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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการแขงขันของบริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณโอราเคิล : กรณีศึกษา บริษัท
วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุที่สงผลกระทบตอการทํากําไรของผลิตภัณฑโอราเคิล
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจ ระดับ
ปฏิบัติการและกลยุทธทางการตลาด
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตัวแทนจําหนายอุปกรณทางดานไอที
และกลยุทธการบริการลูกคาสัมพันธเพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษัทไว
โดยมีวิธีการศึกษา ตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู
ศึกษาไดทําการคนควาขอมูลตางๆทั้งขอมูลปฐมภูมิ ที่เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร
ของบริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด และลูกคาของบริษัท เพื่อนําบทสัมภาษณมากําหนดกล
ยุทธ และนอกจากนี้ยังมีการคนควาขอมูลทุตยภูมิ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมาจากการคนควาจาก
เว็บไซต บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการใชเครื่องมือทางกลยุทธในการวิเคราะหปจจัย
ภายในและภายนอกแลวทําการกําหนดกลยุทธ
ซึ่งผลการศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเจริญเติบโตดวยการ
พัฒนาตลาด กลยุทธระดับธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตางทางดานการใหบริการ และ
กลยุทธระดับหนาที่ คือ กลยุทธการตลาดเพื่อขยายตลาดไปตลาดกลุม ภาคเอกชน การศึกษา

จ
และกลุมโรงพยาบาล และใชกลยุทธการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไวเพื่อรักษาสวนแบง
เดิม โดยใชกลยุทธการพัฒนาตลาด มุงกลุมลูกคาใหม ทั้งนี้เพราะวามีโอกาสในการขาย ยังมี
คูแขงเขามาแขงขันนอย โดยจะกําหนดตําแหนงทางการตลาดเปนบริษัทตัวแทนจําหนายโอรา
เคิลที่มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศดวยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ โดยจะทําการ
สรางแบรนดผานบุคลากรของบริษัทเปนผูสื่อสารตรงไปยังกลุมลูกคาที่เปนทั้งกลุม SI และกลุม
End-User
จากนั้นจะใชกลยุทธการสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา โดยการสราง
ปฏิสัมพันธกับลูกคาตลอดเวลา ไดแก การจัดงานสัมนา การจัดอบรมเกี่ยวกับสินคา การจัดงาน
เลี้ยงขอบคุณลูกคา และการใหพนักงานขาย และฝายบริการหลังการขายเขาไปเยี่ยมลูกคาอยาง
สม่ําเสมอตลอดจนเสริมสรางความจงรักภักดีของลูกคาโดยการใหสิทธิพิเศษตางๆในเรื่องของ
การใหราคาที่พิเศษ การจัดการสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อมากขึ้น เงื่อนไขการ
ชําระเงินที่ ดึงดูดใจ รวมถึงการใหบริการหลังการขายที่เนนในเรื่องคุณภาพการใหบริการที่
แตกตางคูแขงในเรื่องของบระยะเวลาในการแกปญหาที่รวดเร็วกวา เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคา
ไว รักษาสวนแบงตลาดของบริษัท ซึ่งจะสงผลตอสามารถในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันและความสามารถในการทํากําไรใหแก บริษัทไดอยางยั่งยืน

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ประสบความสําเร็จไดดวยความกรุณาและการให
คําปรึกษา จาก อาจารย ประทานพร โภภาจิตตวัฒนะ อาจารยที่ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา
แกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ รวมทั้ง อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ และ
อาจารย ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบ
รายงานการคนควาอิสระนี้ และทานอาจารย ในสาขาการตลาดทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ
และแนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา ดังนั้นทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทานตางๆเหลานี้เปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท
และขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆนองๆ ในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอด
ระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองฉบับนี้ รวมทั้งคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พรอมทั้งขอขอบพระคุณผูประกอบการในสายงานตางๆ ที่
เสียสละเวลาในการใหสัมภาษณและใหขอมูลโดยละเอียดรวมทั้งผูที่อํานวยความสะดวกทาน
อื่นๆดวย
ขอขอบพระคุณผูบริหารบริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด และลูกคาจากบริษัทตางๆ
ทุกๆทาน ที่สละเวลาใหสัมภาษณขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยในครั้งนี้
สุด ท า ยนี้ ท างผู จัด ทํ า หวั งเป น อย า งยิ่ ง วา การศึ ก ษาคน คว าด ว ยตนเองฉบั บ นี้ จะเป น
ประโยชนสําหรับทานที่สนใจเพื่อนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 องคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร
ชื่อองคกร บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด
ภาพรวมองคกรและลักษณะธุรกิขขององคกร
บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Business
to
Business คือการมุงขายสินคาแกลูกคาที่เปนองคกร โดยการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และขายตอไปยังบริษัทรับชวงขายหรือที่เรีกยวา System Integrator (SI)
ปจจุบันบริษัทดําเนินกิจการในรูปแบบของการเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distribution) การใหบริการปรึกษา และออกแบบการติดตั้งระบบ รวมถึง
การใหบริการหลังการขาย บริการซอมบํารุงรักษา (Maintenance Service Support)
บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด เปนบริษัทที่รวมทุนระหวางบริษัท วี เน็ทแคปปตอล
จํากัด และ บริษัท เดอะ แวลลู ซิสเต็มส จํากัด ซึ่งมีสัดสวนของผูถือหุนรอยละ 85% และ รอย
ละ 15% ตามลําดับ ดวยวัตถุประสงคในการเปนผูนําในการใหบริการที่ปรึกษาทางดานไอทีใน
ประเทศไทย ในปจจุบันบริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัดไดรับสิทธิ์ในการเปนผูจัดจําหนาย
สินคา ซัน โอราเคิล ตั้งแตป ค.ศ. 2001
บริษัทฯ ไดจัดทีมงานผูมีความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในการใหคําแนะนําและ
บริการลูกคา อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดจําหนายสินคาโดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน F5 และ Riverbed รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวของจากประเทศสิงค
โปร ECS Asia และบริษัทอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่มีความสามารถและเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทั้งดานฮารดแวรและซอฟทแวร ซึ่งผานการฝกอบรมและรับรองจากบริษัท ซัน โอรา
เคิล (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้เพื่อชวยลูกคาในการออกแบบ พัฒนา และสรางโซลูชั่นที่สามารถ
นํามาใชไดจริงในองคกร
นอกจากที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด า นเทคนิ ค ยั ง มี ที ม งานที่ ส ามารถออกแบบ
โซลู ชั่ น เพื่ อ ตอบโจทย ที่ ต รงตามความต อ งการของลู ก ค า ซึ่ ง บริ ษั ท ฯมั่ น ใจว า ทั ก ษะและ
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ความสามารถเหลานี้จะชวยใหลูกคาสามารถนําโซลูชั่นไปใชในองคกรหรือปรับใหเขากับกลยุทธ
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน “The Leader of IT Enterprise Distributor” การเปนผูนําทางบริษัทตัวแทน
จําหนายอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานคอมพิมเตอร
พันธกิจ ใหการสนับสนุนคูคา รวมถึงเห็นผลประโยขนของคูคาเปนหลักในการเดินหนา
ประกอบธุรกิจไปดวยกัน อยางแข็งแรงและมั่นคง พรอมหาผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพมาเสริม
เพื่อรองรับการเปนผูนําระบบไอทีอยางครบวงจร ขณะเดียวกันมีจุดยืนชัดเจนในการเปนผูแทน
จําหนายโดยการไมทําการคาขายโดยตรงกับลูกคาผูใชงานสุดทาย (End User)
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
1. การเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑทางดานไอทีที่มีประสิทธิภาพแกคูคา
2. การใหบริการปรึกษาเรื่องการออกแบบและวางระบบทางดานไอทีแกลูกคาองคกร
ชั้นนํา โดยผูเชี่ยวชาญ
3. การใหบริการหลังการขายโดยมีทีมงานเอนจิเนีย โดยดําเนินการติดตั้งและแกไข
ปญหาเมื่ออุปกรณมีปญหา

ภาพที่ 1.1 แสดงองคประกอบธุรกิจของบริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด
ที่มา : บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด
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บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี การโครงสรางการบริหารองคกรดังนี้

Managing Director
HR/MKT/Admin

Sale Director

Presale Director

Technical Director

Sale Manager

Presale Manager

TC Manager

Staff

Staff

Staff

F&A Director

FN Manager

Staff

ภาพที่ 1.2 แสดงแผนผังการบริหารองคของบริษัทวินทคอม เทคโนโลยี จํากัด
ที่มา : บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด
จากการจัดโครงสรางองคกรของ บริษัทไดแบงแผนกออกเปน 5 แผนก คือ แผนกขาย
(Sale) แผนก presale แผนก Technical แผนกการเงินและการบัญชี และแผนกประสานงาน
ภายในองคกร ซึ่งแตละแผนกจะมีหนาที่ในการดําเนินการที่ชัดเจนดังตอไปนี้
แผนกขาย (Sale) มีหนาที่ในการหาโอกาสในการขาย และบริการงานโครงการตั้งแต
เปดการขายจนกระทั่งปดการขาย และการบริการหลังการขาย ซึ่งในแผนกขายก็จะมีการแบง
ทีมงานขายออกเปน 2 กลุมตามผลิตภัณฑของบริษัท คือ ทีมขายสินคา Oracle Hardware ทีม
ขายสินคา Oracle Software และทีมขายสินคา Network และทีมขายสินคา software
Symantec เพื่อใหเกิดความชํานาญของพนักงานขายในแตละสินคา โดยพนักงานขายแตละทีม
จะตองมีความรูและความเชี่ยวชาญของสินคานั้นๆ และบริษัทจะมีการสงพนักงานไปฝกอบรม
เรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตนเองรับผิดชอบทั้งภายในองคกร และภายนอกองคกร
ซึ่งนอกจากจะมีการแบงทีมขายตามประเภทสินคาแลว ในทีมขายแตละทีมก็จะมีการ
กําหนดพื้นที่การขายตามประเภทธุรกิจของลูกค า เพราะผูบ ริหารเชื่ อว าประเภทธุรกิจและ
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วัฒนธรรมการซื้อของลูกคาแตละรายมีความแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจึงแบงพนักงานขายตาม
พื้นที่ขายเพื่อใหเกิดความชํานาญในการขาย ในเรื่องของการเจรจรตอรองและขั้นตอนการขาย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
Presale (ที่ปรึกษาทางดานระบบคอมพิวเตอร) มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาและแนะนํา
รวมถึงการนําเสนอสินคาใหแกลูกคา โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และคุมคาที่สุดแก
ลูกคา โดยลักษณะการแบงทีมงานภายในจะมีลักษณะเดียวกันกับพนักงานขาย คือจะมีการแบง
ตามประเภทสินคาและตามประเภทธุรกิจของลูกคาตามลําดับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงสุด
Technical (ผูใหบริการหลังการขาย) มีหนาที่ใหบริการลูกคาหลังการขายโดยเริ่มตั้งแต
รับขอมูลเกี่ยวกับโครงการในสวนของขอมูลลูกคา ขอมูลสินคา วันเวลาในการสงสินคาและการ
ติ ดตั้ ง เมื่ อได รับ ข อมู ล แล ว จะทํ า การวางแผนการติดตั้ งโดยจะมี เ อกสารสงให ลู ก คาที่ ชื่ อว า
Implementation plan เพื่อแจงใหลูกคาทราบวาจะทําอะไร อยางไร เริ่มเมื่อไหร และใชเวลากี่วัน
จึงจะเสร็จ เพื่อใหลูกคาทราบและสามารถวางแผนการทํางานอื่นๆได และหลังจากทําการติดตั้ง
เสร็จสิ้นแลว ทางแผนกนี้จะมีอีกหนาที่ คือการใหบริการเมื่ออุปกรณมีปญหาและลูกคาตองการ
ความชวยเหลือชี้แนะตางๆ ซึ่งพนักงานในฝายนี้จะเปนมากที่จะตองมีความเชี่ยวชาญในสินคา
ตางๆที่บริษัทจัดจําหนาย ดังนั้นทางผูบริหารจึงกําหนดนโยบายแกฝายสรรหาสรรพยากรบุคคล
โดยผูที่จะเขามาทํางานในตําแหนงนี้จะตองมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้เพื่อให
เกิดประสทธิภาพและประสิทธิผลสุงสุด และสรางความพึงพอใจแกลูกคามากที่สุด
F&A (Financial and Accounting) มีหนาที่ในการพยากรการใชเงินและดําเนินการเรื่อง
เอกสารการสั่งซื้อสินคา และการเก็บเงินจากลูกคา รวมถึงการกําหนดเครดิตทางการคาแกลูกคา
แตละราย และเรื่องเอกสารการเบิกจายเงินในสวนภายในบริษัทและติดตอกับ Suppliers ตางๆที่
ทําธุรกิจรวมกับบริษัท
MKT/HR/Admin มีหนาที่ในการบริการแกแผนกตางๆในเรื่องของเอกสารขอมูลตางๆ ใน
สวนของฝายบริการงานบุคคลจะอยูในฝายนี้ซึ่งมีหนาที่ในการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ และ
ความสามารถเขามาทงานในบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีแก
พนักงานตางๆ และการดูแลในเรื่องขอวสวัสดิการตางๆแกพนักงานในบริษัท
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ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
สินคาและบริการที่ทางบริษัทฯจัดจําหนายมี ดังตอไปนี้
Oracle Hardware บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัดไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัด
จําหนายผลิตภัณฑ โอราเคิลตั้งแตเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2001 เปนตนมา ในกลุมผลิตภัณฑ
เซฟเวอรและเซอรวิสระดับ เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยสําหรับระบบธุรกิจขนาดใหญ (Enterprise
Server) บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส เริ่มกอตั้งในป 1982 ดวยวิสัยทัศน “The Network is the
Computer” และเปาหมายในการเปนผูนําในการผูจัดจําหนายฮารดแวร, ซอฟแวร, และเซอรวิส
เนื่องจากโอราเคิล เซฟเวอร ไดถูกออกแบบการทํางานที่มีความสมดุลทางดานเทคโนโลยีใหมี
ความสามารถในการขยายระบบ, ความยืดหยุนของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะของ
ระบบ ดวยสถาปตยกรรมแบบ Ultra SPARC ที่สามารถทําการเพิ่มขยายระบบไดโดยไมตองมี
การปดระบบ และดวยเทคโนโลยี Solaris ที่เปน Operating System ของ Sun ก็สามารถจัดการ
ทรัพยากรระบบใหมีความเสถียรมากขึ้นรวมทั้งรองรับ Application ที่เคย Run บน Solaris
กอนหนานี้ ดวย Technology Binary Compatibility ดังนั้นการเลือกใชระบบของ ซัน ไมโครซิส
เต็มส จึงชวยใหระบบนั้นสามารถ Run ระบบงานไดอยางตอเนื่องในระยะยาว โดยไมจําเปน
จะตองซื้อ Server ใหม เมื่อมีเทคโนโลยีของ CPU ใหม หรือ Operating System ใหม ซึ่งระบบ
ของ Sun Microsystems สามารถรองรับในสวนนี้ไดเปนอยางดี

F5 เปนอุปกรณทางไอที ที่มีความสามารถที่จะชวยในการ Load balance ทําใหการ
ทํางานของ Application server มีประสิทธฺภาพสูงที่สุด นอกจากนั้น F5 มีโซลูชั่นของการทํา
Disaster Recovery Site โดยจะมี โมเดลที่ชวยสามารถทําการสลับการทํางานของอุปกรณ
application server จาก DC site ไปยัง DR site ไดโดยที่ผูที่ดูแลระบบไมตองทําอะไร

Riverbed คือ อุปกรณ WAN Optimizer อยางหนึ่ง ซึ่งจะชวยเสริมประสิทธิภาพแบนวิธ
ที่ลูกคา มีอยู ใ ห ส ามารถใช ง านไดอย า งรวดเร็ ว ยิ่ งขึ้ นโดยการใชงานนั้ น เราจะตองมี อุป กรณ
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Riverbed ทั้งสองฝงของ WAN link จึงจะสามารถใชงานได มิเชนนั้นถาติดตั้งเพียงแคฝงเดียว
ก็จะไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได การทํางานของ Riverbed นั้นถือไดวา เปนการทํางานบน
L4 ใน OSI Model ซึ่งในอนาคตอาจมีการทํางานในชั้นที่สูงขึ้น
Hitachi Storage เปนอุปกรณดานการเก็บขอมูลเพื่อความปลอดภัยและงายตอการ
เรียกใชขอมูลของลูกคาผูใช เปนสินคาที่ทางบริษัทเริ่มเปนตัวแทนจําหนาย ซึ่งจะประกอบไป
ดวยอุปกรณดานการจัดกับขอมูลหรือที่เรียกวา Storage ซึ่งมีดวยกันหลายรุน โดยเริ่มตั้งแต
ระดับธุรกิจ SME ไปจนถึงรุนสําหรับองคกรขนาดใหญ ซึ่งจะขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูลที่แตละ
องคกรนั้นใหความสําคัญในการจัดเก็บ และเรียกใช

Symantec เปนสินคาประเภทซอฟแวรที่ชวยในการบริหารจัดเก็บขอมูลและการ
เรียกใชขอมูล นอกจากนี้ยังสามามารถชวยในเรื่องของการตั้งศูนยขอมูลสํารอง โดยคุณสมบัติ
ของซอฟแวรนี้จะชวยในการสงขอมูลระหวางศูนยใหเปนไปตามปริมาณขอมูลที่ตองการ และ
เวลาที่กําหนดไว
Maintenance Service การใหบริการในเรื่องของการติดตั้ง การใหการชวยเหลือ
เมื่ อ อุ ป กรณ มี ป ญ หาต า งๆโดยเอนจิ เ นี ย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและผ า นการอบรมจนได รั บ ใบ
ประกาศณียบัตรจากเจาของผลิตภัณฑ ซึ่งในการบริการหลังการขายนี้ถือวาเปนสวนสําคัญใน
การสรางความพึงพอใจแกลูกคา บริษัทจึงใหความสําคัญในแผนกนี้มากโดยการพยายามหา
พนักงานที่มีประสบการณและความสามารถในการทํางานในจํานวนที่เพียงพอของลูกคาใน
ปจจุบัน
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสัดสวนของยอดขายของสินคาและบริการทั้งหมด
ที่มา : บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด
จากแผนภูมิที่ 1.1 พบวายอดขายทั้งหมดของบริษัท รอยละ 64 จะเปนยอดขายที่มาจาก
การขายสินคาโอราเคิล รองลงมาคือ service maintenance รอยละ 20 ซึ่งจะประกอบไปดวย
service maintenance จากสินคาโอราเคิลประมาณ รอยละ 90 โดยบริษัทพยายาที่จะเพิ่ม
ยอดขายในสินคาโอราเคิลใหมากขึ้นทุกป เพราะดวยเหตุผลจากขอทุกลงระหวางบริษัทและโอ
ราเคิลในการ commit เรื่องยอดขาย และดวยความตองการของตลาดในอุปกรณโอราเคิลมีสูง
กวาอุปกรณอื่นๆที่ทางบริษัทจัดจําหนาย
ในสวนสินคาอื่นๆที่บริษัทจัดจําหนาย บริษัทมีความพยายามในการสรางยอดขายให
สูงขึ้น ซึ่งบริษัทจะใชกลุมสินคานี้มาเปดตลาดใหม กับลูกคารายใหมใหกับบริษัท และขายใน
ตลาดลูกคารายเดิมเปนเปนโซลูชั่นมากยิ่งขึ้น สวนเหตุผลที่ทําใหยอดขายของสินคาที่ไมใชโอรา
เคิล
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ตารางที่ 1.1 แสดงยอดขายของผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายตั้งแตป 2550 – 2552
หนวย ลานบาท
Product
Type
Level
Sun Oracle Hardware Distributer
Hardware Distributer
F5
Hardware Distributer
Riverbed
Hardware Gold Partner
Hitachi
Software Gold Partner
Symantec
Vintcom
Maintenance Service
ที่มา : บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด

ป 2550
280
16
12
120

ป 2551
390
36
24
30
120

ป 2552
512
48
32
8
40
160

จากตารางที่ 1.1 อธิบายยอดขายสินคาและบริการทั้งหมดของของบริษัทตั้งแตป 2550
จนถึงป 2552 พบวายอดขายสวนมากจะเปนยอดขายที่มาจากการขายสินคาโอราเคิลซึ่งมี
ยอดขายเพิ่มขึ้น และในสินคามียอดขายเพิ่มขึ้นเดียวกันเนื่องมาจากยอดที่ซัพพลายเออรตั้งไว
ในการขายแตละป
กลุมลูกคาหลัก สวนแบงการตลาด ขององคกรในปจจุบัน
สําหรับผลิตภัณฑ Oracle ที่ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายนั้น มีนโยบายการขายผาน
ลูกคาที่เปนตัวแทนขายเทานั้น ดังนั้นลูกคาของบริษัทคือ
บริษัทตัวแทนขาย (System Integrator)
บริษัทตัวแทนขาย หมายถึง บริษัทที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบไอทีและขาย
สินคาโดยตรงใหแกกลุมผูใชคนสุดทาย (End-User) ซึ่งโดยปกติแลวบริษัทตัวแทนขาย แตละ
รายจะเปนผูที่ติดตอเขาไปพบลูกคาคาผูซื้อสินคาไปใชโดยเพื่อรับคําปรึกษาหรือเก็บขอมูลจาก
ทาง ลูกคาผูซื้อไปใช ในสวนของความตองการการใชงานผลิตภัณฑจากนั้นบริษัทตัวแทนขายก็
จะนําขอมูลที่ไดดังกลาวมาติดตอกับบริษัทฯ เพื่อมาปรึกษาเรื่องการออกแบบ และการวางแผน
ระบบ เพื่อการนําเสนอสินคารวมถึงเรื่องการติดตั้ง
แตในขณะเดียวกันบริษัทก็ใหความสําคัญแกลูกคาผูซื้อไปใช หมายถึง บริษัทที่มีความ
ตองการใชผลิตภัณฑทางดานไอทีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ธุรกิจขององคกรนั้นๆดําเนินตอไป
ไดอยางราบรื่น ซึ่งโดยปกติลูกคาผูใชรายสุดทายนั้นจะเรียกใชบริการผานทางบริษัทตัวแทนขาย
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Supplier

บริษัท

ตัวแทน

ผูใช

Sun

F5

Vintcom

SI

End User

Riverbed

Distributor1

SI

End User

Hitachi

Symante

Distributor1

SI

End User

End User

End User

ภาพที่ 1.3 แสดงขั้นตอนการนําเสนอสินคาของบริษัทในแตละโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินการขายในแตละโครงการ
ในกระบวนการขายสินคาในแตละโครงการจะประกอบดวยผูที่เกี่ยวของ 4 สวน ไดแก
ผูใชสินคา (End-User), ตัวแทนขาย (System Integrator), ตัวแทนจําหนาย (Distributor) และ
บริษัทเจาของผลิตภัณฑ (Supplier) ซึ่งจะอธิบายตั้งแตขั้นตอนแรกของการขายดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูใชสินคามีความตองการในการใชสินคา ซึ่งอาจจะเกิดจากความตองการซื้อ
อุปกรณใหมเนื่องจากอุปกรณเกาชํารุด ความตองการเพิ่มขยายอุปกรณเดิมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หรือ การตองการใชเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งลูกคาอาจจะคนควาหาขอมูลเอง หรืออาจจะ
มีการปรึกษาผานทางบริษัทตัวแทนขาย ซึ่งเมื่อผูใชสินคาทราบถึงความตองการชัดเจนแลว จะ
มีการเรียกบริษัทตัวแทนขายเขามานําเสนอสินคาที่สามารถตอบสนองตอความตองการนั้นๆ
โดยผูใชสินคาจะออกเอกสารที่เรียกวา RFP (Request for Proposal) เพื่อใหทางบริษัทตัวแทน
ขายไปหาสินคาในตลาดที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของลูกคา
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อบริษัทตัวแทนขายได RFP แลวก็จะดูวาอุปกรณดังกลาวที่ลูกคาตองการนั้น
ตรงกับสินคาที่บริษัทใดจัดจําหนายก็จะติดตอไปที่บริษัทนั้นเพื่อขอราคา เชนถาหากพบวา
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ฮารดแวรของโอราเคิลที่บริษัทจัดจําหนาย มีคุณสมบัติตรงตามที่ทางลูกคาตองการจึงติดตอให
บริษัท เสนอราคา พร อมทั้งเอกสารยืนยันวาฮารดแวรดังกลาวมีคุ ณสมบัติต รงตามที่ ลูกคา
ตองการจริงๆ
ขั้นตอนที่ 3 กอนที่บริษัทจะเสนอราคาใหตัวแทนขาย ทีม presale ของบริษัทจะทําการ
comply spec และทําการ configuration ฮารดแวร ซึ่งหลังจากนั้นพนักงานขายจะตองสง
configuration นี้ไปขอสวนลดจากทางเจาของผลิตภัณฑ เพื่อใหไดราคาที่สามารถแขงขันกับ
ฮารดแวรคูแขงได
ขั้นตอนที่ 4 ในกรณีที่มีฮารดแวรหลายยี่หอมีคุณสมบัติตรงกับทางที่ลูกคาตองการ ทางลูกคาก็
อาจจะมีการเรียกตัวแทนขายเขาไปพรีเซนตถึงคุณสมบัติของฮารดแวร เพื่อใหลูกคาตัดสินใจ
ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะมีการทําซ้ําหลายรอบเนื่องจากกลยุทธของคูแขงรายอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อบริษัทผูใชงานตัดสินใจเลือกเปนฮารดแวรของโอราเคิลแลว จะเรียกบริษัท
ผูแทนขายเขาไปทําการตอรองราคาครั้งสุดทาย
ขั้นตอนที่ 6 หลังจากผูแทนขายตกลงเรื่องราคากับทางผูใชเรียบรอยและจะทําการออกใบสั่ง
สินคามาที่บริษัท และบริษัทจะทําการสั่งสินคาจากทางบริษัทเจาของผลิตภัณฑ ซึ่งระยะเวลาใน
การรอสินคาโดยปกติประมาณไมเกิน 45 วัน เมื่อฮารดแวรมาถึงทางทีมเอนจิเนียจะทําการ
ติดตั้งตามขอตกลงและพนักงานขายจะวางใบเรียกเก็บเงินกับทางตัวแทนขาย
การแบงสวนทางการตลาดของบริษัท
การแบงสวนตลาดของลูกคาผูใชรายสุดทาย
โดยปกติแลวบริษัทฯจะแบงตลาดลูกคาออกเปนประเภทของกิจการลูกคาที่ใชผลิตภัณฑ
สุดทาย ซึ่งจะแบงออกไดดังตอไปนี้
1. ลูกคากลุมรัฐบาล (Government) ไดแกลูกคาที่เปนราชการ กระทรวง ทบวง กรม
หนวยงานภาครัฐตางๆ เชน กรมสรรพกร กรมศุลกากร กรมตํารวจ
2. ลูกคากลุมการสื่อสาร(Telco) ไดแกลูกคาที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร เชน TOT,
CAT กสท ทรู ดีแทค เอไอเอส
3. ลูกคากลุมการเงิน (FSI) ไดแกลูกคากลุมธนาคาร เกี่ยวกับการเงิน ประกันภัย
ประกันชีวิต เชน ธนาคารทิสโก บัตรเครดิตเคที่ซี กรุงเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
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4. ลูกคาอื่นๆ ไดแกลูกคาบริษัทเอกทั่วไป เชน จ็อบท็อปกัน ทีซีฟารมาคิวติคอล
(เรดบูล) บริษัท เสริมสุข (มหาชน) จํากัด
40

37
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30

30
25
20
15
10

22

27

25

FSI
Territory

4

2
ป2550

Telco

19

17

14

12

Gov

23

19

5
0

35

ป2551

5

3
ป2552

ป2553

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงกําไรจากการประกอบการของบริษัทฯ โดยแบงตามกลุมลูกคาตั้งแตป
2550 จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 หนวยลานบาท
ที่มา : บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด
จากแผนภูมิที่ 1.2 พบวากําไรสวนใหญของบริษัทจะอยูในสวนตลาด government และมี
อัตราการเพิ่มขึ้นทุกปจากป 2550 – 2552 แตในป 2553 ยอดขายจากตลาด government
ลดลง แตยังเปนสัดสวนที่มากกวาตลาดอื่น เนื่องมาบริษัทไดแพการเสนอราคาจากโครงการ
ใหญในตลาดนี้ 2 โครงการ และมีแกประมาณ 10 โครงการที่ถูกเลื่อนการตัดสินใจออกไป
เนื่องมาจากที่คูแขงพยายามแกไข TOR จึงทําใหการประกาศซื้อขายตองเลื่อนออกไป และ
สาเหตุอีกประการหนึ่งคือการแขงขันที่สูงขึ้น มีคูแขงเขามาเสนอราคาจํานวนมากขึ้นทําให
บริษัทจึงตองพยายาลดราคาเพื่อใหชนะการประมูลซื้อสินคาในแตละครั้ง
ในสวนของตลาด Teco พบวา กําไรแตละปขึ้นลงสลับกัน เนื่องจากวาจํานวนลูกคาใน
ตลาดมีอยูนอยรายซึ่งและแตละโครงการจะมีมูลคาโครงการสูงตั้งแตหลักสิบลานไปจนถึงหลัก
รอยลาน ทําใหเมื่อบริษัทชนะการประมูลกําไรจาการขายสินคาจะมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ใน
ขณะเดียวกันเมื่อบริษัทแพการประมูลบริษัทก็ขาดกําไรเปนจํานวนที่มากเชนกัน
เมื่อพิจารณาถึงตลาด FSI อันไดแกลูกคาธนาคารและการเงินตางๆ กําไรจากการขาย
สินคาเขาตลาดนี้เพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากขอกําหนดจากทางธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องของ
การบริการความเสี่ยงดังนั้นสถาบันทางการเงินแตละรายจึงตองลงทุนทางเทคโนโลยีสนเทศมาก
ยิ่งขึ้น และการแขงขันในเรื่องของการใหบริการของลูกคาในกลุมสถาบันทางการเงินทําใหแตละ
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สถาบั นพยายามที่ จะหาเทคโนโลยีมาชวยรองรับการทํางานเพิ่มมากยิ่ งขึ้น ซึ่งมูล คาแต ล ะ
โครงการในตลาดนี้เริ่มตั้งแตหลักลาน จนถึงหลักสิบลาน และลูกคามีการจัดซื้อตลอดทั้งป
ในสวนของ Territory ซึ่งไดแกกลุมบริษัทเอกชน และรวมถึงโรงพยาบาลและสถานศึกษา
ซึ่งมีกําไรสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกป เนื่องจากมีการลงทุนทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โครงการในตลาด
นี้สวนใหญจะมีมูลคาตั้งหลักแสนไปจนถึงหลักสิบลาน ขึ้นอยูกับขนาดธุรกิจนั้นๆ
การแบงสวนตลาดของตัวแทนขาย (SI: System Integrator)
บริษัทฯจะแบงสวนตลาดจากยอดขายที่บริษัทฯขายใหในแตละ SI ซึ่ง SI รายใหญๆที่ทํา
การติดตอซื้อขายกับทางบริษัทฯ ไดแก Samart, Songkhla Finishin, AIT, Teletrol One,
STTC, Fujitsu และ Chanwanich
ตารางที่ 1.2 แสดงรายชื่อบริษัท SI หลักยอดขายและกลุมลูกคา End User ของป 2553
บริษัทตัวแทนขาย(SI)
Samart
Songkhla Finishing
AIT
STTC
Teletrol One
Fujitsu
Chanwanich
อื่นๆ
รวม

ยอดขาย
13%
17%
15%
14%
11%
7%
11%
12%
100%

End User
Telco, Government
Government
Telco,Governemnt,Territory
Government
Government
Government,Telco,FSI
Government
All Industrial

จากตารางที่ 1.2 พบวายอดขายสวนใหญของบริษัทจะมาจากลูกคาที่เปน SI อยูเพียง
ไมกี่ราย บริษัทจึงพยายามที่จะรักษาระดับความสัมพันธของ SI เหลานี้ เนื่องจากวาถาบริษัทใด
เปลี่ยนใจไปซื้อสินคาจากบริษัทคูแขงจะทําใหรายไดของบริษัทหายเปนจํานวนที่สูง
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สภาพตลาดการแขงขัน คูแขงขัน อุตสาหกรรมไอที
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ในป 2552 จากการสํารวจของศูนยเทคโนโนโลยีอิเลคทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) พบวามูลคาตลาดของกลุมผลิตภัณฑคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทยอยูที่ประมาณ 257,146 ลานบาท และคาดวาในป 2553 ตลาดของกลุมผลิตภัณฑ
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเติบโตอยูที่รอยละ 10.5 โดยคิดมูลคาเปน 284,049
ลานบาท
ตารางที่ 1.3 มูลคาตลาดของกลุมผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศป 2551-2553
กลุมผลิตภัณฑ
1. คอมพิวเตอรฮารดแวร
2. คอมพิวเตอรซอฟแวร
3. การบริการดานคอมพิวเตอร
มูลคาตลาด(ไมรวมอุปกรณสื่อสารประเภทขอมูล)
4. อุปกรณสื่อสารประเภทขอมูล
รวมมูลคาตลาด

2551
มูลคา
68,159
56,616
21,536
146,311
53,569
199,880

2552
รอยละ
34,10%
28.30%
10.70%
73.10%
26.90%
100%

มูลคา
75,720
62,397
24,981
163,638
59,868
223,506

2553
รอยละ
33.90%
28.20%
11.20%
73.30%
27.80%
100%

มูลคา
80,869
64,365
48,372
193,606
63,450
258,146

รอยละ
31.45%
25.03%
18.81%
75.29%
24.71%
100%

ที่มา : สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
ขอมูลทางดานทีเกี่ยวกับ Supplier ของบริษัท
นายแอนดรูว ลิม ผูอํานวยการอาวุโส ฝายขายระบบประจําภูมิภาคอาเซียน บริษัท ออรา
เคิล คอรปอเรชั่น กลาวถึงกลยุทธการทําตลาดภายหลังควบรวมกิจการกับซัน ไมโครซิสเต็มส
เสร็จสมบูรณวา หลัง การควบรวมแลวเสร็จสงผลใหผลิตภัณฑของออราเคิลครบสมบูรณ ทั้ง
ซอฟตแวร และฮารดแวร สามารถตอบสนองกลุมลูกคาองคกรขนาดใหญ โดยเฉพาะหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนทั้งธนาคาร และโทรคมนาคม ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก
ปจจุบันโครงสรางองคกรของออราเคิลแบงออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1.กลุมฟวชั่น
มิดเดิล แวร 2.กลุมแอปพลิเคชัน 3.กลุมระบบงานหรือซิสเต็มส โดยมีเซิรฟเวอรและสตอเรจ
ของซันอยูภายใตการทําตลาดของกลุมนี้ และกลุมที่ 4 คือ กลุมเทคโนโลยี ซึ่งเปนธุรกิจหลัก
ของออราเคิลคือซอฟตแวรฐานขอมูล หรือดาตาเบส
สําหรับแผนการทําตลาด ออราเคิลจะเนน การจัดกิจกรรมสําหรับผลิตภัณฑออราเคิลบวก
กับผลิตภัณฑซัน ดวยการจัดโรดโชวทั่วโลก พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพดาตา
เซ็นเตอร โดยจะเปดตัวดาตาเซ็นเตอรรุนอนาคตภายใตชื่อ “Global Next-Generation
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Data Center Efficiency” รวมถึงการประชุมสุดยอดดานสตอเรจ (Storage Summit) พรอมเผย
ถึงกลยุทธผลิตภัณฑออราเคิล + ซัน และสาธิตการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อรองรับดาตาเซ็นเต
อรประสิทธิภาพสูง
ทั้งนี้ การโรดโชวดาตาเซ็นเตอรรุนอนาคต เริ่มที่สิงคโปรไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.
2553 ที่ผานมา โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ เกือบ 100 กิจกรรม และอีกกวา 35 ประเทศในชวง
ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมดานสตอเรจ ประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นทั่วโลกเกือบ 100 กิจกรรม โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม ไปจนถึง
เดือนพฤศจิกายน 2554
นายแอนดรูว ลิมกลาววา กลยุทธของออราเคิลจะนําเสนอระบบเซิรฟเวอรและสตอเรจ
แบบครบวงจร โดยจะใหความสําคัญเรื่องการใหความชวยเหลือแกลูกคาในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรดาตาเซ็นเตอรอยางเต็มศักยภาพ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการปรับ
ขนาดแอปพลิเคชันเพื่อชวยลดคาใช จายและเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ ควบคูไปกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีการผนวกรวมระบบและเวอรชวลไลเซชัน รวมถึง
การปรับใชระบบคลาวดรุนอนาคตและการจัดการระบบอยางครบวงจร
“กลยุทธผลิตภัณฑออราเคิลบวกซันจะมุงเนนการนําเสนอนวัตกรรมผาน การผนวกรวม
ทรัพยากรในทุกระดับของดาตาเซ็นเตอร ตั้งแตแอปพลิเคชันไปจนถึงดิสก โดยจะนําเสนอ
ซอฟตแวรธุรกิจและฮารดแวรที่หลากหลาย”
สินคาที่โอราเคิลจัดจําหนายในปจจุบัน
โอราเคิลแบงสินคาออกเปน 5 สวนไดแก

ภาพที่ 1.4 แสดงสินคาทั้งหมดที่โอราเคิลจําหนาย
ที่มา : จากเว็บไซต www.oracle.com
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1. Applications คือ ซอฟแวรในการบริหารงานตางๆเพื่อชวยใหธุรกิจของลูกคาดําเนินไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก อีอารพี ซัพพลายเชน อีเมลล และอื่นๆ
2. Middleware คือ ซอฟแวรที่ชวยทํางานรวมกับการทํางานของ application เพื่อใหเกิด
ความสามารถในการทํางานสูงสุดโดยเปนตัวกลางในการระหวาง Application และระบบ ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยหลายประเภทตามลักษณะของงานที่แตกตางกัน และขนาดของธุรกิจของลูกคา
3. Database คือ ซอฟแวรที่ชวยในการจัดเก็บ และเรียกใชขอมูล โดยในสวนนี้ถือเปน
ธุรกิจหลักของโอราเคิล เนื่องจากยอดรายไดสวยใหญมาจากการขาย Database ซึ่งนอกจาก
database ที่โอราเคิลพัฒนาขึ้นมาเองแลว โอราเคิลไดซื้อกิจการของบริษัทซอฟแวร database
มาไวเพื่อความสามารถในการขายทุกระดับของธุรกิจลูกคา
4. Operating Systems & Virtual Machine คือ ระบบปฏิบัติการที่ชวยควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณอารดแวรใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถควบคุมการใช Resource
ของฮารดแวรใหกับการทํางานของ application ตาง
5. Server & Storage คือ อุปกรณฮารดแวรที่ประกอบไปดวยอุปกรณประมวลและและ
อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล ซึ่งมีการพัฒนาออกมาเปนรุนตางๆใหตรงกับการทํางานของ
Application ที่จะนํามาทํางานบนเครื่องเซฟเวอรน้ัน และในแตละประเภทยังแบงออกเปนรุน
ตามขนาดและจํานวนของซีพียู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดี โดย
ปจจุบัน ซีพียูที่โอราเคิลจําหนายมี 3 ประเภทคือ Intel/AMD , SPARC และ Cooltreade
เปรียบเทียบขอแตกตางของโอราเคิลและสินคาแบรนดคูแขง
ซึ่งผลจากการควบรวมกิจการของโอราเคิลนั้น สิ่งที่เห็นไดชัด คือ การเปน Total Solution
โดยโอราเคิลจะมีสินคาครบทุกอยางในคลาดสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานคอมพิวเตอร
ซึ่งจะแตกตางจากคูแขงแตละรายของโอราเคิล ซึ่งถือเปนจุดแข็งที่สําคัญสําหรับการแขงขันของ
โอราเคิล
ตารางที่ 1.4 แสดงการเปรียบเทียบสินคาโอราเคิลกับคูแขง

ที่มา : จากเว็บไซต www.oracle.com
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โอราเคิลจะมีสินคาครบทุกอยาง แตคูแขงอยางไอบีเอ็มนั้นจะไมมีในสวนของ Vertical
Apps และ Horizontal Apps และในสวนของ Virtualization ก็ยังไมสมบูรณเทากับโอราเคิล
สวนทางดานไมโครซอฟ จะขาดในเรื่องของอุปกรณฮารดแวร ที่ประกอบดวย server และ
storage และในสวนของ Vertical Apps สวน HP นั้นเปนบริษัทที่เนนขายฮารดแวร จึงจะขาดใน
สวนของซอฟแวร และคูแขงรายสุดทาย ไดแก SAP ซึ่งเปนบริษัทที่จัดจําหนายซอฟแวรอีอารพี
เพียงอยางเดียว โดยมีจุดแข็งที่ ซอฟแวรสามารถปรับแตงใหเขาไดกับทุกองคกรธุรกิจและมี
โมดูลครบตามตรงตามความตองการของลูกคา จึงคูแขงหลักทางดานซอฟแวรโอราเคิลอีอารพี
แตในบางโครงการทาง SAP มีการนําเอาซอฟแวรดาตาเบสของโอราเคิลไปรวมกับอีอารพีของ
ตนเองเพื่อใหเกิดประสทธิภาพที่ดีขึ้นดวย
ผลกระทบจากการควบรวมกิจการของโอราเคิลที่มีผลการทํางานของบริษัท
จากการควบรวมกิ จ การของโอราเคิ ล ทํ า ให เ กิ ด ผลประทบต อ บริ ษั ท ทั้ ง ในด า นที่ เ ป น
ประโยชน และผลกระทบที่ทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย หรือเปนอุปสรรคตอการทํางานมาก
ขึ้น ไดแก
การเปลี่ยนแปลงทางดานสินคา
1. การเปนโซลูชั่นมากขึ้น เนื่องจากแตกอนบริษัทสามารถขายไดแตฮารดแวร แตหลังจาก
การควบรวมทํ าให บริษัท มีโอกาสขายสินคาในส วนที่เปนซอฟแวร มากยิ่งขึ้น ทําใหบ ริษัท มี
รายไดมากยิ่งขึ้น และมีลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น
2. มีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆเพิ่มขึ้นมีโดยมีการลงทุนทางดาน R&D ทําใหมีสินคาใหม
เกิดขึ้นเชน server รุน T3, Storage7000 Series, Switch10GB และไดมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานของซีพียูที่มีความเร็วสูงขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีการ bundle ดาตาเบส
และฮารดแวรเขาดวยกัน โดยใชชื่อวา “EXADATA” หรือ bundle web application กับ
ฮารดแวรโดยใชชื่อวา “EXALOGIC” ซึ่งไดรับความสนใจจากกลุมลูกคาที่มีธุรกิจขนาดใหญเปน
จํานวนมาก เชนกลุมธนาคาร และกลุมตลาดสื่อสาร เพนื่องจากมีความเสถียรสูง ประสิทธฺภาพ
การทํางานสูง แตราคาถูกกวาเมื่อซื้อแยกกันระหวาฮารดแวรและซอฟแวร
การเปลี่ยนแปลงทางดานราคา
1. โอราเคิลไดมีการปรับราคา list price ลงมาใหต่ําลง แตในเรื่องของการใหสวนลดจะ
นอยลงกวาเดิม คือ สวนลดสูงสุดที่เคยไดประมาณ 60% จะเหลือแค 25% เทานั้น ซึ่งภาพรวม
ราคาจะยังคงไมแตกตางจากราคาเกามากนัก แตจะมีผลสําหรับลูกคาที่มีความออนไหวในเรื่อง
ของการใหสวนลด
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2. ในเรื่องของการขายสินคา หลังจากการควบรวมโอราเคิลมีนโยบายในการขายสินคาเปน
เงินบาทซึ่งแตกตางจากเมื่อกอนที่บริษัทตองทําการซื้อขายสินคาเปน USD แตสิ่งที่เปน
ผลกระทบมากที่สุดคือ การกําหนดคาเงินไวที่ 34.53 บาทตอ 1USD ซึ่งแตกตางจากมูลคา
exchange rate ตลาด ทําใหบริษัทมีตนทุนสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชองทางในการจัดจําหนาย
1. หลังจากการควบรวมกิจการแลวโอราเคิลไดลดจํานวนตัวแทนจําหนายจาก 5 ราย
เหลือเพียง 2 ราย ซึ่งบริษัทก็เปนหนึ่งในนั้น ทําใหเกิดขอดีในเรื่องของจํานวนคูแขงที่เปนแบ
รนดสินคาเดียวกันลดลง
2. โอราเคิลไดจัดใหมีนโยบายการซื้อขายสินคาโดยดิสทริบิวเตอรจะตองขายผานบริษัท
SI เทานั้นไมสามารถขายตรงใหกับ end-user ได ดังนั้นบริษัทจะมีขอไดเปรียบทางดานความ
ไววางใจจากลูกคา SI เนื่องจากวาบริษัทเองก็มีนโยบายในการสินคาผาน SI เทานั้นไมตองการ
ขายตรงไปที่ end-user ทําใหบริษัทมีกลุมลูกคาที่เปน SI อยูจํานวนมาก
การเปลี่ยนแปลงทางดานการสงเสริมการตลาด
1. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมทางดานการตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยทางโอราเคิลจะจัดงาน
แสดงเทคโนโลยีหลายครั้ง มีการทํากิจกรรมประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดกระแสการ
รับรูเกี่ยวกับโอราเคิลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวาผลจากการควบรวมกิจการทําใหภาพลักษณของโอ
ราเคิลฮารดแวรยลง เพราะลูกคากลัววาโอราเคิลซื้อซันไปเพื่อทิ้ง หรือตัดออกไปจากตลาดไอที
ซึ่ ง โอราเคิ ล เองพยายามที่ จ ะสร า งภาพลั ก ษณ ใ ห ดี ขึ้ น โดยการลงข า วกั บ ทุ ก สื่ อ เพื่ อ ชี้ ง แจง
นโยบายและจุดยืนตางๆ เพื่อใหเกิดความไววางใจของคูคาที่มีตอโอราเคิลมากยิ่งขึ้น
2. ในเรื่องของการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายทางโอราเคิลเองจะใหเงินเพื่อการสนับสนุน
งานขายแกทางตัวแทนจําหนายเพื่อใหมาบริหารจัดการแคมเปญตางๆเอง ซึ่งจะแตกตางจาก
เมื่อกอนที่ทางซันจะเปนผูที่ดูแลรับผิดชอบไดเรื่องนี้ ซึ่งทําใหเกิดผลดีแกบริษัท คือ บริษัท
สามารถเลือกที่จะการสงเสริมการขายในลักษณะที่ตรงตามความตองการของลูกคาแตละราย
เพื่อชวยกระตุนยอดขาย เพราะวัฒนธรรมทางการซื้อสินคาของบริษํท SI แตละรายนั้นแตกตาง
กัน ในการบริการแคมเปญจึงตองทําใหแตกตางกันดวย
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สภาพการแขงขัน และคูแขงขันหลักของบริษัท
คูแขงขันหลักของบริษัท
การจัดประเภทของคูแขงของบริษัทจะแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ
1. คูแขงภายในแบรนดเดียวกัน คือ คูแขงที่จัดจําหนายสินคาภายใตแบรนดเดียวกัน
Sun Oracle ซึ่งไดแก บริษัท เฟริสลอจิก ยิปอนซอย เอ็มเฟค แวลูซิสเต็ม
ตางรางที่ 1.5 แสดงการเปรียบเทียบคูแขงที่เปนตัวแทนขาย Sun Oracle
Sun
เฟริส
เอ็มเฟค
แวลู
วินทคอม
ยิป
Oracle’s
Distributor
ก ลุ ม ลู ก ค า มุงขายผาน SI มุงขาย End-User มุงขายผาน SI ที่ มุงขาย End-User มุงขายผาน SI
เป น บริ ษั ท เครื อ
เปาหมาย
เดียวกัน
ร ะ ย ะ เ ว ล า เปน ตัวแทนราย เปนตัวแทนรายแรก เป น ตั ว แทนราย เป น ตั ว แทนราย เป น ตั ว แทนราย
แ ต กํ า ลั ง จ ะ ห ม ด แรก
แรก แต กํ า ลั ง จะ แรก แต กํ า ลั ง จะ
สุดทาย
ก า ร เ ป น
สั ญ ญ า เ ดื อ น
หมดสั ญ ญาเดื อ น หมดสั ญ ญาเดื อ น
มกราคม 2554
มกราคม 2554
มกราคม 2554
ตัวแทนขาย
สิ น ค า แ ล ะ Entry-Enterprise Entry-Enterprise Entry-Enterprise Entry-Enterprise Entry-Midrange
รวมตั้ ง การติ ด ตั้ ง รวมตั้ ง การติ ด ตั้ ง รวมตั้งการติดตั้ง รวมตั้ ง การติ ด ตั้ ง รวมตั้ ง การติ ด ตั้ ง
บริการ
และดูแลรักษาหลัง และดู แ ลรั ก ษาหลั ง และดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า
ทําเลที่ตั้ง

