การศึกษาปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของบริษทั
ตัวแทนจําหน่าผลิตภัณฑ์โอราเคิล กรณีศกึ ษา บริษทั วินท์คอมเทคโนโลยี จํากัด
ศศิธร เทพสาร, ประทานพร โสภาจิตต์วฒ
ั นะ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์:089-9271718, Email:thunwa_jan@hotmail.com
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:089-6674820, Email:prathanporn_sop@utcc.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรือ่ งการศึกษาปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ พัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันของบริษทั ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์โอราเคิล กรณีศกึ ษา บริษทั วิ
นท์คอมเทคโนโลยี จํากัด มีวธิ กี ารศึกษา ตามขัน้ ตอนกระบวนการวิจยั ในรูปแบบของการวิจยั
เชิงคุณภาพโดยผูศ้ กึ ษาได้ทาํ การค้นคว้าข้อมูลต่างๆทัง้ ข้อมูลปฐมภูมทิ เ่ี ป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั วินท์คอมเทคโนโลยี จํากัด และลูกค้าของบริษทั เพือ่ นําบท
สัมภาษณ์มากําหนดกลยุทธ์และนอกจากนี้ยงั มีการค้นคว้าข้อมูลทุตยภูมซิ ง่ึ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มา
จากการค้นคว้าจาเว็บไซต์ บทความและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการใช้เครือ่ งมือทางกลยุทธ์ใน
การวิเคราะห์ปจั จัยภายในและภายนอกแล้วทําการกําหนดกลยุทธ์
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาปญั หาและสาเหตุทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการทํากําไรของผลิตภัณฑ์โอราเคิลเพือ่ ศึกษา
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทงั ้ ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบตั กิ ารและกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพือ่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ทางด้านไอที
และกลยุทธ์การบริการลูกค้าสัมพันธ์เพือ่ รักษาฐานลูกค้าของบริษทั ไว้
บทนํา
บริษทั วินท์คอมเทคโนโลยี จํากัด มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Business to
Businessคือการมุง่ ขายสินค้าแก่ลกู ค้าทีเ่ ป็ นองค์กรโดยการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และขายต่อไปยังบริษทั รับช่วงขายหรือทีเ่ รีกยว่า System Integrator (SI)

ปจั จุบนั บริษทั ดําเนินกิจการในรูปแบบของการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distribution) การให้บริการปรึกษา และออกแบบการติดตัง้ ระบบ รวมถึง
การให้บริการหลังการขาย บริการซ่อมบํารุงรักษา (Maintenance Service Support)ซึง่
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของบริษทั คือการเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านไอทีทม่ี ี
ประสิทธิภาพแก่คคู่ า้ การให้บริการปรึกษาเรือ่ งการออกแบบและวางระบบทางด้านไอทีแก่ลกู ค้า
องค์กรชัน้ นําโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและการให้บริการหลังการขายโดยมีทมี งานเอนจิเนียโดย
ดําเนินการติดตัง้ และแก้ไขปญั หาเมือ่ อุปกรณ์มปี ญั หา โดยกลุ่มลูกค้าของบริษทั ได้แก่บริษทั
ตัวแทนขาย (System Integrator) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีซ่ อ้ื สินค้าและบริการไปขายต่อยังลูกค้าผูใ้ ช้
รายสุดท้าย(End-user)
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญของบริ ษทั
จึงทําให้เกิด
เนื่องจากการเข้ามาของคูแ่ ข่งทัง้ แบรนด์สนิ ค้าเดียวกันและต่างแบรนด์กนั
การแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ เพือ่ ต้องการแย่งส่วนแบ่งการตลาดทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด ดังนัน้ การ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั วินท์คอมเทคโนโลยี จํากัด ได้มกี ารสรุปประเด็นปญั หาต่างๆ ไว้ได้ ดังนี้
1.ปจั จุบนั การแข่งขันในตลาดไอทีสงู ขึน้ ทําให้ความสามารถในการทํากําไรลดลง
2.บริษทั ได้รบั ผลกระทบจากการทีโ่ อราเคิลมาซือ้ กิจการของซัน ไมโครซิสเตมส์ ทําให้บริษทั
