของจังหวัด ทา
ให้การประสานงานภายใน
จังหวัดเป็นไปโดยสะดวก
S5. ทาเลทีต่ งั ้ ของสถานี
บริการน้ ามันตัง้ อยูบ่ ริเวณ
สถานทีห่ ลักใกล้ทางเข้าเมือง
สะดวกในการเข้าใช้บริการ
ของคนในพืน้ ที่ และผูส้ ญ
ั จร
ไปมา เมือ่ เทียบกับสถานี
บริการน้ ามันของคู่แข่งใน
บริเวณเดียวกันผลิตภัณฑ์
น้ามันเชือ้ เพลิง PTT มี
คุณภาพดีและราคามาตรฐาน

จุดอ่อน(W=Weaknesses)
W1 คู่แข่งขันมีทางเลือกให้แก่
ลูกค้าที่
หลากหลายมากกว่า
W2 พนักงานขาย ไม่มเี ส้นทาง
เดิน
อาชีพทีช่ ดั เจน ไม่มแี ผนการ
พัฒนา
หรืออบรมให้ความรู้
W3 ระบบสนับสนุ นการขาย/
บริการและ
การตอบสนองข้อสักถามกับ
ลูกค้ายัง
ไม่เพียงพอ ข้อมูลตลาดไม่
เพียงพอ
W4 ระบบการจัดเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ยงั ไม่
เป็นมาตรฐานและไม่ม ี
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทา ให้เกิดโอกาสจะ
เกิด
หนี้สญ
ู (จากพนักงานราชการ)
W5 ไม่สามารถกาหนดราคา
น้ามันได้เอง
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โอกาส(O=Opportunities)
O1.

O2.

O3.

O4.

O5.

SO Strategy
S1+S3+O1+O2

WO Strategy
W2+W3+W4+O1+O5
ไม่มแี ผนการพัฒนาหรือ
อบรมให้ความรู้ ประชากร Sales promotions for customers Employee development
โลกมีความต้องการ
- เน้นการทาโปรโมชันและการ
่
- ปรับปรุงผลตอบแทน
ยานพาหนะเพิม่ สูงขึน้ และ
บริการเพื่อดึงดูดลูกค้า
พัฒนา ความรู้
การใช้น้ามันก็เพิม่ มากขึน้ ทุก
ปี
ความสามารถ และ
เศรษฐกิจโลกเริม่ พืน้ ตัวจากปี S1+S3+S5+O1+O4+O5
เส้นทางอาชีพให้กบั
ทีผ่ ่านๆ มาประชากรเริม่ มี
Full service
พนักงาน ขาย
การจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ ทา
ให้มยี อดการใช้รถเพิม่ มากขึน้ - จัดสถานทีใ่ ห้บริการที่
นโยบายของภาครัฐให้การ
ครอบคลุมมากขึน้
สนับสนุ นการประกอบการ
ของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในด้านต่างๆ เช่น
การให้คาปรึกษาในการ
ดาเนินธุรกิจและการจัดหาร
แหล่งเงินทุน
น้ามันเชือ้ เพลิง เป็นสินค้าทีม่ ี
ความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้กบั
ยานพาหนะ ไม่ว่าเศรษฐกิจ
จะอยูใ่ นช่วงหดตัวหรืออยู่
ในช่วงเฟื่องฟูความต้องการ
ใช้น้ามันยังคงมีอยูอ่ กี ทัง้ เป็ น
สินค้าทีไ่ ม่ค่อยมีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาและน้ ามัน
PTT ได้รบั การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จาก
บริษทั ผูจ้ ดั จาหน่ าย
ประชากรมีรายได้เพิม่ ขึน้
ในช่วงปีทผ่ี ่านมา จึงมีความ
ต้องการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ความต้องการ
ยานพาหนะ เพิม่ สูงขึน้ และ
การใช้น้ามันก็เพิม่ มากขึน้ ทุก
ปี ทาให้ยงั คงมีอตั ราการ
เติบโตของการใช้น้ ามัน
เพิม่ ขึน้ ตลอด
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อุปสรรค (T=Threats)
T1. หากเศรษฐกิจโลกไม่ด ี และ
ส่งผลกระทบมาทีป่ ระเทศ
ไทยทาให้ประชากรลดการใช้
จ่าย หากเศรษฐกิจโลกไม่ดี
ทาให้ความ ต้องการใช้
ยานพาหนะลดลง
T2. ค่าน้ ามันทีไ่ ม่มเี สถียรภาพ
หากมีการปรับตัวขึน้ ลงอยู่
ตลอดเวลา และค่าต้นทุนใน
การซือ้ เข้ามาทีส่ งู
ั ้ ้ ามันคู่แข่งขันในบริเวณ
T3. ปมน
ใกล้เคียงมีความพร้อมในการ
ให้บริการทีห่ ลากหลายและมี
การส่งเสริมการขายและ
การตลาดทีม่ ากกว่า
T4. พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการปมั ้
น้าม้น เริม่ เปลีย่ นไปจากเดิม
คือ นอกจากการใช้บริการ
พนักงานเติมน้ ามัน เพื่อความ
รวดเร็วและสะดวก มี
เคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินและ
เติมน้ามันเองได้ในทันที

ST Strategy

WT Strategy

T5.