การขาย
การขาย
อยู ใ นย า นธุ ร กิ จ ไ ม ไ ด อ ยุ ใ น ย า น
ก า ร เ ดิ น ท า ง ธุรกิจ
สะดวก

หลังการขาย
อยู ใ นย า นธุ ร กิ จ
ก า ร เ ดิ น ท า ง
สะดวก

หลังการขาย
อยู ใ นย า นธุ ร กิ จ
ก า ร เ ดิ น ท า ง
สะดวก

หลังการขาย
อยู ใ นย า นธุ ร กิ จ
ก า ร เ ดิ น ท า ง
สะดวก

จากตารางที่ 1.8 พบวาในป 2554 จะเหลือโอราเคิลจะเหลือตัวแทนขายเพียง 2 บริษัท
ไดแก บริษัท F และบริษัทวินทคอม ดังนั้นจึงมีการเปรียบเทียบทางดานตางๆ เพิ่มเติม
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1.6 แสดงขอเปรียบเทียบทางการแขงขันของบริษัทเฟรส
Sun Oracle’s Distributor
กอตั้งเมื่อ
จํานวนพนักงาน
กลยุทธสินคาและบริการ
ระดับของการเปน
Distributor
กลยุทธชองทางการจัด
จําหนาย
กลยุทธการตั้งราคา
กลยุทธสงเสริมการขาย
การบริการหลังการขาย

ลักษณะลูกคา
ความไววางใจของลูกคา SI
ยอดขายในป 2553
ประเภทของตลาดที่มุงขาย
กลยุทธในป 2554

วินทคอม

เฟริส

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2546

64 คน

200 คน

Oracle,Symantec,F5,Riverbed และ Oracle และ Symantec
Hitachi
Value Added Ditributor
Value Added Distributor

ขายผาน SI เทานั้น

GP 8-10% ตอโครงการ

ขายผ า น SI
แต ยั ง คงมี ค วาม
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ บริ ษั ท SI ในเครื อ
เดียวกัน
GP 10-15% ตอโครงการ

เนนที่ SI มากกวา end-user

เนนที่ end-user มากกวา SI

ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยมี call
center รับเรื่องการแจงปญหาการใช
ง า น มี เ อ น จิ เ นี ย ใ ห บ ริ ก า ร ทั่ ว
ประเทศโดยมี ศู น ย บ ริ ก ารกระจาย
อยูตามตางจังหวัดทั่วประเทศ
เปน SI เกือบทั้งหมด

ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยมี call
center รับเรื่องการแจงปญหาการใช
งาน มีเอนจิเนียใหบริการทั่วประเทศ
โดยมี ศู น ย บ ริ ก ารกระจายอยู ต าม
ตางจังหวัดทั่วประเทศ
เปน end-user เกือบทั้งหมด

มีสูงมาก
1,000 ลานบาท

ลูกคายังไมคอยมั่นใจ ความไววางใจ
ต่ํา
1,350 ลานบาท

กลุ ม ตลาดราชการ ลองลงมาคื อ
กลุมตลาดโทรคมนาคม
มุงรักษาฐานลูกคา SI เดิมและมุงหา
ลู ก ค า SI
รายใหม สร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับทาง Distributor
ที่หมดวาระการขายสินคาโอราเคิล

กลุมตลาดธุรกิจธนาคารรองลงมาคือ
กลุมตลาดราชการ
มุ ง สร า งภาพลั ก ษณ ใ หม โ ดยการ
พยายามเปน Ditributor ที่ขายผาน SI
โดยมี ก ารปรั บ ผั ง โครงสร า งองค ก ร
ใหม

จากตารางการเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขงพบวาบริษัทไดเปรียบบริษัท F ในเรื่องของ
ความไววางใจของลูกคา SI และจํานวนลูกคา SI เนื่องมาจากบริษัทมุงเนนการขายสินคาผาน
บริษัท SI มาตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจการเปนตัวแทนจไหนายโอราเคิล แตบริษัท F กอตั้ง
โดยการเปนตัวแทนจําหนายโดยเนนที่การขายผาน end-user ทําให SI สวนมากจะมองวา
บริษัท F นั้นเปนคูแขงของตนเอง ทําใหบริษัท F ตองพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธตามให
เหมาะสมกับนโยบายที่ทางโอราเคิลกําหนด คือจะตองขายผาน SI เทานั้น บริษัท F จึงตองมี
การลงทุนในเรื่องของการประชาสัมพันธการปรับรูปแบบของบริษัท
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2. คูแขงภายนอกตางแบรนดกันไดแก HP,IBM และDELL ซึ่งบริษัทเหลานี้ก็จะมี
บริษัทที่เปนตัวแทนจําหนายเชนกัน

1.2 ปญหา และลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
เนื่องจากการเขามาของคูแขงทั้งแบรนดสินคาเดียวกันและตางแบรนดกัน จึงทําใหเกิด
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อตองการแยงสวนแบงการตลาดที่มีอยูอยางจํากัด
ดังนั้น การดําเนินธุรกิจ ของบริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด ไดมีการสรุปประเด็น
ปญหาตางๆ ไวได ดังนี้
1.2.1 ปจจุบันการแขงขันในตลาดไอทีสูงขึ้น ทําใหความสามารถในการทํากําไรลดลง
1.2.2 บริษัทไดรับผลกระทบจากการที่โอราเคิลมาซื้อกิจการของซัน ไมโครซิสเตมส ทํา
ใหบริษัทตองรับเงื่อนไขขอตกลงในเรื่องของยอดขายเพิ่มมากขึ้น 100% ซึ่งบริษัท ยังไมมีการ
เตรียมการรับมือกับผลกระทบนี้ ซึ่งถาหากบริษัททํายอดไมถึงตามที่ตกลงกัน บริษัทฯ อาจจะ
โดนถอดออกจากการเปนตัวแทนจําหนายโอราเคิล
1.2.3 เนื่องจากการกําหนดนโยบายของโอราเคิลในเรื่องการของการขายโดยดิสทริบิว
เตอรไมสามารถขายตรงใหกับลูกคาไดอีกตอไป จะตองขายผานกับทาง SI เทานั้นทําใหบริษัท
คูแขงมีการปรับกลยุทธเพื่อเขามาแยงฐานลูกคาของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงตองหาวิธีในการ
รักษาฐานลูกคาที่เปน SI และพยายามหาลูกคา SI รายใหมๆ เขามาเปนฐานลูกคาเพื่อใหไดมา
ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน
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200
0
ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

แผนภูมิที่ 1.3 ประวัติการขายของ Oracle โดยเปรียบเทียบจากยอดขายที่บริษัทฯกําหนดกับ
ยอดขายที่ทําได ตั้งแตป 2550 ถึง 2553 หนวย ลานบาท
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ตั้งแตป 2007 – 2010 พบวายอดการขาย (Target Sale) ที่ทางบริษัทฯกําหนดไวใหกับทีม
เซลลนั้นมีตัวเลขสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งที่มาของตัวเลขดังกลาวนั้นทางผูบริหารจะพิจารณาจาก 3
สวนดวยกันคือ ยอดที่ทางเจาของผลิตภัณฑกําหนดใหกับทางบริษัทฯ ซึ่งเปนขอตกลงการเปน
ตัวแทนจําหนายในแตละป อีกสวนหนึ่งคือยอดขายปกอนๆ ของทีมขาย และสุดทายคือโปรเจค
pipeline ที่พนักงานขายแตละคนทําไว ซึ่งผูบริหารจะนําตัวเลขทั้ง 3 สวนดังกลาวมาพิจาณา
และกําหนดเปนยอดขายเปาหมายใหแกทีมขายในแตละป
ในสวนของยอดขายที่ทําไดจริง(Actual Sale) ตั้งแตป 2007 จนถึงป 2010 พบวา
ยอดขายที่ทีมขายทําได นั้นสู งขึ้ นทุกป แตไมถึงเปาหมายที่ท างบริษั ท กําหนดไว เนื่ องจาก
อุปสรรคที่เกิดจากปญหาทางการแขงขันตางๆ
ทางดานตนทุน (Cost) จากแตละปพบวาตนทุนนั้นสูงขึ้นทุกๆป โดยบริษัทฯ เปนทํา
ตัวแทนจําหนายสินคาโอราเคิล ซึ่งตนทุนดังกลาวนั้นจะเกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อสินคาจากทาง
โอราเคิล และตนทุนดังกลาวแปรผันตามจํานวนโครงการ และมูลคาของแคละโครงการ
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40
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0
ป2550
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ป2553

แผนภูมิที่ 1.4 แสดงประวัติการกําไรที่บริษัทฯ กําหนดไวและกําไรที่ทําไดสําหรับผลิตภัณฑ
Oracle หนวยลานบาท
ป 2550- 2551 พบวาจํานวนกําไรที่ทีมขายทําไดมากกวาจํานวนกําไรที่ทางบริษัท
กําหนดไว โดยมีสาเหตุมากจากการที่มีคูแขงเขามาแขงขันในลูกคา (End-User) แตละโครงการ
จํานวนไมมาก
ป 2551 – 2552 พบวาจํานวนกําไรเริ่มลดลงเนื่องมาจากวาจํานวนโปรเจคลดลง
เนื่องจากลูกคาบางรายเปลี่ยนใจไปใชสินคาแบรนดอื่นๆที่บริษัทฯไมไดเปนตัวแทนจัดจําหนาย
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ป 2552 – 2553 พบวาอัตราจํานวนลดลงในอัตราที่มากกวาปกอนๆ ซึ่งสาเหตุมาจาก
โครงการที่มีมูลคาสูงๆบางโครงนั้น มีการเลื่อน และหยุดชะงัก อันเนื่องมาจากมีคูแขงทั้งในแบ
รนดเดียวกันและตางแบรนดพยายามที่จะเขามาแขงขันโดยใชกลุยทธตางๆ จนทําใหลูกคา
เจาของโครงการตองใชเวลาในการตัดสินใจนานขึ้น และอีกสาเหตุเนื่องมาจากการที่บริษัทฯไม
สามารถเสนอขายสินคาไดตามราคาที่ลูกคาตองการในโครงการที่มีมูลคาสูง
ตารางที่ 1.7 แสดงยอดขายและกําไรของผลิตภัณฑ Oracle ตั้งแตป 2007-2010หนวยลานบาท
Year

Target
Sale

Target
GP

%GP

Actual
Sale

Actual GP % GP%

2007 500

50

10%

400

55

13%

2008 700

70

10%

600

73

12%

2009 900

90

10%

800

80

10%

2010 1100

110

10%

1000

86

8%

จากขอมูลพบวาขอมูลในสวนขอ %Actual GP หรืออัตราการทํากําไรที่ทําไดจริง นั้นมี
อัตราลดลงเรื่อยๆ สืบเนื่องมาจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
1.3 ความสําคัญ และผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
ปญหาที่เกิดขึ้นมีความสําคัญกับองคกร คือ จากเดิมบริษัทฯสามารถดําเนินกิจการมากได
โดยสามารถทํากําไรไดอัตราเฉลี่ย15 -25 % ตอโปรเจค แตในปจจุบันเนื่องดวยสภาวะการ
แข งขั นที่ สูงขึ้ น คุแขงมากขึ้ นทํา ใหเ กิดการแขงขันด านตัวราคาของผลิต ภัณฑ สูงขึ้น ทํา ให
ความสามารถในการทํากําไรลดลงเหลือ 7-15% ตอโปรเจค แมวาผลประกอบการดีขึ้นแตยัง
ไม ไ ด เ ป น ไปตามเป า หมายที่ ท างบริ ษั ท กํ า หนดไว ขณะที่ ลู ก ค า มี ท างเลื อ กมายิ่ ง ขึ้ น มี ก าร
เปลี่ยนไปใชบริการจากบริษัทอื่นไดงาย ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบตางๆ ไดดังนี้
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ผลกระทบระยะสั้น จากความสามารถในการทํากําไรแตละโครงการลดลงเปนผลทําให
ยอดขายไมตรงตามที่คาดการณไวตาม แผนงานประจําป จึงเปนเหตุตองชะลอการลงทุนและ
พัฒนาในดานตางๆ
ผลกระทบระยะกลาง คือ ธุรกิจเติบโตในอัตราที่ลดลง และสูญเสียความสามารถในการ
แขงขัน
ผลกระทบระยะยาว คือ สูญเสียอํานาจในการตอรองกับลูกคา และ Suppliers
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุที่สงผลกระทบตอการทํากําไรของผลิตภัณฑโอราเคิล
1.4.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจ ระดับ
ปฏิบัติการและกลยุทธทางการตลาด
1.4.3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตัวแทนจําหนายอุปกรณทางดานไอที
และกลยุทธการบริการลูกคาสัมพันธเพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษัทไว

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ระยะสั้น
ทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกปญหาใหกับผลิตภัณฑโอราเคิลเพื่อสรางโอกาส
ทางการขายสินคา
ระยะกลาง
พัฒนาความสามารถในการแขงขันกับบริษัทดิสทริบิวเตอรคูแขง โดยสามารถขยายสวน
แบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น และการสรางความสัมพันธใหกับบริษัทตัวแทนจําหนายรายใหม และ
ยกระดับความสัมพันธกับบริษัทตัวแทนจําหนายรายเดิมเพื่อผลักดันสินคาอื่นๆไปจําหนาย
ตอไป
ระยะยาว
เพิ่มความสามารถในการทํากําไร และยอดขายอยางยั่งยืน เพิ่มศักยภาพของบริษัทใหเปน
ที่รูจักในตลาดไอที และทําใหลูกคามีความจงรักภักดีตอบริษัท

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดมีการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการศึกษาและกําหนดกลยุทธ
ทางธุรกิจและกลยทุธทางการตลาดของบริษัท วินทคอม เทคโนโลยี เพื่อความสามารถในการ
ทํากําไรที่มากขึ้นและการแขงขันอยางยั่งยืนในตลาดไอทีไวดังตอไปนี้
สวนที่ 1 หลัก แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ
- กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (External Analysis )
- การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five’s Force Model)
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
- McKinsey 7s Framework
- ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS matrix analysis)
- กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
- กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy )
- กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy )
สวนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
- ทฤษฎีการกําหนดตําแหนงทางการตลาด (STP)
- สวนประสมของการตลาด (Marketing Mix)
- กลยุทธการสรางแบรนด (Brand Strategy)
- กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy)
- ทฤษฎีการบริหารลูกคาสัมพันธ ( Customer Relation Management)
สวนที่ 3 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
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2.1 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
กระบวนการการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนตางๆ ขั้นตอน
ดังนี้คือ (อางถึง Ferrell, Hartline and Lucas, 2002:2)
1. การกําหนดพันธกิจขององคกร
2. การกําหนดกลยุทธระดับบริษัท
3. การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคทางการตลาด
4. กําหนดกลยุทธการตลาด
5. การนํากลยุทธไปปฎิบัติ และการควบคุม
ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธทั้ง 4 ขั้นตอน มีดังนี้
การกําหนดพันธกิจขององคกร (Organization mission)
คําวา”พันธกิจ”(Mission) กับ “วิสัยทัศน” (vision) ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหสามารถทราบได
วา “เราคือใคร และเราจะทําอะไร รวมทั้งเราอยากใหเปนอยางไรในอนาคต (อางถึงWheelmen
and hunger, 1998:11)กลาวคือ พันธกิจขององคกร จะสามารถบอกใหทราบไดวา “ปจจุบันเรา
อยูในธุรกิจอะไร” ขอความจะเปนขอความสั้นๆ กะทัดรัด และชัดเจน เพื่ออธิบายใหทราบถึง
เหตุผล หรือความมุงหมายในการจัดตั้งองคกรขึ้นมา
สวนวิสัยทัศนขององคการ จะบรรยายเพื่อตอบคําถามที่วา “เราตองการที่จะเปนอยางไร
ในอนาคต” จะสังเกตเห็นไดวาองคกรกําลังมุงหนาไปทางใด และองคกรตองการจะไปในทิศทาง
ไหน วิสัยทัศนจึงเปนภาพในอุดมคติที่องคการธุรกิจอยากใหเปนไปในอนาคตนั่นเอง
การวิเคราะหสถานะการณ
(สภาพแวดลอมภายใน ภายนอกและ
การวิเคราะห SWOT
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ภายใน และ
โอกาส อุปสรรค ภายนอก
พันธกิจขององคกร เปาหมาย และ
วัตถุประสงค
กลยุทธระดับธุรกิจ
วัตถุประสงคทางการตลาด

วัตถุประสงคทางการเงิน

วัตถุประสงคทางการผลิต
วัตถุประสงคทางทรัพยากร
วัตถุประสงคหนาทีอ่ ื่นๆ

อางใน : (Ferrell, Hartline, and Lucas, 2002:3

ภาพที่ 2.1 กระบวนการการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
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การกําหนดกลยุทธระดับบริษัท (Corporate strategy)
ทุกองคกรที่ตั้งขึ้นมาจําเปนจะตองมีกลยุทธระดับบริษัท เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดสรร
ทรั พ ยากรของบริ ษั ท เพื่ อ แจกจ า ยไปยั ง แผนกหรื อ ฝ า ยต า งๆ ในองค ก ร โดยที่ ก ลยุ ท ธ จ ะ
แบงแยกตามลักษณะของหนวยกลยุทธธุรกิจ (SBU) ซึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑแตละตัว หรือแต
ละสายผลิตภัณฑแตกตางกันไป การตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตการครอบคลุมของกลยุทธของ
บริษัท
ขอพิจารณที่สําคัญในการเลือกกลยุทธที่จะนํามาทั้งในระดับบริษัท และระดับธุรกิจ คือ
“ขีดความสามารถของบริษัท” เมื่อบริษัทมีขีดความสามารถที่สนองความตองการของลูกคาได
ดีกวาคูแขงขัน เราเรียกลักษณะเชนนี้วา “ขอไดเปรียบทางการแขงขัน”
การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing goals and objectives)
แผนกการตลาด และแผนกอื่นๆ ทั้งหมดภายใตความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจแตละ
หนวย จะตองปฏิบัติหนาที่สนับสนุน และสอดคลองกับพันธกิจ และเปาหมายขององคกร
ลักษณะของวัตถุประสงคที่ดีบางประการ มีดังนี้ (อางถึงโดยChurchill and peter,
1998:87)
1. วัตถุประสงคจะตองเขียนเปนลายลักษณอักษร
2. วัตถุประสงคจะตองมีการกลาวที่ชัดเจน
3. วัตถุประสงคจะตองทาทาย
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (Marketing strategy)
กลยุทธทางการตลาดของบริษัทที่กําหนดขึ้น มีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อใหการใชความ
พยายามทั้งหมดของบริษัทเกิดการประสานงานรวมกัน โดยมุงเนนเพื่อกอใหเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคทางการตลาดที่กําหนดไว กิจกรรมสําคัญในขั้นนี้ประกอบดวย
การเลือกตลาดเปาหมาย (Target market) ที่บริษัทจะขายสินคา และบริการใหตลาดได
ตลาดหนึ่งหรือหลายๆ ตลาด
การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายนั้นๆ อัน
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการจัดจําหนาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนของลูกคาที่อยูตลาดเปาหมายนั้น เพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้น
มากที่สุด ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงปจจัยหลักสําคัญ 4 ประการ คือ
1. กลยุทธที่จัดทําขึ้นจะตองสนองความตองการ และควมมุงหมายของตลาดเปาหมายที่ได
เลือกสรรไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม
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2. กลยุทธจะตองมีความเปนจริงภายใตทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู และสภาพแวดลอมที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น
3. กลยุทธจะตองสอดคลองเปนไปตาม พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร
การนํากลยุทธไปฏิบัติ และควบคุม
ในขั้น นี้ก ารปฏิ บัติ ต ามแผนของการดําเนิ น งานของบริษั ท จะต องเกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด
กิจกรรมตางๆ ตามที่ไดกําหนดไว ลักษณะที่นาสนใจอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับกลยุทธการตลาด
ก็ คื อ ว า องค ก รทุ ก องค ก รอย า งน อ ยจะต อ งมี เ ป า หมายทางการตลาด 2 อย า งคื อ “ตลาด
ภายนอก” และ”ตลาดภายใน” ซึ่งตลาดภายนอกก็คือ “ลูกคา” และตลาดภายในก็คือ “พนักงาน”
แตอยางไรก็ตามการนํากลยุทธใดๆ ไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับความมุงมั่นอุทิศ
ตน และความรูความสามารถของพนักงานในบริษัท หรือตลาดภายในของบริษัทเปนสําคัญ
ขั้นตอนการประเมินผล และการควบคุม ของกระบวนการวางแผนอาจถือเปนขั้นสุดทาย
หรือขั้นเริ่มตนก็ได เพราะมองในแงหนึ่ง การประเมินผลและการควบคุม จะเกิดขึ้นภายหลังการ
นํากลยุทธการตลาดไปปฏิบัติแลว แตอันที่จริงการปฏิบัติตามกลยุทธที่ไดจัดทําขึ้นไมวาใน
รูปแบบใดก็ตาม จะยังไมสมบูรณหากผลการดําเนินงานนั้นยังไมไดรับการประเมิน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)
สภาพแวดลอมภายนอก (External Environments) หมายถึงแรงผลักดันที่อยูภายใน
องคกรที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable) ซึ่งสงผลกระทยตอการบริหารองคการและ
ความสามารถในการบรรลุ เ ป า หมายขององค ก ารอั น ประกอบด ว ยประชากรศาสตร สั ง คม
วั ฒ นธรรม การเมื อ ง กฎหมายและรั ฐ บาล เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การแข ง ขั น ลู ก ค า
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมโลก เปนตน สภาพแวดลอมตัวเดียวกันอาจจะเปนอุปสรรค
ของธุรกิจประเภทหนึ่งแตเปนโอกาสของธุรกิจอีกประเภทหนึ่งก็ได เชน การเพิ่มขึ้นของอัตรา
แลกเปลี่ ย นของค า เงิ น บาท (ค า เงิ น ออ นลง) จะเป น อุป สรรคสํ า หรับ ธุ ร กิจ นํ า เข า สิ นค า จาก
ต า งประเทศเพราะต น ทุ น สู ง ขึ้ น แต เ ป น โอกาสดี สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ส ง ออกโดยใช วั ต ถุ ดิ บ จาก
ภายในประเทศ สภาพแวดลอมภายนอก มีดังนี้
สภาพแวดลอมดานประชากรศาสตร (Demographic Environment) เปนการ
วิเคราะหขอมูลและลักษณะของประชากรศาสตรภายในประเทศวามีลักษณะเปนอยางไร
โดยประกอบดวย เพศ อายุ ระดับรายได การศึกษา ลักษณะครอบครัว ที่อยูอาศัย การเกิดการ
ตายการยายถิ่นฐาน มีสวนกําหนดรุปแบบการดํารงชีวิต การทํางาน การผลิต และการบริโภค
ของประชากรเหลานั้น ซึ่งรูปแบบประชากรที่แตกตางกันจะนําไปสูความตองการผลิตภัณฑและ
บริก ารที่แ ตกต างกั น ตลอดจนอุ ป สรรคและโอกาสตอ ธุ รกิ จที่จ ะนํา ไปสู ก ารกํา นดกลยุท ธ ที่
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แตกตางกันดวย ตัวอยางการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานประชากรศาสตร ไดแก โครงสราง
อายุของประชากร การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิด การยายถิ่นฐาน การลดลงของประชากร
อัตรการแตงงาน อัตราการเกิด การควบคุมอัตราการเกิด และระดับการศึกษาเฉลี่ย
สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Environment) เปน
แรงกดดั น ทั่ ว ไปในสั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การดํ า รงชี วิ ต และพฤติ ก รรมการซื้ อ ของบุ ค คล ซึ่ ง
เกี่ยวของกับชนชั้นทางสังคม (Social Class) กลุมอางอิง (Reference) ครอบครัว (Family) การ
สร า งความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเขา ใจและการปฏิ บั ติ ข องบุ ค คลซึ่ ง กํ า นหด
พฤติ กรรมเปนที่ นิยมกันในสัง คม สภาพแวดลอมดานสัง คมและวั ฒนธรรมจึ งประกอบด ว ย
สถาบันและอิทธิพลอื่นๆที่มีผลตอคานิยมพื้นฐานทางสังคม การับรู ความพอใจ และพฤติกรรม
หรือเปนปจจัยที่เกี่ยวกับประเพณี (Tradition) คานิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ
(Belief) รสนิยม (Taste) และรุปแบบ (Pattern of behavior) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
และสังคมจะมีผลกระทบที่สําคัญตอผลิตภัณฑ การบริการตลาดและลูกคา ปจจัยในการวิเคราะห
สภาพแวดล อ มทางด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมได แ ก การเพิ่ ม ขึ้ น ของมาตรฐานการศึ ก ษา
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว ความไววางใจในรัฐบาล ทัศนคติตอรัฐบาล ทัศนคติตอ
สังคมที่มีตอธุรกิจ การรณรงคการประหยัดพลังงาน และการรับผิดชอบตอสังคม
สภาพแวดลอมทางการเมือง กฏหมายและรัฐบาล (Political Legal and Government)
เปนผลกระทบที่เกิดจากการเมือง การตรงกฏหมายของรัฐบาล ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคลและองคกรธุรกิจ เชน การเพิ่มหรือการเควบคุมโดยรัฐบาล
การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ความมั่นคงของรัฐบาล การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินการคลังของ
ประเทศ ตั ว อย างป จจั ย ในการวิเ คราะห สภาพแวดล อมด า นการเมือ ง กฎหมายและรัฐ บาล
เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล การเคลื่อนไหวทางการเมือง ความสัมพันธกับ
ตางประเทศ
สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economic Environment) ภาวะทางเศรษฐกิจ
และแนวโน ม ทิ ศ ทางของเศรษฐกิ จ จะมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมากต อ ความต อ งการซื้ อ ได แ ก การ
เปลี่ยนแปลงดานผลผลิตประชาชาติ ภาวะเงินเฟอ เศรษฐกิจตกต่ํา อัตราดอกเบี้น รายไดของ
ผูบริโภค ซึ่งมีผลกระทบตอกิจกรรมทางการตลอดขององคการธุรกิจ ปจจุบันเศรษฐกิจมีความ
เชื่อมโยงกันทั่วโลก การวิเคราะหเศรษฐกิจจึงตองพิจาณาทั้งภายในและตางประเทศควบคูกัน
ตัวอยางการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานภาวะเศรษฐกิจ ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตรแลกเปลี่ยน
เงินตรา ดุลการคา บรรยากาศของการลงทุน การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ ปจจัยการนําเขา
และการสงออก
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สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (Technological Environment) เปนปจจัยดาน
เทคโนโลยีที่ประกอบดวย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู เทคนิคเครื่องมือและกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ขบวนการผลิ ต สิ น ค า และบริ ก าร ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนมีอิทธิพลตอการบริหารการจัดการ ปจจัย
ทางดานเทคโนโลยีไดแก เทคโนโลยีของคุแขงโดยเปรีบเทียบกับเทคโนโลยีของบริษัท ระดับ
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การลงทุนทางดานเทคโนโลยีในอนาคต
การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม (Porter’s Five Forces Model of Competition)
ไมเคิล พอรตเตอร(Michael E. Porter) ไดพัฒนาแบบจําลองเพื่อวิเคราะหโครงสรางการ
แขงขันของอุตสาหกรรม โดยมองสภาวะแวดลอมดานการแขงขันอยูในรูปของแรงกดดัน 5
ประการ

คูแขงรายใหม
(New Entrants)
อุปสรรคจากคูแขงรายใหม

ผูจําหยายวัตถุดิบ
(Suppliers)
อํานาจตอรองของผูจําหนาย

คูแขงรายเดิม
(Industry Competitors)
การแขงขันกับคูแขงรายเดิม

ผูชื้อ
(Buyers)
อํานาจตอรองของผูซื้อ

สินคาหรือบริการทนแทน
(Substitutes)
อุปสรรคจากสินคาหรือบริการ

ภาพที่ 2.2 แสดงแบบจําลองโครงสรางการแขงขันในอุตสาหรกรรม (Porter’s Five Forces
Model of Competition)
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อุปสรรคจากคูแขงรายใหม
การเขามาของคูแขงรายใหมในอุตสาหกรรมยอมหมายถึงการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่ง
มักจะกดดันใหตองมีการลดราคาสินคาใหต่ําลง ในขณะที่ตันทุนประกอบการมักจะสูงขึ้นจากการ
แขงขันเพื่อแยงสวนตลาด ไมวาจะเปนการโฆษณาประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงกําไรตอ
หนวยของสินคามักจะลดลงตามไปดวย อยางไรก็ดี คูแขงรายใหมจะเขามาในอุตสาหกรรมได
ยากหรืองายเพียงใดขึ้นอยุกับขอกีดขวางทางการเขามาของคูแขงขัน (Barrier to Entry) อัน
ไดแกการมีตนทุนตอหนวยการผลิตต่ําลงจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Economy of Scale) :
อุปทาน (Supply) ในตลาดกอใหเกิดดารแยงสวนแบงตลาด ซึ่งกระทบตอยอดขายและยอดการ
ผลิตขององคกร อยางไรกี ผูประกอบการเดิมมักมีความไดเปรียบจากจํานวนลูกคาที่มีอยูเดิม
มากกวา ดังนั้น หากอุตสาหกรรมมีขนาดกําลังการผลิตมากขึ้น จะชวยทําใหตนทุนตอหนวย
สินคาต่ํากวส ก็ยิ่งจะทําใหคูแขงใหมเขามาในอุตสาหกรรมนั้นยากขึ้น
ความแตกตางของผลิตภัณฑ ความแตกตางที่ชัดเจนในตัวสินคาหรือบริการจะเกิดเอก
ลักษณะในสายตาของผูบริโภค ไมวาจะเปนคุณภาพการใหบริการหรือเทคโนโลยี
เอกลักษณของแบรนด แบรนดใดที่มีเอกลักษณตรงกับความตองการของผูบริโภคก็มี
โอกาสไดรับความนิยม และลูกคามีความภักดีสูง หรือทําใหลูกคาเชื่อมั่นในตัวสินคาสูง
ความตองการเงินลงทุน ธุรกิจที่ตองการเงินลงทุนสูงมักจะมีขอกัดขวางทางการเขามา
แขงขันสูง
คาใชจายในการเปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่น (Switching Cost) ตันทุนที่เกิดจากการที่ลูกคา
เปลี่ยนใจไปใชสินคาหรือบริการของบริษัทอื่น หากตนทุนดังกลาวสูง ก็จะมีขอกีดขวางของการ
เขามาของคูแขงขันสู
การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายยอมมีตนทุน และ
ใชแวลา ผูประกอบการายเดิมที่อยูในอุตสาหกรรมอยูกอนแลวยอมมทีความไดเปรียบในจุดนี้
การประหยัดเนื่องจากปจจัยอื่น เชนขอไดเปรียบทางดานเทคโนโลยี
นโยบายของรัฐบาล วามีการสงเสรมใหเกิดการเขามาของคูแขงรายใหม หรือคุมครอง
ผูประกอบการรายเดิมเพียงใด
จะเห็นวาหาดอุตสาหกรรมใดยิ่งมีขอกีดขวางการเขามาของคูแขงมาก เมื่อประกอบกบัค
วามชํานาญและประสบการณของผูประกอบการรายเดิม ก็จะยิ่งทําใหคูแขงรายใหมเขามาใน
อุตสาหกรรมนั้นไดยากขึ้น อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีก็เปนโอกาสสําหรับ
คูแขงรายใหมที่จะเขามาในอุตสาหกรรมได
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อํานาจตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ
ผูจําหนาวัตถุดิบสามารถมีผลกระทบตอปริมาณ ราคา คุณภาพของวัตถุดิบ ตลาดจน
การใหบริการที่เกี่ยวของ สิ่งที่เปนปจจัยใหผูจําหนายวัถุดิบแตละรายมีอํานาจตอรองแตกตางกัน
เชน ขอแตกตางระหวางวัตถุดิบจากแตละรายมีวัตถุดิบทดแทนหรือไม ผูประกอบการที่ซื้อ
วัต ถุดิบปริมาณมากย อมมี อํานาจการตอรองสูง ชื่อเสียงของแบรนดของผูจําหน ายวัต ถุ ดิบ
คุณภาพสินคาและบริการของผูจําหนายวัตถุดิบ ความสัมพันธระหวางผูจําหนายวัตถุดิบและ
ผูประกอบการ
อํานาจการตองรองของผูซื้อ
ผู ซื้ อ สามารถมี อํ า นาจต อ รองด า ยราคา หรื อ คุ ณ ภาพที่ ต อ งการได ด ว ป จ จั ย ต อ ไปนี้
ดุลอํานาจ ไดแก จํานวนผูซื้อ สัดสวนยอดื้อตอปริมาณการซื้ อ คาใชจายที่เกิ ดขึ้นหากผูซื้อ
เปลี่ยนใจไปซื้อจากผูปรพกอบการรายอื่น ขอมูลขาวสารที่ผูซื้อไดรับ มีสินคาทดแทนหรือไม
เปนตนความออนไหวตอราคา (Price Sensitivity) ราคาเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อทั้งหมด
ความแตกตางระหวางสินคาจากผูประกอบการแตละราย การจูงใจผูมีอํานาจตัวสินใจซื้อ
อุปสรรคจากสินคาหรือบริการทดแทน
ในธรุกิจที่มีสินคาทดแทนกันได จะมีอขอจํากัดในการกําหนดราคาสินคา โดยไม
เพียงแตเกิดการเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑชนิดเดียวกันแตตางยี่หอเทานั้น แตยังมีการ
เปรียบเทียบสินคาทดทแนอีกดวย ดังนั้น ผูประกอบการจะตองพิจารณาถึงปจจัยตอไปนี้ สราง
ความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ เพื่อเพิ่มคุณคาในสายตาของลูกคา ทําใหผูซื้อตอมีตนทุน
เพิ่มคาใชจายในการเปลี่ยนไปซื้อสินคาหรือบริการทดแทน ความโนมเอียงตอผูซื้อสนคาและ
บริการ การเปลี่ยนแปลงชองทางการจัดจําหนายใหเขาถึงลูกคาไดสะดวกขึ้น
การแขงขันกับคูแขงรายเดิม
ในโลกระบบทุนนิยมเชนปจจุบัน การแขงขันนับวันยิ่งจะมีความรุยแรงขึ้นตามลําดับ ทั้ง
ในดานราคา ขอแตกตางหรือทางดานนวัตกรรมของสินคาหรือบริการ ซึ่งผูประกอบการควร
พิจารณาปจจัยดังตอไปนี้ ขนาดและอัตรการเติบโตของอุตสาหกรรม ตนทุนคงที่และตันทุนแปร
ผัน ขอแตกตางของสินคาหรือบริการ จํานวนผูประกอบการเดิม และผูประกอบการที่มีขนาด
ใกล เ คี ย งกั น ความหลากหลายของผู ป ระกอบการ ความยากในหารถอนตั ว ออกไปจาก
อุตสาหกรรม หากถอนตัวแลวกอใหเกิดความสูญเสียมาก ก็ตองพยายามแขงขันมากขึ้น
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห SWOTเปนการประเมิน จุดแข็ง (Strengths) ,จุดออน(Weaknesses) ,
โอกาส(Opportunities) ,และภัยคุกคาม(Threats) โดยสามารถประเมิณออกมาเปน 2 ลักษณะ
คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกไดแกวิเคราะหโอกาสและภัยคุกคาม อาทิเชนเศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยี สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในไดแก วิเคราะหวิเคราะหจุดออน
และจุดแข็งภายในองคกร อาทิเชน กระบวนการทํา งาน บุคคลกรความสามารถขององคกร
ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จะเกี่ยวของกับสิ่งตางๆดังนี้
S (Strengths) จุดเเข็งดานทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถทางการแขงขัน
ประกอบดวย กลยุทธที่มีอํานาจซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยการใชทักษะที่ดีและความเชี่ยวชาญ
ในขอบเขตที่สําคัญ สภาพการเงินที่แข็งแกรงทรัพยากรทางการเงินที่จะทําใหธุรกิจเติบโตได
ภาพพจนในชื่อตราสินคา/ชื่อเสียงของบริษัทที่มีความแข็งแกรง ผูนําตลาดซึ่งเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางและสามารถจูงใจลูกคาได ความสามารถที่จะสรางขอไดเปรียบจากขนาดการผลิต
และ/หรือมีผลกระทบซึ่งเกิด จากการเรียนรูและประสบการณ เทคโนโลยีของกิจการ/การใช
เทคโนโลยีที่เหนือกวา/ลิขสิทธิ์ที่สําคัญ ความรูความเชี่ยวชาญของบุคคลากรที่เหนือกวาคูแขง
ขอไดเปรียบดานตนทุน การโฆษณาและการสงเสริมการตลาดที่แข็งแกรง ชื่อเสียงที่ดีในการ
ใหบริการลูกคา คุณภาพผลิตภัณฑที่เหนือกวาคูแขง การรวมลงทุนและการรวมมือกันกับธุรกิจ
อื่นเพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยี ความสามารถและ/หรือ ตลาดที่นาสนใจ
W (Weaknesses) จุดออนดานทรัพยากรที่มีศักยภาพและความเสียเปรียบทางการแขงขัน
ประกอบดวย ทิศทางกลยุทธไมชัดเจน สิ่งอํานวยความสะดวกที่ลาสมัย มีภาระหนี้สินมากเกินไป
ตนทุนตอหนวยสูงกวาคูแขงขัน ขาดทักษะหรือความสามารถที่สําคัญบางประการ ขาดความ
ชํ า นาญในการจั ด การ ความสามารถในการสร า งกํ า ไรต่ํ า มี ป ญ หาการดํ า เนิ น การภายใน
ภาพพจนหรือชื่อเสียงตราสินคาออนแอไมเปนที่รูจัก ทักษะการตลาดดอยกวาคูแขง ลักษณะของ
ผลิตภัณฑไมดึงดูดใจลูกคาใหม
O (Opportunities) โอกาสของบริษัทที่มีศักยภาพ ประกอบดวย สามารถใหบริการกลุม
ลูกคาไดมากขึ้นและโอกาสทางการขยายตลาด การขยายสายผลิตภัณฑของบริษัทที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ไดมากขึ้นกวาเดิม
T (Threat) อุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นประกอบดวย การวิเคราะหสินคาทดแทนวามีสินคาใด
สามารถนํามาใชทดแทนได การวิเคราะหวัตถุดิบวาวัตถุดิบเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ มี
ราคาสูงตามการ ผันผวนของราคาตลาดโลกที่ไดรับปจจัยจากการขึ้นราคาน้ํามันและคาเงินบาท
ที่ผันผวน การวิเคราะหคูแขงลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาจากหลายธนาคารเพราะมีลักษณะ
บริการและผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกัน
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McKinsey 7s Framework
แนวคิดนี้ไดรับการเผลแพรเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1980 โดย Robert Waterman Tom
Peters และ Julien Phillips ซึ่งขณะนั้นเปนที่ปรึกษาใหกับบริษัทที่ปรึกษาทางดานการจัดการ
ชื่อ McKinsey โดยในตอนแรกแนวคิดนี้ตองการนําเสนอวาประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจไมได
ขึ้นอยูกับปจจัยทางดานโครงสรางองคกรเพียงอยางเดียว แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ
ของปจจัยตางๆ 7 ประการนี้ จึงตองมีการวิเคราะหวาปจจัยทั้ง 7 ประการขององคกรธุรกิจมี
ลักษณะและสถาณภาพอยางไร โดยที่ปจจัยทั้ง 7 ประกอบดวย

ภาพที่ 2.3 แสดง McKinsey 7s Framework
1.โครสรางองคกร (Structure)
การพิจารณาลักษณะขององคกรมีประโยชนตอการจัดทํากลยุทธขององคกร เนื่องจากถา
โครงสรางองคกรมีความเหมาะสมและสอดคลองตอกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจุดแข็งขององคกร
แตถาโครงสรางขององคกรไมเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจัดออนของ
องคกร
2.กลยุทธขององคกร (Strategy)
กลยุทธขององคกรไดแกกิจกรรมหรือการดําเนินการตางๆภายในองคกรที่ไดถูกวางแผน
ขึ้ น มาเพื่ อ ให ส อดคล อ งและเหมาะสมต อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะแวดล อ มภายในและ
ภายนอกองค ก ร กลยุ ท ธ ข ององค ก รจั ด ทํ า ขึ้ น มาโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ช ว ยให อ งคื ก รมี
ความสามารถในการแข งขั นเหนือ กวาคูแ ข งอื่น ไ กลยุ ท ธขององค ก รนั้นมีค วามสั ม พันธกั บ
โครงสรางองคกรขององคกรอยางใกลชิดเนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรนั้นจะตองเปนไปตาม
กลยุทธขององคกรนั้นๆ
3.ระบบการดําเนินงานขององคกร (Systems)
ระบบภายในองค ก รได แ ก ระบบหรื อ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานภายในองค ก รทั้ ง ที่ เ ป น
ทางการและไมเปนทางการที่ชวยใหองคกรสามารถดําเนินตอไปได เชนระบบดานงบประมาณ
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และระบบบัญชี ระบบในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน ระบบการฝกอบรม ระบบการติดตอสื่อสาร
ระบบหรือขั้นตอนการทํางานเหลานี้จะบงบอกถึงวิธีการทํางานตางๆของคกร
4.ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารงานระดับสูง (Style)
โดยรวมถึงบุคลิกภาพของผูบริหารระดับสูงดวย เนื่องจากการกระทําหรือพฤติกรรมของ
ผูบริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของพนักงานภายในองคืกรมากกวาคําพูดของ
ผูบริหาร
5.สมาชิกในองคกร (Staff)
ประกอบดวยพนักงานทุกระดับภายในองคกร รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมตางๆ ที่
องคกรแสดงและปฏิบัติตอพนักงานภายในองคกร เชน การมอบหมายใหฝายบุคคลเปนผูดูแล
เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานทั้งหมด หรือการที่ผูบริหารระดับสูงเขามาชวยสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานตอพนักงาน
6.ความรูความสามารถขององคกร (Skills)
สิ่งที่องคกรสามารถทําไดดีกวาองคกรอื่นถือวาเปนความรู ความสามารถของพนักงาน
เชน ความสามารถและทักษะขององคกรในการใหบริการลูกคา ความสามารถในดานวิจัยและ
พัฒนา ความสามารถทางดานการตลาด ความสามารถทางดานการเงิน
7.คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values)
ไดแกแนวคิดรวมกัน คานิยม ความคาดหวังขององคกร ซึ่งมักจะไมไดเขียนไวอยางเปน
ทางการ เปนแนวคิดพื้นฐานขององคกรธุรกิจแตละแหง รวมทั้งสิ่งที่ตองการจะใหองคกรเปนใน
อนาคตขางหนา องคกรมีความเปนเลิศในการบริการมักจะมีคานิยมรวมกันที่กอใหเกิดปจจัย
แหงความสําเร็จในการบริหารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ
(ผศ.ดร. พักตรพจง วัฒนสินธุ และ ดร.พสุ เดชะรินทร, 2542: 161)
ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS matrix analysis)
หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และขอจํากัดแลว ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซ
โดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูล
ที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปน
ยุทธศาสตรหรือกยุทธประเภทตาง ๆ
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ตารางที่ 2.1 แสดงทางเลือกของแมททริกซ TOWS เพื่อกําหนดกลยุทธ
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)