ต้องรับเงือ่ นไขข้อตกลงในเรือ่ งของยอดขายเพิม่ มากขึน้ 100% ซึง่ บริษทั ยังไม่มกี ารเตรียมการ
รับมือกับผลกระทบนี้ ซึง่ ถ้าหากบริษทั ทํายอดไม่ถงึ ตามทีต่ กลงกัน บริษทั ฯ อาจจะโดนถอดออก
จากการเป็ นตัวแทนจําหน่ายโอราเคิล
3.เนื่องจากการกําหนดนโยบายของโอราเคิลในเรือ่ งการของการขายโดยดิสทริบวิ เตอร์ไม่
สามารถขายตรงให้กบั ลูกค้าได้อกี ต่อไป จะต้องขายผ่านกับทาง SI เท่านัน้ ทําให้บริษทั คูแ่ ข่งมี
การปรับกลยุทธ์เพือ่ เข้ามาแย่งฐานลูกค้าของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงต้องหาวิธใี นการรักษาฐาน
ลูกค้าทีเ่ ป็ น SI และพยายามหาลูกค้า SI รายใหม่ๆ เข้ามาเป็ นฐานลูกค้าเพือ่ ให้ได้มาซึง่
ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างยังยื
่ น
ตัง้ แต่ปี 2007 – 2010 พบว่ายอดการขาย (Target Sale) ทีท่ างบริษทั ฯกําหนดไว้ให้กบั
ทีมเซลล์นนั ้ มีตวั เลขสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ทีม่ าของตัวเลขดังกล่าวนัน้ ทางผูบ้ ริหารจะพิจารณาจาก 3
ส่วนด้วยกันคือ ยอดทีท่ างเจ้าของผลิตภัณฑ์กาํ หนดให้กบั ทางบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นข้อตกลงการเป็น
ตัวแทนจําหน่ายในแต่ละปี อีกส่วนหนึ่งคือยอดขายปีก่อนๆ ของทีมขาย และสุดท้ายคือโปรเจค

pipeline ทีพ่ นักงานขายแต่ละคนทําไว้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะนําตัวเลขทัง้ 3 ส่วนดังกล่าวมาพิจาณา
และกําหนดเป็ นยอดขายเป้าหมายให้แก่ทมี ขายในแต่ละปี
ในส่วนของยอดขายทีท่ าํ ได้จริง(Actual Sale) ตัง้ แต่ปี 2007 จนถึงปี 2010 พบว่า
ยอดขายทีท่ มี ขายทําได้นนั ้ สูงขึน้ ทุกปี แต่ไม่ถงึ เป้าหมายทีท่ างบริษทั กําหนดไว้ เนื่องจาก
อุปสรรคทีเ่ กิดจากปญั หาทางการแข่งขันต่างๆ ทางด้านต้นทุน (Cost) จากแต่ละปีพบว่าต้นทุน
นัน้ สูงขึน้ ทุกๆปี โดยบริษทั ฯ เป็ นทําตัวแทนจําหน่ายสินค้าโอราเคิล ซึง่ ต้นทุนดังกล่าวนัน้ จะเกิด
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากทางโอราเคิล และต้นทุนดังกล่าวแปรผันตามจํานวนโครงการ
และมูลค่าของแค่ละโครงการ
ปี 2550- 2551 พบว่าจํานวนกําไรทีท่ มี ขายทําได้มากกว่าจํานวนกําไรทีท่ างบริษทั
กําหนดไว้ โดยมีสาเหตุมากจากการทีม่ คี แู่ ข่งเข้ามาแข่งขันในลูกค้า(End-User)แต่ละโครงการ
จํานวนไม่มาก
ปี 2551 – 2552 พบว่าจํานวนกําไรเริม่ ลดลงเนื่องมาจากว่าจํานวนโปรเจคลดลง
เนื่องจากลูกค้าบางรายเปลีย่ นใจไปใช้สนิ ค้าแบรนด์อ่นื ๆทีบ่ ริษทั ฯไม่ได้เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย
ปี 2552 – 2553 พบว่าอัตราจํานวนลดลงในอัตราทีม่ ากกว่าปีก่อนๆ ซึง่ สาเหตุมาจาก
โครงการทีม่ มี ลู ค่าสูงๆบางโครงนัน้ มีการเลื่อนและหยุดชะงักอันเนื่องมาจากมีคแู่ ข่งทัง้ ในแบรนด์
เดียวกันและต่างแบรนด์พยายามทีจ่ ะเข้ามาแข่งขันโดยใช้กลุยทธ์ต่างๆจนทําให้ลกู ค้าเจ้าของ
โครงการต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึน้ และอีกสาเหตุเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั ฯไม่สามารถ
เสนอขายสินค้าได้ตามราคาทีล่ กู ค้าต้องการในโครงการทีม่ มี ลู ค่าสูง
นิ ยามศัพท์
“บริษทั ทตัวแทนขาย SI (System Integrator)” หมายถึง ลูกค้าผูซ้ อ้ื สินค้าและบริการจาก
บริษทั เพือ่ นําไปขายต่อกับลูกค้าผูซ้ อ้ื สินค้าเพือ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจ
“บริษทั ผูใ้ ช้รายสุดท้าย (End-user)” หมายถึง บริษทั ทีซ่ อ้ื สินค้าและบริการจากบริษทั
ตัวแทนขายเพือ่ นําไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
แนวคิ ดทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูศ้ กึ ษาได้มกี ารรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องในการศึกษาและกําหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจและกลยทุธท์ างการตลาดของบริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี เพือ่ ความสามารถในการทํา

กําไรทีม่ ากขึน้ และการแข่งขันอย่างยังยื
่ นในตลาดไอทีไว้ดงั ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 หลัก แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
- กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis )
- การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการแข่งขัน (Five’s Force Model)
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
- McKinsey 7s Framework
- ทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS Matrix (TOWS matrix analysis)
- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy )
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy )
ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ทฤษฎีการกําหนดตําแหน่งทางการตลาด (STP)
- ส่วนประสมของการตลาด (Marketing Mix)
- กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Strategy)
- กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
- ทฤษฎีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Relation Management)
ส่วนที่3งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
ในการศึกษานี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทาํ การออกแบบการวิจยั (Research Design) เป็ นแบบบูรณา
การ โดยมีการศึกษาข้อมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
จากนัน้ จึงนําข้อมูลทัง้ สองมาทําการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการะบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management Process) ในการสรุปวิเคราะห์ขอ้ มูล และประมวลผลโดยใช้เครือ่ งมือ
ต่างๆ เพือ่ สรุปเลือกกลยุทธ์ทงั ้ สามระดับคือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์
ระดับหน้าที่
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)โดยข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทาํ
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ทาํ การศึกษาดังนี้
การเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมโิ ดยผูศ้ กึ ษาได้ทาํ การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจาก

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด เช่น ผลการวิจยั ส่วนแบ่งตลาด และรายได้ เทียบกับคูแ่ ข่งขัน
ในตลาดเดียวกันตามแสดงไว้ในส่วนข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ในบทที่ 1 รวมทัง้ ค้นคว้าทฤษฏีซง่ึ
แสดงไว้ในบทที่ 2จากข้อมูลดังกล่าวผูศ้ กึ ษาได้นํามาใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปญั หา
การเก็บข้อมูลปฐมภูมโิ ดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั วินท์คอมเทคโนโลยี จํากัด เพือ่ ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริษทั และสัมภาษณ์ลกู ค้าประเภท SI จํานวน 5 บริษทั โดยแต่ละบริษทั จะทําการ
สัมภาษณ์ 3 ท่าน คือ ฝา่ ยขาย ฝา่ ยจัดซือ้ และฝา่ ยบริการลูกค้าหลังการขาย ซึง่ บุคลลดังกล่าวนี้
มีความเกีย่ วข้องในเรือ่ งของกระบวนการตัดสินใจซือ้
ซึง่ ผลจากการวิเคร์ดว้ ยเครือ่ งมือต่างๆสามารถสรุปสภาพปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก
ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั โดยสรุปในรูปแบบของมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็ง
1.สินค้าทีบ่ ริษทั เป็ นตัวแทนจําหน่าย เป็ นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับแก่กลุ่ม
ลูกค้า
2.มีการให้บริการหลังการขายทีม่ คี ุณภาพและครอบคลุมทัวประเทศ
่
3.มีแหล่งเงินทุนและมีสภาพคล่องทางการเงินสูง
4.มีพนั ธมิตรทางการค้าทีเ่ ข้มแข็งและช่องทางการจําหน่ายทีม่ าก
5.พนักงานมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเป็ นอย่างดี
่
าเนินงานการพัฒนาองค์และเปิดรับความรูใ้ หม่ๆ
6.ผูบ้ ริหารมีความมุง่ มันในการดํ
7.มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าในเรือ่ งของราคาและการให้บริการ
จุดอ่อน
1.ตําแหน่งในการแข่งขันตํ่ากว่าคูแ่ ข่ง
2.ไม่มกี ารจัดการส่งเสริมการขาย
3.การให้เงือ่ นไขการชําระเงินแก่ลกู ค้าโดยเน้นทีก่ ารบริหารความเสีย่ งจนเกินไป
ทําให้ลกู ค้า
ปฏิเสธเงือ่ นไขดังกล่าว