ตารางที่ 16: ตารางการวิเคราะห์ทางเลือกทีเ่ หมาะสม TOWS matrix
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix สามารถกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปญั หาได้
ดังนี้
แนวทางเลือกที่ 1 : กลยุทธ์ปรับปรุงให้มีโปรโมชันและการบริ
่
การเพื่อดึงดูด
ลูกค้า(Sales promotions for customers)
แนวทางพัฒนาจากกลยุทธ์ SO (SO strategy) โดยใช้จุดแข็งภายในช่วงชิง
ความได้เปรียบจากโอกาสภายนอก พื้นฐานแนวความคิด คือ ในการให้บริการนัน้
อาจจะต้ อ งมีแ รงกระตุ้น เพื่อ เพิ่ม แนวโน้ ม การตัด สิน ใจของลู ก ค้า โดย มีก ารจัด
โปรโมชันสนั
่ บสนุ นการขายต่างๆ ทางผู้ให้บริการเพียงยอมเสียผลกาไรในบางส่วน
เพื่อที่จะเพิม่ ยอดขายในอนาคต การจัดโปรโมชันไม่
่ เพียงมีการแถมสิง่ ของเมื่อใช้
บริการตามจานวนที่กาหนดเท่านัน้ แต่ยงั มีการสะสมแต้มต่างๆ หรือเพิม่ แต้มบัตร
เครดิตเป็นต้น
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ถอื หุ้น บริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด มีประเด็นที่
น่ า สนใจ คือ จะมีก ารเน้ นการบริก ารเป็ น หลักและอยากจะจัด ระบบระเบีย บการ
ให้บริการใหม่เสริมการให้บริการต่างๆเพื่อความสะดวกสบายของผูท้ ม่ี าใช้บริการและ
เพิม่ อัตราความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการอีกด้วย
กลยุทธ์น้ี จะนามาซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผู้ใช้บริการ และทาให้
ยอดขายของบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัดเพิม่ ขึน้ ได้เป็นอย่างดี
แผนปฏิ บตั ิ การตามแนวทางเลือกที่ 1
ผูบ้ ริหาร
- ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุ น แนวความคิดเรื่องการจัดหาโปรโมชันให้
่ กบั
สินค้าของบริษทั
- พนักงานต้องปรับตัวตามแนวทางการปรับเปลีย่ นมาใช้โปรโมชันให้
่ แก่ลกู ค้า
ข้อดีของแนวทางเลือกที่ 1
(1) ทาให้มแี รงดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการเพิม่ มากขึน้
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(2) เพิม่ ยอดขายซึง่ จะเป็นผลทาให้ยอดกาไรนัน้ เพิม่ ขึน้ เช่นกัน
(3) ทาให้เกิดแรงกระตุน้ ให้เกิดลูกค้าประจา
ข้อเสียของแนวทางเลือกที่ 1
- อาจจะต้องมีการลงทุนที่มากใช่ช่วงแรกเพื่อทาให้ลูกค้าได้เห็นผลตอบแทน
จริงๆ
แนวทางเลือกที่ 2 : จัดสถานที่ให้บริ การที่ครอบคลุมมากขึ้น (Full service)
แนวทางพัฒนาจากกลยุทธ์ SO (SO strategy) โดยใช้จุดแข็งภายในช่วงชิง
ความได้เ ปรีย บจากโอกาสภายนอก จุ ด แข็ง ขององค์ก ร คือ ในการจัด สถานที่
ให้บริการจะต้องใช้งบประมาณจานวนมาก หรือจะต้องมีผู้ประมูลสถานที่เข้ามาทา
สถานทีใ่ ห้บริการ เป็นต้น
แนวคิ ด คือ
(1) การจัดการประมูลจะต้องกาหนดการให้บริการต่างๆ
(2) จัดงบประมาณเพื่อจัดเตรียมสถานทีร่ อการประมูล
แผนปฏิ บตั ิ การตามแนวทางเลือกที่ 2
ผูบ้ ริหาร
- ผูบ้ ริหารต้องให้การสนับสนุนการเงิน และออกแบบจัดเตรียมสถานที่
- วางแผนเพิม่ การให้บริการต่างๆ
ข้อดีของแนวทางเลือกที่ 2
(1) บริษทั ฯสามารถเพิม่ ยอดขายได้มากขึน้ จากการให้บริการทีเ่ พิม่ มากขึน้
(2) ลูกค้าจะมีทางเลือกการใช้บริการได้หลากหลายมากขึน้
(3) ทาให้งานมีเพิม่ มากขึน้ การจ้างงานมากขึน้ องค์กรใหญ่ขน้ึ
ข้อเสียของแนวทางเลือกที่ 2
(1) บริษทั ฯ ต้องทุ่มงบประมาณบางส่วน เพื่อจัดเตรียมสถานที่
(2) หากได้ค่ปู ระมูลทีไ่ ม่ดอี าจจะมีปญั หาเรือ่ งการทางานร่วมกัน
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แนวทางเลือกที่ 3 : กลยุทธ์ปรับปรุงผลตอบแทนพัฒนา ความรู้ความสามารถ
แ ล ะ เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น ข า ย (Employee
development)
แนวทางพัฒนาจากกลยุทธ์ WO (WO strategy) โดยการปรับจุดอ่อนและใช้
ความได้เ ปรียบจากโอกาสภายนอก จุดอ่ อ นขององค์ก ร คือ พนักงานขาย ไม่ม ี
เส้นทางเดินอาชีพที่ชดั เจนรวมไปถึงระบบสนับสนุ นการบริการยังมีไม่เพียงพอไม่ม ี
แผนการพัฒนาและอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เป็นต้น
แนวคิ ด คือ
(1) การจัดแจงทางด้านความแน่ นอนทางอาชีพของพนักงานสร้างระบบพนักงาน
ดีเด่น จัดรายการสนับสนุนพนักงานทีม่ คี วามขยันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัด
เลีย้ ง หรือให้ของรางวัลเล็กๆน้อย เป็นต้น
(2) เพิม่ สิง่ อานวยความสะดวกทางด้านการบริการเครือ่ งมือต่างๆทีท่ นั สมัยและ
ปลอดภัยรวมถึงการเพิม่ สิง่ ให้บริการแก่ลกู ค้าด้วย
แผนปฏิ บตั ิ การตามแนวทางเลือกที่ 3
ผูบ้ ริหาร
- ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุ น การจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณต่างๆใน
การสนับสนุน
- พนักงานต้องเตรียมการปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
ข้อดีของแนวทางเลือกที่ 3
(1) บริษทั ฯสามารถเพิม่ ยอดขายได้มากขึน้ จากการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ
(2) ได้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
(3) พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน
ข้อเสียของแนวทางเลือกที่ 3
(1) บริษทั ฯ ต้องทุ่มงบประมาณบางส่วน เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว
(2) พนักงานอาจจะมีการแก่งแย่งชิงดีกนั
(3) มีความยุง่ ยากในการจัดการฝึกอบรมเมือ่ มีพนักงานลาออกหรือรับเพิม่
.
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จากแนวทางเลือกทัง้ 3 แนวทาง ผู้ศึกษาได้นาเสนอผู้บริหาร โดยผู้บริหารได้ทาการ
พิจารณาตามเกณฑ์ดงั แสดงในตารางที่ 14 ด้วยวิธถี ่วงน้ าหนัก (Weighting factors decision)ซึง่ มี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัง้ แต่ 1-10 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