จุดออน (W)

โอกาส (O)

1. กลยุทธ (SO)
มีจุดแข็งและมีโอกาส
กลุยุทธรุกกาน

2. กลยุทธ (WO)
มีจุดออนและมีโอกาส
กลยุทธการอนุรักษ

อุปสรรค (T)

3.กลยุทธ (ST)
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค
กลยุทธการแขงขัน

4.กลยุทธ (WT)
มีจุดออนและมีอุปสรรค
กลยุทธการตัง้ รับ

ปจจัยภายนอก

ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตร
และกลยุทธนั้น จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดลอมที่เปน
การระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ สวนการประเมิน
สภาพแวดล อ มที่ เ ป น โอกาสและข อ จํ า กั ด จะเป น การประเมิน ภายนอกองค ก าร กล า วได ว า
ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูกับความสามารถใน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่ละเอียดในทุกแงมุม เพราะถาวิเคราะหไม
ละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธที่ออกมาจะขาดความแหลมคม
2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับ
โอกาส และจุ ด อ อ นกั บ ข อ จํ า กั ด ซึ่ ง ผลของการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ใ นข อ มู ล แต ล ะคู
ดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
2.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่
เปนจุดแข็ง และโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธใน
เชิงรุก ตัวอยาง กรมธนารักษ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ
ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายไดจากการผลิตเหรียญได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนด
ยุทธศาสตรในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตรการรับจางผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและตางประเทศ
2.2 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม
ที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
ในเชิงปองกัน ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่
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เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการ
ปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได ตัวอยาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ
เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสการศึกษาใหแกประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีขอจํากัด คือ
งบประมาณที่ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไมเ พียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหนวยงานของ
ตนเองอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงปองกัน คือ
ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2.3 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม
ที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
ในเชิงแกไข ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไข
จุดออนที่องคการมีอยูได ตัวอยาง ระบบราชการมักมีจุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางานที่ยาว ใช
เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงแกไข คือ ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของ
ราชการใหมากขึ้น (e-Administration)
2.4 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่
เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถ
ควบคุมได ตัวอยาง ประเทศไทย จุดออน คือ ตองนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ ประกอบกับ
พบขอจํากัด คือ ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งหมดนํามากําหนดยุทธศาสตรใน
เชิงรับ คือ ยุทธศาสตรการรณรงคประหยัดพลังงานทั่วประเทศอยางจริงจัง และยุทธศาสตรการ
หาพลังงานทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยูมาใชมากขึ้น
ทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)
หมายถึงการนําทิศทางขององคกรที่กําหนดไวอยางกวางๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนว
ทางการดําเนินงานอนาคตขององคกร โดยการนําเปาหมายโดยรวมขององคกร และการนํา
ขอมูลจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธมากําหนดกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจและกล
ยุทธระดับหนวยงานตอไป
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level) เปนกลยุทธที่พิจารณาถึงภาพรวมขององคกร
ตลอดจนแนวโนมการดําเนินงานในอนาคต เพื่อบรรลุเปาหมายที่องคกรตองการ การขยายตัว
หรือดําเนินการในรูปตางๆ ของลักษณะ ซึ่งโดยทั่วไปกลยุทธระดับองคกรแบงออกเปน 3
ประเภทดังตอไปนี้
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กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธนี้ในการ
ดําเนินงานเพื่อสรางการเจริญเติบโตใหกับธุรกิจ เชน การเพิ่มสวนแบงตลาด การเพิ่มยอดขาย
การลดตนทุน และการเพิ่มกําไร เปนตน โดยกลยุทธการเจริญเติบโตจะมีอยู 2 ลักษณะ
ดังตอไปนี้
1. กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy)
องคกรจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในแตละธุรกิจ เพื่อใหเกิดความเปนเลิศ
ในดานนั้นๆ โดยสามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปนี้
1.1 กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)เปนการขยาย
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสูตลาดใหมดวยผลิตภัณฑเดิม การขยายสาขา ไปพื้นที่
อื่นหรือประเทศอื่น การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น หรือซื้อกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจตามแนวนอน” (Horizontal Integration Strategy)
1.2 กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสู
การจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง”(Backward Integration
Strategy) หรือการขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนายผลิตภัณฑขององคกรแกลูกคาที่เรียกวา “กล
ยุทธการรวมธุรกิจไปขางหนา” (Forward Integration Strategy) โดยกลยุทธนี้จะชวยใหลด
ตนทุนในระยะยาวได และชวยใหองคกรควบคุมการดําเนินงานไดดีขึ้นกลยุทธการเจริญเติบโตที่
มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth Strategy) องคกรกระจายการลงทุนไปใน
หลายธุรกิจ สรางความหลากหลายและความแตกตางในการดําเนินงาน โดยสามารถจําแนก
ออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปนี้
กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) เปนการ
ขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม ซึ่งการใชกลยุทธการ
กระจายธุรกิจแบบเกาะกลุมจะสรางผลกําไรไดมากกวากลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะ
กลุม
กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate Diversification Strategy)
เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในธุรกิจเดิม
กลยุ ท ธ ก ารเจริ ญ เติ บ โตสามารถขยายธุ ร กิ จ ทั้ ง จากภายในองค ก รด า นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑใหม พัฒนาตลาดใหม และขยายตลาดใหม และภายนอกองคกรสามารถทําไดโดย
การซื้อธุรกิจอื่น(Acquisition) การรวมธุรกิจกับองคกรอื่น (Mergers) และการรวมลงทุน (Joint
Venture) ซึ่ง กลยุทธการเจริญเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมใชกันมาก เนื่องจากองคกรสวนใหญมี
ความคิดเห็นวาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จและเปนเสนทางนําไปสูความสําเร็จยิ่งขึ้น
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กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องคกรที่มีการเจริญเติบโตระดับปาน
กลางและสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยกลยุทธการรักษาเสถียรภาพแบงออกเปน 3
กลยุทธดังนี้
1. กลยุทธการยับยั้งหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง(Pause or Proceed with
Caution Strategy) ภายหลังจากที่องคกรไดใชกลยุทธการเจริญเติบโตโดยการเพิ่มหนวยธุรกิจ
ทําใหองคกรอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานขององคกร ควรใชกลยุทธการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือดําเนินการดวยความ
ระมัดระวัง
2. กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เปนการดําเนินงานตามกลยุทธเดิม
เนื่องจากกลยุทธเดิมที่วางแผนไวประสบความสําเร็จดวยดีและสภาพแวดลอมขององคกรไม
เปลี่ยนแปลงองคกรอาจปรับเปาหมายขององคกรตามอัตราเงินเฟอเทานั้น
กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) เปนทางออกของการแกปญหาของ
องคกรที่ไมประสบผลสําเร็จหรือสําหรับธุรกิจที่เขาสูชวงตกต่ําของวงจรชีวิต กลยุทธการตัดทอน
จึงเปนทางเลือกสุดทายขององคกรซึ่งแบงออกเปน 4 กลยุทธดังนี้
1. กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) เปนกลยุทธที่มุงปรับปรุงการดําเนินงานให
กลับสูสภาพปกติ โดยการแกปญหาตองพยายามลดคาใชจายตาง ๆ ลง และทําการปรับ
โครงสรางองคกร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระยะยาว
กลยุทธนี้เหมาะสมกับองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูดสูง
2. กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) หมายถึงการที่องคกรจําหนายสินคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ว นใหญ ใ ห แ ก ลู ก ค า เพี ย งรายเดี ย วทํ า ให ส ถานภาพขององค ก รขึ้ น อยู กั บ ความ
เขมแข็งของลูกคา ซึ่งจะสามารถใชกลยุทธนี้ควบคูกบั กลยุทธอื่นได
3. กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน(Sellout Or Divestment Strategy)เปนวิธีการ
แกปญหาขององคกรที่มีธุรกิจที่ไมสอดคลองกับองคกรโดยรวม หรือธุรกิจที่มีความออนแอหรือมี
ทรัพยากรไมเพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการรวมลงทุนกับธุรกิจอื่นหรือขายธุรกิจนั้นทิ้งไป
กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ(Bankruptcy/Liquidation Strategy) กลยุทธนี้จึง
เปนวิธีสุดทายขององคกรที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินงานเปนหนทางที่จะทําใหธุรกิจ
ขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษาผลประโยชนของผูถือหุนไดดีกวาการปลอยใหลมละลาย
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กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level)
ใชในการดําเนินงานที่มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑหรือบริการของแตละสวน
องคกร ภายในอุตสาหกรรมหรือสวนของตลาดที่องคกรมีสวนรวมอยู ซึ่งกลยุทธระดับธุรกิจและ
เปนการใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการใชประโยชนจากความสามารถจุดแข็ง
ในตลาดผลิตภัณฑบริษัทซึ่งมีการตรวจสอบขอไดเปรียบทางการแขงขันใหเปนปจจุบันอยาง
ตอเนื่องเทานั้นที่สามารถบรรลุความสําเร็จไดระยะยาว ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับกลยุทธระดับธุรกิจ
คือการเลือกที่จะทํากิจกรรมตางๆ ที่แตกตางหรือทําสิ่งที่แตกตางจากคูแขง ซึ่งแบงออกเปนกล
ยุทธตาง ๆ
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level)
จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบรรลุ เ ป า หมายของหน ว ยธุ ร กิ จ หรื อ ขององค ก รอย า งมี
ประสิทธิภาพ เชน การตลาด การเงิน เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ
การเพิ่มยอดขายขององคกร โดยเฉพาะการเปนผูนําหรือผูตามดานเทคโนโลยีซึ่งสงผลตอ
ภาพลักษณและการดําเนินการ
การดําเนินกลยุทธ (Strategic Implement &Choice)
หลังจากที่เลือกกลยุทธในการแขงขันแลว การนํากลยุทธไปดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เนื่องจากตองใชทั้งศาสตรและศิลปะ และเปนการสวนหนึ่ง
การบริหารงาน เชน จัดโครงสรางองคกร และระบบการดําเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนกลยุทธ
การสร า งความสามารถให กั บ บุ ค ลากร การจั ด สรรทรั พ ยากร การจู ง ใจบุ ค ลากรจั ด ระบบ
ผลตอบแทนที่สอดคลอง สรางวัฒนธรรมองคกรและบรรยากาศที่เอื้อตอการดําเนินกลยุทธ
2.2 กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy)
งานของนักการตลาดคือการสรางโปรแกรมทางการตลาด หรือสรางแผนที่จะทําใหบริษัท
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต อ งการ โปรแกรมทางการตลาดประกอบด ว ย เครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ ทาง
การตลาดที่ใชสําหรับตัดสินใจในหลาย ๆ เรื่อง สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนชุด
ของเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใชดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมาย
McCarthy จําแนกเครื่องมือนี้ออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ซึ่งอาจเรียก อีกชื่อหนึ่งวา 4Ps ของ
การตลาด ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนายและการ
กระจายสินคา (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) การตัดสินใจเรื่องสวนประสม
การตลาดจะตองทําเพื่อกระตุนชองทางการคาตลอดจนผูบริโภคคนสุดทาย และเพื่อใหเขาถึง
ชองทางการคา และลูกคาเปาหมาย
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
การวางแผนการตลาดโดยใช 4P กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เปนที่
รูจัก และเปนพื้นฐานที่สุดก็คือการใช 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใชคือ
การวางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมาก
ที่สุด ในบางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ไดทั้งหมดในระยะสั้นก็ไมเปนไร เพราะ
เราสามารถคอยๆปรับกลยุทธจนได สวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุด (4P อาจจเรียก
วา marketing mix) ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑ (Product) ก็คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการ
กําหนดตัว product ใหเหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร เชนตองการน้ําผลไมที่
สะอาด สด ในบรรจุภัณฑถือสะดวก โดยไมสนรสชาติ เราก็ตองทําตามที่ลูกคาตองการ ไมใชวา
เราชอบหวานก็จะพยายามใสน้ําตาลเขาไป แตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทําสินคาใหขายไดมีอยู
1.1 สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปนสิ่งที่ลูกคา
สามารถสั ม ผั ส ได จ ริ ง ว า ต า งกั น และลู ก ค า ตระหนั ก และชอบในแนวทางนี้ เช น คุ ณ สมบั ติ
พิเศษ รูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทน โดยกลุมลูกคาที่เราจะจับก็จะเปน
(niche market)
1.2 สินคาที่มีราคาต่ํา นั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางดานที่ไมสําคัญลงไป เชนสินคาที่
ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไมดีนัก พอใชงานได แตถูกมากๆหรือ สินคาที่เลียนแบบแบรนดดัง
สําหรับนักธุรกิจมือใหมควรเลือกในแนวทาง สรางความแตกตางมากกวาการเปนสินคาราคาถูก
เพราะ หากเปนดานการผลิตแลว รายใหญจะมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวารายยอย แตหากเปน
ดานบริการ เราอาจจะเริ่มตนที่ราคาถูกกอน แลวคอยๆหาตลาดที่รายใหญไม
2. ราคา (Price) ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวา คิดอะไรไมออกก็ลด
ราคาอยางเดียว เพราะการลดราคาสินคาอาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหาอื่นๆยัง
ไมไดรับการแกไข การตั้งราคาในที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ และกลุมเปา
หมายของเรา เชนหากเราขายน้ําผลไมที่จตุจักร ราคาอาจจะตองถูกหนอย แตหากขายที่สยาม
หากตั้งราคาถูกไปเชน 10 บาท กลุมที่เปนเปาหมายอยากใหซื้ออาจจะไมซื้อ แตคนที่ซื้ออาจจะ
เปนคนอีกกลุมซึ่งมีนอยกวา และไมคุมที่จะขายแบบนี้ยิ่งไปกวานั้นหากราคา และรูปลักษณ
สินคาไมเขากัน ลูกคาก็จะเกิดความของใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบงบอก
ภาพลักษณของสินคาที่สําคัญที่สุด อยางไรก็ตาม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอมแลว ราคาที่เรา
ตองการอาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกําหนด
ราคางายตางๆดังนี้
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2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลูกคาจะเต็มใจจาย ซึ่ง
อาจจะไดมาจากการทําการสํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นจากลูกคาเพื่อที่จะนําขอมูลกําหนด
2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซึ่งอาจจะต่ํามากจน
เราจะมีกําไรนอย ดังนั้นหากเราคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณ
ยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพื่อจะไดกําไรตามที่ตั้งเปา แลวมาหาทางลดตนทุนลง
2.3 กําหนดราคาตามตนทุน และกําไร วิธีนี้เปนการคํานวณวาตนทุนของเราอยูที่เทา
ใด แลวบวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก เรา
อาจจําเปนตองมีการทําประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคานั้น
3. การจัดจําหนาย (Place) คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขาย
ไปหลายๆแหง วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวิธี
กระจายสินคานั้นไมใชขายใหมากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวา สินคาของทาน
คืออะไร และกลุมเปา หมายทานคือใคร เชนของใชในระดับบน ควรจะจํากัดการขายไมใหมีมาก
เกินไป เพราะอาจจะทําใหเสียภาพลักษณได สิ่งที่เราควรจะคํานึงอีกอยางของวิธีการกระจาย
สินคาคือ ตนทุนการกระจายสินคา เชนการขายสินคาใน 7-eleven อาจจะกระจายไดทั่วถึง แต
อาจจะมีตนทุนที่สูงกวา
หากจะกลาวถึงธุรกิจที่เปนการขายหนาราน Place ในที่นี้ก็คือ ทําเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ให
เหมาะสมกับสินคาของเราเชนกัน อยางมาบุญครองกับ สยามเซ็นเตอร จะมีกลุมคนเดินที่ตาง
ออก ไป และลักษณะสินคาและราคาก็ไมเหมือนกันดวยทั้งๆที่ตั้งอยูใกลกัน ทานควรขายที่ใดก็
ตองพิจารณาตามลักษณะสินคา
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึง
ลักษณะสินคาของเรา เชนโฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรมที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของ
เราเชนการทําการลดราคาประจําปการจะเลือกทําอะไรก็ตองทําใหเขากับอีก3Pที่ไดกลาวไแลว
หากจะพูดในแงของธุรกิจขนาดยอม การโฆษณาอาจจะเปนสิ่งที่เกินความจําเปนเพราะ
จะต อ งใช เ งิ น จะมากหรื อ น อ ยก็ ขึ้ น กั บ ช อ งทางที่ เ ราจะใช ที่ จ ะดี แ ละอาจจะฟรี คื อ สื่ อ
อิ น เตอร เ นต ซึ่ ง มี ผู ใ ช เ พิ่ ม จํ า นวนขึ้ น มากในแต ล ะป สื่ อ อื่ น ๆที่ ถู ก ๆ ก็ จ ะเป น พวกใบปลิ ว
โปสเตอร หากเปนสื่อทอง ถิ่นก็จะมี รถแห วิทยุทองถิ่น หนังสือพิมพทองถิ่น วิธีในการเลือกสื่อ
นอกจากจะดูเรื่องคาใชจายแลว ควรดูเรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมายดวย เชนหากจะโฆษณาให
กลุมผูใหญโดยเลือกสื่ออินเตอร เนต เพราะฟรี ก็อาจจะเลือกเวบไซตที่ผูใหญเลน ไมใชเวบที่
วัยรุนเขามาคุยกัน เปนตน
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การสงเสริมการตลาด (Promotion) "เปนสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง
องคกรใชเพื่อแจงขาวสารและจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการขององคกรซึ่งตองอาศัย
กระบวนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ"
สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotional Mix) หมายถึง เครื่องมือการติดตอสื่อสาร
ทางการตลาดเพื่อแจงขาวสาร จูงใจตลาด สรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของตลาด สวน
ประสมการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 4 ประการคือ
การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคาหรือบริการโดยไม
ใชพนักงานขาย และตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ" การโฆษณาจึงมีลักษณะเฉพาะ
คือ เปนการเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิดโดยการใชสื่อ และตองการจายเงินคาสื่อโดยผู
อุปถัมภรายการ
การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) "เปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบ
เผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาที่คาดหวัง"
การขายโดยใชพนักงานขาย ถือเปนการ
ติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นที่ใชสงเสริมการ
ขายที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขายและการประชามสัมพันธซึ่ง
สามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อของลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นใน
ชองทางการจัดจําหนายแตละระดับ" หรืออาจหมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นซึ่งใชชวยและเสริมการ
ขายโดยใชพนักงานและการโฆษณา" การสงเสริมการขายอาจใชรวมกับการโฆษณา หรือการ
ขายโดยพนักงานขาย
การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) "การใหขาว เปน
การสงเสริมการขายโดยไมใชบุคคลโดยไมมีการจายเงินจากองคกรที่ไดรับผลประโยชนจากการ
ใหขาวนั้น" การประชาสัมพันธหมายถึง "การติดตอสื่อสารกับกลุมที่เปนลูกคาและไมใชลูกคา
ซึ่งประกอบดวย ประชาชนทั่วไป พนักงานในองคกร ผูถือหุน และหนวยราชการ” หรืออาจ
หมายถึง "ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคกรหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร ใหเกิด
กับกลุมใดกลุมหนึ่ง" การใหขาวจึงเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
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ความสําคัญของการสงเสริมการตลาด
การสงเสริมการตลาดเปนตัวกระตุนความตองการซื้อ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองอาศัย
การส งเสริ มการตลาดในแต ละเครื่องมือดว ยความจําเปนและเหตุผ ลต างๆดังต อไปต อไปนี้
1. ระยะทางระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยูหางไกลกันและจํานวนลูกคาที่คาดหวังก็มีจํานวน
เพิ่ ม ขึ้ น
ด ว ยเหตุ นี้ ทํ า ให ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารทางการตลาดมี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น
2. การติดตอสื่อสารไปยังผูบริโภคนั้นไมเพียงพอ จําเปนตองติดตอสื่อสารโดยผานคนกลาง
โดยต อ งให ข อ มู ล แก ค นกลาง
แล ว คนกลางจะต อ งส ง เสริ ม ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคอี ก ต อ
3. เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงขึ้นไมวาจะเปนการเสนอผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการ
พื้นฐานหรือสนองความตองการดานจิตวิทยาของลูกคาจะทําใหลูกคามีทางเลือกในการซื้อสินคา
มากยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยเหตุ นี้ โ ปรแกรมการส ง เสริ ม ที่ ดี เ ท า นั้ น ที่ จ ะเข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายและจู ง ใจ
กลุ ม เป า หมายให เ กิ ด ความสนใจ ประทั บ ใจ หาข อ มู ล ต า งๆ จนเกิ ด ต อ งการซื้ อ ได
4. การสงเสริมการตลาดจะมีความจําเปนมากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเนื่องจากในชวงนั้นไม
มีปญหาดานผลิตภัณฑ หรือชองทางการจัดจําหนายและราคาสินคายังคงเดิม แตบุคคลขาด
อํานาจซื้อ ดังนั้นการสงเสริมการตลาดจึงเปนเครื่องมือที่จะสามารถกระตุนยอดขายได
วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดก็คือ กระตุนความตองการซื้อของลูกคา (Demand)
สงเสริมหรือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่ดีอยูแลว ไปสูพฤติกรรมการซือ้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อของตลาดเปาหมาย
วัตถุประสงคพื้นฐานในการสงเสริมการตลาดมี 3 ประการคือ
เพื่อแจงขาวสาร (To Inform) อาจเปนการแนะนําสินคาใหมหรืออธิบายลักษณะใหมของ
ผลิตภัณฑหรือชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน ไดเอทโคก แจงวาเปนเครื่องดื่มที่มี
แคลอรี่นอยกวาหนึ่งแคลอรี่ตอ 100 กรัม
เพื่อจูงใจ (To Persuade) เปนการชี้จุดเดนของสินคาเพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการและ
เกิดการตัดสินใจซื้อ เชน เปปซี่ ใชสโลแกนวา รสชาติของคนรุนใหม
เพื่อเตือนความจํา (To Remind) เปนการสงเสริมใหลูกคาระลึกถึงสินคานั้นอยูเสมอ เชน นม
ตราหมีใหพาดหัววา เพื่อคนที่คุณรัก
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2.3 กลยุทธการสื่อสารตราสินคา
ตราสินคา หมายถึง ชื่อ คําเรียก สัญลักษณ หรือการออกแบบ อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายๆอยางพรอมกัน ที่ไดรับการออกแบบขึ้นมาเพื่อทําใหสินคาและบริการของผูผลิต แตกตาง
ไปจากสิ น ค า และบริ ก ารของคู แ ข ง เพื่ อ สร า งเอกลั ก ษณ ใ ห ลู ก ค า สามารถจดจํ า แบรนด ไ ด
กลยุทธตราสินคา (Brand Strategy) หมายถึงกลยุทธการสรางสรรคคุณลักษณะ ของ
ผลิตภัณฑหนึ่งๆ ในหลายๆมิติ ทั้งในรูปของชื่อตราสินคา บรรจุภัณฑ สี สัญลักษณ โลโก อันจะ
ทํ า ให สิ น ค า หรื อ บริ ก ารดั ง กล า วมี ค วามแตกต า งไปจากคู แ ข ง เพื่ อ สร า งให เ กิ ด การจดจํ า
องค ป ระกอบของตราสิ น ค า จะประกอบไปด ว ย ชื่ อ ตราสิ น ค า โลโก สี สั ญ ลั ก ษณ
บุคลิกลักษณะ บรรจุภัณฑ และสโลแกน

ลักษณะตราสินคา บทบาท และความสําคัญของตราสินคา
ความหมายและสวนประกอบของตราสินคา
ตราสินคา (Brand) คือ ชื่อ คํา สัญลักษณ การออกแบบ หรือการประสมประสานทุก
อยางเขาดวยกัน เพื่อระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายหนึ่งหรือกลุมของผูขาย ซึ่งทําให
สินคาดูแตกตางจากคูแขงขัน
สวนประกอบของตราสินคา (Brand Elements) เปนสิ่งที่กําหนดตัวสินคาและทําให
สินคาเกิดความแตกตางไดแก
1. ชื่อตราสินคา (Brand Name) หมายถึง คํา ตัวอักษร ตัวเลข ที่สามารถอานออก
เสียงได ซึ่งการสรางตราสินคานั้น จะตองกําหนดทางเลือกหลายทางและมีองคประกอบตรา
สินคาหลายประการเพื่อที่จะนํามาระบุสินคา
2. เครื่องหมายการคา (Brand mark) หมายถึง สวนหนึ่งของตราสินคาที่ปรากฏใน
รูปของสัญลักษณแบบสี หรือตัวอักษร ที่สามารถรับรูได แตไมสามารถออกเสียงได
3. โลโก (Logo) เปนสวนหนึ่งของชื่อตราสินคาหรือเครื่องหมายตราหรือทั้งสองอยาง
รวมกัน เพื่อใชในการโฆษณา
4. เครื่องหมายทางการคา (Trademark) หมายถึง ชื่อตราสินคาหรือเครื่องหมาย
ตราที่ผูทําการคานําไปจดทะเบียนการคา และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
5. คําขวัญ (Slogan) หมายถึงขอความสั้นๆ ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของ
ผลิตภัณฑและการบริการ
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ความแตกตางระหวางผลิตภัณฑและตราสินคา
ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสองความตองการของลูกคา
ลักษณะของตราสินคา
เครื่องชี้วัดการทํางานของตราสินคา (Brand performance indicators) สินคาที่สามารถ
สรางการทํางานของตราสินคาไดดี จะทําใหตราสินคาอยูในตําแหนงของผูนําตลาดและสามารถ
ใหผูบริโภคเกิดความเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา
พัฒนาการของตราสินคา (Brand Hierarchy) เปนลําดับขั้นของการพัฒนา สินคา ไปสู
การรูจักชื่อตราสินคา และคุณภาพตราสินคาซึ่งจะนําไปสูอํานาจตราสินคา
ลักษณะของตราสินคาที่แข็งแกรง
1. มีลักษณะของชื่อตราสินคาที่ดี (Good Brand name )
2. เปนตราสินคาที่มีความเปนเลิศ (Brand Identity)
3. ตราสินคาจะตองมีความเปนเอกลักษณ (Brand position)
4. ตําแหนงตราสินคา (Brand Position)
5. ระบบตราสินคา (Brand System)
6. อํานาจตราสินคา (Brand Leverage)
7. การติดตามคุณคาตราสินคา (Tracking brand equity)
8. การลงทุนในตราสินคา (Invest in brand)
9. กลยุทธการกําหนดราคาจะตองขึ้นอยูกับการรับรูในคุณคาตราสินคาในสายตาของลูกคา
10. กลุมตราสินคาและการจัดลําดับชั้นตราสินคาจะตองสมเหตุสมผล
11. ตราสินคานั้นจะตองสามารถใชใหเกิดความรวมมือในกิจกกรมทางการตลาดเพื่อสราง
คุณคาไดอยางเต็มที่
หนาที่ บทบาท และความสําคัญของตราสินคา
หนาที่ของตราสินคา (Brand function)
บทบาทของตราสินคา (Brand roles)
1. ลูกคา แสดงถึงแหลงที่มาของสินคา เปนการแสดงความรับผิดชอบของผูผลิตสินคา เปน
ผูรับประกันผลิตภัณฑ ทําใหลดตนทุน เปนสัญลักษณดานการเชื่อถือ เปนสิ่งเราใหลูกคาซื้อเปน
สัญญาณแหงคุณภาพ แสดงประโยชนของตราสินคาใหแกลูกคา เปนการทําใหลูกคาลดความ
เสี่ยง
2. บริษัท หรือผูผลิต ทําใหงายตอการควบคุมหรือการติดตามผล เปนสิ่งที่ไดรับการปกปอง
จากฎหมาย เปนสัญลักษณของระดับคุณภาพเพื่อใหลูกคาพึงพอใจ เปนการมอบผลิตภัณฑที่
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เปนเอกลักษณ เปนแหลงของการสรางการไดรับผลตอบแทนทางการเงิน เปนแหลงของขอ
ไดเปรียบทางดานการแขงขัน เปนการอธิบายสิ่งที่นําเสนอ ทําใหเกิดโครงสรางและการนําเสนอ
ที่ชัดเจน เปนการสนับสนุนการขายตราสินคา
ความทาทายและโอกาสในการสรางตราสินคา (Challenges to brand builders)
1. ลูกคามีความเฉลียวฉลาดและมีความรูมากขึ้น (Savvy Customer)
2. ความหลากหลายของตราสินคา (Brand proliferation)
3. การแตกแยกของสื่อ (Media Fragmentation)
4. การแขงขันเพิ่มขึ้น (Increased competition)
4.1 ปจจัยดานอุปสงค (Demand factors)
4.2 ปจจัยดานอุปทาน (Supply factors) การขยายตราสินคา (Brand extension) การ
ลดขอบังคับ (Deregulation) ความเปนสากลระดับโลก (Globalization) คูแขงใชกลยุทธราคาต่ํา
(Low-priced competitor)
5. การเพิ่มขึ้นของตนทุน (Increase costs)
6. ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น (Greater accountability)
การสรางคุณคาตราสินคา
กระบวนการบริหารตราสินคาเชิงกลยุทธ (Strategic brand management)
หมายถึง ลําดับขั้นตอนในการบริหารตราสินคา เพื่อใหตราสินคาเติบโตและรักษาคุณคาตราให
ยั่งยืน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดและการสรางตําแหนงตราสินคา (Identifying and establishing brand
Positioning)
2. การวางแผนการปฏิบัติการการตลาดตราสินคา (Planning and implementing brand
Marketing)
2.1 กลยุทธดานตราสินคาและคุณสมบัติของผลิตภัณฑอื่นๆที่สําคัญ
2.2 กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) กลยุทธการโฆษณา
(Advertising Strategy) กลยุทธการสงเสริมการขาย (Sale promotion Strategy)
2.3 กลยุทธการจัดจําหนาย (Place Strategy)
2.4 กลยุทธดานราคา (Price Strategy)
2.5 กลยุทธการตลาดในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle)
3. การวัดผลและการสรางการปฏิบัติงานของตราสินคา (Measuring and interpreting
Brand performance)
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4. การทําใหตราสินคาเติบโตและการรักษาดานคุณคา(Growing and sustaining brand
Value)
ลักษณะของคุณคาตราสินคา
ตราสินคา คือ สิ่งที่เพิ่มเขามาในผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อใหเกิดความแตกตาง งอาจ
เปนการทําหนาที่ของตรา การจูงใจดานเหตุผล การแสดงสัญลักษณ การจูงใจดานอารมณ หรือ
ลั ก ษณะที่ ส ามารถจั บ ต อ งได และจั บ ต อ งไม ไ ด ของตราสิ น ค า ที่ สั ม พั น ธ กั บ ปฏิ บั ติ ก ารของ
ผลิตภัณฑและสิ่งที่ตราสินคานําเสนอ
ขอบเขตของการสรางตราสินคา (The scope of branding) มรการสรางตราสินคา
นั้นบริษัทจะมีแรงกระตุนเพื่อนําตราสินคาสูโปรแกรมการตลาดและกิจกรรมอื่นๆ โดยการทําให
ตราสินคาเปนสิ่งที่อยุในใจของลูกคา และลูกคารับรูในเอกลักษณของตราสินคา ซึ่งการรับรูของ
ลูกคาจะเปนลักษณะเฉพาะรายบุคคล
การสรางตราสินคา (Branding) เปนการสรางความแตกตางตราสินคาของผลิตภัณฑ
จะบอกผูบริโภคในสิ่งตอไปนี้
Who = ผลิตภัณฑคือใคร ดวยการใสชื่อ สวนประกอบอื่นๆ เพื่อชวยใหมีเอกลักษณ
What = ผลิตภัณฑอะไร ดวยการบอกถึงคุณสมบัติของตราสินคา/ผลิตภัณฑ
Why = ทําไม สาเหตุที่ผูบริโภคตองซื้อ
คุณคาตราสินคา
คุณคาตราสินคา (Brand equity) เปนคุณคาที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งคุณคา
นี้อาจจะสะทอนถึงวิธีที่ผูบริโภคคิด รูสึก และแสดง
คุณคาตราสินคาโดยมุงที่ลูกคา (Customer-based brand equity) เปนการที่ลูกคา
มองเห็นถึงความแตกตางของตราสินคาและมีการตอบสนองตอราคาสินคา หรือเปนการที่ตรา
สินคามีคุณคามนทัศนคติของลูกคาในเชิงบวก โดยจะตองพิจารณาตอไปนี้
1. คุณคาตราสินคาจะเพิ่มขึ้นจากความแตกตางของผลิตภัณฑ/ตราสินคา
2. การตอบสนองดานความแตกตางของผลิตภัณฑเปนผลจากความรูของผูบริโภคเกี่ยวกับ
ตราสินคา ผลิตภัณฑ
3. การตอบสนองตอความแตกตางในผลิตภัณฑ/ตราสินคาของลูกคาซึ่งสรางคุณคาตรา
สินคาจะสะทอนในรูปแงการรับรู ความชอบ และพฤติกรรมที่สัมพันธกับลักษณะทั้งหมดทางการ
ตลาดของตรา
ขอไดเปรียบทางการตลาดของการมีตราสินคาที่แข็งแกรง
1. ลูกคาสามารถรับรูเกี่ยวกับการทํางานของผลิตภัณฑไดดีขึ้น
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2.
3.
4.
5.
6.