งบประมาณการดาเนินงาน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ดาเนินงาน
ผลตอบแทนทีเ่ ข้าสู่บริษทั
ผลกระทบทีน่ ่าจะมีต่อพนักงาน
ผลตอบรับทีน่ ่าจะได้จากลูกค้า

จากการวิเคราะห์และการถ่วงน้ าหนักโดยใช้เกณฑ์พจิ ารณาดังในตารางการตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ไขปญั หา จะพบว่าแนวทางเลือกที่ 1กลยุทธ์การทาโปรโมชันเพื
่ ่อดึงดูดลูกค้า ได้คะแนน
9.1 แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การจัดสถานที่ให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ได้คะแนน 7.1 และ
แนวทางเลือกที่ 3กลยุทธ์ปรับปรุงผลตอบแทน พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเส้นทางอาชีพ
ให้กบั พนักงานขายได้คะแนน 6.9
ดังนัน้ ผู้ทาการศึกษาขอเสนอทางเลือกที่ 1 และ 2 คือ กลยุทธ์การทาโปรโมชันเพื
่ ่อดึงดูด
ลูกค้า และ กลยุทธ์การจัดสถานทีใ่ ห้บริการทีค่ รอบคลุมมากขึน้
กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้บริษัท สามารถทายอดขายเพิม่ ขึน้ ได้รวดเร็ว มีการบริการที่ได้
มาตรฐาน สถานทีใ่ ห้บริการมีหลากหลายการให้บริการ เป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจได้อกี ด้วย ซึง่ จะทา
ให้ผลกาไรเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย ลูกค้าจะรูส้ กึ คุม้ ค่าและได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการมาใช้บริการ
จากบริษทั

ตารางที่ 18: ตารางการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปญั หา

เกณฑ์การพิจารณา

ถ่วงน้าหนัก

แนวทางเลือกที่ 1
กลยุทธ์การทาโปรโมชันเพื
่ ่อ
ดึงดูดลูกค้า

งบประมาณการดาเนินงาน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ดาเนินงาน

0.20
0.10

Rating
(1-10)
7
9

ผลตอบแทนทีเ่ ข้าสู่บริษทั

0.30

10

3

5

1.5

6

1.8

ผลกระทบทีน่ ่ าจะมีต่อพนักงาน
ผลตอบรับทีน่ ่ าจะได้จากลูกค้า

0.20
0.20

10
9

2
1.8

9
8

1.8
1.6

8
10

1.6
2

รวม

1.00

คะแนน

แนวทางเลือกที่ 2
แนวทางเลือกที่ 3
กลยุทธ์การจัดสถานทีใ่ ห้บริการที่ กลยุทธ์ปรับปรุงผลตอบแทน
ครอบคลุมมากขึน้
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
เส้นทางอาชีพให้กบั พนักงานขาย
คะแนน

1.4
0.9

Rating
(1-10)
8
6

9.1

คะแนน

1.6
0.6

Rating
(1-10)
6
3

7.1

1.2
0.3

6.9
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ตารางที่ 19: ตาราง Action Plan
ลาดับ