ลูกคามีความภักดีตอตราสินคาเพิ่มขึ้น
การปฏิบัติการทางการตลาดในการแขงขันมีปญญา/อุปสรรคลดลง
ปญหาในวิกฤตการณการตลาดลดลง
มีกําไรมากขึ้น
การตอบสนองของผูบริโภคจะนอยตอการเพิ่มราคา จึงตองนโยบายตั้งราคาสุงเพื่อสราง
ภาพพจน
7. การตอบสนองของผูบริโภคจะมากตอการลดราคา
8. ไดรับความรวมมือและสนุบสนุนจากคนกลางมากขึ้น
9. ประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเพิ่มขึ้น
10. โอกาสในการใหสัมปทานและใหสิทธิทางการคามากขึ้น
11. โอกาสในการขยายตราเดิมมากขึ้น
โมเดลคุณคาตราสินคา (Bran equity models)
เปนโมเดลคุณคาตรสินคาที่นําเสนอมุมมองซึ่งมีความแตกตางกันบางประการ ซึ่งโมเดล
ตางๆมีดังนี้
1. โมเดลผูสรางคุณคาสินทรัพทตราสินคา มีองคประกอบ 4 ประการที่สําคุญ คือ ความ
แตกตาง (Differentiation = D) ความสําคัญ (Relevance = R) ความนิยมยกยอง (Esteem =
E) ความรู (Knowledge = K )
1.1 ตราใหมที่ไมมุงเฉพาะกลุม
1.2 ตราใหมที่มีความแตกตางตราที่มีศักยภาพในตลาดสวนเล็ก/ที่ยังไมรูจัก
1.3 ตราที่เปนผูนํา
1.4 ตราที่กําลังตกต่ํา
1.5 ตราที่กําลังสึกกรอน
2. โมเดลการสรางคุณคาตราสินคา (Aaker Model) มองวาตราสินคาเปนเสมอนสินทรัพท
และหนสินที่เชื่อมโยงไปสูตรสินคา ซึ่งเพิ่มคุณคา/ลดคุณคาผลิตภัณฑ และ(หรือ) ที่มีตอ
ลูกคา ซึ่งรายการสินทรัพยของตราโมเดลของ Aaker มีดังนี้
2.1 ความภักดีในตราสินคา
2.2 การรูจักตราสินคา
2.3 การรับรูในคุณภาพ
2.4 ความผูกพันธกับตราสินคา
2.5 สินทรัพทที่เปนกรรมสิทธอื่นๆ
แนวคิดของ Aaker ในการสรางคุณคาตราสินคาคือ การสรางเอกลักษณตราสินคา เปน
การผูกพันธกับตราสินคาที่มีเอกลักษณ ซึ่งเปนจุดยืนของตราสินคาในการใหสัญญากับลูกคา
ซึ่ง Aaker มองเอกลักษณตราสินคาวาประกอบดวยมิติ 12 ดาน ซึ่งตองอยุรอบๆมุมมอง 4 ดาน
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คือ การมองวาตราสินคาเปนผลิตภัณฑ การมองวาตราสินคาเปนองคการ ตราสินคาเปนเชน
บุคคล ตราสินคาเปนสัญลักษณ นอกจากนี้ Aaker ยังไดใหแนวคิดเรื่องเอกลักษณตราสินคา วา
ประกอบดวย เอกลักษณหลัก (Core Identity) สวนขยายของเอกลักษณ (Extended Identity)
3. โมเดล Brand เปนโมเดลที่แสดงความแข็งแกรงของตราสินคา การสรางตราสินคาจะ
ประกอบด ว ยขั้ น ตอนเรี ย งตามลํ า ดั บ ซึ่ ง จะสั ม พั น ธ กั บ ความสํ า เร็ จ ของขั้ น ตอนก อ นหน า
วัตถุประสงคของแตละขั้นจะเรียงตามลําดับไดแก การนําเสนอ ความสําคัญ การทํางาน ขอ
ไดเปรียบ ความผูกพันธ
4. โมเดลผลสะทอนจากตราสินคา เปนโมเดลที่มองตราสินคาเปนเสมือนขั้นบันไดจากสวน
สวนลางไปสูสวนบน การสรางเอกลักษณตรา การสรางความหมายที่มีความสําคัญตอลูกคา
ลักษณะการทํางานตราจะตองสรางภาพพจนที่ดัในสายตาของลูกคา การตอบสนองของลูกคาที่
มีตอตราสินคาใชวิจารณญาณความรูสึกที่ดีของลูกคา ความสัมพันธระหวางตราสินคากับลูกคา
สวนประกอบของตราเพื่อขับเคลื่อนคุณคาตราสินคา
1. การเลือกสวนประกอบของตราสินคาไดแก ชื่อตรา โลโก สัญลักษณ สโลแกน บรรจุ
ภัณฑ เครื่องหมาย
1.1 เกณฑในการเลือกสวนประกอบของตราสินคา สามารถจดจําไดงาย มี
ความหมาย/มีความสําคัญ ขีดความสามารถในการทําใหชอบ สามารถถายโอนได สามารถ
ปรับปรุงได สามารถปองกันได
1.2 การพัฒนาสวนประกอบของตราสินคา ชื่อตรา (การทดสอบความสัมพันธการ
ทดสอบการเรียบรู การทดสอบความจํา การทดสอบความชอบ) สโลแกน
2. การออกแบบกิจกรรมการตลาดแบบองครวม การตลาดมุงความสัมพันธกับลูกคา
เปนการสวนตัว การตลาดแบบบูรณาการ การตลาดภายใน
3. ความรูในตราสินคา บุคคล ไดแก พนักงานของบริษัท บุคคลอางอิง สิ่งตางๆ
เหตุ ก ารณ สาเหตุ /ประวั ติ การอ า งอิ ง จากบุ ค คลที่ ส าม สถานที่ ประเทศที่ เ ป น แหล ง ผลิ ต
ชองทางการตลาด ปจจัยอื่นๆ เชน พันธมิตร วัตถุดิบที่ใชในการผลิต บริษัท การขยายตรา
การวัดคุณคาตราสินคา
เปนการใหอํานาจตราสินคาคงอยูในใจผูบริโภคแลเปนการเปลี่ยนวิธีการตอบสนองตอการตลาด
มี 2 วิธี
1. วิธีประเมินทางออม ประเมินดวยการกําหนดและติดตามโครางสรางการเรีนยรู
ความรูสึก และความพอใจในตราสินคา โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค
2. วิธีประเมินทางตรง เปนการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นโดยตรงของความรูในกราสินคา
ที่ผูบริโภคตอบสนองในลักษณะที่แตกตางทางการตลาด
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การวัดคุณคาตราสินคามีดังนี้
1. การตรวจสอบตราสินคา การสะสมคุณสมบัติของตราสินคา การสํารวจตราสินคา
2. การติดตามตราสินคา
3. การประเมินคาตราสินคา
การบริหารคุณคาตราสินคา
1. การเสริมแรงตราสินคา คุณสมบัติของตราสินคา ลักษณะของตราสินคาที่มีความ
เหนือกวา ในสายตาอผูบริโภค ในการเสริมสรางคุณคาตราสินคาตองมีความระวังการเสริมสราง
คุณคาตราสินคาตองใชหลักวัฒนธรรม การพยาการณคุณคาตราสินคาจะพิจารณาจากปจจัย
ตอไปนี้ (ผลตอบแทนจากตราสินคา และจุดแข็งของตราสินคา)
2. การทําตราสินคาใหมีชีวติ ชีวาขึ้น การปรับวิธีการสรางคุณคาตราสินคาดวยการ
สรางวิธีการใหมๆเพื่อแกปญหาตราสินคานั้น มีวิธีทสี่ ําคัญดังนี้ ขยายความลึก ความกวาง
ปรับปรุงความผูกพันธในตราสินคาโดยสรางจุดแข็ง
3. วิกฤตตราสินคา
ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธตราสินคา
ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุมเปาหมายเปนการเลือกกลุมลูกคาที่เราตองการจะทําการสื่อสารดวย
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบตราสินคา เปนการออกแบบแนวคิดที่นักการตลาดตองสรางขึ้นมาเพื่อให
ตราสินคาดังกลาวอยูรอดในตลาด แนวคิดดังกลาวไดแก วิสัยทัศนของตราสินคา สาระสําคัญ
ของตราสินคา ตําแหนงของตราสินคา คุณคาและคํามั่นสัญญาของตราสินคา บุคลิกภาพของ
ตราสินคาซึ่งจะตองทําใหไดตามที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคทางการตลาดจะประสบผลสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 สรางเอกลักษณใหตราสินคา มีทั้งหมด 6 ดานดังตอไปนี้ ชื่อตราสินคา โลโก สี
สัญลักษณ บุคลิกลักษณะ บรรจุภัณฑ สโลแกน ซึ่งจะตองทําใหเกิดความสอดคลองกันทุกดาน
ขั้นตอนที่ 4 เปนการนํากลยุทธตราสินคาไปปฏิบัติใชปฏิบัติเพื่อใหลูกคาเกิดการยอมรับ
ขั้นตอนที่ 5 ยกระดับใหตราสินคา โดยการทําใหกลุมเปาหมายรูสึกชื่นชอบ และเกิดการซื้อ
ขั้นตอนที่ 6 สรางสวนทุนตราสินคา โดยการสรางการรับรู จดจํา เพิ่มความภักดีในตราสินคา
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การวิเคราะหการซื้อของตลาดธุรกิจ
ตลาดธุรกิจ (Business Market) หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคกรฃารซึ่งซื้อสินคาหรือ
บริการเพื่อนําไปใชในการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อการนําเสนอขายหรือเพื่อใหบริการตอไป
หรื อ เพื่ อ นํ า ไปขายต อ โดยมี จุ ด มุ ง หมายคื อ มุ ง หวั ง กํ า ไร ตลาดธุ ร กิ จ ประกอบด ว ย ตลาด
อุตสาหกรรมหรือตลาดผูผลิต และตลาดคนกลางหรือตลาดผูขายตอ
1. ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) หรือตลาดผูผลิต (Producer market) หมายถึง
กลุ ม บุค คลหรื อ องค ก ารซึ่ง ซื้ อสิ น คา หรือ บริก ารเพื่ อ นํา ไปใช ก ารผลิ ต สิ นค า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ
นําเสนอขายหรือเพื่อใหบริการตอไป ผูที่ถือวาอยุตลาดนี้ก็คือ ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial
user) ดังนั้นตลาดนี้อาจจะเรียกไดวา ตลาดผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial user market)
2. ตลาดคนกลาง (Middleman market) หรือตลาดผูขายตอ (Reseller market) หมายถึง
กลุมบุคคลหรือองคืการผูซื้อสินคาหรือบริการเพื่อนําไปขายตอ โดยสรางอรรถประโยชนให
เกิ ดขึ้ น จากเวลา สถานที่ และความเป น เจา ของ ตลาดคนกลาง ประกอบดว ย ตลาดค า ส ง
(Wholesaling market) และตลาดคาปลีก (Retailing market) ผูที่ถือวาอยูในตลาดนี้ก็คือ
พอคาคนกลาง (Merchant middleman) ไดแก ผูคาสง (Wholesaler) และ ผูคาปลีก (Retailer )
และตัวแทนคนกลาง (Agent middleman) เชน นายหนา (Broker) ตัวแทนจําหนาย (Selling
agent) เปนตน
การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของตลาดธุรกิจ : ตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผูผลิต
1. ใครอยูในตลาดอุตสาหกรรม (Who is in the industrial market) ผูที่อยุในตลาด
อุตสาหกรรมก็คือ ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial users) ซึ่งหมายถึงผูประกอบอุตสาหกรรม
ซึ่งซื้อสินคาหรือบริการเพื่อนําไปใชในการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อนําเสนอขายหรือบริการ
ตอไป ตัวอยางของอุตสาหกรมที่สําคัญั้อยูในตลาดอุตสาหกรรมไดแก การเกษตร การปาไม
การประมง เหมืองแร การผลิตหรือการอุตสาหกรรม การกอสราง การขนสง การติดตอสื่อสาร
การเงิน การธนาคาร การประกันภัย การใหบริการ เปนตน
ลักษณะสําคัญของตลาดอุตสาหกรรม (ตลาดธุรกิจ) ความแตกตางระหวางตลาด
อุตสาหกรรมและตลาดผูบริโภคมีดังนี้
1.1 มีผูซื้อจํานวนนอยราย (Fewer buyers) ผ็ผลิตหรือผูประกอบการธุรกิจจะมีจํานวน
น อ ยรายเมื่ อ เที ย บกั บ ตลาดผูบ ริ โ ภคเช น โอกาสในการขายยางรถยนต ข องผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมยางรถยนตจะขึ้นอยูกับบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญๆเพียงไมกี่รายเทานั้น
1.2 ผูซื้อแตละรายเปนผูซื้อรายใหญ (Larger buyer) ผูผลิตจะซื้อสินคาเพื่อใชในหารผลิต
และการใหบริการ ซึ่งในการซื้อแตละครั้งจะซื้อเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับการซื้อของผูบริโภค
เชน โรงงานน้ําตาลจะซื้อออยเปนจํานวนมาก
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1.3 ผูซื้อมักจะอยูรวมกันตามสภาพภูมิศาสตร (Geographically concentrated buyers)
เนื่องจากแหลงอุตสาหกรรมมักจะอยูรวมตัวกันตามสภาพภูมิศาตร เชน โรงงานตางๆ จะอยุ
รวมกัน หรืออยุในนิคมอุตสาหกรรม ยานพระประแดง ชลบุรี รังสิต หรือสมุทรปราการ เปนตน
ทําใหเราสามารถลดต นทุนการขายลงได ซึ่งนักการตลาดตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมบางประเภทที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆดวย
1.4 มีความสัมพันธระหวางผูขายและลูกคาอยางใกลชิด (Close suppliers-customer
Relationship) เนื่องจากมีลูกคานอยรายและสวนใหญเปลูกคารายใหญ ผูขายจึงตองตอบสนอง
ความตองการและการใหบริการลูกคาใหดีที่สุด ซึ่งบางครั้งผูซื้อตองการใหผูขายเปลี่ยนแปลง
วิธีการและประสิทธิภายในการทํางานดวย
1.5 ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมเปนผลสืบเนื่องมาจากความตองการใชสินคา
อุปโภคบรโภค/อุปสงคอยางตอเนื่อง (Derived demand) จากเหตุผลนี้นักการตลาดจึงตอง
ติดตามรูปแบบการซื้อของลูกคาคนสุดทายอยางใกลชิด เชน โรงงานผลิตรถยนตจะมีความ
ตองการซื้อชิ้นสวนประกอบรถยนตมากหรือนอยขึ้นอยูกับความตองการซื้อรถยนตของผูบริโภค
1.6 ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมมีความยืดหยุนตอราคานอย/อุปสงคไมยืดหยุน
(Inelastic demand) ปริมาณคววามตองการซื้อจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อราคาสินคาใน
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสินคาอุตสาหกรรมจําเปนตองใชในการผลิต เชน ราคา
น้ํามันเปลี่ยนแปลง ปริมาณการเสนอซื้อน้ํามันของโรงงานจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย เพรา
โรงงานจําเปนตองใชน้ํามันในการผลิต
1.7 ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว/ อุปสงคผกผัน
(Fluctuating demand) เนื่องจากปริมาณความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมมีการผักผวน
มากกวาปริษมาณความตองการซื้อของสินคาอุปโภคบริโภค อัตรารอยละที่เพิ่มขึ้นของความ
ตองการสินคาอุปโภคบริโภคจะสงผลกอใหเกิดการจัดหาโรงงานและอุปกรณเพื่อทําการผลิตใน
อัตราที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งนักเศรษศาสตรจะเรียกผลกระทบนี้วา ผลกระทบเรง (Acceleration
effect) เชน ชวงเวลาใดที่สินคาของผูผลิตออกจําหนายอยูในความนิยมของผูบริโภค ปริมาณ
ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมจะมาก แตชวงเวลาที่สินคานั้นเสื่มความนิยม ปริมาณความ
ตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมจะนอยลง
1.8 ผูซื้อสินคาในตลาดอุตสหกรรมเปนระดับมืออาชีพ (Professional purchasing) สินคา
อุตสาหกรรมถูกสั้งซื้อโดยตัวแทนจัดซื้อที่มีความชํานาญ และตองปฏิบัติงานตามนโยบายการ
สั่งซื้อขององคการ เงื่อนไข และขอกําหนด ละมีเครื่องมือจัดซื้อหลายอยาง เชน ใบเสนอราคา
ขอเสนอ สัญญสซื้อขาย ซึ่งไมคอยพบในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
1.9 มีปจจัยอิทธิพลตอการซื้อมาก (Several buying influences) บุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ในธุ ร กิ จ ได แ ก คณะกรรมการซื้ อ ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยผู บ ริ ห ารอาวุ โ สและ
ผูเชี่ยวชาญที่ทําการตัดสินใจในสินคาหลัก ดังนั้นนักการตลาดที่ขายสินคาอุตสาหกรรมจึงตอง
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สงตัวแทนขายและทีมขายที่ไดรับการฝกฝนอยางดีเพื่อเจรจากับกลุมลูกคาที่ไดรับการฝกฝน
อยางดีเชนกัน
1.10 การเสนอขายหลายครั้ง (Multiple sales calls) เนื่องจากมีบุคคลที่เกี่ยวของในกระ
บวนการขายมากขึ้น ทําใหตองมีการเสนอราคาหลายครั้งเพื่อใหเปนผูไดรับคําสั่งซื้อ ซึ่งในบาง
วงการขาย (Sale cycle) สินคาอุตสาหกรรมตองใชเวลาหลายปกวาจะเสร็จสิ้น
1.11 การซื้อโดยตรง (Direct purchasing) ผูซื้อสินคาอุตสาหกรมมักจะซื้อสินคาโดยตรง
โดยตรงจากผูผลิตมากกวาที่จะผานคนกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการที่มีความซับซอนทาง
เทคนิคหรือที่มีราคาแพง
1.12 การคาตางตอบแทน (Reciprocity) ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมมักจะซื้อสินคาจากผูขาย
ซื้อสินคาของตนเปนการตอบแทน
1.13 การเชา (Leasing) ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมอาจใชวิธีการเชาเครื่องจักรหรืออุปกรณมี
แทนการซื้อเพราะมีขอไดเปรียบหลายประการคือ ไมตองจายเงินทุนจํานวนมาก มีเครื่องมือที่
ทันสมัยตลาดเวลา ไดรับการบริการที่ดี และสามารถนําคาใชจายไปหักภาษีได
2 ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมมีการตัดสินใจซื้ออะไรบาง (What buying decisions do industrial)
ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมซื้อสินคาและบริการตางๆ เพื่อนําไปใชในการผลิตสินคาหรือบริการ การ
แบงประเภทสินคาอุตสาหกรรมจะชวยใหเขาใจถึงการปฏิบัติงานทางการตลาดที่แตกตางกันใน
ตลาดอุตสาหกรรมสินคาบริโภคจะแบงประเภทตามลักษณะนิสัยการซื้อแบงออกเปน สินคา
สะดวกซื้อ สินคาเลือกซื้อ สินคาเจาะจงซื้อ และสินคาไมแสวงซื้อ แตสินคาอุตสาหกรรมจะแบง
ตามเกณฑการผานกระบวนการผลิตและตนทุนที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปนประเภทตางๆดังนี้
วัตถุดิบ วัสดุและชิ้นสวนประกอบในการผลิต สิ่งติตดตั้ง อุปกรณประกอบ วสดุสิ้นเปลือง และ
บริการ
รูปแบบการซื้อที่สําคัญ (Major types of buying situation)มี 3 แบบคือ
2.1 การซื้อซ้ําแบบเดิม (Straight Re-buy) เปนสถานการณการซื้อที่งายที่สุด ซึ่งเปน
วิธีการซื้อผลิตภัณฑเดิมโดยวิธีเดิมปราศจากการเปลี่นแลงเงื่อนไขตางๆ โดยทั้วไปเปนการซื้อ
ประจําของฝายจัดซื้อบริษัทจะเลือกพิจารณาผูขายโดยดูจากรายชื่อผูขายที่ผานการอนุมัติ ซึ่ง
ผูขายเหลานี้จะตองใชความพยายามในการรักษาระดับราคาและคุณภาพผลิตภัณฑ สวนผูขาย
ภายนอกรายใหมๆ จะพยายามเสนอสิ่งใหมหรือทําใหผูซื้อไมพอใจกับผูขายรายเดิม ซึ่งจะเริ่ม
ขายดวยปริมาณนอยกอน แลวจึงทําการขายายอดตอไป
2.2 การซื้อซ้ําแบบปรับปรุง (The modified Re-buy) เปนวิธีการซื้อซ้ําโดยผูซื้อ
พยายามปรับปรุงคุณสมบัติ ราคา เงื่อนไขของผลิตภัณฑ เงื่อนไขการจัดสง ในสถานการณนี้จะ
มีผูรวมตัดสินใจมากกวากรณีแรก ซึ่งผูขายรายเดิมจะเริ่มวิตกกังวลและหสวิธีปองกันยอดขาย
ของตน ในขณะที่ผูขายรายใหมมีโอกาสที่จะทําการเสนอเงื่อนไขที่ดีกวาบริษัทเดิม เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนจากการขายใหได
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2.3 การซื้อแบบงานใหม (New task) เปนสถานการณที่ธุรกิจทําการซื้อผลิตภัณฑซึ่ง
หรือบริการเปนครั้งแรก ซึ่งบริษัทจะเผชิญกับตนทุนหรือความเสี่ยงที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีจํานวน
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น คนหาขอมูลมากขึ้น และตองใชเวลานานขึ้นในการตัดสินใจ
ซื้อ
3. ทําไมจึงซื้อ (Why do they buy) หรือผูซื้ออตสาหกรรมตองการอะไร (What are
Industrial buyers seeking) ผูซื้อสินคาไมไดซื้อสินคาหรือบริการเพื่อการบริโภคและ
อรรถประโยชนสวนบุคคล แตซื้อผลิตภัณฑตางๆเนื่องจากสิ้งกรัตุนตอไปนี้ ตองการสรางรายได
หรือกําไร
เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความพอใจกับสังคมหรือสอดคลองกับเงื่อนไขทาง
กฎหมาย
สิ่งที่ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมตองพิจารณาก็คือคุณภาพและตนทุนของผลิตภัณฑ ผูซื้อ
สินคาอุตสาหกรรมบางคนจะเลือกสินคาที่มีคุณภาพดีที่สุด บางคนเลือกสินคาที่ถูกที่สุด ผูผลิต
สามารถแบงตลาดตามความชอบเกี่ยวกับคุณภาพและราคา ทําใหเกิดประโยชนมากกวาที่จะ
รวมเปนตลาดเดียว
3. ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมซื้อเมื่อไหร (When do industrial buyers buy) ผูซื้อสินคา
อุตสาหกรรมควรคํานึงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความบอยครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ ดังนี้
3.1 ผูซื้อจะซื้อสินคาอุตสาหกรรมก็ตอเมื่อมีผูบริโภคตองการสินคาที่เขาผลิตอยู เชน
โรงงานทําถุงมือยางจะซื้อพาราดิบ ก็ตอเมื่อลูกคามีความตองการซื้อถุงมือยาง
3.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ เชน การเสียงาย ลักษณะการใชงาน ตนทุน เหลานี้จะมี
ผลตอการซื้อ
3.3 นโยบายสินคาคงคัลงของผูซื้อจะมีอิทธพลตอความบอยครั้งทางการซื้อถา
ปริมาณสินคาคงคลังมากจะมีผลกระทบตอตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง นักการตลาดจึง
ตองศึกษาสินคาคงคลังคลังของผูซื้อ เพื่อกําหนดปริมาณการเสนอขายที่หมาะสมและกําหนด
ระยะเวลาที่เกี่ยวของ
3.4 ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอความซื้อบอยครั้งในการซื้อสินคาอุตสาหกรรม เมื่อ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําบริษัทจะเลื่อนการซื้ออกไปเพื่อรักษาระดับสินคาคลงคลังใหต่ําที่สุด และ
เลื่อนการซื้อสินคาประเภททุนที่มีราคาสูงจะไมใชเงินจํานวนมากในการฃลงทุนเพิ่ม จนกวาจะ
แนใจวาภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น
4. ใครเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อของอุตสาหกรรม (Who participates in the
Industrial buying) ผูมีสวนรวมในการซื้อจะมีความแตกตางกันอยางมากจากบริษะทขนาดเล็ก
ซึ่งบุคคลากร 2-3 คนที่ทําหนาที่ในการซื้อ จนถึงบริษัทขนาดใหญซึ่งมีแผนกที่ทําหนาที่ในการ
ซื้อโดยมีผูจัดการเปนหัวหนา นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตองสามารถตอบคําถามเหลานี้
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คือ ใครคือผูที่เกี่ยวของในการซื้อ ใครคือผูที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ระดับความ
มีอิทธิพลเปนอยางไร เกณฑการประเมินผลและวิธีการประเมินชองผูซื้อเปนอยางไร
หนวยการตัดสินใจซื้อในองคกรเรียกวา ศูนยกลางการซื้อ (Buying center) ซึ่ง
ประกอบดวยบุคลลและหนวยงานตางๆ ที่มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดังนี้
4.1 ผูริเริ่ม (Initiators) เปนบุคคลที่รองขอใหซื้อผลิตภัณฑโดยอาจจะเปนผูใชงาน
หรือสวนอื่นในองคกร
4.2 ผูใช (Users) เปนบุคคลขององคกรซึ่งใชสินคาหรือบริการ ผูใชผลิตภัณฑอาจจะ
4.3 เปนผูรวมเสนอการซื้อ และชวยในการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑที่ใช
4.4 ผูมีอิทธิพล (Influencers) เปนบุคคลขององคการซึ่งมีอิทธิพลทางตรงหรือมีทาง
ทางออมในหารตัดสินใจซื้อ ผูที่มีอิทธิพลจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑและจัดหาขอมูลเพื่อ
ประเมินผลทางเลือกตางๆ ซึ่งอาจจะเปนเจาหนาที่เทคนคของบริษัท
4.5 ผูตัดสินใจ (Deciders) เปนบุคคลขององคการซึ่งมีอํานาจอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการในการตัดสินใจซื้อขั้นสุดทายจากผูขายรายใดรายหนึ่ง การซอสินคาประจํา
หรือสินคามาตรฐานอาจกําหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกําหนดเปนคราวๆไป
4.6 ผูอนุมัติ (Approvers) เปนบุคคลที่อนุมัติการตัดสินใจการเบิกจางเงิน ผูอนุมัติจะ
มีอํานาจสูงกวาผูตัดสินใจซื้อ
4.7 ผูซื้อ (Buyers) เปนผูที่ทําการซื้อสินคา ซึ่งมีอํานาจในการเลือกผูขายและกําหนด
เงื่อนไขในการซื้อ ผูซื้ออาจจะชวยกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ แตจะเนนบทบาทในการเลือ
ผูขายและตอรอง หากเปนการซื้อที่ซับซอนอาจจะมีผูจัดการระดับสูงเขารวมดวย
4.8 ผูควบคุมดูแล (Gatekeepers) คือ บุคคลขององคการซึ่งทําหนาที่ขัดขวางผูขาย
หรื อป องกันข อมูล จากการเขาถึงสมาชิก ของศูนย กลางการซื้อ เชน พนักงงานรั บโทรศั พ ท
พนักงานตอนรับ ที่ทําหนาที่ปองกันไมใหพนักงานขายติดตอกับผูใชหรือผูตัดสินใจซื้อสินคา
5. ปจจัยสําคัญอะไรที่มีอิทธิพลตอผูซื้อสินคาอุตสาหกรรม (What are the major
Influences on industrial buyers) มีปจจัยหลายอยางที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ ผูซื้ออาจ
ตัดสินใจเลือกผูข ายที่ ซื้อผลิต ภัณฑของบริษัทเป นการตอบแทน หรือเลือกผูข ายที่ให ความ
สะดวกมากที่สุด นอกจากนี้อาจจะเกิดขึ้นจากแรงกระตุนสวนบุคคลในการบวนการซื้อ เชน อาจ
เกี่ยวของกับความชอบหรือผลประโยชนสวนตัว เมื่อผูเสนอขายสินคายื่นขอมเสนอที่แตกตาง
กันเล็กนอย ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมจะตองใชเหตุผลประกอบในการตัดสินใจเลือกโดยตอง
คํานึงถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจดวย
ป จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า อุ ต สาหกรรม ประกอบด ว ย ป จ จั ย
สภาพแวดลอม ปจจัยภายในองคการ ปจจัยระหวางบุคคล ปจจัยเฉพาะบุคคล
5.1 ปจจัยสภาพแวดลอม (Environmental factors) เปนปจจัยภายนอกองคการที่
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ตองเอาใจใส เชน สภาพแวดลอมมหาภาค ระดับความตองการซื้อของลูกคา สภาพแวดลอมทาง
สังคม และสภาพแวดลอมของลองทางการตลาด การตัดสินใจซื้อที่มีอิทธิพลจากระดับอุปสงค
ภาวะเศรษฐกิ จ อัต ราดอกเบี้ ย ตั้ น ทุน ของเงิ น อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและขอหามตางๆ การพัฒนาการแขงขัน ตลอดจนการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม สภาพแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพลทั้งผูซื้อและผูขาย
5.2 ปจจัยภายในองคการ (Organization factors) ในองคการจะมีวัตถุประสงคของ
การสั่งซื้อ นโยบาย กระบวนการ โครงสรางองคการ และระบบ นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรม
ตองคํานึงถึงแนวโนมภายในองคการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อดวย
5.3 ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal factors) ศูนยกลางซื้อสินคาโดยทั่วไปจะ
ประกอบด ว ยกลุ ม บุ ค คลที่มี ค วามสนใจ อํ า นาจ สถานะ ความเห็ น อกเห็น ใจ การชั ก ชวนที่
แตกตางกัน ทําใหผูขายไดรูถึงปจจัยระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกันระหวางผูซื้อและผูขาย
5.4 ปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual factors) การตัดสินใจของแตละบุคคลมีอิทธิพล
ตอการยอมรับและความชอบในผลิตภัณฑ รวมทั้งอิทธิพลตอการเสนอผลิตภัณฑของผูขาย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อไดแก อายุ รายได อาชีพ บุคคลิกภาพ ทัศนคติที่มีตอ
ความเสี่ยงและวัฒนธรรม
6. ผูซื้อสินคาอุตสาหกรรมมีการตัดสินจื้ออยางไร (How do industrial make their buying
Decision) จําเปนตองทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของธุรกิจ เพื่อที่จะกําหนดกลยุทธ
การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของธุรกิจมีขั้นตอนดังนี้
การรับรูปญหา (Problem recognition) เปนขั้นเริ่มตนเมื่อบุคคลทราบถึงปญหา
ขององคกร เปนขั้นเริ่มตนเมื่อบุคคลทราบถึงปญหาขององคกรหรือตองการจัดหาสินคาหรือ
บริการเขามาแกป ญหานั้ น ซึ่งการรับรึ้จะถูกกระตุนทั้งภายในและภายนอกองคกรสิ่ งกรุตุน
ภายในเกิดจากการทํางานในภาวะปกติ เชน บริษัทตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใหม ทําใหตองการ
อุปกรณและวัตถุดิบชนิดใหมๆ แตการสั่งซื้อจากผูขายเดิมไมเปนที่นาพอใจจึงหาซื้อผูขายราย
ใหม ดังนั้นผูจัดการฝายจัดซื้อจึงตองรับรูถึงโอกาสเพื่อใหไดมาซึ่งอุปกรณในราคาต่ํากวาหรือที่
มีคุณภาพดีกวาสิ่งกระตุนภายนอก เชน ผูซื้อเกิดความคิดใหมๆหลังจากไปงานแสดงสินคา ดู
โฆษณา พนักงงานขาย เสนอสินคาใหมที่ดีและถูกกวา ซึ่งนักการตลาดสินคาอุตสาหกรรม
สามารถกระตุนการรับรูจากจดหมายตรงหรือใชโทรศัพท
การกําหนดรายละเอียดความตองการผลิตภัณฑ (General need description)
เพื่อแกปญหาขอ องคการจึงตองจัดหาผผลิตภัณฑโดยกําหนารายละเอียดวาตองการผลิตภัณฑ
อะไร
การกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Specification) ขั้นตอนนี้จะกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช โดยกําหนดถึงคุณลักษณะและปริมาณที่ตองการ ซึ่งจะทํา
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ไดงายสําหรับสินคพื้นฐาน แตในรายการที่ซับซอนผูซื้อจะตองไดรับควารวมมือจากผูอื่น เชน
วิศวกร ผูใช เพื่อจะสามารถกําหนดคุณลักษณะดานความนาเชื่อถือ ความทนทาน หรือราคา ซึง
จะตองสามารถอธิบายถึงผลิตภัณฑ?ใหตรงตามความตองการของผูตองการซื้อได
การคนหาผูขาย (Suppliers search) เปนการคนหาขอมูลวามีใครบางที่จําหนาย
ผลิตภัณฑนั้นและหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
การพิจารณาขอเสนอในการขาย (Proposal solicitation) เปนขั้นตอนพิจารณขอมูลและ
ขอเสนอตางๆ ของูขายจากแคตาล็อกหรือตัวแทนขายผลิตภัณฑนั้นๆ
การเลือกผูขาย (Suppliers selection) ขั้นตอนการตัดสินในเลือกผูขายรายใด
รายหนึ่งเกณฑในการคัดเลือกผูขายมีดังนี้ ความสามารถในการขนสง คุณภาพผลิตภัณฑ ราคา
บริการซอมแซม ความสามารถดานเทคนิค ประวัติการทํางาน ความสามารถดานการผลิต การ
ใหความชวยเหลือและคําแนะนํา ระบบการควบคุม ชื่อเสียงผูชาย ฐานะทางการเลินของผูขาย
ทัศนคติของผูซื้อ การใหบริการเสริมกอนหลังการขาย การใหความชวยเหลือดานการฝกอบรม
ความกาวหนาดานการติดตอสื่อสาร การบริหารการจัดการองคการ ปญหาดานกฎหมายหรือศิล
ธรรม ทําเลที่ตั้ง
การกําหนดลักษณะเฉพาะของคําสั่งซื้อ ( Order routine specification) หลังจาก
เลือกผูขายแลว ฝายจัดซื้อจะเจรจาตอรองเปนครั้งสุดทาย เพื่อจัดเตรียมรายการที่สั่งซื้อ โดย
ระบุถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑทางเทคนิค ปริมาณที่ซื้อ เวลาในการจัดสงผลิตภัณฑ นโยบายการ
สงคืน การรับประกัน
การตรวจสอบการปฎิบัติงาน (Performance review) ในขั้นตอนนี้ฝายจัดซื้อจะ
ตรวจสอบผลิตภัณฑและการใหบริการตางๆของผูขายวาเปนไปตามเงื่อนไขตางๆที่กําหนดไว
หรือไม
การวิเคระหพฤติกรรมการซื้อของตลาดธุรกิจ : ตลาดพอคาคนกลางหรือตลาดผูขายตอ
1. ใครอยูในตลาดคนกลางหรือตลาดผูขายตอ(who is in middleman market) ตลาดผูขาย
ตอประกอบดวยคลาดคาสง (Wholesaling market) และตลาดคาปลีก (Retailing Market) ผูที่
ถือวาอยูในตลาดนี้คือ ผูขายตอที่มุงหวังกําไร ประกอบดวย
1.1 พอคาคนกลาง (Merchant middleman) เปนคนกลางที่มีกรรมสิทธิ์ในการซื้อสินคา
ที่ตนจําหนายอยู โดยทําหนาที่ซื้อสินคาไวเปนกรรมสิทธิ์แลวนําไปขายตอ คนกลางประเภทนี้
ไดแก ผูคาสง (Wholesaler) และผูคาปลีก (Retailer)
1.2 ตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) เปนคนกลางที่ไมมีกรรมสิทธในสินคา ทํา
หนาที่แตเพียงเปยนตัวกลางในการขายสินคา โดยไดรับผลตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมในการ
ขายสินคา เชน นายหนา (Broker) ตัวแทนจําหนาย (Selling agent)
ตลาดคนกลางหรือตลาดผูขายตอมีการกระจายทางภูมิศาสตรมากกวาตลาด
อุตสาหกรรมหรือตลาดผูผลิตแตมีการรวมกําลังความคิดมากกวาตลาดผูบริโภค
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2. คนกลางหรือผูขายตอซื้ออะไร (What do middleman buy) ผูขายตอจะซื้อทั้งสินคา
บริโภคสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการขายตอ แตจะไมรวมถึงเครื่องจักรขนาดใหญที่มีความสลัล
ซับซอน
3. ทําไมตองซื้อ (Why do they by) ความตองการของผูขายจะเหมือนกับผูผลิต คือ
พยายามสรางกําไรโดยพยายามซื้อสินคาราคาถูกและขายดราคาดี ซึ่งหมายความวาตองรูแหลง
ในการขาย สามารถติดตอซื้อขายใหบริการ ตั้งราคา และคาใชจานในการสงเสริมการตลาดเพื่อ
สรางรายไดและกําไร
4. คนกลางหรือผูขายตอซื้อเมื่อไหร (When do middleman buy) (ขายตอสั่งซื้อสินคาโดย
พิจารณาจากสินคาคงคลังระดับใดระดับหนึ่ง และปริมารการเสนอซื้อสินคาที่เกี่ยวของ โดย
อาจจะเปนการสั่งซื้อสินคาในปริมาณมากๆแตนานๆครั้ง ซึ่งวิธีนี้จะชวยลดตนทุนในการสั่งซื้อ
และไดรับสวนลดการคา หรือการสั่งซื้อสินคาจํานวนนอยแตบอยครั้ง ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง ผูขายตอตองวิเคราะหตนทุนที่เกี่ยวของและตัดสินใจซื้อในจุดสั่งซื้อ
สินคาที่เหมาะสม
5. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อของคนกลางหรือผูขายตอ (Who participates in the
Middleman) ผูที่ตัดสินใจและผูซื้อในองคการคาปลีกและคาสง ในกรณีที่เปนธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกสินคาและหนาที่ในการซื้ออาจทําโดยบุคคลที่ทําหนาที่นุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ
การซื้อจะเปนหนาที่ของหัวหนาฝายจัดซื้อหรือผูจัดการบริษัท ผูที่ทําหนาที่ในการซื้อจะตองมี
ความรับผิดชอบในการพิจารณาสินคายี่หอตางๆ และการเสนอผลิตภัณฑใหมของพนักงาน
6. ปจจัยสําคัญอะไรที่มีอิทธิพลตอการซื้อของคนกลางหรือผูขายตอ (How do middleman
make their buyers) ปจจัยตางๆเหมือนกับตลาดอุตสาหกรรม คือ ปจจัยสภาพแวดลอม ปจจัย
ภายในแงคืการ ปจจัยระหวางบุคคล ปจจัยเฉพาะบุคคล
7. คนกลางหรือผูขายตอตัดสินใจซื้ออยางไร (How do middleman make their buying
decision) กระบวนการตัดสินใจซื้อของคนกลาง นั้นจะเหมือนกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ตลาดผู บ ริ โ ภค คื อ การรั บ รู ถึ ง ความต อ งการหรื อ การรั บ รู ป ญ หา การค น หาข อ มู ล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
กลยุทธผลักและกลยุทธดึง (Push Strategy and pull strategy) เปนกลยุทธการสงเสริม
การตลาดมีลักษณะแตกตางกันดังนี้
กลยุทธผลัก (Push Strategy) จะเกี่ยวของกับกิจกรรมของผูผลิต โดยทั่วไปเปนการ
สงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย และการสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลางเพื่อชักจูงคนกลางใน
ชองทางใหซื้อนําผลิตภัณฑและสงเสริมผลิตภัณฑไปยังผูใชขั้นสุดทาย (End user) (Kotler.
1994: 620) กลยุทธผลักประกอบดวย 2 เครื่องมือ คือ
1. การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade Promotion) เปนการกระตุนคนกลางใหใช
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ความพยายามในการขาย หรือผลักดันสินคาไปยังผูบริโภค การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง
อาจอยูในรูปการโฆษณาที่มุงสูคนกลาง (Trade advertising) เปนการโฆษณาที่มุงกระตุนคน
กลาง ไดแก ผูคาสง (Wholesaler) ผูคาปลีก (Retailer) เพื่อจูงใจใหซื้อผลิตภัณฑหรือขายตอ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคา
2. การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sales force promotion) เปนการกระตุน
พนักงานขายใหใชความพยายามในการขายมากขึ้น
2.กลยุทธดึง (Pull Strategy) จะเกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาดดดยทั่วไปใชการ
โฆษณาและการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) เพื่อชักจูงผูใชขั้น
สุดทาย (End User) เพื่อใหถามซื้อผลิตภัณฑจากคนกลางใหสั่งซื้อผลิตภัณฑจากผูผลิต
(Kotler. 1994: 620)
2.4 ทฤษฎีการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management)
การบริหารลูกคาสัมพันธเปนแนวคิดที่บอกวาองคกรไมใชเพียงแตใหความสําคัญกับ
ลูกคาเทานั้น แตตองมองความสัมพันธกับลูกคาเปนทรัพยสินที่มีคา ความสัมพันธืที่ดีจะนํามา
ซึ่งยอดขายและการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งจากสถิติที่มีการวิเคราะหเกี่ยวกับการทําธุรกิจที่ทําให
CRM กลายมามรความสําคัญกับองคกรธรุกิจพบวา
ตนทุนของการแสวงหาลูกคาใหมมีคาเปน 6 เทา ของตนทุนในการรักษาลูกคาเดิมไว
ลูกคาที่ไมพอใจในสินคาและบริการ จะบอกตอ 10 คน ถึง ความไมพอใจในสินคา
และบริการ มีลูกคารอยละ 91 ของลูกคาที่ไมไดรับการดูแลเอาใจใสตอขอรองเรียนจะไมกลับมา
ใชบริการและซื้อสินคาจากองคกรเหลานั้นอีก หรือ เลิกเปนลูกคากับองคกรเหลานั้น มีลูกคารอย
ละ 4 ที่ไมพอใจที่จะรองเรียนกลับมายังองคกร มีลูกคามากกวารอยละ 65 ที่ไมกลับมาเปนลูกคา
ขององคกรอีก ทั้งนี้สาเหตุสวน ใหญมากจากการไมดูแลเอาใจใส มากกวาความพึงพอใจใน
คุณภาพของสินคา
ความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ
จากวิกิพีเดีย พจนานุกรมตางประเทศ (Wikipedia, the free encyclopedia) ไดนิยาม
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management: CRM) ไววาเปน การผสมผสาน
ของนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธที่ถูกนํามาปฎิบัติโดยองคกร เพื่อใหเกิดเอกภาพของการ
มีปฎิสัมพันธกับลูกคา และเพื่อใหเครื่องมือสําหรับการคนหาขอมูล ขาวสารของลูกคา ซึ่งจะรวม
ไปถึงการใชเทคโนโลยีในการหาลูกคาใหมที่นาสนใจและสามารถชวยใหธุรกิจมีกําไรเพิ่มขึ้น
CRM ประกอบดวย กระบวนการของธุรกิจที่ใชในการคนหาและจัดการกับการติดตอที่มี
ตอลูกคาปจจุบันและที่คาดหวังไว โดยปกติมักจะใชระบบ IT เขามาชวยในการจัดการ
กระบวนการ CRM ที่ประกอบดวย การรวบรวม จัดเก็บ และการเรียกใชซึ่งขอมูล ขาวสาร
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เกี่ยวกับลูกคาและปฎิสัมพันธที่มีกับลูกคาของแตละแผนกในองคกร เปาหมายหลักที่มีอยูเดิม
ของการทํา CRM ก็คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการที่มีใหกับลูกคา และเพื่อใชขอมูล
ข า วสารที่ ไ ด รั บ จากการติ ด ต อ กั บ ลู ก ค า สํ า หรั บ การทํ า การตลาดกั บ กลุ ม เป า หมาย
CRM รวมหลากหลายมุมมองที่มีความสัมพันธโดยตรงระหวางกันไวดวยกัน อาทิ
1. การดําเนินงานของ Front Office – ที่มีปฎิสัมพันธโดยตรงกับลูกคา เชน การประชุม
รวมกัน การโทรศัพทหากัน การอีเมลสงขอความ หรือบริการออนไลนอื่นๆ เปนตน
2. การดําเนินงานของ Back Office – การดําเนินงานที่สงผลกระทบตอกิจกรรมของ Front
Office เชน การเรียกเก็บเงิน การบํารุงรักษา การวางแผน การตลาด การโฆษณา การเงิน และ
การผลิต เปนตน
3. ความสัมพันธทางธุรกิจ – เปนปฎิสัมพันธกับธุรกิจและหุนสวนอื่น เชน ซัพพลายเออร
ผูขายสินคาใหกับธุรกิจ ผูคาปลีก ตัวแทนจําหนาย เครือขายทางอุตสาหกรรม (กลุมลอบบี้
สมาคมการคา) เครือขายภายนอกเหลานี้จะชวยสนับสนุนกิจกรรมทั้ง Front และ Back Offices
4. การวิเคราะห – ขอมูลหลักๆ ของ CRM สามารถถูกวิเคราะหเพื่อนํามาใชในการวาง
แผนการรณรงคทางการตลาดกับกลุมเปาหมาย ชวยในการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ และชวย
ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จของกิจกรรม CRM ที่เกิดขึ้น อาทิ สวนแบงทางการตลาด จํานวนและ
ประเภทของลูกคา รายได และความสามารถในการทํากําไร
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ CRM
มาจากความตระหนักที่วา การที่องคกรจะสามารถทําใหลูกคาจงรักภักดีตอองคกรได
นั้น เปนหัวใจหลักในการนําองคกรไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว แตเนื่องจาก
ความตองการของลูกคาแตละราย ความแตกตางกัน CRM จึงเขามาทําหนาที่เปนเครื่องมือ
ทางการบริหารจัดการเพื่อชวยใหองคกรสามารถจัดการกระบวนการตาง ๆ ภายในองคกร
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่มีความหลากหลายได ซึ่งหลักการสําคัญในการบริหาร
ลูกคาสัมพันธประกอบดวย
1. การมีฐานขอมูลของลูกคา ฐานขอมูลตองถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ สามารถเรียกดูได
จากทุกหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของกับลูกคามีการแยกประเภทลูกคาจากฐานขอมูลเนื่องจาก
ลูกคาแตละรายมีValueไมเทากันซึ่งลูกคาประกอบดวยลูกคาเริ่มแรกลูกคาที่ชวยประชาสัมพันธ
และลูกคาที่ซื้อซ้ํา
2. การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของนั้น ประกอบดวย เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ชองทางใหลูกคาสามารถติดตอกับองคกรได เชน ระบบCall center, Web site, Interactive
voice responseเปนตนและเทคโนโลยีที่ใชในการวิเคราะหและประมวลผลเพื่อการแยกแยะ
ลูกคาการจัดลําดับความสําคัญของลูกคา
3. การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกคา เนื่องจากขอมูล Database สามารถทําใหองคกรแยกแยะ
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ลูกคาไดวากลุมใดเปนกลุมที่ทํากําไรสูงสุดใหกับองคกรดังนั้นองคกรตองมากําหนดวิธีปฏิบัติตอ
ลูกคาเหลานั้นเพื่อสรางRelationship Programใหเขาถึงการใหบริการลูกคาแตละรายอยาง
เหมาะสมยกตัวอยางเชนการจัดทําFrequency Marketing Program การจัดทําโปรแกรม
Loyalty ProgramหรือการจัดทําโปรแกรมCommunity Programเปนตน การประเมินผล เพื่อให
ทราบวาองคกรสามารถรักษาลูกคาไดมากนอยเพียงใด โดยกําหนดเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เขาไวเปนจุดเนน หรือ Focus ขององคกรใหมาอยูที่การรักษาลูกคา (Keep Relation) ในระยะ
ยาวและเพิ่มValueใหกับลูกคาใหมากกวาคุณคาที่ลูกคาคาดหวัง
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิ จัย เรื่อง การสื่อสารทางการตลาด และอิทธิพลของการใช ความรู สึกในการซื้อ
สินคา ในตลาดการคาระหวางองคกรและองคกร
การจัดอบรมทีมงานขายและสรางตราสินคาภายในองคกร
(Sales Force Training and Internal Branding)
นานแลวที่ความสําคัญของการลงทุนในการฝกสอนทีมงานขายไดรับการยอบรับ โดยสื่อ
การพิ ม พ ต า งๆมากมายได เ น น ในทั ก ษะและความรู ที่ จํ า เป น ต อ การขายอย า งมี
ประสิทธิภาพ วิธีการจริงที่ใชในการฝกสอนพนักงานขายแตกตางในแตละองคกร แตบริษัท
สวนมากใชการฝกสอนหนางานรวมกับคอรสที่จัดภายในและภายนอก ถึงแมจะยังไมมีขอตกลง
ที่แนชัดวาวิธีในคือการฝกสอนที่มีประสิทธธิภาพที่สุด หัวขอของการฝกสอนสวนมากจะมุงเนน
ไปที่ความรูเกี่ยวกับตัวสินคา บริษัท ตลาด และเทคนิคในการเจรจาการขาย Roman et al. ได
เนนย้ําวาการลงทุนเพิ่มในการฝกสอนทีมงานขายอยางเดียวนั้นจะไมนําไปสูผลการขายที่ดีขึ้น
เสมอไป ในทางกลับกัน วิธีการฝกสอนและหัวขอในการนําไปประยุกตใชของการฝกสอนที่
กลาวถึงตางหากที่จะนําไปสูสมรรถนะการขายที่ดีขึ้น ในการศึกษาความสําคัญของคุณลักษณะ
เชิงเทคนิคของสินคาและความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายของฮัมฟรีสและวิลเลียมสนั้นได
เนนถึงความสําคัญของการเพิ่มทักษะในการสื่อสาร ความเขาใจในสไตลการสื่อสารของผูซื้อและ
วิ ธี ใ นการปรั บ สไตล ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ให ไ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เดไซและมาจาฮานเน น ถึ ง
ความสํ า คั ญ ในการที่ พ นั ก งานขายต อ งได รั บ การฝ ก สอนพิ เ ศษในการโฆษณาส ง เสริ ม
คุ ณ ประโยชน ท างด า นอารมณ ข องสิ น ค า เพราะการฝ ก สอนการขายส ว นมากมุ ง เน น ไปที่
คุณประโยชนดานการรับรูของสินคาซะมากกวา บริษัทแบล็คแอนดเดคเกอรเปนตัวอยางหนึ่ง
ขององคกรที่มองเห็นความสําคัญในการฝกสอนพนักงานขายใหสามารถสื่อสารคุณประโยชน
ทางดานอารมณของตราสินคา ในการฝกสอนของบริษัทนั้น (ซึ่งครอบครุมเครื่องมือไฟฟาที่ขาย
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ใหกับผูบริโภคและสินคาภายใตตรา'เดอ วอลท'ซึ่งขายใหกับลูกคาสายวิชาชีพ)เจาะจงรวมการ
ฝกสอนดานการตอบรับดานอารมณตอคุณคาของตราสินคา เพราะทางบริษัทไดมองเห็นวาการ
ตัดสินใจการซื้อนั้นโดยสวนมากขึ้นอยูกับปจจัยดานอารมณตอตราสินคาขององคกร
บทบาทของภาวะทางอารมณที่มีสวนในการตัดสินใจขององคกร
(The role of emotion in organizational decision making)
พฤติกรรมการซื้อขององคกรแตละองคกรไดรับความสนใจจากนักวิเคราะหทางดานธุรกิจ
และการตลาดมากมายตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา จนเกินบทความ และหัวขอโตแยงเสมอๆ
เพื่อหาคําตอบหรือแนวทางรวมกันเพื่อทําความเขาใจขั้นตอนการตัดสินใจซื้อขององคกร ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ นักการตลาดทั้งหลายตางพากันทุมเทและระดมความคิดเพื่อใหไดมาซื้งการสั่งซื้อ
สินคาหรือบริการนั้น ฉะนั้นชวง procurement (การจัดหา) จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่นักการต
ลากไมควรมองขาม โดยหลักการแลว ตองทําความเขาใจในลําดับขั้นตอนของการจัดหากอนวา
มีขั้นตอนอยางไร ซึ่งแบงออกเปน Structure, Process, และ Content
Structure
คือ การจัดวางองคประกอบของการจัดซื้อ ในสวนของการเปนสมาชิก
(membership), บทบาทสมมติ (roles played) และ ผูที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ (influence)
ในขณะที่ Process คือการขั้นตอนตั้งแตการตัดสินใจซื้อไปจนถึงการประะเมินผลหลังการซื้อ
ขาย (post purchase evaluation) สวน Content คือเกณฑในการเมินเพื่อใชในการตัดสินใจ
สั่ ง ซื้ อ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล ว จะอธิ บ ายในแง ข องบรรทั ด ฐานทางด า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐกิ จ
(economic) และที่ไมเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ (non-economic)
ทางดานที่เกี่ยวของกับปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic หรือ Functional) ไดแกปจจัย
ดานราคา, คุณสมบัติสินคา, การจัดสง, คุณภาพ, ความไววางใจของผูจัดหา, และการบริการ
ลูกคา โดยปกติแลองคกรสวนใหญมักใหความสําคัญกับปจจัยดาน Functional มากกวา
เนื่องจากลูกคาที่เปนองคกร หรือ B2B นั้นมีความรูทางดานตัวสินคาหรือบริการมากกวาลูกคาที่
เปนผูบริโภค (Final consumer หรือ end users) นี่เปนสาเหตุที่ทําใหการทําการซื้อขายระหวาง
องคกรกับองคใหความสําคัญมากกวาในเรื่องของปจจัยของเศรษฐกิจ Economic factor ตามที่
กลาวมาขางตน การตัดสินใจซื้อจึงขึ้นอยูกับเหตุและผลเปนสวนใหญ ซึ่งไมนาแปลกใจที่ องคกร
ที่ดําเนินธึรกิจ B2B จะตองเผชิญกับการจัดซื้อจัดหาที่ซับซอนและใชเวลานานในการตัดสินใจ
ซื้อ เนื่องจากตองผานการตัดสินใจจากหลายบุคคล
ในขณะเดียวกัน หลายฝายไมไดใหความสําคัญกับองคกรที่จัดซื้อโดยใชความพอใจของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมคนใดกลุมคนหนึ่งเทานั้น หรือที่เรียกวา Non-economic factor ซึ่ง
ประกอบไปดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ ความไววางใจ (trust), ชื่อเสียงหรือสถานะองคกร (prestige),
ความมั่นคงทางอาชีพ (career security), ความเปนมิตรและความตองการทางสัมคม (friendly
and social needs) ซึ่งอาจกลาวไดวาองคกรใดที่ใชความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ หมายถึง
วาองคกรนั้นยังขาดความรูพื้นฐานของสินคา, ขาดแรงกระตุน และความสนใจในสินคานั้นอยาง
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จริงจังในความพยายามที่จะทําใหทั้งสองหลักการระหวาง Rational และ emotional นี้สมดุลกัน
เราควรพิจารณาอยางละเอียดเพื่อศึกษาในเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภค โดยเฉพาะแบบจําลองที่
เรียกวา ELM (Elaboration Likelihood Model) หรือแบบจําลองทฤษฎีการเรียนรู ที่เนนเรื่อง
การใหคุณคาความเขาใจและทัศนคติตอธุรกิจทางการตลาด
โดยหลักการแลว ทัศนคติของผูซื้อขึ้นอยูกับวาผูซื้อมีสวนรวมใหขั้นตอนการจัดหาใน
ระดับไหน ซึ่งหลักการ ELM เปนขั้นตอนของการสื่อสารทางการตลาดที่แบงออกเปน 2 ประเภท
คือ centrally และ peripherally โดยชองทางการสื่อสารของผูซื้อที่มุงเนนที่สวนสําคัญของการ
จั ด ทํ า โปรโมชั่ น เช น คุ ณ ภาพของสิ น ค า , คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ, และราคาจั ด อยู ใ นประเภท
centrally ที่เนนเนื้อหาหรือขอความเชิญชวนที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา สวนการสื่อสารแบบ
peripherally จะเนนเรื่องภาพลักษณและปจจัยภายนอกเปนสําคัญ เชน รูปรางหนาตาของผู
เสนองานขาย, การจัดทํา presentation ของรายละเอียดสินคา ดวยเหตุผลนี้องคกรสวนใหญที่
ทําการคาแบบ B2B จะเนนการสื่อสารแบบ centrally มากกวาแบบ peripherally แตนั่นไมได
หมายความวานักการตลาดจะตองคํานึงถึงแตหลักการแบบ centrally เทานั้น เนื่องจากมีการ
วิจัยยืนยันวาหลักการ peripheral นั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสินคานั้น
จัดอยูในประเภทเดียวกัน หรือมีความคลายคลึงกัน หรือการที่ตลาด ณ เวลานั้นไมมียี่หอใดโดด
เดน ตัวอยางเชน งานวิจัยของ Aaker และ Jacobson ในตลาดเทคโนโลยี ซึ่งแนนอนวา
จําเปนตองเนนหลักการแบบ Centrally แตอยางไรก็ตามหลักการ peripheral ก็มีความจําเปน
เชนเดียวกัน ในตลาดเทคโนโลยี
ถึงแมวา หลักการ ELM โดยทั่วไปแลวจะอธิบายถึงการตอบรับของผูบริโภคผานทางสื่อ
โฆษณา ซึ่งเปนการสื่อสารทางการตลาดทางตรงระหวางผูบริโภคและเจาของแบรนด ทั้งนี้ยังมี
งานวิจัยของแบบจําลอง Gilliland และ Johnston ที่กลาวถึงหลักการประเมินสื่อโฆษณาและการ
สื่อสารทางการตลาดในธุรกิจ B2B เราตองยอมรับวาทัศนคติตอแบรนดหนึ่งๆ ประกอบไปดวย
หลายสวนทั้ง การทําใหลูกคารับรูแบรนด (cognitive) และ การศึกษาผลกระทบ (affective) ตอ
แบรนด ซึ่งในแงของการตลาดแลวยังรวมไปถึงขั้นตอนการซื้อดวย ตัวอยางเชน สินคายี่หอหนึ่ง
เปนที่สนใจของผูจัดการฝายจัดซื้อ แตผูจัดการฝายผลิตภัณฑหรือฝายเทคนิคอาจไมไดสนใจ
ยี่หอดังกลาว ดังนั้น การขายสินคาระหวางองคกร ที่จําเปนตองผาน decision maker หลายฝาย
ซึ่งมึความคิดเห็นตอแบรนดที่แตกตางกัน ซึ่งองคกรจะตองคิดหากลยุทธที่เขาถึงผูตัดสินใจซื้อ
ในทุกๆ ฝายไมวาจะเปนการซื้อโดยความพอใจสวนตัวหรือการใชหลักเหตุผลก็ตาม
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งานวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนากลยุทธเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขันของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (X86 Brand) ของบริษัทฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย)
จํากัด
การศึกษาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายขนาดเล็ก
จากการศึกษาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายขนาดเล็กสามารถสรุปไดดังนี้
1. ขนาดของตลาดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็กยังมีขนาดที่ใหญถึง 68% จาก
ตลาด IT ทั้งหมด สอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็กยัง
สามารถเติบโตไดอีกเนื่องจากวาความตองการใชอยางตอเนื่องของลูกคา เพราะทางรัฐบาลให
การสนับสนุนในการลงทุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
2. สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคในการสงผลกระทบตอเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายขนาดเล็กไดแก
2.1 การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ทําใหเงินเฟอสูงขึ้น ซึ่งมันมีผลกระทบตออํานาจในการ
ซื้อของลูกคา ทําใหลูกคาใสใจราคามากขึ้น
2.2แนวโนมการลดลงของ GDP ของประเทศไทย และเศรษฐกิจโลก อาจทําใหลูกคา
ชะลอการลงทุน
2.3 คูแขงนํากลยุทธทางดานราคามาใชในการแขงขัน ทําใหเอชพีสูญเสียสวนแบงตลาด
บางสวนใหกับคูแขง และทําใหรายไดลดลง
3. สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสที่เอื้อตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็กไดแก
3.1 การที่รัฐบาลสงเสริมใหตนทุนของอิเล็คโทรนิคมีภาษีในการนําเขา 0% สงผลให
ธุรกิจมีตนทุนลดลง
3.2 รัฐบาลใหการสนับสนุน คือมีการตั้งกระทรวง ICT ขึ้นมาเพื่อใหการพัฒนาของ IT
ประเทศไทยสามารถทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบานได
3.3 มี ก ารเพิ่ มขึ้ น ของธุ ร กิ จ ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก มากขึ้ น โดยมี รั ฐ บาลให ก าร
สนับสนุนและชวยเหลือ ทําใหธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กตองมีการลงทุนทางดาน IT ดวย
เมื่อเปนเชนนั้นธุรกิจเหลานั้นก็จําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็กเพื่อทําให
สามารถแขงขันกับคูแขงได
3.4 การเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ิตของลูกคาทําใหมีการแขงขันทางดานเทคโนโลยี และมีการ
นวัตกรรมกันมากขึ้น เปนผลใหมีการแขงขันกันตลาดมากขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธกี ารศึกษา และผลการศึกษา
ในบททนี้จะกลาวถึงการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา การวิเคราะหขอมูล
การกําหนดแนวทางการแกปญหา การประเมินผลแนวทางการแกปญหาในแตละทางเลือก และ
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑโอราเคิล บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด” นี้เปน
การศึกษาคนควาดวยตัวเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและ
สาเหตุที่สงผลกระทบตอการทํากําไรของผลิต ภัณฑโอราเคิล และเพื่อศึกษาแนวทางในการ
กํ า หนดกลยุ ท ธ ทั้ ง ในระดั บ องค ก ร ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกลยุ ท ธ ท างการตลาดเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตัวแทนจําหนายอุปกรณทางดานไอที และกลยุทธการ
รักษาฐานลูกคาของบริษัทไวจากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียด
เนื้อหาของรายงานในบทที่ 3 นี้ซึ่งประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การออกแบบวิธีการศึกษา (Study Design)
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
3.2.1 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ
3.2.2 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ
3.3 การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)
3.3.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ
3.3.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ
3.4 การสรุปประมวลผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
3.4.1 Strategic Analysis
3.4.2 Strategic Formulation
3.4.3 Strategic Implementation
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3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้ ผูศึกษาไดทําการออกแบบการวิจัย (Research Design) เปนแบบบูรณาการ
โดยมีการศึกษาขอมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากนั้นจึง
นําขอมูลทั้งสองมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการะบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic
Management Process) ในการสรุปวิเคราะหขอมูล และประมวลผลโดยใชเครื่องมือตางๆ เพื่อ
สรุปเลือกกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับ
หนาที่
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่ใ ช
ทําการศึกษา 2 แหลงดังนี้
3.2.1 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ
ผูศึกษาไดทําการคนควา และเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารจากบริษัท วินทคอม เทคโนโลยี
จํากัด เชน ผลการวิจัยสวนแบงตลาด และรายได เทียบกับคูแขงขันในตลาดเดียวกันตามแสดง
ไวในสวนขอมูลเกี่ยวกับบริษัทในบทที่ 1 รวมทั้งคนควาทฤษฏีซึ่งแสดงไวในบทที่ 2 จากขอมูล
ดังกลาวผูศึกษาไดนํามาใชในการวิเคราะห และหาแนวทางแกปญหา
3.2.2 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณของกรรมการผูจัดการบริษัท วินทคอม
เทคโนโลยี จํากัด เพื่อทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธทางการตลาดของบริษัท และ
สัมภาษณลูกคาประเภท SI จํานวน 5 บริษัท โดยแตละบริษัทจะทําการสัมภาษณ 3 ทาน คือ
ฝายขาย ฝายจัดซื้อ และฝายบริการลูกคาหลังการขาย ซึ่งบุคลลดังกลาวนี้มีความเกี่ยวของใน
เรื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
3.3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)
3.3.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ
เปนการนําขอมูลตางๆ ที่ไดรวบรวมไว มาทําการวิเคราะหเพื่อประเมินหาทางเลือกในการ
กําหนดทิศทางใหแกองคกร โดยจะพิจารณาจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร และปจจัย
สภาพแวดล อ มภายนอกองค ก ร เพื่ อ ให อ งค ก รมี แ นวทางในการดํ า เนิ น งานที่ แ น น อนและมี
เปาหมายที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มความสามารถใหองคกรแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น
ได อันสงผลใหองคกรมีความไดเปรียบทางดานการแขงขันอยางยั่งยืน
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ในสวนของการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล
ตางๆ จากตํารา เอกสาร หนังสือพิมพ เว็บไซต และจากหนวยงานตางที่เกี่ยวของ จากนั้นจะทํา
จะทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ สภาพแวดลอมภายในองคการ และการ
วิเคราะหตามแนวคิด SWOT, Five Force ตามลําดับ
วิเคราะหบทความจากเว็บไซต
เศรษฐกิจไตรมาสสุดทายป 2553 และแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2554
หลังจากที่เศรษฐกิจไทยฟนตัวขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอยางแข็งแกรงเกินคาด โดย
ในชวงครึ่งปแรกโดยมีอัตราเฉลี่ยอยูที่รอยละ 10.6 สิ่งสําคัญที่เปนผลมาจากการสงออกที่เติบโต
อยางสูงมาก ตามการฟนตัวเศรษฐกิจคูคาที่สําคัญของไทย การเปดเสรีทางการคา (FTA) อยาง
ครอบคลุมมากขึ้น เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2553 ยังไดรับผลกระทบจากสถาการณอุทกภัยครั้ง
ใหญซึ่งจะยิ่งฉุดเศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอตัวอยูแลวใหทรุดตัวลงแรงยิ่งขึ้น ศูนยวิจัยกสิกร คาด
วา เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดทายปของ 2553 ขยายตัวลงมาไมเกินรอยละ 2 (YoY) จากระดับ
คาดการณที่ประมาณรอยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 3 จะสงผลใหจีดีพีของทั้งป 2553 ขยายตัว
ประมาณรอยละ 6.8-7.0
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2554 โดยอัตราการขยายตัวอาจชะลอลงมาที่รอยละ 3.5-4.5
สาเหตุสําคัญเปนผลมาจากการเปรียบเทียบฐานที่สูงในปที่ผานมา ที่เศรษฐกิจไทยมีการฟน
ตัวอยางโดดเดน ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนหลักจากการสงออกอาจเติบโตต่ําลงเหลือเปนตัวเลขหลัก
เดียว โดยมีกรอบคาดการณที่รอยละ 6.0-10.0 จากที่คาดวาจะเติบโตสูงรอยละ 27 ในป 2553
อย า งไรก็ ต ามการลงทุ นยั งมีแ นวโน มขยายตัว สูง ซึ่ง คาดหวั งว า จะเข า มาเปน แรงขับ เคลื่อ น
เศณษฐกิจในภาวะที่การสงออกออนกําลังลง โดยคาดวาการลงทุนอาจจะขยายตัวรอยละ 7.5-9.0
ซึ่งนับวาเปนอัตราที่สูงแมวาชะลอลงจากป 2553 ที่คาดวาจะขยายตัวมากกวารอยละ 10 สวน
การบริโภค โดยทั่วไปนาจะขยายตัวคอนขางตอเนื่องอยูในชวงรอยละ 3.0-3.5 จากที่คาดวา
นาจะขยายตัวรอยละ 3.7 ในป 2553 ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดของผูบริโภค จากการ
จ า งงานในประเทศที่ เ พิ่ มขึ้ น การปรั บ ค า จ า งขึ้ น รวมทั้ ง การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของจั ง วั ด
สํ า คั ญ ๆ จากการขยายการลงทุ น ของธุ ร กิ จ ไปสู ภู มิ ภ าคและการเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ กั บ
ประเทศเพื่อนบาน การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามัน และการปรับขึ้นคาจางในภาคเอกชนและ
เงินเดือนขาราชการในป 2554 จะมีสวนผลักดันใหเงินเฟอปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตอๆไป ดังนั้น
จึงมีโอกาสนที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยจะกลับสูวัฏจักรขาขึ้นอีกครั้ง
ในป 2554 ซึ่งคาดวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายนาจะปรับขึ้นไปสูรอยละ 2.50 จากระดับคาดการณ
ณ สิ้นป 2553 ที่รอยละ 1.75 ดานแนวโนมคาเงินบาทอาจยังมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งคาขึ้น
ทามกลางกระแสการออนคาของเดินดอลลารสหรัฐ
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เศรษฐกิจประเทศไทยจะไดรับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอสูง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และ
คาเงินบาทที่แข็งคา สวนทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะอยูในชวงขาขึ้น การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะ
ชวยควบคุมไมใหเกิดฟองสบูและเกิดปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางแตจะทํา
ใหเงินบาทแข็งคาขึ้น กระทบตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความออนไหวตาอคาเงินและการปรับ
ขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
อุตสาหกรรมไอที
มูลคาตลาดของกลุมผลิตภัณฑคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยอยู
ที่ประมาณ 257,146 ลานบาท และคาดวาในป 2554 ตลาดของกลุมผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเติบโตอยูที่รอยละ 10.5 โดยคิดมูลคาเปน 284,049 ลานบาท ซึ่งมูลคา
ของตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวรคิดเปนรอยละ 31.45 หรือมูลคา 80,869 ลานบาท โดยในป
2554 จะเพิ่มขึ้นเปน 89,360 ลานบาท มูลคาของคาใชจายดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศพบวา ภาคธุรกิจที่มีการใชมากที่สุดคือ ภาคครัวเรือนและผูประกอบการขนาดเล็ก
รองลงมาคือภาคเอกชน และภาครัฐบาลตามลําดับ
ในปจจุบัน มีปจจัยหลายประการที่เปนแรงผลักดันใหตลาดคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศเติบโต เชน การแขงขันดานราคาจะสงผลใหผลิตภัณฑหลายชนิดมีราคาถูกลง การ
พัฒนาของเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฮารดแวรใหสูงขึ้น เชน การพัฒนาซีพียู
จากการประมวลผลแบบแกนเดียว(Dual Core) มาเปนการประมวลผลแบบ 2 แกน (Core 2
Dual) และโปรแกรมปฏิบัติการใหมของ Window Vista ความตองการใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึ ก ษาของประชาชนในต า งจั ง หวั ด ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น การหมดอายุ ก ารใช ง านของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณ ป ระกอบเดิ ม การแข ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของธุรกิจการเงินการธนาคาร การเพิ่มเทคโนโลยีใหมๆ ในเครื่องพีดีเอโฟน การ
พัฒนาความละเอียดของภาพในกลองดิจิตอล การจัดงานการแสดงสินคาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีเปนตน โดยเฉพาะการปรับราคาลดลงของคอมพิวเตอรพกพา มาอยูในระดับ
ราคาที่กระตุนอุปสงคของผูบริโภคที่ตองการเปลี่ยนคอมพิวเตอรเครื่องใหม และผูที่ตองการ
เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรก เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในป 2553 ที่ผานมานั้น นับวาสถานการณในประเทศไทยมีความฝดเคือง ทางเศรษฐกิจ
ตอเนื่องจากป 2552 ซึ่งสงผลกระทบตอการชะลอการใชจายในภาคธุรกิจและภาครัฐ และสงผล
ตอตลาด ICT ในภาพรวม
ในป 2553 ประเทศไทยมีการใชจายในสินคาและบริการดาน ICT โดยรวมเทากับ
555,501 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 เพียงรอยละ 6.0 อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมของการ
ใชจายในกลุมตางๆสวนใหญอยูในตลาดสื่อสาร ซึ่งคิดเปนรอยละ 65.1 หรือมีมูลคา 3.6 แสน
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ล า นบาท ขณะที่ ลํ า ดั บ รองลงมาได แ ก การใช จ า ยในตลาดคอมพิ ว เอตรื ฮ าร ด แวร ตลาด
คอมพิวเตอรซอฟแวร และตลาดบริการดานคอมพิวเตอร ตามลําดับ โดยมีมูลคาเปน 80,869
ลานบาท, 64,365 ลานบาท และ 48,372 ลานบาท และคาดวาในป 2554 ตลาด ICT จะมีการ
จริญเติบโตจากป 2553 ดวยอัตราที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศมีแนวโนมจะดีขึ้น อีกทั้งหากมีการอนุญาติใหมีการใชบริการ 3G
ในประเทศ จะกอใหเกิดการขยายตัวของการจัดซื้ออุปกรณ และเกิดการบริการที่คาดวาจะมาก
ขึ้นตามไปดวย
3.3.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ
ผูศึกษาไดทําการสัมษณกรรมการผูจัดการ บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด เพื่อตองการ
ทราบถึงนโยบายการทําธุรกิจของบริษัทในป 2554 และทิศทางในการเติบโตของบริษัท และทํา
การสัมภาษณผูจัดการฝายขายเพื่อทราบถึงการตั้งเปาการขายและการกําหนดยอดขายสําหรับ
ทีมขาย
นอกจากนี้ผูศึกษาไดสรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในบริษัทลูกคา
รูปแบบการสัมภาษณ และกําหนดหัวขอในการสัมภาษณตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ
3.3.2.1 สรุปผลวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร
สรุ ป บทสั ม ภาษณ จากการสั ม ภาษณ คุ ณ ทรงศรี ศรี รุ ง เรื อ งจิ ต กรรมการผู จั ด การ
บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด
ประเด็นปญหาที่ธุรกิจกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน และผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
จากการควบรวมกิจการของโอราเคิลที่ผานมาสงผลกระทบโดยตรงใหกับบริษัทในเรื่อง
ของการใหความไววางใจแกผลิตภัณฑและบริษัท ในแงของผลิตภัณฑลูกคา end-user และ SI
ตางก็มีความกังวลใจเมื่อโอราเคิลควบรวมกิจการของ ซันไมโครซิสเต็มแลว จะทําใหโอราเคิลตัด
สายการผลิตฮารดแวรไป จนไมมีอะไหลหรือชิ้นสวนสํารองในการซอมบํารุงสําหรับอุปกรณที่มี
จัดซื้อไปแลว อีกทั้งกังวลใจในเรื่องจากความมั่นคงในการเปนตัวแทนจําหนายโอราเคิลของ
บริษัท ซึ่งที่ผานมาโอราเคิลไดพยายามที่จะสื่อสารใหแกลูกคาไดทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
หลังจากการควบรวมในแงของสินคาแลว โอราเคิลจะยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป โดยมีการ
เพิ่มงบประมาณทางดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม และในแงของการเปนตัวแทน
จําหนาย โอราเคิลไดแตงตั้งใหบริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด เปนตัวแทนจําหนายอุปกรณ
โอราเคิลทางดานฮารแวรตอไป โดยมีอีกบริษัท คือบริษัทเฟรสซึ่งในเรื่องของการพัฒนาชอง
ทางการขาย โอราเคิลมีการกําหนดนโยบายการขายสินคาใหแกบริษัทตัวแทนขาย โดย บริษัท
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ตัวแทนขาย รายใดที่จะทําการขายสินคาโอราเคิลแกลูกคาผูซื้อสินคาไปใชจะตองทําการสมัคร
เปนสมาชิกกับโอราเคิลระดับโกลด ซึ่งจะตองมีคาใชจายประมาณ 2,500 USD และนอกจากนี้
แลวพนักงานบริษัทตัวแทนขาย จะตองผานขอกําหนดในเรื่องของความรูเกี่ยวกับสินคา ตามที่
ระบบโอราเคิลตามที่กําหนดไว
ป ญ หาที่ บ ริ ษั ท ต อ งเผชิญ ในขณะนี้ คือการ แก ไ ขข อกัง วลใจของลู กคา และสร า งความ
ไววางใจใหแกลูกคาเดิม โดยการการพยายามที่จะทําใหบริษัทตัวแทนขาย ตางๆสมัครเขารวม
เปนสมาชิกกับทางโอราเคิล ซึ่งเปนเรื่องยาก และยิ่งไปกวานั้นบริษัทจะตองพยามใหตัวแทนขาย
สมัครเปนสมาชิกผานผานทางบริษัทเนื่องจากทางโอราเคิลไดกําหนดไววาบริษัทตัวแทนขาย
รายใดสมัครเปนสมาชิกโดยสมัครผานทางบริษัท ก็จะสามารถซื้อสินคาโอราเคิลจากทางบริษัทวิ
นทคอมไดเทานั้นไมสามารถทําการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทเฟรส ได ซึ่งถาสมัครผานบริษัทเฟรส
ก็ไมสามารถที่จะซื้อสินคากับทางบริษัทไดเชนกัน
ดังนั้นถาหากวาบริษัทตัวแทนขาย ตางๆสมัครเปนสมาชิกกับทางโอราเคิลโดยผานทาง
บริษัทเฟรส ก็จะทําใหบริษัทสูญเสียลูกคา และรายไดจากการขายสินคา จนทําใหบริษัทขาด
รายได หรืออาจจะไมเปนตัวแทนจําหนายอีกตอไปสรุปคือ ตัวแทนจําหนายของโอราเคิล จะเกิด
การแยงลูกคากันเอง จนเปนผลทําใหเกิดการแขงขันที่ราคาคอนขางสูง
ประเด็นเรื่องของสภาพการแขงขันในธุรกิจในปจจุบัน
สภาพการแขงขันปจจุบันถือวารุนแรงมากเนื่องจากคูแขงพยายามปรับกลยุทธเพื่อที่จะ
สรางความไดเปรียบทางดานการแขงขัน โดยเฉพาะในโครงการที่มีมูลคาสูงทําใหเปนที่นาดึงดูด
ในการเสนอขายสินคาเพราะจําทําใหไดรายไดคอนขางสูง ในขณะที่โครงการรายเล็กๆ ก็มีการ
แขงขันอยูเชนกัน ในขณะที่ลูกคาเองก็มีความพยายามในการคนควาหาขอมูลผลิตภัณฑเพื่อมา
เปรียบเทียบดวยตนเอง ทําใหการเสนอขายสินคาเปนไปไดยากกวาเดิม
คูแขงในตลาดจะประกอบดวย 2 ประเภท คือ คูแขงทางตรงซึ่งหมายถึงคูแขงที่มีการขาย
ผลิตภัณฑโอราเคิลเหมือนกับบริษัท และคูแขงทางออมหมายถึงคูแขงที่เปนตัวแทนจําหนาย
สินคสที่เปนคูแขงกับโอราเคิล ไดแก IBM และ HP
สภาพการแขงขันกับคูแขงทางตรง ในปนี้จํานวนคูแขงทางตรงลดจํานวนลงจาก 4 บริษัท
ในปนี้บริษัทมีคูแขงทางตรงแคเพียงบริษัทเดียวคือบริษัทเฟรส ซึ่งถือวาเปนโอกาสของทาง
บริษัทในการที่จะเขาไปแยงสวนแบงลูกคาของบริษัทที่หมดสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายไป
แลว ซึ่งบริษัทจะตองวางกลยุทธเพื่อใหสามารถแขงขันตอไปไดซึ่งกลยุทธแรกที่เรามองไว คือ
การสรางสัมพันธภาพที่ดี และสรางความไววางให เพื่อสรางใหเปนพันธมิตรและคูคากันตอไป
แตสําหรับบริษัทเฟรส ไดมีการปรับกลยุทธเพื่อที่จะเขามาแขงขันกับทางบริษัท ซึ่งระดับความ
รุนแรงในการแขงขันเพิ่มขึ้นมาก อันเนื่องมาจากนโยบายจากทางโอราเคิล จึงทําใหบริษัทเฟร
สใชกลยุทธในการปรับองคกรใหมีภาพลักษณเพื่อสรางความไววางใจกับลูกคาตัวแทนขาย โดย
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เปลี่ยนระบบการขายจากมุงขายตรงถึงลูกคา end-user มาเปนการมุงเนนขายผานบริษัท
ตัวแทนขาย ซึ่งมีเปาหมายที่จะชวงชิงฐานลูกคาของบริษัท สงจะสงผลโดยตรงกับบริษัทคือถา
สามารถชวงชิงลูกคาตัวแทนขาย ไปไดทําใหยอดขายของบริษัทจะหายไปอยูที่บริษัทเฟรสโดย
ทันที บริษัทจึงตองมีการปรับกลยุทธเพื่อที่จะแขงขันกับบริษัทเฟรส ซึ่งเปาหมายหลักคือการ
รักษาฐานลูกคาตัวแทนขาย ใหอยูกับบริษัท ไมเปลี่ยนใจไปซื้อสินคากับบริษัทคูแขง และขยาย
ฐานลูกคาตัวแทนขาย รายใหมๆใหมาเปนลูกคาของบริษัทตอไป
สภาพการแขงขันกับคูแขงทางออม ไดแกบริษัทตัวแทนจําหนายสินคาคูแขงโอราเคิล ซึ่ง
ในปจจุบันนอกจากบริษํทจะตองแขงขันกับคูแขงทางตรงแลว ยังตองมีการแขงขันกับคูแขง
ทางออมดวย ซึ่งในป 2553 บริษัทไดรับผลกระทบอยางมากเนื่องจากการใหขอมูลโจมตีจาก
บริษัทคูแขงทางออมในเรื่องของภาพลักษณโอราเคิลหลังจากที่ซื้อกิจการซัน ไมโครซิสเต็มไป
แลว ซึ่งทําใหความนาเชื่อถือของแบรนดโอราเคิลตกลงไปอยางเห็นไดชัด ทําใหบริษัทตัวแทน
ขาย บางรายมีความกังวลในเรื่องนี้สงผลใหไมเลือกพิจารณาสินคาจากทางโอราเคิล ทําให
ยอดขายของบริษัทลดลงไปประมาณ 20%
ในเรื่องของความแตกตางทางดานสินคาเองไมเปนที่นากังวลเนื่องจากวาหลังจากที่โอรา
เคิลรวมกับซันแลว ทําใหมีสินคาขายครบวงจรซึ่งแตกตางจากคูแขง ไดแก IBM ที่ยังไมมีสินคา
Virtual และ HP ที่ยังไมมีสินคาในสวนของ Database และ Application ตางๆ
ประเด็นทางดานกลยุทธที่ทางบริษัทกําหนดไวเพื่อการแขงขัน
ตั้งแตบริษัทกอตั้งขึ้นมาเขาป 10 แลว แตยังยึดมั่นในกลยุทธที่เรากําหนดทั้งตั้งแตกอตั้ง
คือการใหความสําคัญกับลูกคาตัวแทนขาย เปนหลัก โดยจะเนนขายสินคาผานตัวแทนขาย ทํา
ใหเกิดความไววางใจจากตัวแทนขาย คอนขางสูง เพราะตัวแทนขาย ตางๆจะไมมองวาเราเปน
บริษัทคูแขง แตในลักษณะของบริษัทตัวแทนขาย แลวตัวแทนขาย ตางๆจะมองวเปนบริษัท
คูแขงเนื่องจากวาบริษัทเฟรส มีการขายตรงถึงลูกคา และขายผานทางตัวแทนขาย ซึ่งเปนบริษัท
ในเครือเดียวกัน
ซึ่งหลังจากการควบรวมกิจการของโอราเคิลทําใหกลยุทธนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของการให
ความสําคัญกับตัวแทนขาย ตัวแทนขาย SI โดยบริษัทไมตองปรับตัวอะไรมาก เพียงแตจะตองมี
วิธีการรักษา ตัวแทนขาย ดังกลาวใหอยูกับเราไมคิดเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาจากบริษัทคูแขง
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3.3.2.2 สรุปผลวิเคราะหจากการสัมภาษณ คุณอุทร ตวงทอง ผูจัดการฝายขาย
บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด
ประเด็นทางดานเปาหมายขายของสําหรับป 2554 และการกําหนดทิศทางในการขาย
ในแตละปบริษัทจะไดรับยอดจากทางโอราเคิลตามขอตกลงการเปนตัวแทนจําหนายซึ่งในป
นี้จะมียอดเพิ่มกวาปที่ผานมาประมาณ 100% เนื่องจากวาการหมดวาระการเปนตัวแทน
จําหนายของบริษัทอื่นๆจํานวน 3 บริษัท และในการแบงยอดใหทีมขายนั้นบริษัทจะพิจารณา
จากจํานวนโปรเจคที่พนักงานขายมีอยูและการประมาณการตลาดในอนาคต ซึ่งป 2554 จะ
มุงเนนที่จะรักษาตลาดราชการ และตลาดโทรคมนาคม ซึ่งเปนฐานลูกคาที่สามารถสรางรายได
ใหแกบริษัทคอนขางมากเนื่องจากจะมีโครงการที่มีการจัดซื้อมูลคาของโครงการสูงมาก และใน
ขณะเดียวกันก็จะพยายามขยายตลาดในสวนของลูกคาเอกชน และลูกคาการเงินการธนาคาร ให
มากขึ้น เพราะเชื่อวายังมีโอกาสทางการขายอีกมากใน 2 ตลาดนี้ซึ่งแตละโครงการอาจจะมีมูลคา
ไมสูงมาก แตเนื่องจากจํานวนธุรกิจของ 2 ตลาดนี้มีจํานวนสูงมากจึงอาจจะเปนกลยุทธในการ
สรางรายไดจากตลาดนี้ไดมากเชนกัน
แตเพื่อใหการขายเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพบริษัทจะตองทําการการและสราง ตัวแทน
ขาย รายใหมๆหรือ ตัวแทนขาย ที่เคยซื้อขายกันอยูในขายสินคาของบริษัทใหมากยิ่งขึ้น และก
ลุยทที่ใชคือการรักษาระดับความสัมพันธกับ ตัวแทนขาย รายเดิมและการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคารายใหมๆ เพื่อจูงใจให ตัวแทนขาย กลายมาเปนลูกคาของบริษัทในที่สุด เพราะ ตัวแทน
ขาย 1 ราย สามารถสรางลูกคา end-user ไดไมต่ํากวา 15 บริษัท ซึ่งถือวาเปนชองทางการขาย
ที่สําคัญที่สุดของบริษัท
3.3.2.3 สรุปผลวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณลูกคา (SI) จํานวน 5 บริษัท
พนักงานฝายขาย สาเหตุที่ตองมีการสัมภาษณพนักงานฝายขายบริษัทลูกคาเนื่องจาก
กวา พนักงานขายของบริษัท ตัวแทนขาย มีความสําคัญในเรื่องของการติดสินใจซื้อวาจะซื้อ
สิ น ค า จากตั ว แทนจํ า หน า ยรายใดดั ง นั้ น จึ ง ควรที่ จ ะนํ า ข อ มู ล ความต อ งการของฝ า ยขายมา
วิเคราะหวาพนักงานฝายขายมีความตองการทางดานสินคาและบริการอยางไร หรือขึ้นตอนใน
การตัดสินใจมีอะไรบาง เพื่อที่จะนํามากําหนดกลยุทธเพื่อใชในการแขงขัน
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ตารางที่ 3.1 แสดงการสรุปผลสัมภาษณจากลูกคา (พนักงานฝายขาย)
ประเด็นคําถาม
1.สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ช ว ยให โ ครงการขาย
ประสบความสําเร็จ
2.เหตุ ผ ลที่ ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า จาก
บริษัทวินทคอม