กิ จกรรม

ระยะเวลาดาเนิ นการ
เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่
1
2
3
4
5
6
7

เดือนที่
8

เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่
9
10
11
12

ผูร้ บั ผิ ดชอบ

1

ประชุมทางด้านการสะสมแต้มโปรโมชันต่
่ างๆ และจัดหา
สินค้าทีใ่ ช้ในเทศกาลต่างๆ

โชติพงศ์ กุลวานิชไชยนันท์
กรรมการผูจ้ ดั การ

2

จัดการฝึ กอบรมเพิม่ ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
ของพนักงานขายให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และโปรโมท
โปรโมชัน่

โชติพงศ์ กุลวานิชไชยนันท์
กรรมการผูจ้ ดั การ

3

นาโปรโมชันที
่ ไ่ ด้ขอ้ สรุปแล้วออกมาทดลองใช้

4

ควบคุมการดาเนินงานและติดตามแก้ไขปญั หา อุปสรรคใน
การดาเนินงาน

จันทร์เพ็ญ บุญครองปรีชาญ
ผูถ้ อื หุน้ และผูจ้ ดั การแผนกฝา่ ยขาย

5

เก็บข้อมูลเพือ่ ทาการประเมินและสรุปผลต่างๆ ของการจัด
โปรโมชัน่

โชติพงศ์ / สุชาติ กุลวานิชไชยนันท์
กรรมการผูจ้ ดั การ

6

รายงานผลการประเมินและสรุป การดาเนินงานให้คณะ
ผูบ้ ริหารทราบเพือ่

สุภาพร เจีย่ กุญชร

สุชาติ กุลวานิชไชยนันท์
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูถ้ อื หุน้ และผูต้ รวจสอบบัญชีและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากปญั หาของบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด ทางด้านผลกาไรทีล่ ดลงนัน้ พบว่ายอดขายน้ ามัน
นัน้ ถึงจะมียอดขายทีด่ ขี น้ึ นัน้ แต่ผลกาไรกลับลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจนใน ปี 2550 ถึงปี 2553 ซึง่ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลผูบ้ ริหารต่างๆ ซึง่ สารวจพบว่าการพัฒนาการให้บริการของพนักงานเป็ น
หัวใจของการที่ลูกค้าที่จะให้ได้การตอบรับที่ดี และรวมไปถึงสถานที่ท่ใี ช้บริการนัน้ จะต้องมีความ
สะอาดเรียบร้อยมีจดุ เด่น ผูศ้ กึ ษาได้ทาการศึกษาข้อมูลต่างๆโดยการวบรวมทัง้ ส่วนของทุตยิ ภูมแิ ละ
ข้อมูลปฐมภูม ิ ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ 2 ส่วนนัน้ จากข้อมูลทุตยิ ภูมพิ บว่า ธุรกิจใน
กรณีแบบนี้จะมีการบริการเป็ นหลัก สถานที่ท่สี ะอาดเรียบร้อย มีการบริการเสริมต่างๆที่ ครบวงจร
เพื่อสนับสนุนการใช้บริการของลูกค้า และต้องสามารถเป็ นทีพ่ กั ผ่อนพักรถทีม่ เี พียงพอรองรับความ
ต้องการของลูกค้าได้

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการหากลยุทธ์
เพื่อแก้ไขปญั หา
เพื่อ ศึก ษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรของคู่แข่ง ว่าองค์กรของเรานัน้ มีค วามแตกต่ าง
ทางด้านการบริการอย่างไรบ้าง ศึกษาถึงข้อได้เปรียบขององค์กรคู่แข่งว่ามีสงิ่ ใดบ้าง
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กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาได้ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
การเก็บข้อมูลครัง้ นี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการในบริษัทเทพศิรนิ ทร์ จากัด ตัง้ แต่วนั ที่ 13-27 ของ
เดือนพฤศจิกายนซึง่ เจาะจงเป็นกลุ่มตัวอย่าง 100 คน
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จ ัย ในครั ง้ นี้ ค ื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ มาโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง มาเป็ นกรอบใน
การสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
คาถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และนามาเป็ นเครื่องมือให้การหา ความพึงพอใจ
ของลูกค้าทีม่ าใช้บริการบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับความแตกต่างของการบริการทีส่ อดคล้องกับส่วนผสม
ทางการตลาด(7P's)
คุณโชติพงศ์ กุลวานิชไชยนันท์ ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการผูจ้ ดั การ
คุณสุชาติ กุลวานิชไชยนันท์ ผูถ้ อื หุน้ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
คุณสุภาพร เจีย่ กุญชร ผูถ้ อื หุน้ และผูต้ รวจสอบบัญชีและกรรมการผูจ้ ดั การ
คุณจันทร์เพ็ญ บุญครองปรีชาญ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นผูจ้ ดั การแผนกฝา่ ยขาย
คุณจันทิรา หงส์ชเู กียรติ ์ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นผูจ้ ดั การแผนกควบคุมบัญชีการเงิน
คุณพรทิพ พรมหงส์ พนักงานขาย
คุณธัญนุช สุขอ้น พนักงานขาย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทาความเข้ าใจในแบบสอบถามก่อน แล้วจึงลง
ภาคสนามเก็บ แบบสอบถามกับ ลูก ค้า ที่มาใช้บริการตัง้ แต่ วันที่ 13-27 ของเดือ นพฤศจิกายน
จานวน 100 คน แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั

การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. เมือ่ ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผูว้ เิ คราะห์ได้นามาแจกแจงความถี่ของคาตอบแต่
ละข้อ ด้วยการลงรหัสคาตอบในแต่ละข้อให้เป็นตัวเลขประจาแบบสอบถามทัง้ หมด เพื่อเตรียมนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2.นาข้อมูลทีล่ งรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทัวไป
่ (General coding form) ซึง่
เป็นการเตรียมข้อมูล เพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excelเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่
3. การคิดหาค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด เพื่อค่าความพึงพอใจของลูกค้าซึง่ ผู้
วิเคราะห์ได้กาหนดวิธกี ารประเมินประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิเคราะห์ เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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สรุปผล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการตอบแบบสอบถามของลูกค้าบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัดจานวน 100 คนโดยเป็ น
ลูกค้าที่เข้ารับการใช้บริการทัง้ 100 คน ในจานวนลูกค้าสหกรณ์แบ่งเป็ นเพศชาย 80 คน และ
เพศหญิง 20 คน เมื่อจาแนกตามอายุของลูกค้าบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัดที่ตอบแบบสอบถาม
พบว่าอายุระหว่าง12-25ปี มีจานวน 31 คน อายุระหว่าง26-35ปีจานวน 43 คน อายุระหว่าง
36-45ปีจานวน 20 คน และอายุ46ปีหรือมากกว่าจานวน 6 คน
เมือ่ จาแนกตามอาชีพ พบว่าเป็นนักเรียน/นักศึกษาจานวน 16 รายเป็ น พนง.
มหาวิทยาลัยจานวน 11 รายเป็นราชการ/รัฐวิสาหกิจจานวน 29 รายเป็นอาชีพอื่นๆแบ่งเป็น
พนง.บริษทั เอกชน 24 ราย ค้าขาย16 รายและแม่บา้ น 4 ราย
เมื่อจาแนกตามรายได้เงินเดือน พบว่าเงินเดือนต่ ากว่า 5,000 บาทจานวน 19 ราย
5,000-10,000 บาทจานวน 42 ราย10,001-20,000 บาทจานวน 30 รายและมากกว่า 20,000
บาทจานวน 9 ราย
เมื่อ จาแนกตามประเภทของรถ พบว่าเป็ นรถจักรยานยนต์จานวน 40ราย รถยนต์
จานวน 33 ราย รถกระบะจานวน 22 ราย และรถบรรทุกจานวน 5 ราย
เมือ่ จาแนกตามประเภทของน้ามันทีใ่ ช้ พบว่าเป็นดีเซลจานวน 15 ราย แก๊สโซฮอล์ 91
จานวน 73 รายและแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 12 ราย
2. ปัจจัยลูกค้าให้ความสาคัญในการเลือกใช้บริ การ
ปจั จัยด้านสินค้าเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าคะแนนจาก
ค่ามากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
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- คุณภาพของน้ ามัน เป็นปจั จัยทีล่ กู ค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.62
- ความหลากหลายของน้ ามัน เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.50
ปจั จัยด้านราคาเป็ นปจั จัยทีล่ กู ค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดย
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.04 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า
- ความเหมาะสมของน้ ามัน เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่
ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.04
ปจั จัยด้านจัดจาหน่ ายเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.62 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า
- การมีสนิ ค้าเพียงพอต่อความต้องการ เป็นปจั จัยทีล่ กู ค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.62
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.06 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า
- การจัดโปรโมชัน่ เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.06
ปจั จัยด้านพนักงานเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าคะแนนจากค่า
มากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
- ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.65
- พูดจาไพเราะ สุ ภาพและเป็ นมิต รเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีใ ห้ค วามพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.58
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- ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจใน
การใช้บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.22
- ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.04
- ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน เป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.34
ปจั จัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึง
พอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
โดยเรียงลาดับตามค่าคะแนนจากค่ามากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
- ห้องน้ าที่สะอาดเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.59
- สถานทีใ่ ห้บริการสะอาด เป็ นระเบียบเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.46
- สถานที่ให้บริการสาหรับตรวจสภาพรถต่างๆเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.32
- โทรศัพท์สาธารณะให้บริการเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.66
- รูปแบบของสถานที่ เป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีใ ห้ค วามพึงพอใจในการใช้บริก ารอยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.61
ปจั จัยด้านกระบวนการเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าคะแนนจาก
ค่ามากทีส่ ุดไปค่าน้อยทีส่ ุด จะพบว่า
- มีการให้บริการตามลาดับก่อน ‟ หลังเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.02
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- ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมเป็ นปจั จัยทีล่ ูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89
- ระบบของการบริการเป็ นปจั จัยที่ลูกค้ามีให้ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.28
ส่วนข้อมูลปฐมภูมจิ ากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ซ่งึ มองเห็นในความบกพร่องต่างๆของ
ตนเองภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการทีย่ งั ไม่เป็ นระเบียบอย่างทีค่ วรจะเป็ น รวมไปถึง
สถานที่ยงั ไม่ได้รองรับการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและการสัมภาษณ์ จากพนักงาน
ขายได้ใ ห้ข้อ มูล ในอีกแง่มุม เป็ นแง่มุมของพนักงานที่อาจจะไม่เหมือ นทางด้านของผู้บริหาร
ข้อมูลปฐมภูมจิ ากแบบสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจานวน 100 รายยังพบได้ว่าความพึง
พอใจของลูกค้าในบางข้อยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ทางผู้บริหารนัน้ ได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ จากข้อมูลที่
ได้ดงั กล่าวจึงได้นามากาหนดแนวทางแก้ไขปญั หาและพัฒนาข้อบกพร่องต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการ
พัฒนาการบริการการจัดอบรมให้แก่พนักงาน มีการสนับสนุ นพนักงานที่ทางานอย่างขยันและ
สม่าเสมอ การจัดสถานทีส่ าหรับให้ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการได้ครบวงจรในทีเ่ ดียว การสนับสนุ น
พนั ก งานด้านต่ างๆ การจัดการต่ า งๆให้เ ป็ น ระเบีย บและมีข นั ้ ตอนที่ชดั เจนมากยิ่ง ขึ้น การ
บริหารงานจะต้องมีความเข้มแข็งและชัดเจนในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ นเป้าหมายหรือการผลักดัน
ให้เกิดการสนับสนุนต่างๆทีจ่ ะทาให้พนักงานนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะสร้างสิง่ ทีจ่ ะให้ให้องค์กรนัน้
เคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าสู่ความเป็นหนึ่งทางด้านการให้บริการต่างๆ และยังมีการจัดทาโปรโมชันการ
่
สนับสนุ นการขายต่างๆ โดยนา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนว
ทางแก้ไขปญั หาเพื่อเป็ นตัวช่วยให้องค์กรนัน้ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้
จากผลการเก็บข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ าใช้บริการ มีประเด็นทีค่ วร
นามาสรุป และอภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการบริการกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลใน
ครัง้ นี้พบว่าผู้ใช้บริการ จานวน 100คน พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมของลูก ค้าให้บริการ
ยังอยู่ในระดับที่ไ ม่ค่อ ยน่ าพอใจ และความไม่ประทับใจของการจัดโปรโมชันกั
่ บขัน้ ตอนการ
ให้บริก ารเป็ นสาเหตุ ห นึ่งที่ทาให้ต ัว เลขระดับ ความพึงพอใจไม่ดีเ ท่าที่ค วรทัง้ ๆ ที่เ วลาการ
ให้บริการในส่วนอื่นอยู่ในระดับที่ดสี ามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ดังนัน้ เพื่อให้ตวั เลขระดับ
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ความพึงพอใจรวมดีข้นึ ผู้ว ิเคราะห์ข้อ มูล จึงได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริก าร
บริษัทเทพศิรนิ ทร์ จากัด เป็ นวัต ถุประสงค์หนึ่งของการกาหนดแผนการดาเนินงาน (Action
Plan) เพื่อให้การบริการเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความพึงพอใจให้กบั ผู้มาใช้
บริการทุกคน เป็ นการร่วมกันศึกษาแนวทาง ขัน้ ตอนต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั งิ านที่เป็ น
รูปธรรม
จากการศึกษาปญั หาได้กาหนดทางเลือกออกมา 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ปรับปรุงให้ม ี
โปรโมชันเพื
่ ่อดึงดูดลูกค้า (Promotions for customers) จัดสถานที่ให้บริการที่ครอบคลุมมาก
ขึน้ (The best service) กลยุทธ์ปรับปรุงผลตอบแทนพัฒนา ความรูค้ วามสามารถ และเส้นทาง
อาชีพให้กบั พนักงานขาย (Employee development)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติภูมแิ ละปฐมภูม ิ ทาให้ได้กลยุท ธ์มาดาเนินการทัง้ หมด 3 กล
ยุทธ์และผูบ้ ริหารได้เลือกมา 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์ท1่ี จากการทีจ่ ะสร้างคุณภาพทางการบริการกับ
การจัดการจัดโปรโมชันนั
่ น้ สามารถทาได้แต่จะต้องใช้เวลาให้พนักงานได้ปรับตัวสักระยะ อย่าง
น้อย 1-2 เดือน ถึงจะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน ส่วนทางด้านกลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนา
สถานที่ก ารให้บ ริก ารให้ห ลากหลายและรองรับ ความต้ อ งการให้เ พิ่ม ขึ้น นัน้ จะต้อ งใช้เ วลา
พอสมควรเนื่อ งจากต้องดาเนินการเตรียมสถานที่ การเปิ ดประมูล และคัดเลือ กผู้ท่จี ะเข้ามา
ร่วมงานอีกทัง้ ต้องแจกแจงเงื่อนไขต่างๆให้กบั ผู้รบั คัดเลือก ในทางกลยุทธ์ท่ี 3 พยายามสร้าง
คุณค่าและการบริการนัน้ จะต้องเน้นการทาให้พนักงานเห็นว่าตนนัน้ มีความสาคัญต่อองค์กรเพื่อ
เป็นการกระตุน้ ความสามารถให้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
จาก ActionPlan ระยะเวลาที่กาหนดนัน้ เป็ นระยะเวลาทีม่ คี วามเหมาะสมพอสมควรแค่
บางกลยุทธ์นนั ้ จะต้องมาการเพิม่ ระยะเวลาเข้าไปเล็กน้อย แต่ยงั ไงก็ตามกลยุทธ์เหล่านี้สามารถ
ช่ ว ยให้บ ริษัท สามารถท ายอดขายเพิ่ม ขึ้น ได้ร วดเร็ว มีก ารบริก ารที่ไ ด้ม าตรฐาน สถานที่
ให้บริการมีหลากหลายการให้บริการมากขึ้น เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจได้อกี ด้วย ซึ่งสามารถทา
ให้ผลกาไรเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย และยังทาให้ลูกค้ารูส้ กึ คุม้ ค่าและได้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการ
มาใช้บริการจากบริษทั
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4.2 ข้อจากัดของการศึกษา
1. ระยะเวลาการศึกษาและค้นคว้ามีจากัด จึงไม่สามารถสารวจความคิดเห็นของลูกค้าบริษทั
เทพศิรนิ ทร์ จากัด ได้ครบถ้วนทุกรายได้
2. การเก็บข้อมูลของคู่แข่งนัน้ ไม่สามารถทาได้ในส่วนใหญ่
3. การเก็บข้อมูลลูกค้าบางรายไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีเ่ นื่องจากคาถามมีมากจนเกินไป
ั ้ ้ ามันนัน้ สินค้าเป็ นสิง่ องค์กรนัน้ ไม่สามารถกาหนดราคาทีจ่ ะผลิตขึน้ มา
4. เนื่องจากธุรกิจปมน
ได้เอง จึงไม่สามารถทราบได้ถงึ อนาคตทีว่ ่าจะมีการเปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ไหร่