สรุปผลสัมภาษณ
ส ว นใหญ พิ จ ารณาในเรื่ อ งของราคาคุ ณ ภาพและ
คุณสมบัติที่ตรงตามความตองการใชสินคาของend-user
ความสนิทสนมกับพนักงานขายของวินทคอม ราคาต่ํา
กวาคูแขงรายอื่นความรวดเร็วในการใหบริการและเขาใจ
ถึงความตองการ
3.สิ่ ง ที่ ต อ งการให บ ริ ษั ท วิ น ท ค อม ระยะเวลาในการสงสินคาตองการใหระยะเวลาการสงเร็ว
พัฒนาและปรับปรุง
ขึ้น และสินคาครบถวนตามคําสั่งซื้อ
4.เลื อ กซื้ อ /ไม เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า จาก ส ว นมากไม เ คยซื้ อ สิ น ค า จากบริ ษั ท เฟ ร ส เนื่ อ งจากไม
บริษัทเฟรสหรือไมเพราะเหตุใด
ไววางใจเนื่องจากยังมองวาบริษํทเฟรสยังเปนคูแขงของ
ตนเองอยู แ ต มี อ ยู 1รายที่ เ คยซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารจาก
บริษัทเฟรสเนื่องจาก end-user เปนผูเลือก
พนักงานฝายจัดซื้อ ซึ่งบทบาทของพนักงานฝายจัดซื้อคือการคัดสรรซัพพลายเออรที่มี
คุณภาพและไวใจได และในบางครั้งฝายจัดซื้อเองก็มีอิทธิพลในเรื่องของการตัดสินใจซื้อดวย
เชนกัน เพราะบางครั้งเมื่อเรื่องถึงฝายจัดซื้อแลว ฝายจัดซื้อยังตองเรียกซัพพลายเออรรายอื่น
เขามาตอรองราคาอีกครั้ง เพื่อใหแนใจวาไดราคาที่ต่ํา
ตารางที่ 3.2 แสดงการสรุปผลสัมภาษณจากลูกคา (พนักงานจัดซื้อ)
ประเด็นคําถาม
สรุปผลสัมภาษณ
1.เกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคาจาก ความมั่งคงของฐานะทางการเงินราคาการใหเงื่อนไขการ
ซัพพลายเออร
ชําระเงินที่ดี โดยลูกคาสวนใหญตองการ credit term ใน
ระยะเวลาที่ยาวนาน 45-60 วัน
2.เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษ ความสามารถในการลดราคา
ทวินทคอม
3.สิ่ ง ที่ ต อ งการให บ ริ ษั ท วิ น ท ค อม เงื่อนไขการชําระเงินที่ลดหยอนลงกวาเดิม
พัฒนาและปรับปรุง
4.เลื อ กซื้ อ /ไม เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า จาก พนักงานขายเปนผูระบุ
บริษัทเฟรสหรือไมเพราะเหตุใด
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พนั กงานฝ ายบริก ารหลัง การขาย เนื่ องจากการขายแตล ะโครงการ ของสิ นคาทุ ก
ประเภทจะมีในสวนของการติดตั้ง และการดูแลรักษาซึ่งพนักงานฝายบริการหลังการขายของ SI
จะตองเปนผูที่รับผิดชอบแตเนื่องดวยบริษัทวินทคอมเองมีบริการในเรื่องของการติดตั้งและ
บริ ก ารหลั ง การขายโดยที ม พนั ก งานหลั ง การขายจึ ง ทํ า ให เ กิ ด การประสานงานกั น ระหว า ง
พนักงานบริการหลังหารขายของทั้ง 2 บริษัท
ซึ่งเหตุผลที่สัมภาษณพนักงานบริการหลังการขายนั้นเนื่องจากตองการนําขอมูลเกี่ยวกับ
ทางดานการใหบริการของบริษัทมาทําการวิเคราะหเพื่อกําหนดหากลยุทธขององคกร
ตารางที่ 3.3 แสดงการสรุปผลสําภาษณจากลูกคา (บริการหลังการขาย)
ประเด็นคําถาม
1.ความคิดเห็นที่มีตอพนักงานบริการ
หลังการขาย
2.สิ่ ง ที่ ต อ งการให พ นั ก งานหลั ง การ
ขายปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความพึ ง
พอใจ

สรุปผลสัมภาษณ
ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหา และความ
รวดเร็วในการใหบริการ
ตองการใหพนักงานบริการหลังการขายชขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีการวิเคราะหปญหา วิธี การแกไข และข อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสินคา

3.4 การสรุปประมวลผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ (Analysis the Environment)
โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมออกเปน 2 สวน ไดแก
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) บริษัทไดรับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งประกอบดวยสภาพแวดลอมภายนอกระดับมหาภาค
และสภาพแวดลอมภายนอกระดับจุลภาค โดยสามารถวิเคราะหได ดังตอไปนี้
1.1 สภาพแวดลอมภายนอกระดับมหภาค (Microenvironment) เปนแรงกดดัน
ทั่วไป ซึ่งผูศึกษาจะทําการวิเคราะหในสวนที่มีผลกระทบโดยตรงกับองคการ ไดแก
ทางดานประชากรศาสตร (ธุรกิจ)
ทางดานการศึกษา จากผลการสํารวจของสถาบันพัฒนาซอฟแวรแหงประเทศไทย พบวา
จํานวนผูที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆป ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาประชากรไทยมีการใหความความสําคัญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งเปนผลดีแกภาคธุรกิจตางๆในการมีพนักงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
ทําใหมีการคนหาขอมูลในเรื่องของคุณสมบัติและราคาของสินคาตางๆจากทางผูขายแตละราย
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ทําใหเกิดผลในเรื่องของการตัดสินใจซื้อมากขึ้นจึงเปนอุปสรรคทางการขาย ถามองในเรื่องของ
โอกาสทางการในนั้นในการที่ลูกคามีความรูความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
มากขึ้นนั้น ทําใหลูกคาเองสามารถวิเคราะหความตองการหรือวิเคราะหปญหาที่เกิดจากระบบวา
ควรที่จะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มมากขนหรือไม หรือเห็นความสําคัญของการมีเทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้ลูกคาจึงมีการเรียกบริษัทใหเขาเสนอราคาในสินคาที่ลูกคาสนใจ ซึ่งถือวา
เปนโอกาสของบริษัทเพราะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรนี้มีผลทําใหในแตละ
องคกรธุรกิจเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี และทราบถึงประโชยนชของเทคโนโลยีวาจะเขามา
ชวยพัฒนาองคกรของธุรกิจนั้นๆไดอยางไร
รูปแบบการใชชีวิต ปจจุบันรูปแบบการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปในลักษณะของการ
ใชอินเตอรมากยิ่งขึ้น การเขาสังคมออนไลนเพิ่มมากขึ้น ทําใหภาคธุรกิจเอกชนเห็นแนวโนมการ
เปลี่ยนไปของผูบริษัทโภคในลักษณะนี้จึงมีการลงทุนในเรื่องของการใหขอมูลสินคาแกผูบริโภค
ผานทางอิเตอรเน็ต ซึ่งถือเปนโอกาสของบริษัท เนื่องจากวาธุรกิจจะตองการการใชงานของ
ฮารดแวรเพื่อใชในการประมวลผลขอมูลตางๆเพื่อใหผูบริโภคสามารถเรียกคนหาขอมูลได
พฤติกรรมการซื้ อของประชาชนที่เ ปลี่ยนไป ในปจจุบันการใชงานผ านอินเตอร เ ปนที่
แพรหลายสงผลใหธุรกิจตางๆ พยายามใชเทคโนโลยีเพื่อขยายชองทางการขายสินคา โดยให
ความสนใจที่การขายสินคาผานอินเตอรเน็ต ซึ่งจะตองมีการสรางระบบการซื้อขายออนไลนขึ้น
มาก ในกรณีเชนนี้ถือวาเปนการสรางโอกาสใหแกบริษัท เพราะระบบการซื้อขายออนไลนนั้น
จะตองมีการใชงานทางดานฮารดแวรในการทํางานของโปรแกรมซื้อขาย
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ จากสภาพเศรษฐกิจในปที่ผานมาถือวาดีขึ้นทําใหลูกคามี
การซื้อขายสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพื่อ
ขยายธุรกิจหรือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขง จึงทําใหบริษัทมีโอกาสทางการขาย
สินคาเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน เนื่องจากเงินบาทแข็งตัวขึ้นทําใหบริษัทสามารถนําเขาสินคาไดใน
ราคาที่ตนทุนต่ําลง แตจากการกําหนดนโยบายใหมของทาโอราเคิลในการซื้อสินคาเปนเงินบาท
ในอัตรา 35.43 บาทตอ 1 ดอลลา ทําใหบริษัทเกิดผลกระทบในเรื่องของตนทุนสูงขึ้น แลในเรื่อง
ของการขึ้นราคาน้ํามันทําใหบริษัทเกิดผลกระทบในเรื่องของการขนสงสินคา ทําใหตนทุนในเรื่อง
ของการขนสงสูงขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ปญหานี้ทําใหบริษัทตองแบกรับตนทุนที่สูงขึ้นมาก
สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฏหมาย จากภาวะทางการเมืองที่ผานมาในชวงกลาง
ป เปนเหตุทําใหเกิดการชะลอการตัดสินใจในบางโครงการที่เปนโครงการของภาครัฐบาล แตใน
ภาคเอกชนไมคอยไดรับผลกระทบมากเทาไหร แตจากเหตุการณการปดถนนหลายสายทําให
ภาคธุรกิจตางๆไมสารถดําเนินธุรกิจตอไปได ทําใหตองปดกิจการชั่วคราว ดวยเหตุนี้จึงทําให
หนวยงานเอกชนมีความสนใจที่จะนําเทคโนโลยีในเรื่องของ Disaster Recovery Site คือการ
สร า งศู น ย ทํ า งานสํ า รองขึ้ น ในกรณ ที่ ไ ม ส ามารถเข า ไปทํ า งานที่ สํ า นั ก งานได ต ามปกติ ซึ่ ง
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Disaster Recovery Site นั้นเปนเทคโนโลยีที่สรางโอกาสทางการขายสินคาไดอยางมาก เห็นได
จากการติดตอขอขอมูลจากทางฝายขาย
สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี จากการมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทําให
บริษัทไดมีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชในองคกร ไดแกระบบการขายสินคาที่เชื่อมตอผาน
internet ทําใหพนักงานขายสามารถเสนอราคาใหกับลูกคาไดทันที สวนระบบการสั่งซื้อสินคา
จากทางโอราเคิล(ซัพพลายเออร) นั้นบริษัทจะใชระบบ ERP ของทางโอราเคิลในการสั่งสินคา
ตางๆ เพื่อสะดวกในการทราบจํานวนสินคาที่สามารถสั่งไดและระยะเวลาในการขนสงสินคาใน
แตละโครงการ และระบบการรายงานผลการขาย ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้จะชวยใหบริษัทมีความ
ยืดหยุนในการทํางานสูงมาก รวมถึงการตอบสนองลูกคาที่รวดเร็ว และในระบบตางๆนี้จะมีการ
แชร ข อ มู ล ให แ ก แ ต ล ะฝ า ยได ท ราบเพื่ อ ให เ กิ ด ความคล อ งตั ว ในการทํ า งาน อี ก ทั้ ง ผู บ ริ ห าร
สามารถรถเรียกดูขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจหรือกําหนดกลยุทธไดโดยทันที
การพัฒนาเทคโนโลยี 3G ถือเปนโอกาสมาก เพราะถาหากวามีการใชงานเทคโนโลยี 3G
อยางเปนรุปเปนรางแลว ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศก็ตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสามารถ
ทํางานรวมกับเทคโนโลยี 3G ไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยพัฒนาองคกรมีมีความสามรถ
ทางการแขงขันมากยิ่งขึ้น
การใชงานอินเทอรเน็ตผานทางโทรศัพทที่เรียกวา E-Moblie จัดวาเปนเทคโนโลยีที่สราง
โอกาสใหกับบริษัทอยางมาก เพราะถาภาคธุรกิจหันมาใหการลงทุนพัฒนาการใหบริการผานทาง
โทรศัพทแลว จะตองลงทุนในเรื่องของแอพลิเคชั่นในการทํางานของระบบและลงทุนในเรื่องของ
อุปกรณฮารดแวรที่จะมารองรับการทํางานในระบบนั้นซึ่งในปจจุบันธุรกิจทางดานธนาคารมีการ
ให บ ริ ก ารทางด า นหลายธนาคารด ว ยกั น และมี แ นวโน ม ไปสู ก ลุ ม ธุ ร กิ จ ภาคเอกชน และ
ภาครัฐบาลตอไปตามลําดับ
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ตารางที่ 3.4 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายนอกโดยกําหนดโอกาสและอุปสรรค
สภาพแวดลอมภายนอก
ระดับมหาภาค
ทางดานประชากรศาสตร
1.การศึกษาของประชากร

โอกาส

อุปสรรค

X

2.รูปแบบการใชชีวิต(life Style) X

3.พฤติกรรมการซื้อสินคา

X

สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
4.อัตราดอกเบี้ย
5.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

6.ราคาน้ํามัน

X

X

X

X

เหตุผล

การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ทํ า ให มี ค วามรู ท าง
เทคโนโลยี แ ละเห็น ความสํ า คั ญ ของ
การใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาองค ก ร
มากขึ้น
มีการใชงาน internet มากขึ้นรวมถึง
การมีสวนรวมใน social network ทํา
ใหภาคธุรกิจตองมีการลงทุนทางดาน
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง
พฤติกรรมผูบริโภคได
มีการซื้อสินคาบน internet เพิ่มมาก
ขึ้นทําใหธุรกิจตองพัฒนาชองทางการ
ขายสินคา e-commerce โดยจะตองมี
ฮารดเปนอุ ปกรณรองรั บการทํางาน
รองระบบนี้
แต เ ป น อุ ป สรรคในแง ข องลู ก ค า
สามารถเปรี ย บเที ย บหาข อ มู ล ก อ น
การตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น

อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง ขึ้ น ทํ า ให บ างธุ ร กิ จ
ชะลอการลงทุนทางดานไอที
ค า เงิ น บาทแข็ ง ค า ขึ้ น ทํ า ให บ ริ ษั ท
สามารถนํ าเข าสิ นค า ไดถูง ลง ทํ าให
ตนทุนต่ํา
การขึ้ น ราคาของน้ํ า มั น ทํ า ให บ ริ ษั ท
ประสบปญหาตนทุนสูงขึ้น อาจจะทํา
ใหชะลอการลงทุนทางไอที
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สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย
6.เสถียรภาพของรัฐบาล
X

7.นโยบายของรัฐบาล

X

8.กฏหมายควบคุมตางๆ

X

สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี
9.เทคโนโลยี 3G
X

10.เทคโนโลยี E-Commerce

X

11.การพัฒนา Application

X

X

ทํ า ให ภ าคธุ ร กิ จ บางส ว นชะลอการ
ลงทุนเนื่องจากไมมั่นใจในโยบายของ
รัฐบาลใหม
ในการใหความชวยเหลือธุรกิจ SME
ทํ า ให มี เ งิ น ลงทุ น ทางด า นไอที เพื่ อ
พัฒนาธุรกิจ
กฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช
internet และการใหบริษัททางดาน
การเงิ น ต อ งจั ด ทํ า แผนรองรั บ ความ
เสี่ ย งทํ า ให ลู ก ค า มี ค วามต อ งการซื้ อ
สินคาไอทีสูงขึ้น
ทํา ใหเ กิ ดการลงทุนทางไอทีมากขึ้น
สงผลตอการซื้อฮารดแวรเพื่อรองรับ
การทํางาน
ทําใหภาคธุรกิจมีการลงทุนทางดาน
การพัฒนาระบบการขายโดยจะตอง
พึ่งพาสินคาไอทีเพิ่มมากขึ้น
-ระบบการขาย ระบบการส ง สิ น ค า
ระบบการให บริการทางดานขอมูล ที่
ได มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งทํ า ให
ลูกคาตองหาฮารดแวรมารองรับงาน
application ตางๆที่เพิ่มขึ้น
-แต จ ะเกิ ด การแข ง ขั น สู ง ขึ้ น คู แ ข ง
อาจจะตัดราคาเพื่อแยงลูกคา
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1.2 สภาพแวดลอมภายนอกระดับจุลภาค (Microenvironment) เปนการวิเคราะห
แรงกดดันที่มีผลกระทบโดยตรงกับการดําเนินการขององคการ อันไดแก
ลูกคา (Customer) ปจจุบันทางบริษัทจะมีขั้นตอนการขายสินคาโดยการขายผานบริษัท
SI แตบริษัทก็ยังคงตองที่จะสรางความสัมพันธกับลูกคา end-user เพราะเนื่องจากวา ลูกคา
end-user มีสวนในการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัท SI หรืออาจกลาวไดวา end-user ดังกลาวมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ SI
ลูกคา SI ซึ่งในปจจุบันนี้บริษัทมีจํานวนลูกคาประเภท SI อยูจํานวน 70 บริษัท แตจํานวน
SI ที่มีการคาขายกับบริษัทสม่ําเสมอมีเพียงจํานวน 15 รายเทานั้น ซึ่งสวนใหญแตละบริษัท SI
เหลานี้มักจะทําการคาขายกับ end-user ที่มีขนาดธุรกิจคอนขางใหญ end-user ที่เปน
government จากการวิเคราะหพบวายังมีบริษัท SI อีกหลายรายที่อาจจะมีความสามารถในการ
ขายสินคาใหกับตลาดอื่นๆเชน Manufacturing, FSI และ Telco ซึ่งบริษัทควรที่จะตองหาโอกาส
ในการทําธุรกิจกับ SI เหลานี้
เมื่อพิจารณาในสวนของอํานาจในการซื้อของ SI พบวาถาหากวา SI รายใดไดเขาไปชวย
end-user ในการกําหนด spec ของอุปกรณที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง หรือ SI รายใดที่มีความ
สนิทสนมกับ end-user SI รายนั้นๆจะมีอํานาจในการซื้อสูงมาก ซึ่งบริษัทจะตองทําการหากล
ยุทธที่จะรักษา SI รายนั้นๆไวใหมาซื้อสินคากับทางบริษัทขายตอไปยัง end-user เพราะจะทํา
ใหการแขงขันคอนขางต่ํา คูแขงจะไมสามารถเขามาแขงขันได แตจะตองเผิญกับเรื่องของการกด
ราคา ทําใหบริษัทขายสินคาไดในอัตรากําไรที่ต่ํา
ในแงของพฤติกรรมการซื้อของลูกคา SI พบวาลูกคามักจะมีการขอราคาเพื่อเปรียบเทียบ
กับสินคาแบรนดอื่นๆ หลังจากนั้นก็จะมีการตองรองอีกครั้งเพื่อทําการแขงขันกับ SI รายอื่นและ
การตองรองราคากับทาง end-user
เนื่ อ งจากผลจากการควบรวมกิ จ การของโอราเคิ ล ทํ า ให ทั ศ นคติ ใ นการซื้ อ ของ SI
เปลี่ยนไปในเรื่องของความไววางใจที่มีตอแบรนดโอราเคิล ทําใหบริษัทจะตองพยายามสื่อสาร
ขอมูลกับ SI ทุกๆรายเพื่อใหเขาใจในเรื่องของนโยบายหลังจากการควบรวมแลวมีผลอยางไรตอ
ลูกคาในทางที่ดีอยางไร
สวนลูกคา end-user เนื่องจากวาวิธีการขายสินคาบริษัทจะขายผาน SI แตบริษัทจะมีการ
ดูแลและใหบริการหลังการขายโดยตรงกับลูกคา End-user ซึ่งบริษัทจะตองมีการรรักษาระดับ
ความสัมพันธกับลูกคากลุมนี้ไวดวยเชนกัน เพื่อปองกันไมให end-user เหลานี้เปลี่ยนใจไปใช
สินคาตางแบรนด หรือไปใชบริการกับบริษัทเฟรส ซึ่งถือวาเปนคูแขงโดยตรง ซึ่งจํานวน enduser ในปจจุบันที่บริษัทไดมีการขายสินคา หรือใชสินคาและบริการจากบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 200 บริษัทซึ่งจากขอมูลในบทที่ 1
จะพบวาลูกคากลุมใหญจะเปนกลุม ลูกคา
ภาครัฐบาล ซึ่งรายไดรายไดสวนใหญก็จะมาจากลูกคากลุมนี้เชนกัน แตยังมีลูกคาในกลุมอื่นๆใน
ตลาดที่บริษัทยังจะตองหาโอกาสทางการขายตอไป เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ

80

ซึ่งจากการวิเคราะหในสวนของปจจัยทางดานลูกคาสามารถสรุปในลักษณะของโอกาส
และอุปสรรคที่บริษัทจะตองเผชิญตอไป
ตารางที่ 3.5 แสดงปจจัยภายนอกทางดานลูกคาที่แสดงถึงโอกาสและอุปสรรคที่ธุรกิจกําลัง
เผชิญ
ปจจัยดานลูกคา
1.อํานาจการซื้อ

โอกาส

2.พฤติกรรมการซื้อ
3.ทั ศ น ค ติ ต อ X
คุณภาพสินคา
4.ทั ศ น ค ติ ที่ มี ต อ X
บริษัท
5.ความพึ ง พอใจใน X
เรื่องการใหบริการ

อุปสรรค เหตุผล
X
อํ า นาจการซื้ อ ของลู ก ค า มี สู ง มากเนื่ อ งจาก
ลู ก ค า มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี สู ง จึ ง
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติกับราคาของ
สินคาที่เสนอไปได
X
ลูกคาจะมีการตอรองราคาหลายครั้ง และมีการ
เปรียบเทียบราคาจากคูแขง
ลูกใหความไววางใจในผลิตภัณฑของโอราเคิล
ว า เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ
ภายในการทํางานสูง
ลูกคามีทัศนคติที่ดีตอบริษัทในเรื่องของการ
ใหบริการและความไววางใจในเรื่องการไมเปน
คูแขงกันในอนาคต
มีความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน
ขายในเรื่ อ งของการให ข อ มู ล สิ น ค า และ
พนักงานบริการหละงการขายในเรื่องของการ
ติด ตั้ ง และความสามารถในการแก ไ ขปญ หา
เครื่องชํารุด

คูแขง (Competitors) คูแขงของบริษัทนั้นจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ คูแขงทางตรง
ไดแก คูแขงที่มีการขายสินคาประเภทเดียวกันหรือวาแบรนดเดียวกันในตลาดเดียวกัน ไดแก
บริษัทเฟรส และคูแขงทางออม คือ คูแขงที่มีการขายสินคาตางแบรนดในตลาดเดียวกันไดแก
IBM HP และ DELL เปนตน
คูแขงทางตรง จากขอมูลในบทที่ 1 พบวาบริษัทมีความไดเปรียบในเรื่องของฐานลูกคาที่
เปนบริษัท SI และสถานที่ตั้งเนื่องจากชวยใหการเดินทางสะดวก แตบริษัทเฟรส จะไดเปรียบใน
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เรื่องของฐานลูกคาที่เปน end-user เนื่องจากวานโยบายการขายของบริษัทเฟรสจะมีขายให
ลูกคาโดยผาน SI ที่เปนบริษัทในเครือ และมีการขายใหกับลูกคา end-user ดวย
ตาราง 3.6 แสดงขีดความสามารถเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
บริษัทตัวแทนจําหนายฮารดแวรโอราเคิล
การพิจารณาขีดความสามารถเปรียบเทียบ วินทคอม
เฟรส
กับคูแขงขัน
จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน
1. ตําแหนงทางการแขงขัน
X
X
2. ระดับราคา
X
X
3. ความเชื่อถือในบริษัท
X
X
4. เครือขายการจัดจําหนาย
X
X
5. บริการหลังการขาย
X
X
6. การสงเสริมการตลาด
X
X
7. ความมั่นคงดานการเงิน
X
X
8. ทักษะความเชี่ยวชาญในสินคา
X
X
จากตารางสรุปไดวา บริษัทจะมีจุดออนที่มีผลตอการแขงขันเมื่อเทียบกับคูแขงคือในเรื่อง
ของตํา แหนง การแขง ขั น เนื่ อ งจากยอดขายของบริษั ท ที่ ผ า นมาจะต่ํา กว า ยอดขายของทาง
บริ ษั ท เฟ ร ส ดั ง นั้ น จึ ง มี ผ ลในเรื่ อ งของอํ า นาจการต อ รองกั บ ทางผู ผ ลิ ต คื อ โอราเคิ ล ทํ า ให
บริ ษั ท เฟริ ส มีอํ า นาจตอ รองสู ง กว า และจุ ดอ อ นอี ก ขอ หนึ่ง ของบริษั ท คื อ การทํ า การส ง เสริ ม
การตลาดซึ่งบริษัทจะมีการจัดทําในสวนนี้นอยมากเมื่อเทียบกับคูแขง
แตจุดเดนที่เหนือกวาคือในเรื่องของระดับราคาและเครือขายการจัดจําหนายซึ่งบริษัทเอง
จะบวกกําไรในการขายแตละโครงการไมเกิน 10% แตบริษํทเฟรสมีการบวกกําไรตอโครงการสูง
ถึง 10-15% ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยุกับตนทุนภายในบริษัท และในเรื่องของชองทางการจัดจําหนายซึง
บริษัทเองมีความชัดเจนในเรื่องของการใหความสําคัญในเรื่องของเครือขายการจัดจําหนายเปน
อยางมาก ซึ่งเครือขายการจัดจําหนายของบริษัทไดแก บริษัท SI ตางๆ บริษัทมีฐานตัวแทน
จําหนายสูงกวาบริษัทเฟรส
คูแขงทางออม โดยในการแขงขันปจจุบันบริษัทจะตองเจอการแขงขันกับคูแขงทางออมคือ
บริษัทที่จําหนายสินคาที่เปนคูแขงกับทางโอราเคิล อันไดแก HP และ IBM ซึ่งในกันสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันนั้น ผูที่กําหนดกลยุทธในการแขงขันจะเปนทางโอราเคิล ที่จะตองวาง
จุดยืนของสินคา รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆเพื่อสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขันกับ
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ทาง HP หรือ IBM ดังนั้นในการสเปรียบเทียบความสามารถทางการแขงขั้นนั้นจะสรุปไวใน
ตารางดานลาง
ตาราง 3.7 แสดงความไดเปรียบทางการแขงขันของโอราเคิลเปรียบเทียบกับคูแขง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
เทคโนโลยีที่ดี
ความสามารในการลดตนทุน
คุณภาพและความนาเชื่อถือ
ระดับราคาที่ต่ํากวา
ดานหนาที่ ประโยชนใชสอย
ดานบริการ

Oracle
X
X
X

HP
X

IBM
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

จากตาราง สามารถอธิบายไดวา ความไดเปรียบทางดานเทคโนโลยีนั้นไมแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับความตองการใชของ end-user
ความไดเปรียบในเรื่องของตนทุน โอราเคิลสามารถชวยลูกคาลดตนทุนไดโดยที่คูแขงราย
อื่นๆไมสามารถชวยลูกคาลดตนทุนได
ความไดเปรียบทางดานคุณภาพ ทุกแบรนดจะมีการใหความสําคัญทางดานคุณภาพของ
สินคาเทาๆกัน โอราเคิลจึงไมมีความไดเปรียบในดานนี้เหนือกวาคูแขงรายอื่นๆ
ความไดเปรียบทางดานราคา พบวา IBM มีความไดเปรียบทางดานราคามากที่สุด แตโอ
ราเคิลไมมีความไดเปรียบในสวนนนี้เนื่องจากวาการตั้งราคาของโอราเคิลจะสูงกวาคูแขง
ความไดเปรียบทางดานประโยชนการใชสอย พบวาผลิตภัณฑทั้ง 3 แบรนดมีความ
ไดเปรียบทางดานประโยชนใชสอยเทากัน เนื่องจากวาแตละรายพยายามที่จะสรางจุดเดนของ
ตัวเอง
ความไดเปรียบทางดานการใหบริการ จากตารางสรุปไดวาเจาของผลิตภัณฑแตละรายให
ความสําคัญในเรื่องของการใหบริการเปนอยางมาก ดังนั้นจึงมีความไดเปรียบทางดานนี้เทากัน
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วิเคราะหสภาพแวดลอม และสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among Current Competitors)
การแขงขันปจจุบันในอุตสาหกรรมไอทีทางดานคอมพิวเตอรคอนขางรุนแรง เนื่องจาก
ประเทศไทยมีบริษัทที่จัดจําหนายอุปกรณไอทีทางดานคอมพิวเตอรฮารดแวรอยูเปนจํานวนมาก
โดยแยกตามประเภทของแบรนดจะประกอบไปดวย 4 ใหญๆ คือ Oracle, HP, IBM และDELL
นอกจากนี้แลวยังมีคูแขงที่เปนตัวแทนจําหนายแบรนดเดียวกัน คือบริษัทเฟรส ซึ่งคูแขงเหลานี้
ตางก็พยายามหากลยุทธทางการตลาดเพื่อที่จะสามารถนําเสนอสินคาขายเขาไปในโครงการของ
ลูกคา end-user ได ซึ่งสวนมากจะเนนที่กลุมลูกคาที่เปน government เนื่องจากวามีการกําหนด
งบประมาณในการซื้อไวทุกป
จํานวนคูแขง ปจจุบันจํานวนคูแขงในอุตสาหกรรมมีจํานวนลดลง อันเนื่องมาจากนโยบาย
ของทางโอราเคิล ที่ไมต อสัญญากับบริษัทตัวแทนจําหนายที่หมดวาระลงทําใหปจจุบันเหลื อ
ตัวแทนจําหนายโอราคเลเพียงแค 2 ราย จึงถือวาเปนโอกาสในการแขงขันที่ดีของบริษัท
อัตราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรม มีการเติบโตอยางตอเนื่องจากขอมูลทางดานอุตสา
กรรมไอทีพบวาอัตราการเติบโตของตลาดไอทีนั้นมีแนวโนมที่ดีขึ้นตั้งแตป 2552 เปนตนมา จึง
ถือวาเปนโอกาสในการแขงขันของบริษัท
ความแตกต า งทางด า นผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ พิ จ ารณาจากคู แ ข ง แบรนด ต า งๆได แ ก เอซพี
ไอบีเอ็ม และโอราคาเคิล พบวาการพัฒนาทางดานผลิตภัณฑใกลเคียงกัน เชนประเภทและ
ความเร็วอของหนวยประมวลผล ทําใหไมมีความไดเปรียบในสวนนี้
ภัยคุกคามของผูเขามาใหมในตลาด (Threat of New Entrants)
การควบคุมชองทางการจัดจําหนาย ถาวิเคราะหจากคูแขงที่อยูภายใตแบรนดเดียวกันนั้น
จะไมสามารถมีผูเขามาแขงรายใหมได เนื่องจากวาเปนนโยบายของทางโอราเคิลซึ่งตองการที่จะ
มีตัวแทนจําหนายอุปกรณฮารดแวรในประเทศไทยไดเพียงสองรายเทานั้นในสวนของผูเขามา
ใหมที่เปนผูแทนจําหนายตางแบรนด ก็จะมีนโยบายคลายๆกับของโอราเคิลคือ การพยายามที่จะ
ควบคุมจํานวนของบริษัทตัวแทนจําหนายไว คูแขงรายใหมจึงไมมีโอกาสที่จะเขามาทําการ
แขงขันได
ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนเกิดเปนโซลูชั่นใหม
ที่เรียกวา “คลาวด คอมพิวติ้ง” ซึ่งเปนโซลูชั่นสําหรับลูกคาที่ไมตองการที่จะซื้ออุปกรณทั้งฮาร
แวรและซอฟทแวร แตตองการระบบการทํางานเพื่อนชวยใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได หรือ
ลูกคาที่มีงบประมาณในแตละปมูลคาไมมาก เพราะโซลูชั่น คลาวด คอมพิวติ้งจะมาชวยใหลูกคา
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ไมตองใชงบประมาณที่สูงสําหรับคาใชจายทางดานไอที แตจะมีคาใชจายในการใชบริการในแต
ละป ซึ่งงบประมาณคาใชจายในแตละปนั้นจะขึ้นอยุกับขนาดของธุรกิจของลูกคานั้นๆ
ความสามารถในการทํากําไรของสินคาทดแทน คลาวด คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่จะ
ชวยประหยัดงบประมาณแกธุรกิจ โดยจะเขามาแทนที่การใชฮารดแวรซึ่งเปนสินคาที่มีราคาสูง
และคาคาใชจายในการบํารุงรักษาคอนขางสูง แตระบบคลาวดคอมพิวติ้งจะใชตนทุนต่ํากวามาก
ดังนั้นจึงถือวาเปนภัยคุกคามที่สูงมาก
อํานาจการตอรองของลูกคา (Bargaining Power of Customer)
ในปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการพัฒนาสูงมาก และคูแขง
แต ล ะรายก็พ ยายามพั ฒ นาสิ นค า ของตนเองใหมีจุด แตกต าง และขอ ไดเ ปรีย บทางดา นการ
แขง ขั น ซึ่ งลู กค า เองก็ มีพ ฤติ ก รรมการซื้อ สิน คา ที่เ ปลี่ ย นไปคื อ พยายามหาขอ มูล สิน ค า และ
เทคโนโลยีดวยตนเอง ดังนั้นการขายสินคาแก SI แตละรายนั้นในโครงการตางๆนั้น จําเปนตอง
มีกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรัยบกับคูแขงทั้งทางตรงและทางออม โดยสรุปกลาวคืออํานาจการ
ตองรองของลูกคาอยูในระดับที่สูงมาก
อํานาจการตองรองของผูขาย (Bargaining Power of Supplier)
อํานาจการตองรองของโอราเคิลนั้นจะคอนขางสูงใน เนื่องจากการเปนตัวแทนจําหนายของ
โอราเคิลจึงถือเปนการผูกขาดแบรนดโอราเคิลและเหตุผลจากลูกคาในการเลือกซื้อสินคาภายใต
แบรนด เชนทางนโยบายของบริษัทแมของลูกคาผูใชรายสุดทายกําหนดมาวาจะตองเปนแบรนด
โอราเคิลเทานั้น หรือการผูขาดที่เกิดจากแอพพลิเคชั่นนั้นกําหนดวาจะสามารถทํางานไดบน
ฮารดแวรของโอราเคิลเทานั้น ซึ่งถาหากวาเกิดเหตุการณแบบนี้ ทางโอราเคิลจะมีอํานาจการ
ตอรองสูงมากโดยจะใหสวนลดนอยมากเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ
บริษัทไมสามารถขายสินคาแบรนดอื่นที่เปนคูแขงกับโอราเคิลได จึงสงผลในเรื่องของการ
ตอรองราคาสินคา ซึ่งบริษัทไมสามารถตอรองราคาไดตามที่ตองการ ทําใหตองลดกําไรลงเพื่อให
สามารถขายสินคาไปยัง SI ได
โดยจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการแขงขันสามารถสรุปไดวาปจจัยดานใดถือ
เปนโอกาส และปจจัยดานใดถือเปนอุปสรรคในการแขงขันของบริษัท ดังตารางตอไปนี้

85

ตาราง 3.8 แสดงสรุปปจจัยทางดานสถาพแวดลอมทางการแขงขันโดยสรุปเปนโอกาสหรืออุปสรรค
ปจจัยดาน
โอกาส
สภาพแวดลอมทางการ
แขงขัน
1.อุปสรรคจากคูแขงที่เขา X
มาในตลาดใหม

อุปสรรค

2.อํ า นาจการต อ รองของ X
ผูขายปจจัยการผลิต
3.อํานาจการตอรองผูซื้อ

X

4.อุ ป ส ร ร ค จ า ก สิ น ค า
ทดแทนกันได

X

5.การเพิ่ ม ขึ้ น ของการ
แขงขันจากธุรกิจเดียวกัน

X

เหตุผล

มีการควบคุมจํานวนคูแขงที่เขามาใหม
และการลดจํ า นวนคู แ ข ง เดิ ม ทํ า ให
บริษัทมีโอกาสในการแขงขัน
โอราเคิล มี อํา นาจการต อรองต่ํ า เพราะ
ตองพึ่งพาฐานลูกคา SI ของบริษัท ซึ่งมี
จํานวนสูงมาก
ลู ก ค า ของบริ ษั ท มี อํ า นาจการต อ รองสุ
งมากเนื่ อ งจากมี พ ฤติ ก รรมเปลี่ ย นไป
ซื้อคุแขงเตลอดเวลา
คลาวด คอมพิวติ้ง สามารถชวยลูกคา
ลดการลงทุนทางดานไอทีไดสูงมากเมื่อ
เทียบกับฮารดแวร
เนื่องจากภาคธุ รกิ จตางๆยังตองมีการ
ล ง ทุ น ท า ง ด า น ไ อ ที อ ยู ม า ก แ ล ะ
กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อลู กค ายากขึ้ น
ทําใหการแขงขันรุนแรงขึ้นคูแขงพยายา
ที่จะแขงขันทางดานราคามากยิ่งขึ้น
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เปนการวิเคราะหแรง
กดดั น ภายในองค ก าร ที่ ธุ ร กิ จ สามารถควบคุ ม ได ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การทํ า งานขององค ก าร
ประกอบดวย
เจาของกิจการและผูถือหุน (Owners and Shareholders) ในสวนของผูถือหุนของ
บริษัท ประกอบดวย บริษัท วี เน็ท แคปปตอล จํากัด และ บริษัท เดอะ แวลลู ซิสเต็มส จํากัด
ซึ่งมีสัดสวนของผูถือหุนรอยละ 85% และ รอยละ 15% ตามลําดับ ซึ่ง บริษัท วี เน็ท แคปปตอล
จํากัด ทําธุรกิจเกี่ยวกับการใหเงินทุนในการลงทุนแกบริษัทในเครือ สวนบริษัท บริษัท เดอะ
แวลลู ซิสเต็มส จํากัด ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณทางดานไอทีโดยมีสาขา
อยูทั่วโลก ทําใหเกิดความไววางในเรื่องของการเงิน โดยลูกคาจะมีความมั่นใจวาเมื่อทําธุรกิจกับ
ทางบริษัทแลวจะไมเกิดปญหาทางดานการเงิน เชน บริษัทไมสามารถนําสงสินคาใหกับลูกคาได
เพราะบริษัทขาดเงินทุนในการไปซื้อสินคามาจากซัพพลายเออรเพื่อมาขายตอกับทางลูกคาอีกที
เปนตน
คณะกรรมการบริหาร (Board of directors) ผูถือหุนของบริษัทมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานการลงทุน และอีกทานจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการหาแหลงเงินมาลงทุนและการ
บริหารเงิน ทําใหไดแตละปบริษัทมีผลกําไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ และนอกจากผูถือหุนแลว
ยังมีกรรมการผูจัดการของบริษัทโดยประสบการณการทํางานที่ผานมานั้นจะมาจากสายอาชีพ
งานขายตลอดระยะเวลา 30 ป และเนื่องจากประสบการณทางดานการขายของกรรการผูจัดการ
ทํา ให การกํ าหนดทิ ศทางการขายของบริษัท คอนขางชั ดเจน และเห็ นผลเปนไปตามทิ ศ ทาง
ดังกลาว
หนาที่งานตางๆ (Functions) จากโครงสรางของบริษัท จะมีการแบงพนังงานตามความ
เชี่ยวชาญของพนักงาน โดยแบงออกเปน 2 สวนใหญคือทีมที่ทํางานหนาบานคือจะมีการตอตอ
ปฏิสัมพนธกับลูกคาอยูเสมอ ไดแกฝายขาย ฝายpresale และฝายpost sale สวนทีมที่ทํางาน
เบื้องหลังในเรื่องของการเงินและเอกสารตางๆ คือ ฝายบัญชีการเงิน และฝายแอดมิน ซึ่งจะเห็น
ไดวาพนักงานแตละคนจะมีหนาที่ที่รับผิดชอบโดยชัดเจน เชนฝายขาย พนักงานขายแตละคนจะ
ถูกระบุชัดเจนวาจะตองขายสินคาใหกับลูกคารายไหน เปนตน
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การวิเคราะหกรอบแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey S Framework)
กุญแจสําคัญในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เรียกวา แบบจําลองของ McKinsey โดยองคกร
สามารถสรางสมดุลระหวางปจจัยตางๆในแบบจําลองของ McKinsey ไดองคกรจะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางราบรื่น และมีความสามารถทางการแขงขัน ซึ่งประกอบไปดวยสิ่งสําคัญ 7
ประการดังตอไปนี้
กลยุทธ (Strategy)
กลยุ ท ธ ที่ อ งค ก รใช เ ป น จุ ด มุ ง หมายในการปฏิ บั ติ ม าโดยตลอดคื อ กลยุ ท ธ มุ ง ที่ ก าร
เจริญเติบโตของบริษัทในลักษณะของการเจาะตลาด ดังนั้นบริษัทจึงมีการกําหนดแนวทางการ
ทํางานของพนักงานแตละแผนกใหมีจุดเมื่องหมายเดียวกันคือการพยายามขายสินคาใหไดมาก
ที่สุด ซึ่งรายไดบริษัทเกิดจากรายไดที่มาจากการซื้อสินคาของ SI ดังนั้นบริษัทจึงตองสราง
ความสัมพันธที่ดีแกลูกคา SI
โดยเนนความพึงพอใจสูงสุด และสภาพเศรษฐกิจและการ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการลงทุนทางดานไอทีเพิ่มมากขึ้น และผลจากการ
ควบรวมกิจการของโอราเคิลทําใหบริษัทตองปรับตัวอยางหนักเพื่อใหเกิดความสามารถทางการ
แขงขันตอไปบริษัทจึงตองกําหนดกลยุทธใหมเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมของบริษัท และขยายฐาน
ลูกคาไปสูกลุมลูกคาใหมๆ โดยการพัฒนาเรื่องการสงเสริมการตลาดตางๆ เนนเรื่องการรักษา
ระดับการใหบริการเพื่องสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา การตอบสนองที่รวดเร็วและตรงกับ
สิ่งที่ลูกคาตองการ
โครงสรางองคกร (Structure)
ลักษณะของโครงสรางองคกรจะเปนสวนสําคัญในการกําหนดกลยุทธเพราะโครงสราง
องคกรจะตองเหมาะสมกับกลยุทธที่วางไว สําหรับโครงสรางองคกรของบริษัทนั้น จะเปนใน
รูปแบบผสมระหวางของ Strategic Business Unit (SBU) Structure และ Functional Struture
คือ จะมีการแบงเปนแผนกตามลักษณะหนาที่ของงาน ไดแกฝายขาย ฝายpresale ฝายsupport
ฝายการเงินการบัญชี และฝายธุรการ และจะมีการแบงในรูปแบบ SBU ในระดับของการแบง
ผลิตภัณฑ คือ จะแบงตามสายผลิตภัณฑที่บริษัทจําหนาย ไดแก ทีมโอราเคิล และทีมที่ไมใชโอ
ราเคิล ซึ่งตามแตละสายผลิตตภัณฑก็จะมีการแบงตามพื้นที่ขายโดยแบงออกเปนพื้นที่ขายสวน
งานตลาดภาครัฐบาล ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม ภาคการเงิน และภาคเอกชนเพื่อใหเกิดการ
เขาถึงลูกคาไดทุกตลาดและความเขาใจในสินคาโดยพนักงานทุกคนจะมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในผลิตภัณฑท่ีตนเองดูแลและรับผิดชอบเพื่อใหเกิดการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของ
ลูกคา จนลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ระบบ (System)
ระบบการจัดการภายในองคกรมีประโยชนจัดเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะ
บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบของบริษัทนั้นจะใชเปนรูปแบบการบริการ
จัดการโดยมีการเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญกันในแตละฝาย โดยขอมูลที่สําคัญของบริษัทคือขอมูล
เกี่ยวกับลูกคาโดยแตละแผนกจะใชขอมูลนี้ประสานงานกันภายในใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง
ในเรื่องของขอมูลลูกคาทางดานการขาย การใหบริการ ซึ่งผูบริหารสามารถนําประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนตอไป เชนพนักงานฝายขายตองการขอมูลยอดซื้อสินคา
ทั้งหมดจาก SI รายหนึ่งเพื่อนํามาวางแผนการขายในแตละไตรมาส หรือพนักงานฝายบริการ
หลังการขายมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่ลูกคาซื้อจากบริษัท เมื่อมีการรับพนักงานเขามา
ใหมพนักงานคนนั้นสามารถทราบขอมูลทั้งหมดของลูกคาจึงใหบริการลูกคาไดตรงตามความ
ตองการ
รูปแบบ (Style)
รูปแบบการทํางานของผูบริหารนั้น มีความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง
จะมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของพนักงานภายในองคกร ซึ่งรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
ในบริ ษั ท วิ น ท ค อมนั้ น จะมี ลั ก ษณะที่ เ ป น กล า คิ ด กล า ตั ด สิ น ใจ มองการณ ไ กล กล า ที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนสิ่งใหมๆ และสรางความสัมพันธอันดีกับคูคาและลูกคา เพื่อใหเกิดผลดีตอองคกรมาก
ที่สุด มีการผลักดันพนักงานทุกคนใหมีความกาวหนาในสายงานของตนเอง สรางความเปน
กันเองระหวางพนักงานและผูบริการทําใหพนักงานกลาที่จะแสดงความคิดเห็นในบางเรื่องรวมถึง
สรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการทํางาน
บุคลากร (Staff)
พนักงานของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 64 คนโดยพนักงานที่มีหนาที่ในแผนกผลิตภัณฑโอรา
เคิลมีจํานวน 40 คน ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลขององคกร เนื่องจากปจจจัยที่
สําคัญที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นบริษัท
จึงตองมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ จัดใหมีการฝกฝนอบรม
พนั ก งาน รวมถึ ง ผลั กดั น พนั ก งานให มี ค วามกระตื อรื อ ลน ในการทํา งาน และสรา งขวั ญ และ
กําลังใจในการทํางานและเสริมสรางความมั่นใจในการทํางานรวมกับบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุง
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ทําใหพนักงานทุกคนในองคกรอยูกันแบบพี่นองมีการพึ่งพา
ชว ยเหลื อกั น พนั ก งานทุ กคนมี ความรู สึกรั กองคกร และอยากที่จะชว ยกั น พัฒนาองค กรให
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน
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ทักษะ (Skill)
เนื่องความเชี่ยวชาญในการทํางานเปนองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจใหมีความ
แตกตาง ลมีความสามารถในการแขงขันกับคูแขงได ดังนั้นบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและ
พัฒนาทักษะบุคลากรในทุกระดับทั้งในดานทักษะทั่วไปการบริหารจัดการและเทคนิคเฉพาะของ
แตละสายงาน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการใหแหลงเรียนรูโดยการจัดฝกอบรมโดยเชิญ
วิทยากร และสงพนักงานไปอบรมภายนอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
คานิยมรวม (Shared Value)
คานิยมที่แสดงถึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่บริษัทกําหนดขึ้น เพื่อใหพนักงานใชเปน
หลักในการยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งคานิยมของบริษัทในปจจุบันคือ การเปนคูคาที่ดี ไมเอาเปรียบ
ลูกคา และมีความจริงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา การสราง
ความสัมพันธอันดีแกลูกคา และการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการรวมกันทํางานเปน
ทีมและแชรขอมูลระหวางแผนก โดยพนักงานทุกคนมีจุดมุงหมายเดียวกันคือเพื่อการเจริฐเติบโต
สูงสุดแกบริษัท
ตารางที่ 3.9 แสดงปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ปจจัยดานสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน เหตุผล
ทางการแขงขัน
1.กลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ของ X
กลยุทธการมุงที่ลูกคาเปนศูนยกลางจะทํา
องคกรในปจจุบัน
ให อ งค ก รรั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม ไว และ
สามารถสรางลูกคารายใหมใหแกองคกร
2.การจัดโครงสรางองคกร X
การจั ดโครงสรา งโดยการแบงตามหนา ที่
โดยชั ด เจนจะทํ า ให พ นั ก งานทํ า งานได
อยางคลองตัว และเกิดความเชี่ยวชาญใน
งานนนั้นๆ
3.ระบบในการดําเนินการของ X
การวางระบบการทํางานโดยการเชื่อมโยง
องคกร
ข อ มู ล กั น ระหว า งแผนก ทํ า ให ท ราบถึ ง
รายละเอี ย ดข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ทํ า ให แ ต ล ะ
แผนกสามารถใชขอมูลตางๆในการทํางาน
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
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4.ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ แ ผ น ห รื อ X
รูปแบบในการบริหารองคกร
ของผูบริหาร
5.พนักงานภายในองคกร
X

6.ความรู ค วามสามารถของ X
องคกร

7.คานิยมรวมกันของสมาชิก X
ภายในองคกร

ทํา ใหพนักงานมีแนวทางการปฏิบั ติ และ
แรงมุงมั่นในการปฎิบัติงาน
การที่พนักงานมีความรูสึกที่ดีตอองคกรทํา
ให เ กิ ด แรงจู ง ใจในการทํ า งานให ป ระสบ
ผลสําเร็จสูง
มี ค วามรู ค วามเข า ใจและมี เ ชี่ ย วชาญใน
เกี่ ย วกั บ สิ น ค า ทํ า ให ส ามารถตอบสนอง
ความต องการของลู กคา ลูกคาจึงมีความ
พึงพอใจในการใชบริการ
การมีคานิยมเปนไปในทิศทางเดียวกันทํา
ใหองกรคเปนที่ไววางใจแกลูกคา และเกิด
ภาพลักษณที่ดี

การวิเคราะหปจจัยทางดานการตลาด (4Ps)
ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหปจจัยภายในทางดานการตลาดของบริษัท วามีจุดออนจุด
แข็งอยางไรบาง เพื่อนําขอมูลในสวนนี้มาสรุปเปนกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบทางดานการ
แขงขัน
ปจจัยทางดานสินคา
โอราเคิ ล เองจั ด เป น สิ น ค า ระดั บ เอนเตอร ไ พรส ที่ มี ค วามโดดเด น ในเรื่ อ งของหน ว ย
ประมวลผล หรือที่เรีบกวาซีพียู โดยทางโอเราเคิลเองไดมีการลงทุนในเรื่องของการวิจับและ
พัฒ นาสิ นค า อย า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง ในป จจุ บั นสิ น ค า ของโอราเคิล มีค รบทุ ก ประเภท ตามความ
ตองการของลูกคาในการใชสินคาไอทีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันหรือชวยลดตนทุน
ดานการดําเนินการ สินคาที่ทางโอราเคิลจัดจําหนายไดแกฮารแวร ซอฟแวร ดาตาเบส และแอ
พลิแคชั่นตางๆ ซึ่งจะสินคาแตละชนิดจะมีหลายรุน เพื่อใหตรงกับความตองการและขนาดธุรกิจ
ของลูกคา จึงถื อไดวาผลิตภัณฑ โอราเคิลเปนจุดเดนที่ชวยเสริมสรางใหเกิดความไดเปรียบ
ทางดานการแขงขันของบริษัทกับคูแขงกับแบรนดอื่นๆอยาง HP และ IBM ได
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ปจจัยทางดานราคา
เนื่องจากที่ชวงที่ผานมาไดเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจทําใหภาคธุรกิจไดชะลอการตัดสินใจ
ซื้อ หรือลดตนทุนทางดานไอทีลง ดังนั้นกลยุทธของบริษัท คือการขายสินคาในราคาที่ต่ําลง โดย
การลดกําไรต่ําลงมาอยูที่ 10% เพื่อใหระดับราคามุลคาของโครงการนั้นอยุในงบประมาณที่ลูกคา
ตั้งไว ซึ่งถือไดวาเปนจุดแข็งของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขงอยางบริษัทเฟรสที่มีการบวกกําไรใน
การขายแตละโครงการที่ประมาณ 15%
ซึ่งโครงสรางราคาในแตละโครงการจะประกอบดวยตนทุนตอไปนี้
ราคาตนทุนสินคาจากทางโอราเคิล+ราคาตนทุน MA+ราคาคาติดตั้ง+ราคาการใหบริการหลังการ
ขาย (Engineer Onsite)+คาขนสงสินคา = ตนทุนทั้งหมด
เมื่อรวมตนทุนทั้งหมดในแตละโครงการจะนํามารวมกันเพื่อบวกกําไร และนําเสนอขายกับ
ลูกคา SI เพื่อนําไปยังยังลูกคา end-user ตอไป
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการจั ด การช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยของบริ ษั ท ซึ่ ง
หมายถึงบริษัท SI ซึ่งกลยุทธการบริหารชองทางการจัดจําหนายปจจุบันคือ คือการสราง
ความสัมพันธที่ดี และการพยายาสรางความเชื่อใจแกลูกคากลุมนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
ลูกคากลุมนี้ไวใหอยุกับบริษัทตลอดไป ซึ่งฝายขายเองจะมีสวนสําคัญในการสรางความสัมพันธ
อันดี โดยการหมั่นเขาไปเยี่ยม พูดคุยกับลูกคา หรือการใหความรูเกี่ยวกับสินคาใหมๆของทางโอ
ราเคิล
บริษัท SI ที่เปนฐานลูกคาของบริษัทมีประมาณ 15 รายใหญๆ และรายยอยอีกประมาณ
30 บริษัท ซึ่งถือเปนจุดแข็งของบริษัท เพราะการมี SI จํานวนมากหมายความถึงโอกาสทางการ
ขายที่มากยิ่งขึ้น
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ในปจจุบันบริษัททําการสงเสริมการขายกับลูกคานอยมาก เนื่องมาจากการขายที่เปนใน
ลักษณะของโครงการ บริษัทจึงไมเนนที่การสงเสริมการตลาด แตจะเนนที่การสรางความสัมพันธ
อันดีกับลูกคากมากกวา โดยจะมีการจัดเทรนนิ่งใหความรูเกี่ยวกับสินคา หรือการจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณลูกคา ซึ่งสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา แตไมสามารถกระตุนใหเกิดการซื้อ
ที่มากขึ้นได ซึ่งเมื่อวิเคราะหคูแขง บริษัทเฟรสไดมีการลงทุนทางการการสงเสริมการขายมาก
โดยการจัดทําโปรโมชั่นตางๆ เชนการให Rebate program การจัดทํา incentive program
ตางๆใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง หรือแมกระทั่งการทําการประชาสัมพันธตางๆ
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ดังนั้นปจจัยดานการสงเสริมการขายถือเปนจุดออนของบริษํทที่จะตองมีการพัฒนาเพื่อให
สามารถแขงขันกับคูแขงรายอื่นๆไดอยางยังยืน
ตารางที่ 3.10 แสดงการวิเคราะหปจจัยดานลูกคาในลักษณะจุดแข็งจุดออน
ปจจัยดานลูกคา
1.สวนครองตลาด

2.ลั ก ษ ณ ะ เ ด น ข อ ง X
ผลิตภัณฑ

3.ความหลากหลาย
คุ ณ ภาพ รู ป ร า ง การ
รั บ ป ร ะ กั น ข อ ง
ผลิตภัณฑ
4.ความเหมาะสมของ X
ราคา การตั้งราคา
5.ก า ร ใ ห ส ว น ล ด
เงื่อนไขการชําระเงิน

6.จํ า นวนตั ว แทนการ X
จัดจําหนาย
7.ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ
8.ประสิ ท ธิ ภ าพของ X
พนักงานขาย

จุดแข็ง

จุดออน
เหตุผล
X
ยอดขายของบริ ษั ท ยั ง น อ ยกว า คู แ ข ง
ประมาณ 300 ลานบาทอันเนื่องมากจาก
ฐานลูกคารายใหญ จะอยูที่บริษํทคูแขง
การวิ จั ย และพั ฒ นาสิ น ค า ทํ า ให สิ น ค า มี
จุดเดนในเรื่องของหนวยประมวลผลขอมูล
และถือเปนจุ ดเด นที่ ต รงกับ ความตอ งการ
ของลูกคา
X
โอราเคิลมีการจัดแบงกลุมของสินคาออกต
ตามลักษณะการใชงานและขนาดของธุรกิจ
ลูกคา และเปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และการรับประกัน
ตั้งราคาต่ําเพื่อสร างขอไดเ ปรียบทางดาน
การแขงขันเรื่องราคา
X
ทางฝายการเงินจะไมอนุมติเงื่อนไขการซื้อ
สินคาที่ดีใหแกลูกคารายใหมเนื่องจากกลัว
ความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ทําใหเกิด
อุปสรรคทางการขาย
บริษัท SI ที่เปนตัวแทนจําหนายในจํานวนที่
มาก
X
ถื อ ว า เป น จุ ด อ อ นของบริ ษั ท ที่ ไ ม มี ก ารให
ความคัญในการสงเสริมการตลาดตางๆ ซึ่ง
แตกตางจากคูแขงอยางเห็นไดชัด
จัดวาเปนจุดแข็งที่สามารถสรางความโดเดน
ทางการขายสินคาเพราะพนักงานมีความรู
ความเชี่ยวชาญในสินคาและสามารถตอบ
ขอซักถามตางๆจากทางลูกคาได
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9.การบริ ก ารหลั ง การ X
ข า ย ก า ร ใ ห ค ว า ม
ชว ยเหลือดานเทคนิค
และการบริ การที่ไ วใ จ
ได
10.ความรวดเร็ ว และ
ตรงต อ เวลาในการ
ขนสง
11.การตอบสนองต อ X
คํ า สั่ ง แ ล ะ ค ว า ม
ต อ งการของลู ก ค า ได
อย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว
ประทับใจ

เปนจุดเดนที่สําคัของบริษัทเนื่องจากความ
เชี่ยวชาญและความสามารถของพนักงาน
บริการหลังการขาย

X

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ใช บ ริ ก ารจากบริ ษั ท ที่
ให บ ริ ก ารบริ ษั ท ขนส ง สิ น ค า ไม ต รงตาม
กําหนดและเกิดความผิดพลาดหลายครั้ง
พนักงานของบริษัที่มีการติดตอประสานงาน
กั บ ลู ก ค า นั้ น สามารถตอบสนองคํ า สั่ ง และ
ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี

3.4 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Fromulation)
การกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา
กําหนดกลยุทธดวย Tows Matrix Model ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยวิเคราะหสถานการณ
ขององคกรและนําไปกําหนดทิศทางของกลยุทธ โดยมีหลักการในการนําจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคและจากการเก็บรวมรวบขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเจาของธุรกิจและผูที่
เกี่ย วข องประกอบกั บ ข อมู ล ทุ ติยภูมิมาสรุปประมวลผลโดยวิเ คราะหเ ชิงกลยุ ท ธตางๆ เชน
SWOT ANALYSIS แลวจึงนําขอมูลเหลานั้นมากําหนดทางเลือกกลยุทธที่ดีที่สุด โดยใช
TOWS MATRIX MODEL ดังนี้
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจทางดานปจจัยภายนอก(SWOT Analysis)
ผลจากการวิเคราะหดวยเครื่องมือตางๆทําใหเราทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความ
เสี่ยงที่องคกรกําลังเผชิญอยูซึ่งมีอยูดวยกันหลายขอ ในขั้นตอนนี้จะทําการรวบรวมประเด็นที่
สําคัญ และมีผลกระทบตอองคกรอยางรุนแรงเพื่อที่จะนํามาทําการวิเคราะหหากลยุทธ และเลือก
กลยุทธที่เหมาะใหแกองคกรไดนําไปใชในการปฏิบัติ
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ตาราง 3.11 การวิเคราะหสรุปปจจัยภายในบริษัท
การประมวลผลปจจัยภายในบริษัท
จุดแข็ง (STRENGTHS)
1.สิ น ค า ที่ บ ริ ษั ท เป น ตั ว แทนจํ า หน า ย เป น
สินค าที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
แกกลุมลูกคา
2.มีการใหบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ
3.มีแหลงเงินทุนและมีสภาพคลองทางการเงิน
สูง

จุดออน (WEAKNESS)
1.ตําแหนงในการแขงขันต่ํากวาคูแขง

2.ไมมีการจัดการสงเสริมการขาย
3.การใหเงื่อนไขการชําระเงินแกลูกคาโดยเนน
ที่การบริหารความเสี่ยงจนเกินไป ทําใหลูกคา
ปฏิเสธเงื่อนไขดังกลาว

4.มีพันธมิตรทางการคาที่เขมแข็ง และชองทาง 4.ระยะเวลาในการขนสงสินคาที่นานกวาคูแขง
การจําหนายที่มาก
5.พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญเปนอยางดี 5.พนักงานไมเพียงพอตอจํานวนลูกคา
6.ผูบริหารมีความมุงมั่นในการดําเนินงาน การ
พัฒนาองค และเปดรับความรูใหมๆ
7.มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในเรื่องของราคา
และการใหบริการ
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ตาราง 3.12 วิเคราะหสรุปปจจัยภายนอกบริษัท
การประมวลผลปจจัยภายนอกบริษัท
โอกาส (OPPORTUNITY)
1.มี เ ทคโนโลยี ใ หม ๆ ที่ จ ะช ว ยลดต น ทุ น และ
เพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหกับรัฐบาล
และธุรกิจ จึงเกิดการลงทุนทางดานไอที
2.การที่ รั ฐ บาลส ง เสริ ม การลงทุ น ให แ ก ธุ ร กิ จ
SME ทําใหเกิดการลงทุนมากขึ้น

3.ลูกคามีความเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริษัท

ความเสี่ยง (THREATS)
1.อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําใหภาคธุรกิจชะลอ
การลงทุน
2.ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพรัฐบาลของภาพ
ธุรกิจ ยังไมมีความเชื่อมั่นมากพอที่จะเพิ่มการ
ลงทุนในระยะยาว

3.ราคาของน้ํ า มั น สู ง ขึ้ น ส ง ผลให ผู ผ ลิ ต สิ น ค า
ตนทุนเพิ่ม และอาจจะตองเพิ่มราคาของสินคา
4.ลูกค ามีค วามพึ งพอใจในการใหบ ริ ก ารของ 4.ลู ก ค า มี อํ า นาจการต อ รองสู ง ขึ้ น และมี
พนักงานบริษัท
พฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไป
5.นโยบายของเจาของผลิตภัณฑทําใหจํานวน 5.การเกิดสินคาทดแทนที่ชวยใหลูกคาประหยัด
คูแขงที่ขายสินคาแบรนดเดียวกันนอยลง
งบประมาณทางไอที
6.การปรั บ กลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ขั น ของคู แ ข ง
ทางตรง และคู แขงทางอ อม ทํา ใหสภาพการ
แขงขันรุนแรงขึ้น
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ตารางที่ 3.13 ตารางแสดงการกําหนดกลยุทธระดับ Corporate Level โดยใช TOWS Matrix
ปจจัยภายใน

จุดแข็ง(S)
1.สินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย เปนสินคาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับแกกลุมลูกคา
2.มี ก ารให บ ริ ก ารหลั ง การขายที่ มี คุ ณ ภาพและครอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ
3.มีแหลงเงินทุนและมีสภาพคลองทางการเงินสูง
4.มี พั น ธมิ ต รทางการค า ที่ เ ข ม แข็ ง และช อ งทางการจํ า หน า ย
ที่มาก
5.พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญเปนอยางดี
6.ผูบริหารมีความมุงมั่นในการดําเนินงาน การพัฒนาองค และ
เปดรับความรูใหมๆ
7.มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา SI จํานวนมาก

จุดออน(W)
1.ตําแหนงในการแขงขันต่ํากวาคูแขง
2.ไมมีการจัดการสงเสริมการขาย
3.การใหเงื่อนไขการชําระเงินแกลูกคาโดยเนนที่การบริหารความ
เสี่ยงจนเกินไป ทําใหลูกคาปฏิเสธเงื่อนไขดังกลาว
4.ระยะเวลาในการขนสงสินคาที่นานกวาคูแขง
5.พนักงานไมเพียงพอตอจํานวนลูกคา
6.ความสามารถในการทํากําไรลดลง

โอกาส(O)
1.มีเทคโนโลยีใหมๆที่จะชวยลดตนทุน และเพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหกับรัฐบาลและ
ธุรกิจ จึงเกิดการลงทุนทางดานไอที
2.การที่รัฐบาลสงเสริมการลงทุนใหแกธุรกิจ SME ทําใหเกิดการลงทุนมากขึ้น
3.ลูกคามีความเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริษัท
4.ลูกคามีความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานบริษัท
5.นโยบายของเจาของผลิตภัณฑทําใหจํานวนคูแขงที่ขายสินคาแบรนดเดียวกันนอยลง

SO
S1-O1-O2 พยายามขายสินคาใหกระจายครอบคลุมทุกสวน
ตลาด โดยเลือกกลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาตลาด
S1-O3 พัฒนารูปแบบการขายโดยการพยายาขายสินคาใน
ลักษณะ cross selling โดยใชกลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
S3-O4 ลงทุนเพิ่มในงบทางการตลาดเพื่อจัดการสงเสริมการขาย
เพื่อสามารถแขงขันไดโดยใชกลยุทธการเติบโตดวยการพัฒนา
ตลาด

WO
O3-O4-O5-W2-W5-W6 สรางขอไดเปรียบโดยใชโอกาสในเรื่อง
ของความเชื่อมันและความพึงพอใจของลูกคาตอบริษัทมาแกไข
จุดออนในเรื่องของความสามารถในการทํากําไร จํานวนพนักงาน
และการไมมีการสงเสริมการจําหนายโดยใชกลยุทธเจริญเติบโต
โดยกาเจาะตลาด ด ว ยวิ ธี ก ารพยายาขายสิ น ค า เดิ ม เข า ไปใน
ตลาดเดิม โดยอาศัยความสัมพันธอันดีกับลูกคา

อุปสรรค(T)
1.อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําใหภาคธุรกิจชะลอการลงทุน
2.ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพรัฐบาลของภาพธุรกิจ ยังไมมีความเชื่อมั่นมากพอที่จะเพิ่มการลงทุนใน
ระยะยาว
3.ราคาของน้ํามันสูงขึ้นสงผลใหผูผลิตสินคาตนทุนเพิ่ม และอาจจะตองเพิ่มราคาของสินคา
4.ลูกคามีอํานาจการตอรองสูงขึ้นและมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไป
5.การเกิดสินคาทดแทนที่ชวยใหลูกคาประหยัดงบประมาณทางไอที
6.การปรับกลยุทธการแขงขันของคูแขง ทําใหสภาพการแขงขันรุนแรงขึ้น

ST
S2-S3-S4-O4O6 ใชจุดแข็งในเรื่องคุณภาพการใหบริการ การมี
แหลงเงินทุนและพันธมิตรทางการคาที่แขงแกรง มาสรางโอกาส
ทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นโดยการขยายตลาดไปสูกลุมลูกคาที่
คูแขงยังไมสนใจ โดยใชกลยุทธการเจริญเติบโตดวยการพัฒนา
ตลาด

WT
W2-W3-W4-W6-O1-O5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
แตละฝายเพื่อใหสามารถแขงขันในธุรกิจ โดยเลือกใชกลยุทธคง
ตัวเพื่อรักษาสวนแบงที่มีอยู

ปจจัยภายนอก
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ตารางที่ 3.14 ตารางแสดงการกําหนดกลยุทธระดับ Business Level โดยใช TOWS Matrix
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง(S)
1.สินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย เปนสินคาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับแกกลุมลูกคา
2.มี ก ารให บ ริ ก ารหลั ง การขายที่ มี คุ ณ ภาพและครอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ
3.มีแหลงเงินทุนและมีสภาพคลองทางการเงินสูง
4.มีพันธมิตรทางการคาที่เขมแข็งไดแกกลุมลูกคา SI
5.พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญเปนอยางดี
6.ผูบริหารมีความมุงมั่นในการดําเนินงาน การพัฒนาองค และ
เปดรับความรูใหมๆ
7.มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา SI จํานวนมาก

จุดออน(W)
1.ตําแหนงในการแขงขันต่ํากวาคูแขง
2.ไมมีการจัดการสงเสริมการขาย
3.การใหเงื่อนไขการชําระเงินแกลูกคาโดยเนนที่การบริหารความ
เสี่ยงจนเกินไป ทําใหลูกคาปฏิเสธเงื่อนไขดังกลาว
4.ระยะเวลาในการขนสงสินคาที่นานกวาคูแขง
5.พนักงานไมเพียงพอตอจํานวนลูกคา

โอกาส(O)
1.มีเทคโนโลยีใหมๆที่จะชวยลดตนทุน และเพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหกับรัฐบาลและ
ธุรกิจ จึงเกิดการลงทุนทางดานไอที
2.การที่รัฐบาลสงเสริมการลงทุนใหแกธุรกิจ SME ทําใหเกิดการลงทุนมากขึ้น
3.ลูกคามีความเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริษัท
4.ลูกคามีความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานบริษัท
5.นโยบายของเจาของผลิตภัณฑทําใหจํานวนคูแขงที่ขายสินคาแบรนดเดียวกันนอยลง

SO
S2-S5-O1-O4-O3 ปรับปรุงการใหบริการที่มีคุณภาพเหนือคูแขง
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยใช ก ลยุ ท ธการสร า งความแตกต า งทางการ
ใหบริการ
S1-S3-S4-O1-O3-O2 สรางความแตกตางในสินคาโดยการนํามา
ทําเปน Solution เพื่อสราง Value added โดยใชกลยุทธการสราง
ความแตกตางในตัวสินคา

WO
W1-O5 พัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาดและสรางการรูจัก
ไปยังกลุมลูกคาของบริษัทที่ไมไดเปนตัวแทนจําหนายแลวเพื่อ
ปรับต่ําแหนงทางการแขงขันใหสูงขึ้น
W3-O4O5 ปรับระบบการใหเงื่อนไขทางการคาใหอยูในเกณฑที่
สามารถแขงขันไดเพื่อชวยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยน
ใจไปซื้อสินคาจากคูแขง เปนการรักษาสวนแบงตลาดที่มีอยู

ความเสี่ยง(T)
1.อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําใหภาคธุรกิจชะลอการลงทุน
2.ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพรัฐบาลของภาพธุรกิจ ยังไมมีความเชื่อมั่นมากพอที่จะเพิ่มการลงทุนใน
ระยะยาว
3.ราคาของน้ํามันสูงขึ้นสงผลใหผูผลิตสินคาตนทุนเพิ่ม และอาจจะตองเพิ่มราคาของสินคา
4.ลูกคามีอํานาจการตอรองสูงขึ้นและมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไป
5.การเกิดสินคาทดแทนที่ชวยใหลูกคาประหยัดงบประมาณทางไอที
6.การปรับกลยุทธการแขงขันของคูแขง ทําใหสภาพการแขงขันรุนแรงขึ้น

ST
WT
S4-S5-S7-T4-T6 เนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาและ W5-T6 พยายามมอบหมายงาน และจัดระเบียบในการทํางาน
พันธมิตรใหมากขึ้น ใหลูกคาเกิดความประทับใจ เพื่อปองกันสวน ของพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
แบงทางการตลาดมีอยูจากคูแขง
S5-T4-T6
พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ความสามารถ
ประสิท ธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น และย้ําให พนักงานเป น
Brand Ambassader ของบริษัทเพื่อสรางภาพลักษณในเรื่องของ
คุณภาพในการบริการ
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3.5 การตัดสินใจเลือกกลยุทธแกไขปญหา
การวิเคราะหอุปสรรค โอกาส จุดออน จุดแข็งดังกลาว โดยใชเครื่องมือ TOWS MATRIX
ซึ่งไดขอสรุปเพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา (Strategic Alternative) โดยมีทางเลือกใน
กลยุทธทั้ง 3 ระดับ คือ
1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
3. กลยุทธรัดับหนาที่ (Functional Strategy)
การกําหนดกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธธุรกิจ และแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่ง
จากการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑโอราเคิลในชวงที่มี
การแขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้น และมีปจจัยตางๆที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนั้นการ
หาแนวทางเลือกจึงอางอิงมาจากการใชตาราง TOWS Matrix และเพื่อใหทราบถึงแนวทางใน
การแกปญหาดังกลาว จึงกําหนดกลยุทธในการแขงขันไว 3 กลยุทธ ดังนี้
3.5.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
กลยุทธระดับองคกร เปนกลยุทธที่ใชในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญซึ่งจะชวย
ให อ งค ก รบรรลุ เ ป า หมายระยะยาว ซึ่ ง จากการศึ ก ษาได ทํ า การวิ เ คราะห ป จ จั ย ภายในและ
ภายนอกที่ มีผ ลกระทบต อ การดํ าเนิ น งานทั้งทางดานบวกและด า นลบต อ บริษัท จึ งสามารถ
กําหนดทางเลือกลยุทธไดดังนี้
กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)
เนื่องจากปจจัยสภาพแวดลอมทางการตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในชวงที่เติบโต
ประกอบกับบริษัทมีความสามารถในเรื่องของการใหบริการหลังการขายที่อยูในเกณฑดี และ
จํานวนคูแขงที่เปนแบรนดเดียวกันลดจํานวนลง จึงมีโอกาสในเรื่องของการเขาไปเสนอขายกับ
ลูกคาองบริษัทคูแขงรายเดิมที่ไมสามารถเปนตัวแทนจําหนายสินคาของทางโอราเคิลไดอีกแลว
ดังนั้นจึงควรใชโอกาสนี้ในการพัฒนาธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตขึ้น รวมทั้งเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาดใหมากขึ้น
ขอดี
1. สามารถสรางยอดขายมากขึ้นจึงทําใหไดสวนแบงทางการตลาดมากขึ้น
2. มีจํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้นจากรายไดที่มากขึ้น
3. สรางโอกาสในการขายไดมากขึ้นเนื่องจากบริษัทมีสินคาที่ครอบคลุมทุกระบบงาน
4. สามารถปรับตําแหนงทางการแขงขันใหสูงขึ้น
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5.
ขอเสีย
1.
2.
3.

ทําใหเกิดอํานาจในการตอรองกับ Supplier ตางๆไดมากยิ่งขึ้น
ตองมีการใชเงินทุนในเรื่องของการสงเสริมการตลาดเพื่อขยายตลอด
จะตองมีการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
อาจจะตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากการปรับกลยุทธของคูแขง

กลยุทธการคงตัว (Stability Strategy)
เปนกลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงตลาด หรือตําแหนงทางการแขงขันเอาไว
เนื่องจากวาบริษัทจะตองเผชิญปญหาในเรื่องของความสามารถในการทํากําไรลดลง และปญหา
เรื่องของการขนสงสินคาที่ใชเวลานานกวาคูแขง อีกทั้งในเรื่องของการใหเงื่อนไขทางการคาที่ไม
ดึงดูดใจลูกคา ทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางการแขงขัน ดังนั้นบริษัทจึงใชกลยทุธคงตัวโดยไมมี
การลงทุนใดๆเพิ่มเติม แตเนนในเรื่องของการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาที่สุด กับกลุมลูกคา
เดิมเพราะเนื่องจากมีความสัมพันธที่ดีอยูแลว เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดไว
ขอดี
1.
2.
ขอเสีย
1.
2.

สามารถรักษาระดับรายไดเดิมไวโดยไมมีการใชเงินลงทุน
ลดความเสี่ยงในเรื่องการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจที่ผกผัน
เสียโอกาสในการสรางรายไดจากการขายสินคาและบริการใหแกลูกคากลุมอื่นๆ
เสียโอกาสในการขยายฐานลูกคาและอาจจะโดยแยงสวนแบงในกรณีที่คูแขงใชกล
ยุทธเติบโต

สรุปทางเลือกกลยุทธระดับองคกร
จากการประเมินทางเลือกกลยุทธระดับองคกร 2 ทางเลือกคือกลยุทธการเติบโต และกล
ยุ ท ธ ก ารคงตั ว เมื่ อ พิ จ ารณาจากข อ ดี แ ละข อ เสี ย ของแต ล ะทางเลื อ ก ความพร อ มทางด า น
ทรัพยากรในเรื่องคุณภาพสินคา การใหบริการตลอดจนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ประกอบกับวิสัยทัศนของผูบริหารที่เปนไปในทิศทางเดียวกับสภาพแวดลอมทางดานการตลาด
ดังนั้นจึงเลือกลยุทธการเติบโต เพื่อเปนกลยุทธหลักในการสรางความสามารถในการแขงขัน
ใหแกองคกร
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกําหนดทางเลือกของกล
ยุทธระดับองคกรที่เหมาะสมดังนี้

100

กลยุทธเพิ่มการเติบโตดวยการเจาะตลาด (Market Penetration)
การเพิ่มสวนแบงตลาดโดยการเพิ่มยอดขายสินคาโอราเคิล การทําการตลาดเชิงรุกกับ
กลุม SI รายเดิม เพื่อใหเกิดการซื้อสินคาเพื่อขายตอไปยัง end-user มากยิ่งขึ้น โดยการใช
วิธีการทางการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อที่มากขึ้น โดยการใชการโฆษณา การ
สงเสริมการตลาด การจัดโปรโมชั่นตางๆ การจัดงานสัมนาใหแกลูกคา SI และ end user เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจในสินคาโอราเคิล และประโยชนจากการใชสินคาโอราเคิลมากขึ้น
ขอดี
1. สามารถสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคาตัวแทนขาย
2. สามารถนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการของลูกคาตัวแทนขายจนเกิดความ
พอจสูงสุด
ขอเสีย
1. ลู ก ค า สามารถเปลี่ ย นไปซื้ อ สิ น ค า จากคู แ ข ง ได ถ า หากคู แ ข ง มี ก ารใช ก ลยุ ท ธ ท าง
การตลาดที่จูงใจมากกวา
2. บิรษัทตองมีการลงทุนในเรื่องของการสงเสริมการตลาด
กลยุทธการเติบโตดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ
เนื่องจากจุดแข็งของบริษัท คือปจจุบันบริษัททีจํานวนลูกคาลูกคาตัวแทน อยูจํานวนมาก
และบริษัทไดเปนตัวแทนสินคาอื่นๆ อีกหลายผลิตภัณฑ ดังนั้น บริษัทจึงเลือกใชกลยุทธการ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยการพยายามเพิ่มยอดขายโดยการนําเสนอขายผลิตภัณฑใหมๆที่บริษัท
เปนตัวแทนจําหนาย ไปยังลูกคาตัวแทนขาย รายเดิม เพื่อกระตุนใหเกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ขอดี
1. สามารถขยายธุรกิจของบริษัท และการเสนอขายผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา ทําใหบริษัทสามารถดูแลใหบริการลูกคาไดอยางครบวงจร
2. สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดครอบคลุมทุกประเภท และขนาดของธุรกิจ
3. สามารสรางโอกาสในการเสนอขายสินคาและบริการไดมากยิ่งขึ้น
4. สามารถรักษา SI ใหมีความสัมพันธระยะยาวกับบริษัท
ขอเสีย
1. มีคาใชจายในการฝกใหพนักงานมีความรูในสินคาอื่นๆ
2. มีการใชเงินลงทุนมากในการเปดตัวสินคาใหม
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กลยุทธการเติบโตดวยการพัฒนาตลาด (Market Developmet)
เปนกลยุทธที่นําเอาจุดแข็งของบริษัทในเรื่องของพนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญ การ
ขายสินคาในราคาต่ํากวาคูแขง การใหบริการหลังการขายที่ดี มากําหนดเปนกลยุทธในการ
พยายามจะขยายตลาดใหกวางออกไป หรือคนหาโอกาสทางการขายสินคาโอราเคิลในตลาด
ใหมๆโดยการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหสินคาของบริษัทไปถึงลูกคา end-user โดย
การพยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑโอราเคิล ในการแสวงหาลูกคา SI รายใหมโดยมุงขยาย
ฐานลูกคา end-user ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ขอดี
1. สามารถขยายฐานลูกคาไดกวางขึ้น สรางโอกาสทางการขายสินคามากขึ้น สงผลให
รายไดของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. ทําใหมีลูกคารูจักบริษัทและสินคาที่บริษัทจัดจําหนายมากขึ้น
ขอเสีย
1. จะมีตนทุนในเรื่องของการเพิ่มจํานวนพนักเพื่อใหเพียงพอกับการขายและใหบริการ
ลูกคาที่มีจํานวนมากขึ้น
2. เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการชําระเงินกรณีที่ทําการซื้อขายกันครั้งแรก
การสรุปทางเลือกของกลยุทธการเติบโต
การสรุปทางเลือกของกลยุทธระดับองคกรที่ดีที่สุด คือ กลยุทการเติบโตดวยการพัฒนา
ตลาด เนื่องจากภาวะการแขงขันที่รุนแรง พฤติกรรมการซื้อของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ
ของคูแขง ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในเรื่องของการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู และเชี่ยวชาญในสินคา
และบริการที่บริษัทจําหนาย การมีฐานลูกคาเดิมที่มีความสัมพันธอยางแข็งแกรง และการให
ความไววางใจจากลูกคาในเรื่องของการที่จะไมเปนคูแขงขันในอนาคต ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถทํา
ใหกลยุทธนี้สามารถปฏิบัติไดจริง
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3.5.2 กลยุทธระดับธุรกิจ
หมายถึง แผนการบริหารจดการเพื่อใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานหนวนธุรกิจ
เฉพาะ โดยการวิจัยครั้งนี้จะเลือกศึกษาหนวนธุรกิจผลิต ภัณฑโอราเคิล โดยจากขอมูล ที่ได
วิเคราะหมา ทําใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของบริษัท ซึ่งสามารถนํามาใชในการกําหนดกล
ยุทธระดับธุรกิจไดดังนี้
ซึ่งกลยุทธ ระดับหนวยธุรกิจนี้จะเปนกลยุทธของหนวนผลิตภัณฑโอราเคิล เนื่องจากวา
เปนหนวนธุรกิจที่สามารถทํารายไดใหบริษัทประมาณ 80% และถือวาเปนรายไดหลักของบริษัท
รวมถึ ง ข อ ตกลงในเรื่อ งของการรั บ เป า การขายจากทางโอราเคิ ล ซึ่ งถ า หากบริษั ท ไม มี ก าร
จัดเตรียมกลยุทธไวรับมือ อาจทะใหบริษัทเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับคูแขง หรืออาจจะไม
มีความสามรถในการแขงขันจนโดนถอดจากการเปนตัวแทนจําหนายโอราเคิล
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถกําหนดทางเลือกขอกลยุทธระดับหนวยธุรกิจออกเปน
ทางเลือกดังนี้
กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนการนําเสนอผลิตภัณฑ
และบริการที่แตกตางจากคูแขงขัน ซึ่งเปนความแตกตางที่มีคุณคาสําหรับลูกคา หรือเปนวิธีการ
สรางความแตกตางโดยการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการ ซึ่งมีผลตอการเลือกและความพึง
พอใจของลูกคา
การสรางความแตกตางดานการบริการ เปนการสรางความแตกตางทางดานการ
บริการที่เหนือกวาคูแขงเพื่อทําใหลูกคาพึงพอใจ โดยเพิ่มการบริการเขาไปในสายผลิตภัณฑ ซึ่ง
จากการวิ เ คราะห ป จ จั ย ภายในพบว า บริ ษั ท มี จุ ด แข็ ง ในเรื่ อ งของการที่ มี พ นั ก งานที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสันคาเปนอยางดี จึงใชจุดแข็งนําไปสรางความแตกตางทางดานการบริการ
โดยการใหเอนจิเนียเขาไปชวยในเรื่องของการใหคําแนะนํากับลูกคาตัวแทนขาย เกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินคาโดยจะจัดในรูปแบบของการใหบริการเอนจิเนียไปใหบริการที่บริษัทลูกคา
ตัวแทนขาย ในระยะเวลา 2 ครั้งใน 1 เดือน เพื่อใหลูกคาที่มีขอซักถามเกี่ยวกับขอมูลสินคา
ขอดี
1. เปนการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
2. บริษัทมีภาพภาพลักษณที่ดี
3. สรางโอกาสในการทํากําไรสูงอันเนื่องมาจากการใหบริการหลังการขายที่เพิ่มขึ้น
ขอเสีย
1. บริษัทจะตองมีการลงทุนในเรื่องการพัฒนาความร็ความสามารถของพนักงาน
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กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (Focus Strategy) เปนกลยุทธที่องคกรเนนความ
ไดเปรียบดานตนทุน หรือความไดเปรียบดานความแตกตางอยางใดอยางหนึ่ง โดยมองที่กลุม
ลูกคาหรือตลาดสวนแคบ
การกําหนดเปาหมายที่สวนตลาดใดสวนตลาดหนึ่ง เปนการมุงเฉพาะกลุมลูกคาหรือสวน
ตลาดเดียว ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑและชี่ยวชาญในการตอบสนองความตองการ
ของตลาด โดยจากยอดขายที่ผานมาของบริษัท ยอดขายสวนใหญจะอยูที่ตลาดภาคราชการ
เนื่องมาจากการมีความสัมพันธอันนี้กับลูกคาตัวแทนขาย ที่มุงเนนลูกคา end-user กลุมนี้
ดั ง นั้ บ ริ ษั ท จึ ง ต อ งมุ ง เน น การส ว นของการนํ า เสนอสิ น ค า สํ า หรั บ ลู ก ค า กลุ ม นี้ โดยการสร า ง
ความสัมพันธอันดีและการตอบสนองที่รวดเร็วตลอดจนความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลูชั่นของ
ตลาดนี้ และการใชโปรแกรมสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดใหเกิดพฤติกรรมการซื้อที่เพิ่มขึ้น
ขอดี
1. ทําใหพนักงานเกิดความรูและเชี่ยวชาญในสินคา
2. สรางความสัมพันธใหแกลูกคาไดอยางเหนียวแนน
3. โอกาสนในการสรางยอดขายสูงเพราะเปนโครงการที่มีมูลคาสูง
ขอเสีย
1. คูแขงอาจจะเขามาแขงขันในตลาดนี้ไดงายเนื่องจากเปนตลาดที่เปนที่สนใจ เพราะมี
โครงการมูลคาสูง และมีงบประมาณการจัดซื้อที่แนนอน
2. เกิดความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
การสรุปทางเลือกของกลยุทธระดับหนวยธุรกิจผลิตภัณฑโอราเคิล
จากการสรุปเลือกกลยุทธระดับธุรกิจพบวา กลยุทธการสรางความแตกตางทางดานการ
ใหบริการมีคะแนนสูงกวากลยุทธการกําหนดเปาหมายตลาดสวนใดสวนหนึ่ง ดังนั้นจึงเลือกกล
ยุทธการสรางความแตกตาทางดานการใหบริการเนื่องจากวาสามารถปฎิบัติไดจริง สอดคลองกับ
แผนกลุยทตามที่กําหนดไว และสามารถสรางยอดขายใหแกบริษัทเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทางบริษํทจึง
ตองมุงเนนการพัฒนาพนักงานทางดานการใหบริการหลังการขายใหมีความเชี่ยวชาญ และมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอลูกคา

104

3.5.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)
จากที่ไดมีการวิเคราะหถึงสภาพปจจัยแวดลอมและแนวโนมตางๆ ซึ่งทําใหสามารถนํามา
กําหนดทิศทางของบริษัทไดแลว ในขั้นตอนตอไปจะเปนการนํากลยุทธระดับหนาที่เขามาใช
เพื่อใหสามารถรองรับกับแนวทางหรือทิศทางที่บริษัทควรที่ดําเนินกลยุทธ โดยจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูเสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันซึ่งไดมีการกําหนดกลยุทธสําหรับ
ผลิตภัณฑโอราเคิลดังตอไปนี้
ฝายการตลาด
หนาที่ความรับผิดชอบของฝายการตลาดโดยจะตองมีการทําแผนการตลาดในแตละปให
สอดคลองกับกลยุทธหลักของบริษัท โดยการกําหนดวัตถุประสงคของการทําแผนการตลาดไว
ดวย
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร และสรางความไววางใจจากลูกคาในเรื่องของการเปน
ตัวแทนจําหนายที่มุงเนนการขายสินคาเฉพาะลูกคากลุมลูกคาตัวแทนขาย
2. เพื่อรักษาฐานลูกคา SI รายเดิมและเพิ่มฐานูกคากลุมลูกคาตัวแทนขายรายใหมๆ
3. เพื่อความสามารถในการแขงขันในธุรกิจไดอยางยั่งยืน
4. เพิ่มสวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑโอราเคิลในตลาดอุตสาหกรรมใหมๆ
5. เพื่อใหเกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 100%
กลยุทธตลาดเปาหมาย (STP Strategy)
การแบงสวนตลาด เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัท จะเปนแบบ Business to Business
ดังนั้นในการแบงสวนตลาดนั้น จะใหหลักการการแบงสวนตลาดธุรกิจ โดยจะเกณฑทางดาน
ประชากรศาสตร (Demographic) ซึ่งจะยึดเกณฑของประเภทอุตสาหกรรมของลูกคา end-user
เปนตัวแบง ซึ่งบริษัทจะเลือกสวนตลาดของบริษัท System integrater หรือบริษัทที่ปรึกษา
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสน และบริษัทจึงมีแบงสวนตลาดของลูกคา end-user ใหมจะโดย
แบงออกเป น กลุ มลู กค าภาครั ฐ บาล ภาคการสื่อสื่อสารและโทรคมนาคม ภาคเอกชน ภาค
การเงิน และเพิ่มลูกคาใหมคือ ภาคการศึกษา โรงพยายาล รวมถึงธุรกิจ SME
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงการแบงสวนตลาดโดยแบงตามประเภทธุรกิจของ end-user
กลุมลูกคาตลาดเปาหมาย คือกลุมลูกคาที่บริษัทตองการขายสินคาซึ่งกลุมลูกคาเปาหมาย
ของบริษัทคือกลุมลูกคา SI คือบริษัทที่ซื้อสินคาโอราเคิลเพื่อไปขายตอใหกับลูกคาผูใชสินคาที่
เป น องค ก รธุ ร กิ จ ต า งๆ ได แ ก กลุ ม ลู ก ค า ภาครั ฐ บาล ภาคการสื่ อ สื่ อ สารและโทรคมนาคม
ภาคเอกชน ภาคการเงิน และเพิ่มลูกคาใหมคือ ภาคการศึกษา โรงพยายาล รวมถึงธุรกิจ SME
และฐานลูกคาทั้งหมดของบริษัทที่หมดวาระการเปนจําหนายของโอราเคิล
การประเมินสวนตลาด (Evaluating the Market Sengment) ประเมินจากปจจัยในเรื่อง
ของขนาดและความเจริญเติบโตของสวนตลาด ซึ่งจากขอมูลยอดขายของปที่ผานมาพบวาตลาด
ในสวนของราชการ การสื่อสาร FSI มีขนาดตลาดที่ใหญพอที่จะลงทุนในเรื่องของการสงเสริม
การตลาดเพื่อความสามารถในการขายที่ทําใหสวนแบงการตลาดเพิ่มมากขึ้น
การเลือกสวนตลาด จากการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมลูกคา(SI)ของบริษัทเปนกลุมที่มี
พฤติกรรมการซื้อสินคาแตกตางกัน จึงเลือกสวนตลาดที่เปนตลาดราชการ ตลาดการสื่อสาร และ
ตลาด FSI เปนกลุมเปาหมายหลัก สวนกลุมลูกคาอื่นๆจะเปนกลุมเปาหมายรอง
การกําหนดตําแหนงทางการตลาด โดยจะพิจารณาถึงปจจัยทางดานการใหบริการ และ
รูปแบบธุรกิจ คือ เปนบริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณโอราเคิลที่การขายเฉพาะกลุมลูกคา SI
เทานั้นและเนนการใหบริการที่รวดเร็ว โดยพนักงานที่มีความชํานาญ
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การใหบริการมีคุณภาพสูง

บุคลากรมีคุณภาพต่ํา

บุคลากรมีคุณภาพสูง

การใหบริการมีคุณภาพต่ํา
แผนภูมิที่ 3.2 แสดงการกําหนดตําแหนงทางการตลาดของบริษัท
กลยุทธทางการตลาด (4P’s)
กลยุทธดานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑโอราเคิล นั้นมีการพัฒนาผลิตภัณฑมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสินคาที่มีคุณภาพ
และมีหลายรุนเพื่อใหตรงกับความตองการในการใชงาน อีกทั้งยังมีความคงทนสามารถใชงานได
นาน ซึ่งมีการเช็คคุณภาพของสินคาทุกครั้งกอนที่จะนําสงไปยังผูใชรายสุดทาย
ดังนั้นหนาที่ของพนักงานฝายการตลาดคือการกําหนดสายผลิตภัณฑใหตรงกับการใชงาน
ของลูกคาตางๆ ไดแก
สายผลิตภัณฑ Storage และ Tape Libraly
เปนอุปกรณในการเก็บขอมูลซึ่งจะแบงออกเปน Storage และ Tape ตามวัตถุประสงคของ
การเก็บและเรียกใชขอมูล
1. Storage เหมาะสําหรับเก็บขอมูลประเภทที่มีการเรียกใชงานบอยๆ จะมีราคาสูงกวา
Tape และอายุการใชงานจะสั้นกวา
2. Tape เหมาะสําหรับเก็บขอมูลที่นานๆจะเรียกใชงาน ราคาจะถูกกวา Storage แตมีอายุ
การใชงานขึ้นอยูกับการเก็บรักษาแตโดยเฉลี่ยจะยาวนานกวา Storage ซึ่ง Model ของ Storage
และ Tape นั้นจะขึ้นอยูกับจํานวนของขอมูลที่ตองการจะจัดเก็บ

107

สายผลิตภัณฑ Server
1. Server model T-series มีจุดเดนที่ลักษณะของหนวยประมวลผลหรือที่เรียกวา CPU ที่
สามารถประมวลผลหลายๆงานไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเหมาะกับการใชงานประเภท
Web Application
2. Server model M-Series มีจุดเดนที่ CPU ซึ่งมีความสามารถในการประวมลผลงานที่มี
ความซับซอน ซึ่งเหมาะที่จะใชงานทางดานการประวมลผลดาตาเบส และโปรดักชั่นServer
model X-Series มีลักษณะ CPU เปนแบบ Intel ซึ่งเหมาะที่จะนําไปใชกับงานที่ไมตองการ
ความซับซอนมาก เชนระบบอีเมลล ระบบ testing
สายผลิตภัณฑ Software
จะแบงตามลักษณะของการใชงานของแตละธุรกิจ ซึ่ง Software ที่บริษัทจัดจําหนายไดแก
ERP, BI, Supply Chain, IDM และ Single Sign on
สายผลิตภัณฑ Service
เปนการใหบริการหลังการขาย ซึ่งเปนจุดแข็งของบริษัทที่มีพนักงานบริการหลังการขายที่มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑโอราเคิล ซึ่งการใหบริการหลังการขายนั้นจะประกอบดวย
การติดตั้งระบบ การดูแลรักษาอุปกรณ และการซอมแซมอุปกรณ
กลยุทธดานราคา
เนื่องจากรูปแบบในการขายสินคาของบริษัทจะเปนในลักษณะของโครงการ และในแตละ
โครงการจะมีมูล คาแตกตางกัน และประเด็นหนึ่งคื อลักษณะของสินคาที่ขายเขาไปในแตล ะ
โครงการจะมี Specification ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการในการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของลูกคา ดวยเหตุผลเหลานี้ทําใหตนทุนของสินคาในแตละโครงการจะไมเทากัน
ขึ้นอยูกับจํานวนการซื้อ และรุนของผลิตภัณฑ บางรุนจะไดรับสวนลดจากซัพพลายเออรจํานวน
มาก จึงสามารถขายใหลูกคาไดในราคาที่ไมสูงมาก แตในบางรุนไมไดรับสวนลดจากทางซัพ
พลายเออรทําใหตองเสนอราคาที่สูงแกลูกคา
ซึ่งกลยุทธการตั้งราคาของบริษัทคือ จะบวกกําไรเพียงแค 10% จากตนทุนราคาสินคา
ทั้งหมด เพื่อใหสามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงที่มีการบวกถึง 15% ซึ่งจะทําใหบริษัทมีความ
ไดเปรียบในเรื่องของราคา
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กลยุทธดานการจัดจําหนาย
บริษัทมุงเนนการใชกลยุทธขยายชองทางการตลาดโดยการพัฒนาและขยายตลาดลูกคา
กลุม SI ใหมากขึ้น เนื่องจากวา SI แตละรายนั้นจะมีจํานวนลูกคา end-user ประมาณไมต่ํากวา
10 บริษัท ซึ่งเมื่อวิเคราะหแลวถาหากวาบริษัทสามารถขยายฐานลูกคา SI ใหไดประมาณ 50
บริษัท จะทําใหบริษัทมีลูกคาที่เปน end-user โดยเฉลี่ยถึง 500 บริษัท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบยอด
การซื้อขั้นต่ําบริษัทละ 1 ลานบาท ในแตละปบริษัทจะมียอดขายไมต่ํากวา 500 ลานบาท ยังไม
นับรวมถึงลูกคารายเดิมที่มีการซื้อสินคาเพิ่มเติมในแตละป
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาดและการขาย
ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ
1. ลงโฆษณาประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักโดยการเลือกใชสื่อทางอินเตอรเน็ต
นิตยสาร และหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจในหนาที่เกี่ยวไอที
2. ลงโฆษณาเกี่ยวกับโปรโมชั่นในแตละเดือน ในนิตยสารทางดานไอที เพื่อใหลูกคาทราบ
และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
การทําการตลาดทางตรง
1. การสงอีเมลลเกี่ยวกับขอมูลสินคาและบริการเมื่อมีสินคาและบริการใหมๆ
2. จัดสงอีเมลลเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆที่บริษํทจัดขึ้น เพื่อเชิญลูกคาเขารวม
กิจกรรมนั้น
Sale Promotion
1. จัดชวงโปรโมชั่นสําหรับสินคาตางๆ ในทุกโตรมาสเพื่กระตุนใหเกิดการซื้อสินคา
2. จัดทํา Incentive Program สําหรับสินคาแตละชนิด
3. การจัด Rebate Program ใหกับลูกคา SI ที่สามารถทํายอดซื้อไดตามขอตกลงในทุกๆ
ครึ่งป
กลยุทธผลักและกลยุทธดึง (Push Strategy and pull strategy) เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ
สินคาโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ไดแก
กลยุทธผลัก
การจัดใหมี Rebate Program สําหรับลูกคาตัวแทนขายโดยตองมีการ commit ยอดซื้อ
สินคาจากบริษัทในแตละป มีรายละเอียดดังนี้
Commitment ยอดซื้อ 10,000,000 บาท จะได Rebate คืน 0.01%
Commitment ยอดซื้อ 30,000,000 บาท จะได Rebate คืน 0.03%
Commitment ยอดซื้อ 50,000,000 บาท ขึ้นไปจะได Rebate คืน 0.05%
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กลยุทธการดึง
การจัดใหมี Incentive Program โดยที่ลูกคาผูใชซื้อสินคาจากลูกคาตัวแทนขายใน Model
ที่จัดโปรแกรม จะไดรับ Incentive มีรายละเอียดดังนี้
Model T3 จะไดรับ Incentive มูลคา 5,000 บาท
Model M5000 จะไดรับ Incentive มูลคา 10,000 บาท
Model ST7300 จะไดรับ Incentive มูลคา 10,000 บาท
Model M9000 จะไดรับ Incentive มูลคา 15,000 บาท
Public Relation
1. จัดงานสัมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคา และเปนการ update ในกรณี
ที่บริษัทมีผลิตภัณฑใหมมาขาย และใหความรูเกี่ยวกัแนวโนมเทคโนโลยีตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
2. จัด Training Roadshow โดยการเดินสายใหความรูเกี่ยวกับสินคาโดยละเอียดแกลูกคา
เพื่อใหลูกคามีความเขาใจเกี่ยวกับสินคาอยางลึกซึ้ง จนสามารถนําไปเสนอขายตอกับลูกคา end
user ได
3. การจัดสัมนาดูงานในตางประเทศโดยจะเชิญผูบริหารบริษัท SI ที่มียอดการซื้อตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไปดูงานที่ประเทศอเมริกาซึ่งเปนที่ตั้งของ โอราเคิลสํานักงานใหญ โดยในงาน
คณะผูบริหารจะไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมจากทางโอราเคิล
4. การจัดใหมีการสอนเรื่องการดูแลอุปกรณแกพนักงานของบริษัท SI เพื่อใหพนักงาน
บริการหลังการขายของบริษัท SI มีความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงสินคา และเกิดความสัมพันธ
ระหวางพนักงานฝายขายของบริษัท SI และของบริษัท
5. การจัดใหมีกีฬาเชื่อมความสัมพันธกับบริษัท SI โดยการจัดกีฬาตางๆเชน จัดแขงขัน
กอลฟ จัดแขงขันฟุตบอล และจัดแขงขันโบลลิ่ง ซึ่งภายในงานพนักงานบริษัทและลูกคาจะมี
โอกาสในการสรางความสนิทสนม และความสัมพันธอันดี ทําใหเมื่อลูกคามีโครงการที่จะนําเสนอ
ราคาแก end-user จะตองนึกถึงชื่อบริษัท วินทคอมกอนเปนอันดับแรก
Personal Selling
1. จัดอบรมพนักงานขายใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการทุกๆเดือน หรือ
ทุกครั้งเมื่อมีสินคาใหม
2. การจัดใหมีคาตอบแทนในเรื่องของอัตราคอมมิชชั่นใหมากกวาปที่ผานมาเพื่อกระตุนให
พนักงานขายพยามที่จะทํายอดขายใหมากขึ้น
3. จัดใหมี incentive program ใหแกพนักงานในชวงที่มีสินคาใหม
4. จัดใหมี incentive program ใหแกพนักงานที่ขายสินคาใหกับลูกคารายใหม
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Internet Marketing
1. การปรับปรุงเว็บไซตของบริษํทใหมีขอมูลที่ทันสมัย และตองมีการ update ขอมูลอยู
สม่ําเสมอ โดยเพิ่มขอมูลในสวนของโปรแกรม โปรโมชั่นตางๆ และขาวประชาสัมพันธตางๆที่
บริษัทจัดขึ้น
2. จัดทําระบบสมาชิกบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหลูกคาเขามาสมัคร ซึ่งสมัครจะไดรับการ
สงขอมูลขาวสาร และกิจกรรมตางๆ รวมถึงโปรโมชั่น
กลยุทธการสรางแบรนด (Brand Strategy)
Meaning การบริการที่เปนเลิศ
Vision/Mission บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด เปนผูนําทางบริษัทตัวแทนจําหนาย
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานคอมพิวเตอร มีการบริการที่เปนเลิศ
Positioning/Promise การใหบริการที่เปนเลิศโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ
Identity System การสรางความแตกตางใหบุคลากรโดยการพัฒนาบุคลิกภาพให
นาเชื่อถือ และไววางใจได การสรางความแตกตางในเรื่องของการใหบริการโดยเริ่มตงแตการ
เปดการขายจนกระทั่งการบริการหลังการขาย ไดแก การออกแบโลโกที่โดดเดนจดจํางาย และ
ใชธีมการสื่อสารเปนธีมเดียวกัน โดยใชงานอีเวนทในการเปดตัวตัว ซึ่พนักงานขายและพนักงาน
บริการหลังการขายทุกคนจะตองใสชุดที่มีโลโก และเปนธีมเดียวกับแบรนดที่เราจะสื่อสารเพื่อสร
ใหลูกคาเกิดการรับรูในแบรนด
Internal Branding โดยมุงสรางแบรนดกับบุคากรภายในบริษัทเพื่อใหเกิดการสื่อการใน
ทิศทางเดียวกัน โดยการใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น และมีสวนรวมในการ
ตั ด สิ น ใจกลยุ ท ธ ต า งๆ และการมอบผลตอบแทนที่ คุ ม ค า และจู ง ใจให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายอยางดีที่สุด
Brand Awareness การสรางการรับรูโดยผานทางเครื่องมือทางการตลาดตางๆ และ
พนักงานที่มีการติดตอกับลูกคา
กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management)
การรวบรวมขอมูลของลูกคาเพื่อทําการคัดประเภทลูกคาตามจํานวนยอดการซื้อ ความถี่
ในการซื้อ และประวัติการชําระเงิน
1. การคนหาลูกคาใหม โดยการกําหนดกลุมลูกคาใหมจากกลุมเปาหมายที่ไดเลือกไว
ไดแก SI และ End-user โดยแบงตามประเถทธุรกิจของ end-user ไดแกกลุมเปาหมายตลาด
ราชการ กลุมเปาหมายตลาดการสื่อสาร และกลุมเปาหมาย FSI โดยทําการคนหากลุมลูกคาใหม
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เหลานี้จากการประชาสัมพันธ การจัดงานสัมนา เพื่อเก็บขอมูลตางๆของลูกคา ที่เปนประโยชน
ตอการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอันดี
2. การรักษาลูกคาเกาไว หรือ การเรียกลูกคาเกากลับมา โดยการตรวจสอบลูกคาที่มี
แนวโนมการซื้อนอยลง หรือลูกคาที่ขาดการติดตอ หลังจากนั้นทําการวิเคราะหกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อนําเสนอสินคาและโปรแกรมการตลาดเพื่อจูงใจใหเกิดการซื้อใหม
3. การสรางความจงรักภักดี โดยการนําเสนอสิทธิพิเศษแกลูกคา การเชิญลูกคาเขารวม
กิจกรรมทางการตลาดเชนการจัด Incentive program ตางๆ การใหการบริการที่พิเศษสําหรับ
ลูกคาที่เขารวมโปรแกรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น
ฝายขาย
หนาที่ของฝายขาย คือ ตองการสินคาใหไดตามเปาหมายที่บริษัทกําหนดไวให และตอง
เพิ่มการเขาไปเยี่ยมลูกคาเพื่อรักษาความสัมพันธระหวางลูกคาและบริษัท และตองรายงานความ
คืบหนาของแตละโครงการใหแกผูบังคับบัญชาไดทราบ รวมถึงความพยายามที่จะสรางโอกาส
ทางการขายลูกคาใหมๆ ตามนโยบาย และกลยุทธที่บริษัทกําหนดไวให
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบัญชีของบริษัทจะตองทําหนาที่รวบรวมขอมูลทางการเงิน และวิเคราะหผลตอบแทนที่
ไดจากการขายสินคาและบริการ สามารถที่จะบริหารการเงินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด
นอกจากนี้ยังตองมีการลดหยอนผอนปรนการใหเงื่อนไขการชําระเงินแกลูกคารายใหม เมื่อให
เกิดโอกาสทางการขายสินคามากขึ้น
ฝายที่ปรึกษาทางดานโซลูชั่น
จะตองมีการเรียนรูแนวโนมทางดานไอที และความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ จนเกิด
ความเชี่ยวชาญเพราะฝายที่ปรึกษาจะตองทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
ระบบและการระบุประเภทและรุนของสินคา ตามความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและไมมี
ขอผิดพลาด และการคิดคนโซลูชั่นใหมๆเพราะตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา end-user
อยูสม่ําเสมอ
ฝายบริการหลังการขาย
ฝ า ยบริ ก ารหลัง การขายเป นมี ห นาที่ ใ นการติดตั้ ง และดู แ ลระบบหลั ง การขายและสร า ง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคา ตลอดจนสามารถใหความรูแกลูกคาในการใชงานสินคาที่ฝายขายได
ขายไปใหไ ด อย างถู กต อง และไมมีข อผิดพลาด นอกจากนี้จะตองมีการพั ฒนาความรูค วาม
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เชี่ ย วชาญใหเ พิ่มมากขึ้น เนื่ องจากบริ ษัท จะตองรั กษาจุ ด แข็งนี้ไว เ พื่อสร า งความไดเ ปรีย บ
ทางดานการแขงขันกับคูแขง และมีการควบคุมคุณภาพการใหบริการในเรื่องของการใชเวลาการ
ซอมแซมอุปกรณที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอนไดมากยิ่งขึ้น และลด
อัตราการเปดคํารองไปที่โอราเคิลฝายเซอรวิส
ฝายบุคคล
จะตองทําหนาที่ในการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
ทํางานทางดานไอที และนอกจากนี้นยังตองดูแลในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน สงเสริมการ
เรี ย นรู ใ นด า นต า งๆให แ ก พ นั ก งาน โดยการส ง ไปดู ง าน หรื อ ไปร ว มสั ม นา อบรม ต า งๆที่
หนวยงานภายนอกจัดขึ้น
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ตารางที่ 3.15 แผนปฏิบัติการการทําการตลาด ป 2554
การสงเสริมการตลาดโดยใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระยะเวลาปฏิบัติ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ฝายที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. (บาท)
1. สรางการรับรูเกี่ยวกับ
ฝายการตลาด
1.นิตสารเกี่ยวกับ IT เชน
100,000
การโฆษณา
บริษัทใหแกกลุมลูกคา
เปาหมายกลุมใหม
2. หาแนวทางในการสราง
การจดจําในตราสินคา