4.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา
1. ในการศึกษาของครัง้ ต่อไปควรมีระยะเวลาทีย่ าวนานกว่านี้ทเ่ี พียงพอต่อการตรวจสอบถึง
การทราบกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กรได้
2. ผลของการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรด้วยวิธ ี SWOT และ
หาทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix น่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรในการนาไปใช้ในการแก้ไข
เพื่อรักษายอดผลกาไร
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แบบสอบถามลูกค้า
เรื่องการศึกษากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ บริ ษทั เทพศิ รินทร์ จากัด
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้จ ดั ทาขึ้นเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของการศึกษาหลักสู ต รบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย โดยมีว ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ต้อ งการศึกษาถึงลูก ค้าสถาบันในส่ ว นของ
ผูใ้ ช้บริการบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัดเพื่อนามาปรับกลยุทธ์ให้แก่องค์กร
ผู้วจิ ยั ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด และตอบทุกข้อเพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั โดยการตอบแบบสัมภาษณ์ของท่านจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อท่านผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณทีก่ รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม(กรุณาทาเครือ่ งหมาย หน้ าข้อความต่อไปนี้ )
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้ต่อเดือน
5. ประเภทของรถ
6. ประเภทของ
น้ามันทีใ่ ช้
7. วิธชี าระเงิน

ชาย
15-25 ปี
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ต่ากว่า 5,000 บ.
รถจักรยานยนต์
ดีเซล
แก๊สโซฮอล์ 95
เงินสด

หญิง
26-35 ปี
พนง.มหาวิทยาลัย
5,000-10,000 บ.
รถยนต์
เบนซิน 91
บัตรเครดิต

36-45 ปี
นักเรียน/นักศึกษา
10,001-20,000 บ.
รถกระบะเ
แก๊สโซฮอล์ 91

46 ปี ขน้ึ ไป
อื่นๆ......................
มากกว่า 20,000 บ.
รถบรรทุก
 เบนซิน 95
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ (กรุณาทาเครือ่ งหมาย หน้ าข้อความที่ตรงกับความคิ ดเห็นของท่านมากที่สุด)
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
1. ด้านสิ นค้า
1.1 ความหลากหลายของน้ามัน
1.2 คุณภาพของน้ามัน
2. ด้านราคา
2.1 ความเหมาะสมของราคาน้ามัน
3. ด้านการจัดจาหน่ าย
3.1 มีสนิ ค้าทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 การจัดโปรโมชัน่
5. ด้านพนักงาน
5.1 ให้บริการให้ดว้ ยความยิม้ แย้มแจ่มใส
5.2 ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
5.3 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
5.4 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
5.5 พูดจาไพเราะ สุภาพและเป็ นมิตร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
6.1 สถานทีใ่ ห้บริการสาหรับตรวจสภาพรถ
ต่างๆ
6.2 สถานทีใ่ ห้บริการสะอาด เป็ นระเบียบ
6.3 โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ
6.4 ห้องน้าทีส่ ะอาด
6.5 รูปแบบของสถานที่
7. ด้านกระบวนการ
7.1 มีการให้บริการตามลาดับก่อน - หลัง
7.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
7.3 ระบบของการบริการ