การประชาสัมพันธ

1.การสรางความแข็งแกรง ฝายการตลาด
ใหกับตราสินคา(บริษัท)
เพื่อใหเปนที่รูจักแกบุคคล
ทั่วไป
2.สรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา

PC world

2.ลง Banner ในเว็บไซตที่
เกี่ยวกับไอที ไดแก ICT
และ ISV ตางๆ
1. จัดสัมนาเปดตัวสินคา

100,000

400,000

2.Training product Road
show
3.Sport day

100,000
300,000

4.Thank you party

การตลาดทางตรง

1.เขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย ฝายขายและฝายการตลาด
ไดโดยตรง
2.สรางการรับรูในผลิตภัณฑ
และตราสินคา
3.ไดรับการตอบรับจาก
กลุมเปาหมาย

1. ใชขอมูลลูกคาที่มี
รวบรวมอยูในระบบ
ฐานขอมูล
2. สงขอความทางการ
ตลาดผานเครื่องมือสื่อสาร
เชน E-Mail, SMS, MMS

50,000
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ตารางที่ 3.15(ตอ) แผนปฏิบัติการการทําการตลาด ป 2554
การสงเสริมการตลาดโดยใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ระยะเวลาปฏิบัติ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ฝายที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ
(บาท)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Sale Promotion

1. กระตุนใหเกิดการซื้อ
สรางยอดขายและกําไร

ฝายการตลาด

1.Incentive Program

2.Rebate Program

Personal Selling

1.กระตุนใหเกิดการซื้อ
2.สรางความสัมพันธอันดี
กับลูกคา

ฝายขาย

Oracle Support

1.Visit Customer
2.Commition

500,000

3.Incentive

100,000
CRM

1.สรางความสัมพันธอันดี
2.ยกระดับความสัมพันธ
3.รายไดจากการสราง
ความสัมพันธ

ฝายขายและฝายการตลาด EMail,SMS,Incentive,Rebate
Credit Term,Visit ,Training
,Advance Service

200,000
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การศึกษาคนควาดวยตัวเอง “กลยุทธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการณ
ใหผลิตภัณฑโอราเคิล บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุที่สงผลกระทบตอการทํากําไรของผลิตภัณฑโอราเคิล
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจ ระดับ
ปฏิบัติการและกลยุทธทางการตลาด
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตัวแทนจําหนายอุปกรณทางดานไอที
และกลยุทธการบริการลูกคาสัมพันธเพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษัทไว
ระเบียบวิธีการศึกษานี้วิจัยนี้ ใชวิธีการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิ งคุณภาพ โดย
การศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ การศึกษาปญหาและลักษณะของ
ปญหาจากแหลงปฐมภูมิดวยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท
ไดแก กรรมการผูจัดการบริษัท และ ผูอํานวยการฝายขาย ของบริษัท วินทคอมเทคโนโลยี
จํากัด และพนักงานฝายฝาย ฝายจัดซื้อ และฝายบริการหลังการ ของบริษัทตัวแทนขาย จํานวน
5 บริษัท จากนั้นจึงนําขอมูลฎีทุตยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัย
กรอบแนวคิดทฤษฎีและแนวคิดทางดานการจัดการเชิงกลยุทธ ดังสรุปผลการศึกษาดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
4.3 ขอจํากัดในการศึกษา
4.4 ขอเสนอแนะ
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4.1 สรุปผลการศึกษา
จากปญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทไดแก ความสามารถในการทํากําไรลดลง การปรับกลยุทธ
ของคูแขงทําใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ในเรื่องของนโยบายของโอราเคิลที่เขามากําหนด
กฎเกณฑการดําเนินงานภานในบริษัทมากขึ้น ทําใหตองมีการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิด
ปญหา และกลยุทที่จะนํามาใชในการแกปญหาดังกลาวเพื่อชวยบริษัทสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นทุกป
ซึ่งสาเหตุที่สงผลกระทบทําใหบริษัทเกิดปญหาดังกลาว ไดแก
1. ทางโอราเคิลซึ่งเปนผูขายสินคาใหแกบริษัท มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการ
ขายสินคาไดแก การขายสินคาโดยใชคาเงินบาท โดยกําหนดไวที่บาทละ 34.53 บาทตอ 1
ดอลลาร ซึ่งกอนนี้โอราเคิลมีการขายสินคาโดยใชคาเงินดอลลาร ซึ่งจากนโยบายดังกลาวสงผล
ใหบริษัทมีตนทุนในการซื้อสินคาสูงขึ้น ทําใหไมสามารถบวกกําไรไดมากเทาที่ผานมา
2. จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหบริษัทคูแขงทําการปรับกลยุทธเพื่อเขามาแยงชิง
ลูกคาตัวแทนขายจากบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงตองหากลยุทธเพื่อรักษาฐานลูกคาเกาของบริษัทไว
ซึ่งถาหากบริษัทคูแขงสามารถแยงชิงลูกคาไปไดจะสงผลถึงยอดขายของบริษัท
3. ยอดขายของบริษัทสวนใหญจะมาจากโครงการที่มีมูลคาโครงการสูง จากลูกคาไมกี่
รายจึงทําใหเกิดความเสี่ยงสูงในกรณีที่ลูกคาไมซื้อสินคากับทางบริษัท ทําใหยอดขายของบริษัท
จะหายไปเปนจํานวนมาก จึงตองหากลยุทธเพื่อช วยสรางยอดขายใหทดแทนยอดขายจาก
โครงการใหญๆ
4. บริษัทไมมีการทํากลยุทธการสื่อสารอยางจริงจังจึงทําใหไมเปนที่รูจักแกลูกคา
ตัวแทนขายรายอื่นๆ จึงทําใหเสียโอกาสในการขายสินคา จึงตองหากลยุทธในการขยายฐาน
ลูกคาตัวแทนขายใหเพิ่มขึ้น
5. สาเหตุจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดไอที เนื่องจาก การเกิดใหมของ
สินคาทดแทน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐบาล ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ทําให
ลูกค ามี พ ฤติกรรมการซื้อที่เ ปลี่ยนไปมี การคัดสรรมากขึ้น ตอรองราคามากขึ้ น และการลด
จํานวนเงินการลงทุนทางสินคาไอที
ซึ่ ง ผู ศึ ก ษาได นํ า ข อ มู ล ที่ ร วบรวมได ม ากํ า หนดกลยุ ท ธ โดยทํ า การวิ เ คราะห จ าก
สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัท ในการกําหนดกลยุทธการแขงขัน
ตอไปในอนาคต
ในปจจุบัน การแขงขันของผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งแตละบริษํทพยายามใชกลยุทธตางๆเพื่อขยายฐานลูกคาใหมๆ และรักษาฐานลูกคาเดิมไว
ทั้งนี้บริษัทยังตองเผชิญปญหาอํานาจการตองรองของลูกคาที่มีมากขึ้น มีการเปรียบเทียบ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารของบริ ษั ท กั บ คู แ ข ง มากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น บริ ษั ท วิ น ท ค อมเทคโนโลยี
จําเปนตองมีการตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งผลสรุปขแงการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
กําหนดกลยุทธเพื่อนําไปแกปญหาดังกลาวไวทั้ง 3 ระดับคือ
กลยุทธระดับองคกร เลือกใชกลยุทธการเติบโตดวยการพัฒนาตลาดไปยังกลุมที่เปน
ธุรกิจภาคเอกชน การศึกษา และโรงพยาบาล
กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ เลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางทางดานการใหบริการ
โดยการเนนการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงในเรื่องของระยะเวลาในการแกไข และการใชเวลาใน
การชวยแกไขปญหาที่รวดเร็วขึ้น และแมนยํายิ่งขึ้น
กลยุทธระดับหนาที่ เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาหนาที่ดานการจัดการและ
การตลาด ไดแกกลยุทธตลาดเปาหมาย กลยุทธสวนประสมทางการตลาด และกลยุทธการ
บริหารลูกคาสัมพันธ
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
1. จากการศึกษาในดานการดําเนินกลยุทธทั้ง 3 ระดับพบวา แตละกลุยทธมีความ
สอดคลองกัน ซึ่งกลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเจริญเติบโตดวยการพัฒนาตลาดใหกวาง
ออกไปเพิ่มโอกาสใหลูกคาไดรูจักกับบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหเครื่องมือ
EFE และ IFE ที่คะแนนรวมของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยุในชองของ กลยุทธ
เจริญเติบโต สวนกลยุทธระดับธุรกิจ ไดเลือกกลยุทธการสรางความแตกตางทางดานการบริการ
โดยเนนที่การสรางความแตกตางทางดานการขายสินคา และการใหบริการหลังการขายสินคา
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะ
ชวยใหบริษัทสามารถสรางยอดขายที่เพิ่มขึ้นและสามารถแยงชิงสวนแบงทางการตลาด ทําให
บริษัทมีการเจริญเติบโตและสามารถแขงขันในธุรกิจไอทีไดอยางยั่งยืน
2. ปญหาเรื่องความสามารถในการทํากําไรลดลงจากการแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผลกระทบ
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก บริษัทไมสามารถจัดการได การเพิ่มความสามารถในการใหบริการ
หรือการใหบริการที่แตกตางจากคูแขงทําใหบริษัทมีขอไดเปรียบทางดานการแขงขัน
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4.3 ขอจํากัดในการศึกษา
1. ขอมูลบางอยางเปนความลับของบริษัท ไมสามารถนํามาเปดเผยได
2. ขอมูลของคูแขงขันที่นํามาวิเคราะหในการศึกษานี้ขอมูลเพียงเล็กนอยเทานั้น ทราบแต
เฉพาะผิวเผินไมสามารถหารายละเอียดเจาะลึกได เชน จํานวนพนักงานในแตละฝาย และการ
แบงทีมขาย
3. เนื่องจากระยะเวลาการศึกษาจํากัด ทําใหไมสามารถสัมภาษณลูกคาตัวแทนขายไมได
ตามที่กําหนดไว แตอยางไรก็ตามขอมูลจากการสัมภาษณที่รวบรวมมาได ทําใหผลการศึกษา
ออกมาในทิศทางเดียวกัน ทําใหขอมูลคอนขางชัดเจน
4.4 ขอเสนอแนะ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑโอราเคิล บริษัท วินทคอมเทคโนโลยี จํากัด” ผู
ศึกษาไดเลงเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
องค ก ร เพื่ อ ให อ งค ก รสามารถดํ า เนิ น ต อ ไปได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแข ง ขั น โดย
ขอเสนอแนะจากการศึกษามีดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปผูศึกษาควรเพิ่มขอมูลในสวนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคาตัวแทนขายและลูกคาสุดทาย เพื่อใหสามารถกําหนดกลยุทธการขายสินคาของพนักงาน
ขาย เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสราง
ความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน
2. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของสินคาทางดานไอที เนื่องจากวาโครง
การที่มีมูลคาสูงบางโครงการผูใชสินคา กับผูตัดสินใจซื้อเปนคนละคนกัน ทําใหบางครั้งบริษัทมี
การการสูญเสียรายไดจากการไมไดดครงการที่มีมูลคาสูง แมวาผูใชตองการใชสินคาของบริษัท
ก็ตาม โดยศึกษาเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
3. ในปจจุบันอุตสาหกรรมไอทีมีการแขงขันที่รุนแรงในเรื่องของราคา ดังนั้นบริษัทตอง
พยามสร า งความแตกต า งทางดา นการบริก ารหลัง การขายใหโดดเด นกว าคู แขง ลู กคาเกิ ด
ความรูสึกที่ดี และไววางใจที่จะใชบริการกับบริษัทตอไป
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ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจและการนําไปใชปฏิบัติ
1. จะตองมีการสื่อสารภายในองคกรใหการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลยุทธที่เลือกไว
2. ผูบริหารจะตองมองหาพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆเพื่อสรางโอกาสทางการขายสินคาให
มากขึ้น รวมถคงสรางความแข็งแกรงใหแกองคกร ตลาดจนสามารถแขงขันตอไปอยางยั่งยืน
3. ผูบริหารจะตองตัดสินใจลงทุนงบประมาณทางการตลาดเพื่อพัฒนาตลาดตามกลยุทธ
ที่วางไวไดอยางเพียงพอ และฝายการตลาดตองสามารถวิเครไดวาควรจัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาดแบบใดใหกับลูกคารายใด เพื่อใหบริษัทไดรับผลประโยชนสูงสุดจากเงินที่ลงทุนไป
4. พนักงานฝายขายมีสวนสําคัญในการที่จะทําใหบริษํทมียอดขายมากขึ้น พนักงาน
ขายจะตองมีวินัยในการทํางาน และมีความรับผิดชอบตอยอดขายที่ตนเองตองทําใหไดตามที่
บริษัทกําหนดไว เพื่อใหยอดขายเปนไปตามที่วางแผนไวในแตละป
การนํากลยุทธมาปฏิบัติและการควบคุมการดําเนินกลยุทธ
1. การอธิบายกลุยทธ โดยการสื่อสารใหผูบริหารทุกแผนกองคกรเขาใจวัตถุประสงคและ
กลยุทธตรงกัน
2. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) จากวัตุประสงคขององคกร ผูบริหารจะตอง
กําหนดตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงตัวชี้วัดการดําเนินกลยุทธของบริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จํากัด
วัตถุประสงค
ดานการเงิน
เพื่อสรางรายได

เปาหมาย

วิธีคิด

โครงการริเริ่ม

รายได >= 1,200 ลาน
บาท

รายไดป 2554

EBITDA>= 120 ลาน
บาท

กําไรป 2554

ดานลูกคา
เพื่อสรางตัวแทน
จําหนายเพิ่มขึ้น

15 บริษัท

เพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา

ความพึงพอใจของลูกคา
เพิ่มขึ้น 80%

จํานวนตัวแทนจําหนาย กําหนดเกณฑมาตรฐาน
ตัวแทนจําหนาย
และจํานวน end-user
ของแตละตัวแทน
จําหนาย
สํารวจความพึงพอใจของ พัฒนาวิธีการสํารวจ
ลูกคาฝายขาย ฝาย
จัดซื้อ และฝายบริการ
หลังการขาย

เพื่อสรางกําไร

ดานกระบวนการภายใน
เพื่อตอบสนองความ
ทีมงานขายสามารถ
ทํางานไดตรงความ
ตองการของลูกคาได
ทันเวลา
ตองการและภายในเวลา
ที่กําหนด 95%
การบริการหลังการขายที่ ความสามารถในการ
รวดเร็วและสามารถ
แกไขปญหา 97%
แกไขปญหาใหลูกคาได
เพื่อจัดสงสินคาใหถึง
การจัดสงภายใน
ลูกคาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 98%
กําหนดเวลา
ดานการเรียรูและพัฒนา
เพื่อพัฒนาความรู
ชั่วโมงการเขาอบรมของ
ความสามารถของ
พนักงานเฉลี่ย >=15
พนักงาน
ชั่วโมง/คน

วัดโดยสอบถามความ
คิดเห็นจากลูกคา

จัดทําโปรแกรม
Incentive และ Rebate
ใหสําหรับลูกคา SI และ
End user

โครงการ The best sale
performance

วัดจากเอกสารการเซ็น
รับงานจากลูกคา
วัดจากใบรับสินคา

ปรับปรุงกระบวนการ
จัดเตรียมสินคา

คาเฉลี่ยจํานวนชั่วโมง
อบรมทั้งปของพนักงาน

Vintcom Competency
base Training
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก
คําถามสําหรับฝายขาย
1. อะไรคือสิ่งที่ทานตองการมากที่สุดในการทําธุรกิจกับบริษัทวินทคอม เทคโนโลยี จํากัด
ที่จะสามารถชวยใหโครงการของทาน
2. เหตุใดทานจึงตัดสินใจเลือกสินคาจากบริษัทฯเขาเสนอราคากับลูกคาของทาน
3. ทานตองการใหบริษัทฯมีการพัฒนาและปรับปรุงสวนใดบางใหดียิ่งขึ้น
4. ทานเลือกใชบริการ หรือไมใชบริการจากบริษัท F เพราะเหตุผลอะไร
คําถามสําหรับฝายจัดซื้อ
1.
2.
3.
4.

ทานตัดสินใจซื้อสินคาจากซัพพลายเออรโดยใชอะไรเปนเกณฑในการตัดสินใจ
เหตุใดทานจึงตัดสินใจเลือกสินคาจากบริษัทฯเขาเสนอราคากับลูกคาของทาน
ทานตองการใหบริษัทฯมีการพัฒนาและปรับปรุงสวนใดบางใหดียิ่งขึ้น
ทานเลือกซื้อสินคา หรือไมซื้อสินคาจากบริษัท F เพราะเหตุผลอะไร

คําถามสําหรับฝายบริการหลังการขาย
1. อะไรคือสิ่งที่ทานตองการมากที่สุดจากทีมบริการหลังการขายของบริษัท เพื่อใหงานการ
บริการหลังการขายของทานเปนไปไดอยางราบรื่น
2. ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางเพื่อใหทีมบริการหลังการขายปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
3. ทานมีความประทับใจ หรือไมประทับใจกับบริษัท F อยางไรบาง
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ภาคผนวก ข.
ขอมูลอุตสากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใชจายดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยของ 3 ภาค
เศรษฐกิจหลัก จะพบวา ในป 2551 ภาคเอกชนเปนภาคที่มีการใชจายในตลาดบริการดาน
คอมพิวเตอรสูงสุด คิดเปนรอยละ 59.45 หรือมีมูลคา 28,775 มีอัตราเติบโตที่ลดลงจากป 2551
ในขณะที่ภาครัฐบาลมีการใชจาย 18,431 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38.10 เมื่อเทียบกับการ
ใชจายภาครัฐในป 2552 กับป 2551 พบวาในป 2551 มีสัดสวนการใชจายสูงขึ้นรอยละ 1.9 และ
ในป 2552 มีสัดสวนรอยละ 38.1 สําหรับการใชจายภาคครัวเรือนและผูประกอบการขนาดเล็ก มี
สัดสวนการใชจาย คิดเปนรอยละ 2 หรือมูลคา 1,186 ลานบาทตารางแสดงมูลคาการใชจายดาน
คอมพิวเตออและเทคโนโลยีสารสนเทศป 2552 จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ (หนวย:ลานบาท)
ภาคเศรษฐกิจ

ฮารดแวร
มูลคา

ซอฟแวร

รอยละ มูลคา

บริการ
รอยละ มูลคา

รวม
รอยละ มูลคา

รอยละ

ภาครัฐบาล

11,039 13.65% 27,995 43.49% 18,431 38.10% 57,465

29.68%

ภาคเอกชน

22,012 27.22% 29,020 45.09% 28,755 59.45% 79,787

41.21%

ภาคครัวเรือนและ

47,818 59.13% 7,350

29.11%

11.45% 1,186

2%

56,354

ผูประกอบการขนาด
เล็ก
รวม

80,869 100%

64,365 100%

48,372 100%

193,606 100%

ที่มา: สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (SIPA)
หมายเหตุ * ไมสามารถแยกมูลคาการใชจานในตลาดอุปกรณสื่อสารประเภทขอมูลได
ทั้งนี้ มูลคาตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวรในป 2553 มีมูลคาตลาดรวมทั้งสิ้น 80,869 ลานบาท
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เติบโตจากป 2552 คิดเปนอัตราการเติบโตมูลคารอยละ 2.5 (เปนการคํานวนมูลคาตลาด
ฮารดแวรเทากับ
77,619 ลานบาท ซึ่งไมรวมมูลคาตลาด Projector และ UPS เนื่องจากเปนการสํารวจขอมูลป
แรก) ซึ่งผลิตภัณฑที่มีจําหนายสูงสุดคือ เครื่องคอมพิวเอตรเดสท็อป เครื่องคอมพิวเตอรน็ตบุค
และตลาดเครื่องคอมพิวเตอรเน็ตบุค โดยมีมูลคากวารอยละ 64 ของมูลคาตลาดฮารดแวรรวม
สวนในป 2553 คาดวามูลคาตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวรจะมีมูลคา 88,040 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเติบโตรอยละ .9 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตคอนขางสูง
ตารางแสดงมูลคาคอมพิวเตอรฮารดแวร ป 2550-2552
2551

2552

2553

จํานวน มูลคา

จํานวน มูลคา

จํานวน มูลคา

1. ระบบ

n/a

8,916

n/a

n/a

2. คอมพิวเตอรและอุปกรณ

n/a

59,243 n/a

67,060 n/a

69,729

1,980

40,369 2,580

49,850 n/a

51,824

-

ระบบคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 1,200

21,000 1,300

21,450 1,280

20,864

-

ระบบคอมพิวเตอรแบบพกพา

770

19,250 1,200

27,600 1,400

29,400

-

server

10

119

80

800

130

1,560

2.2 จอแสดงภาพ

254.5

1,504

325.5

1,274

420

1,638

-

CRT

52.5

168

25.5

74

0

0

-

LCD

212

1,336

300

1,200

420

1,638

2.3 เครื่องพิมพ

1,359

4,991

1,355

3,931

1,368

3,933

-

Impacted

75

938

62

620

55

523

-

อิงคเจท

1,050

2,710

1,043

1,967

1,040

2,008

ประเภท

2.1 คอมพิวเตอร

8,660

7,890
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เลเซอร

234

1,343

250.5

1,344

273

1,403

2.4 Data Storage

n/a

3,275

n/a

3,360

n/a

3,600

-

Hard Disk

n/a

1,465

n/a

1,460

n/a

1,700

-

Enterprise Storage

n/a

1,810

n/a

1,900

n/a

1,900

2.5 อุปกรณอื่นๆ

880

9,105

1,019

8,645

1,030

8,734

-

Scanner

24

120

15

105

16.5

116

-

กลองดิจิตอล

850

8,925

1,000

8,500

1,010

8,500

-

PDA

6

60

40

40

3.5

3

รวม (ไมรวม Projector และ UPS)

n/a

68,159 75,720 75,720 n/a

-

77,619

Projector

60

1,500

UPS

n/a

1,750

n/a

80,869

รวมมูลคาตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวร

n/a

n/a

n/a

n/a

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (SIPA)
ในสวนของตลาอดคอมพิวเตอรซอฟแวรนั้น ในป 2553 มีมูลคารวมทั้งหมด 64,365 ลาน
บาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 2.3 โดยมีซอฟแวรกลุม Enterprise มีสัดสวนในตลาดสูงุดคือ
56,062 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.9 ของมูลคาตลาดรวมทั้งหมดรองลงมาคือ Mobile
Application มีมูลคา 3,069 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 16.3 และ Embedded มีมูลคา 2,760
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.0 โดยประมาณการมูลคาสูงสุดคือ 58,071 ลานบาท ขยายตัวจาก
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ป 2552 รอยละ 3.6 รองลงมาคือ Mobile Application มีมูลคา 3,720 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
21.2 และ Embedded มีมูลคา 3,420 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 24
ตาราง แสดงมูลคาตลาดคอมพิวเตอรซอฟแวร ป 2550-2552
ประเภท

2551

2552

2553

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ

1. Enterprise Software

50,470 89.10% 55,547 88.30% 56,062 87.10%

2. Mobile Application

2,133

3.80%

2,640

4.20%

3,069

4.77%

3. Embedded Software

1,937

3.40%

2,359

3.70%

2,760

4.29%

4. Animation

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

5. Other

2,075

3.70%

2,391

3.80%

2,474

3.84%

รวมมูลคาตลาด

56,616 100%

62,937 100%

64,365 100%

ที่มา:สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (SIPA)
สําหรับตลาดการบริการดานคอมพิวเตอรนั้น ในป 2552 มีมูลคารวม 48,372 ลานบาท ซึ่ง
ประเภทบริการดานคอมพิวเตอร กลุมบรการประเภท IT Consulting มีอัตราการเจริญสูงที่สุด
โดยคิดเปนรอยละ 19.0 หรือมีมูลคา 2,170 ลานบาท เนื่องจากการที่หนวยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจขนาดใหญเห็นความสําคัญ และความจําเปนจะตองใชบริการงานดาน IT Consulting เพื่อ
วาง Strategic Plan ของหนวยงานมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเงินและการธนาคาร ซึ่งนํา IT
เขาไปใชบริหารจัดการหลายๆ ประเภทที่มีอัตราการเติบโตรองลงมาจาก IT Consulting ในป
2552 คือ Software Maintenance Service มีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 18.7 หรือมีมูลคาตลาด
1,027 ลานบาท รองอันดับ 3 คือ IT Out Sourcing มีอัตราเติบโตรอยละ 16.7 ในป 2552 ตลาด
SI & Network Services มีสัดสวนสูงที่สุดคือ คิดเปนรอยละ 64.6% หรือมีมูลคาตลาด 31,224
ลานบาท รองลงมคือ Data Center & Network Services มีสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 9.

129

หรือคิดเปนมูลคา 4,779 ลานบาท และ IT Outsourcing คิดเปนรอย 9.8 หรือคิดเปนมูลคา
4,761 ลานบาท
ตารางแสดงมูลคาตลาดบริการดานคอมพิวเตอรป 2550-2553 (หนวย:ลานบาท)
ประเภท

2551

2552

2553

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ

1. System Integrator :SI &
Network Services
2. Software and Data
Maintenance Services
3. Software Maintenance
Services
4. Data Center and
Disaster Recovery
Center
5. IT Related Training &
Education
6. IT Consulting

11,036 51.50% 12,872 51.50% 31,244 64.59%

7. IT Outsourcing
รวมมูลคาตลาด
ที่มา:

709

3.30%

2,482

1,027

2.12%

11.50% 2,612

10.40% 2,862

5.92%

1,007

4.70%

1,228

4.90%

4,779

9.88%

1,390

6.40%

1,501

6.00%

1,529

3.16%

1,510

7.00%

1,823

7.20%

2,170

4.49%

3,291

15.30

1,080

16.30% 4,761

21,425 100%

865

3.40%

62,937 100%

9.84

48,372 100%

สํานั กงานส งเสริมอุ ต สาหกรรมซอฟแวรไทย
(SIPA)
ในปจจุบัน มีปจจัยหลายประการที่เปนแรงผลักดันใหตลาดคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศเติบโต เชน การแขงขันดานราคาจะสงผลใหผลิตภัณฑหลายชนิดมีราคาถูกลง การ
พัฒนาของเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฮารดแวรใหสูงขึ้น เชน การพัฒนาซีพียู
จากการประมวลผลแบบแกนเดียว(Dual Core) มาเปนการประมวลผลแบบ 2 แกน (Core 2
Dual) และโปรแกรมปฏิบัติการใหมของ Window Vista ความตองการใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึ ก ษาของประชาชนในต า งจั ง หวั ด ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น การหมดอายุ ก ารใช ง านของเครื่ อ ง
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คอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณ ป ระกอบเดิ ม การแข ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของธุรกิจการเงินการธนาคาร การเพิ่มเทคโนโลยีใหมๆ ในเครื่องพีดีเอโฟน การ
พัฒนาความละเอียดของภาพ
กล อ งดิ จิ ต อล การจั ด งานการแสดงสิ น ค า เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี เ ป น ต น
โดยเฉพาะการปรับราคาลดลงของคอมพิวเตอรพกพา มาอยูในระดับราคาที่กระตุนอุปสงคของ
ผูบริโภคที่ตองการเปลี่ยนคอมพิวเตอรเครื่องใหม และผูที่ตองการเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรก
เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การเติ บ โตของตลาดคอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในป 2552 ที่ผานมานั้น นับวาสถานการณในประเทศไทยมีความฝดเคือง ทางเศรษฐกิจ
ซึ่งส งผลกระทบตอการชะลอการใชจายในภาคธุรกิ จและภาครัฐ
ตอเนื่ องจากป 2551
ในป 2552 ประเทศไทยมีการใชจายในสินคาและบริการดาน ICT โดยรวมเทากับ
555,501 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 เพียงรอยละ 6.0 อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมของการ
ใชจายในกลุมตางๆสวนใหญอยูในตลาดสื่อสาร ซึ่งคิดเปนรอยละ 65.1 หรือมีมูลคา 3.6 แสน
ล า นบาท ขณะที่ ลํ า ดั บ รองลงมาได แ ก การใช จ า ยในตลาดคอมพิ ว เอตรื ฮ าร ด แวร ตลาด
คอมพิวเตอรซอฟแวร และตลาดบริการดานคอมพิวเตอร ตามลําดับ โดยมีมูลคาเปน 80,869
ลานบาท, 64,365 ลานบาท และ 48,372 ลานบาท และคาดวาในป 2553 ตลาด ICT จะมีการ
เจริญเติบโตจากป 2552 ดวยอัตราที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศมีแนวโนมจะดีขึ้น อีกทั้งหากมีการอนุญาติใหมีการใชบริการ 3G
ในประเทศ จะกอใหเกิดการขยายตัวของการจัดซื้ออุปกรณ และเกิดการบริการที่คาดวาจะมาก
ขึ้นตามไปดวย

แผนภูมิแสดงการใชเทคโนโลยีในแตละอุตสาหกรรมตางๆ
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ภาคผนวก ค.
การประเมินปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ขั้นตอนการประเมินปจจัยนําเขา (The Input Stage)
เป น ขั้ น ตอนข อ มู ล รายละเอี ย ดในการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในและภายนอก
ประกอบดวย 2 เครื่องมือตอไปนี้ เครื่องมือประเมินปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (External
Factor Evaluation (EFE) Matrix และเครื่องมือประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Factor
Evaluation (IFE) Matrix)
การประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix) เปนเครื่องมือที่ใชใน
การประเมินและใหน้ําหนักปจจัยภายใน ซึ่งประกอบดวย จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน
(Weakness) ขององคกร มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ปจจัยภายในที่สําคัญ (Critical internal factors) ประกอบดวยปจจัยที่เปนจุด
แข็งขององคกร และปจจัยที่เปนจุดออนขององคกรน้ําหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวง
น้ําหนักของแตละปจจัยจาก 0.0-1.0 โดย ไมมีความสําคัญอะไรเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมาก
2. การประเมิน (Rating) การประเมินโดยใชเกณฑดังนี้ ประเมิน 1 แสดงถึงจุดออนหลัก
ขององคกร (Major Weakness) ประเมิน 2 แสดงถึง จุดออนรอง (Minor Weakness) ประเมิน 3
แสดงถึง จุดแข็งรอง (Minor Strength) และประเมิน 4 แสดงถึง จุดแข็งหลัก (Major Strength)
3. คะแนนถองน้ําหนัก (Weighted score) หมายถึงการใหน้ําหนักของแตละปจจัยจะ
4. คารวมของคะแนน เปนคะแนนรวมทั้งหมดจากคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัวแปร โดย
คะแนนถว งน้ําหนั กของแตล ะตัว แปรจะคํานวนจากการนํ าน้ํ าหนักของแตล ะตัว แปรคุ ณกับ
คะแนนการประเมิน
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ตารางแสดงการสรุปคะแนนเครื่องมือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน(Internal
Evaluation (IFE) Matrix)
จุดแข็ง

Weight

Rating

Score

1.ราคาของสินคาและบริการถูกกวาคูแขง

0.15

4

0.60

2.จํานวนชองทางการจัดจําหนายที่มากพอ 0.15

4

0.60

3..สิ น ค า ที่ บ ริ ษั ท จํ า หน า ยเป น สิ น ค า ที่ มี 0.10
คุ ณ ภาพน า เชื่ อ ถื อ และบริ ษั ท มี ค วาม
หลากหลายของสินคาที่จัดจําหนาย

4

0.4

4.พนั ก งานมี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญ 0.10
เกี่ ย วกั บ สิ น ค า สามารถตอบสนองความ
ตองการ และแกไขปญหาของลูกคาไดอยาง
ตรงจุด

3

0.3

5.บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน

0.05

3

0.15

6.ระบบการบริหารงานไมซ้ําซอน เกิด 0.05
ความยื ด หยุ น ในการทํ า งาน และการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว

3

0.15

จุดออน

Weight

Rating

Score

1.ตําแหนงในการแขงขันต่ํากวาคูแขง

0.10

1

0.1

2.จํ า นวนพนั ก งงานบริ ก ารหลั ง การขาย 0.10
นอยเกินไป

2

0.20

Factor

133

3.ไมมีการจัดการสงเสริมการขาย

0.10

2

0.20

4.การให เ งื่ อ นไขทางการค า แก ลู ก ค า 0.05
คอนขางยาก

1

0.05

5.ระยะเวลาในการขนสงสินคา

0.05

1

0.05

รวม

1.00

2.70

จากตารางสรุปปจจัยภายใน พบวาคะแนนที่ได คือ 2.90 สามารถวิเคราะหไดวา ธุรกิจนี้
มีความสามารถทางการแขงขันดวยทรัพยากรที่มีอยูภายในบริษัทอยูในตําแหนงจุดแข็ง ในระดับ
การแขงขันปานกลาง
การประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation (EFE) Matrix) เปนการวิเคราะห
ถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของปจจัยภายนอกที่มีผลตอบริษัท ซึ่งมี
หลักการวิเคราะห 5 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ปจจัยภายนอกที่สําคัญ (Critical external factors) ประกอบดวยปจจัยที่เปนโอกาส
และปจจัยที่เปนอุปสรรค
2. น้ําหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงน้ําหนักของแตละปจจัยจาก 0.0-1.0 ไมมี
ความสําคัญอะไรเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด
3. การประเมิน (Raiting) การประเมินโดยใชเกณฑดังตอไปนี้ ประเมิน 1 แสดงถึง
โอกาสนอยหรืออุปสรรคามาก (Response is poor) ประเมิน 2 แสดงถึง โอกาสเทากับคาเฉลี่ย
(Response is everage) ประเมิน 3 แสดงถึง โอกาสที่สูงกวาคาเฉลี่ย (Response is above
average) และประเมิน 4 แสดงวา โอกาสที่ดีมาก (Response is superior)
4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted score) คือน้ําหนักของแตละปจจัยซึ่งจะมีความ
แตกตางกันขึ้นอยูกับคาเฉลี่ย
5. คารวมของคะแนน เปนคะแนนรวมทั้งหมดจากคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัวแปร
โดยคะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปรจะคํานวนจากการนําน้ําหนักของแตละตัวแปรคุณกับ
คะแนนการประเมิน
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ตารางแสดงการสรุปคะแนนเครื่องมือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน(External
Evaluation (EFE) Matrix)
โอกาส

Weight Rating

Score

1.รู ป แบบการใช ชี วิ ต และพฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ 0.1
เปลี่ยนไป โดยมีการใชงาน internet มากขึ้นทําให
บริษัทมีโอกาสายสินคาใหแกภาคธุรกิจ

3

0.3

2.มีเ ทคโนโลยีใหม ๆที่ จะช ว ยลดตนทุน และเพิ่ม 0.12
ความสามารถทางการแข ง ขั น ให กั บ รั ฐ บาลและ
ธุรกิจ จึงเกิดการลงทุนทางดานไอที

4

0.48

3.การที่รัฐบาลสงเสริมการลงทุนใหแกธุรกิจ SME

0.10

4

0.40

4.ลูกคามีความเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริษัท

0.13

4

0.52

5.ลู ก ค า มี ค วามพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารของ 0.10
พนักงานบริษัท

4

0.40

6.นโยบายของเจ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ให จํ า นวน 0.05
คูแขงสินคาแบรนดเดียวกันลดจํานวนลง

4

0.20

7.อัตราคาเงินบาทแข็งตัวขึ้น ทําใหบริษัทซื้อสินคา 0.05
นําเขาไดถูกลงสงผลใหตนทุนลดลง

4

0.20

ความเสี่ยง

Weight Rating

Score

1.อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําใหภาคธุรกิจชะลอการ 0.10
ลงทุนหรือลดมูลคาการลงทุนในสินคาไอที

1

0.10

2.ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพรัฐบาลของภาพธุรกิจ 0.05
ยังไมมีความเชื่อมั่นมากพอที่จะเพิ่มการลงทุนใน
ระยะยาว

1

0.05

Factor
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3.การขึ้นราคาของน้ํามันทําใหบริษัทประสบปญหา 0.05
ตนทุนในการขนสงสูงขึ้น

2

0.10

4.ลูกคามีอํานาจการตอรองสูงขึ้นและมีพฤติกรรม 0.05
การซื้อที่เปลี่ยนไป

1

0.05

5.การเกิ ด สิ น ค า ทดแทนที่ ช ว ยให ลู ก ค า ประหยั ด 0.05
งบประมาณทางไอที

2

0.10

6.การปรั บ กลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ของคู แ ข ง ทํ า ให 0.05
สภาพการแขงขันรุนแรงขึ้น

2

0.10

รวม

1.00

3.00

จากตารางสรุปปจจัยภายนอก พบวาคะแนนที่ได คือ 3.00 สามารถวิเคราะหไดวา
สภาพแวดลอมทั่วไปมีความเหมาะสมตอการทําธุรกิจในตําแหนงโอกาส และระดับการแขงขัน
สูง
ตารางแสดงการกําหนดกลยุทธระดับองคการดวยเครื่องมือ (EFE&IFE)
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จากการประเมิ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ภายใน และป จ จั ย ภายนอก พบว า การ
ประเมินปจจัยภายในและภายนอก คะแนนที่ไดตกอยูในชวงการเจริญเติบโต (Growth & Build)
คือ คะแนนถวงน้ําหนักที่ปจจัยภายนอกจะอยูที่ 3.00 และปจจัยภายในอยูที่ 2.85 ดังนั้นกลยุทธ
ที่เหมาะสมแกบริษัทวินทคอมเทคโนโลยี คือการใชกลยุทธการเติบโต
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ภาคผนวก ง.
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ
ผูศึกษาไดทําการกําหนดปจจัยตางๆ เพื่อทําการลงคะแนนใหกับทางเลือกตางๆ หลังจาก
นั้นนําคะแนนที่ไดมาทําการพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยมีการกําหนดคะแนนตามลําดับ
ดังนี้
ใหคะแนนเทากับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ใหคะแนนเทากับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ใหคะแนนเทากับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ใหคะแนนเทากับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ใหคะแนนเทากับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
โดยในขั้นตอนการตัดสินใจเลือกกลยุทธในระดับองคกรนั้นจะตองอาศัยขอมูลจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกมาใชในการวิเคราะห มีดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สรางความไดเปรียบทางดานการแขงขันใหแกบริษัท
สรางยอดขายใหองคกรไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
กลยุทธนั้นสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหกับบริษัท
ความเหมาะสมในเรื่องของงบประมาณคาใชจายในการดําเนินกลยุทธ
ความสามารถในการดําเนินกลยุทธไดตามที่กําหนดไว
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ตารางแสดงการประเมินผลทางเลือกของกลยุทธระดับองคกร
ทางเลือก

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

กลุทธเพิ่มกา
เติบโตดวยการ
เจาะตลาด

กลยุทธการ
กลยุทธการ
เติบโตดวยการ เติบโตดวยการ
พัฒนา
พัฒนาตลาด
ผลิตภัณฑ

เกณฑคะแนน
สามารถทําใหองคกรมีความไดเปรียบ 4
ทางการแขงขัน

3

5

สามารถสรางยอดขายใหกับองคกรให 3
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

3

4

สามารถในการเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาดใหแกองคกร

3

4

4

ความเหมาะสมในเรื่องการใช
งบประมาณ

2

2

4

สามารการในดําเนินแผนงานตามกล 3
ยุทธกลยุทธไดตามที่กําหนดไว

2

4

รวมคะแนน

14

21

15

โดยในขั้นตอนการตัดสินใจเลือกกลยุทธในระดับองคกรนั้นจะตองอาศัยขอมูลจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกมาใชในการวิเคราะห มีดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

มีความเหมาะสมตอสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมปจจุบัน
คูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได
เปนกลยุทธที่จะทําใหบริษัทมีการเจริญเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น
เปนกลยุทธที่เหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายของธุรกิจ
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ตาราง แสดงการประเมินผลทางเลือกของกลยุทธระดับธุรกิจ
ทางเลือก
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 1

เกณฑคะแนน

การสรางความ การกําหนด
แตกตางดานการ เปาหมายที่สวน
ตลาดใดสวนตลาด
บริการ
หนึ่ง

มีความเหมาะสมตอสภาพการแขงขันใน
อุตสาหกรรมปจจุบัน

5

3

คูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได

4

4

เปนกลยุทธทจี่ ะทําใหบริษทั มีการเจริญเติบโตของ 4
ยอดขายที่เพิม่ ขึ้น

3

เปนกลยุทธทเี่ หมาะสมและสอดคลองกับเปาหมาย 4
ของธุรกิจ

3

สามารถการในดําเนินแผนงานตามกลยุทธกลยุทธ 5
ไดตามที่กําหนดไว

4
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