มากทีส่ ดุ
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยทีส่ ดุ ไม่ม/ี ไม่พบใน
(1)
การให้บริการ
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ตอนที่ 3 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม(กรุณาทาเครือ่ งหมาย หน้ าข้อความต่อไปนี้ และตอบ
แบบสอบถามที่ตรงกับความคิ ดเห็นของท่านมากที่สุด)
3.1 เคยใช้บริการเจ้าอื่นหรือไม่  เคย
(หากไม่เคยไม่ตอ้ งตอบคาถาม
ในส่วนต่อไป)
3.2 หากเคย มีเจ้าไหนบ้าง
ESSO (หจก.วินิชบริการ)
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ที)่

 ไม่เคย

Caltax (หจก.มานิตย์บริการ)

3.3 โปรดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความแตกต่างของการบริการว่ามีอะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ ผบู้ ริ หาร
เรื่อง
การศึกษากลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
ของ บริ ษทั เทพศิ รินทร์ จากัด
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น้ีจดั ทาขึ้นเป็ นส่ว นหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย โดยมีว ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ต้อ งการศึกษาถึงลูก ค้าสถาบันในส่ ว นของ
ผูใ้ ช้บริการบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัดเพื่อนามาปรับกลยุทธ์ให้แก่องค์กร
ผู้วจิ ยั ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด และตอบทุกข้อเพื่อ
เป็ นประโยชน์ ต่อการวิจยั โดยการตอบแบบสัมภาษณ์ของท่านจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อท่านผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณทีก่ รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
ในปจั จุบนั นัน้ ธุรกิจของการบริการด้านน้ ามันนัน้ เป็ นอย่างไร
ธุรกิจของการบริการด้านน้ ามันมีแนวโน้มการพัฒนาไปในทิศทางใดได้บา้ ง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ SWOT ในการตัดสินใจปรับปรุงธุรกิจของการบริการด้านน้ามัน
ในธุรกิจของการบริการด้านน้ามันควรมีการส่งเสริมการตลาดไปในแนวทางไหน ถึงจะ
ทาให้ยอดขายเพิม่ ขึน้
5. ภาพโดยรวมของธุรกิจของการบริการด้านน้ามันของคุณนัน้ เป็ นต่อคู่แข่งหรือไม่
อย่างไร
6. ในธุรกิจของการบริการด้านน้ามันทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายจะเป็ นข้อได้เปรียบหรือไม่
7. ความคิดเห็นเกีย่ วกับธุรกิจของการบริการด้านน้ามันควรมีการพัฒนาสิง่ ใดบ้างในตัว
ของพนักงาน
8. ในตอนนี้ภายในองค์กรนัน้ มีปญั หาอะไรบ้าง
9. การบริการในธุรกิจของการบริการด้านน้ ามันพนักงานนัน้ ควรมีมาตรฐานแบบใด
10. ในธุรกิจของการบริการด้านน้ามัน ราคาของผลิตภัณฑ์นนั ้ มีผลกระทบต่อยอดขายมาก
น้อยเพียงใด
1.
2.
3.
4.

107

แบบสัมภาษณ์พนักงานขาย
เรื่อง
การศึกษากลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
ของ บริ ษทั เทพศิ รินทร์ จากัด
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น้ีจดั ทาขึ้นเป็ นส่ว นหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย โดยมีว ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ต้อ งการศึกษาถึงลูก ค้าสถาบันในส่ ว นของ
ผูใ้ ช้บริการบริษทั เทพศิรนิ ทร์ จากัดเพื่อนามาปรับกลยุทธ์ให้แก่องค์กร
ผู้วจิ ยั ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด และตอบทุกข้อเพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั โดยการตอบแบบสัมภาษณ์ของท่านจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อท่านผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณทีก่ รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
1. ธุรกิจของการบริการด้านน้ ามันต้องมีโครงสร้างองค์กรแบบไหนทีจ่ ะสามารถช่วยสร้าง
ยอดขายให้เพิม่ มากขึน้ ได้
2. ในธุรกิจของการบริการด้านน้ามันควรมีการส่งเสริมการตลาดไปในแนวทางไหน ถึงจะ
ทาให้ยอดขายเพิม่ ขึน้
3. พนักงานทีด่ ี ควรมีคุณสมบัตอิ ย่างไรบ้าง
4. ความคิดเห็นทีว่ ่าควรมีระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างไร เพื่อทาให้
พนักงานสร้างยอดขายให้เพิม่ ขึน้
5. ความคิดเห็นว่าธุรกิจของการบริการด้านน้ ามันควรมีการบริการทีเ่ พิม่ เติมจากเดิม
หรือไม่ อย่างไร
6. บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วหรือยัง
7. ความคิดเห็นเกีย่ วกับราคาของผลิตภัณฑ์นนั ้ มีความเหมาะสมมากหรือน้อยเพียงใด
8. ภาพโดยรวมของบริษทั ฯของคุณนัน้ มีความพร้อมกว่าคู่แข่งหรือไม่ อย่างไร
9. พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เพียงพอหรือไม่
10. ความคิดเห็นทีว่ ่าบริษทั ฯมีพนักงานทีเ่ พียงพอต่อการให้บริการหรือไม่
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ประวัติผศ้ ู ึกษา
นางสาวปิยภัค กุลวานิชไชยนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2530 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี การศึกษา 2552
และกาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2553