4.ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทีน่ านกว่าคูแ่ ข่ง
5.พนักงานไม่เพียงพอต่อจํานวนลูกค้า
โอกาส
1.มีเทคโนโลยีใหม่ๆทีจ่ ะช่วยลดต้นทุน และเพิม่ ความสามารถทางการแข่งขันให้กบั รัฐบาลและ

ธุรกิจจึงเกิดการลงทุนทางด้านไอที
2.การทีร่ ฐั บาลส่งเสริมการลงทุนให้แก่ธุรกิจSMEทําให้เกิดการลงทุนมากขึน้
3.ลูกค้ามีความเชื่อมันในตั
่ วสินค้าและบริษทั
4.ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานบริษทั
5.นโยบายของเจ้าของผลิตภัณฑ์ทาํ ให้จาํ นวนคูแ่ ข่งทีข่ ายสินค้าแบรนด์เดียวกันน้อยลง
อุปสรรค
1.อัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ทําให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน
2.ความเชื่อมันในเสถี
่
ยรภาพรัฐบาลของภาพธุรกิจยังไม่มคี วามเชื่อมันมากพอที
่
จ่ ะเพิม่ การลงทุน
ในระยะยาว
3.ราคาของนํ้ามันสูงขึน้ ส่งผลให้ผผู้ ลิตสินค้าต้นทุนเพิม่ และอาจจะต้องเพิม่ ราคาของสินค้า
4.ลูกค้ามีอาํ นาจการต่อรองสูงขึน้ และมีพฤติกรรมการซือ้ ทีเ่ ปลีย่ นไป
5.การเกิดสินค้าทดแทนทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้าประหยัดงบประมาณทางไอที
6.การปรับกลยุทธ์การแข่งขันขันของคูแ่ ข่งทางตรง คูแ่ ข่งทางอ้อมทําให้สภาพการแข่งขันรุนแรง
ขึน้
การกําหนดกลยุทธ์ โดยการใช้เครือ่ งมือ TOWS MATRIX สามารถกําหนดกลยุทธ์ระบบ
องค์กรและระดับธุรกิจได้ดงั นี้
การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
SO-ได้แก่กลยุทธ์ พยายามขายสินค้าให้กระจายครอบคลุมทุกส่วนตลาด โดยเลือกกลยุทธ์การ
เติบโตแบบการพัฒนาตลาด พัฒนารูปแบบการขายโดยการพยายาขายสินค้าในลักษณะ cross
selling โดยใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงทุนเพิม่ ในงบทางการตลาดเพือ่
จัดการส่งเสริมการขายเพือ่ สามารถแข่งขันได้โดยใช้กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาตลาด
WO-สร้างข้อได้เปรียบโดยใช้โอกาสในเรือ่ งของความเชื่อมัน่และความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
บริษทั มาแก้ไขจุดอ่อนในเรือ่ งของความสามารถในการทํากําไร จํานวนพนักงาน และการไม่มี
การส่งเสริมการจําหน่ายโดยใช้กลยุทธ์เจริญเติบโตโดยกาเจาะตลาด
ด้วยวิธกี ารพยายาขาย
สินค้าเดิมเข้าไปในตลาดเดิมโดยอาศัยความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
ST-ใช้จุดแข็งในเรือ่ งคุณภาพการให้บริการ การมีแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางการค้าทีแ่ ข่ง
แกร่ง มาสร้างโอกาสทางการขายทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยการขยายตลาดไปสูก่ ลุ่มลูกค้าทีค่ แู่ ข่งยังไม่
สนใจโดยใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตด้วยการพัฒนาตลาด

WT-ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละฝา่ ยเพือ่ ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจโดยเลือกใช้
กลยุทธ์คงตัวเพือ่ รักษาส่วนแบ่งทีม่ อี ยู่
การกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิ จ
SO-ได้แก่กลยุทธ์ ปรับปรุงการให้บริการทีม่ คี ุณภาพเหนือคูแ่ ข่งมากยิง่ ขึน้ โดยใช้กลยุทธการ
สร้างความแตกต่างทางการให้บริการและสร้างความแตกต่างในสินค้าโดยการนํามาทําเป็ น
Solution เพือ่ สร้างValue addedโดยใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าโดยการทําให้
สินค้าและบริการแตกต่างจากคูแ่ ข่งรายอื่น
WO-พัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดและสร้างการรูจ้ กั ไปยังกลุ่มลูกค้าของบริษทั ทีไ่ ม่ได้
เป็ นตัวแทนจําหน่ายแล้วเพือ่ ปรับตํ่าแหน่งทางการแข่งขันให้สงู ขึน้ และกลยทุธป์ รับระบบการให้
เงือ่ นไขทางการค้าให้อยูใ่ นเกณฑ์ทส่ี ามารถแข่งขันได้เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งในเรือ่ งของการ
เปลีย่ นใจไปซือ้ สินค้าจากคูแ่ ข่งเป็ นการรักษาส่วนแบ่งตลาดทีม่ อี ยู่
ST-เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและพันธมิตรให้มากขึน้ ให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจ เพื่อ
ป้องกันส่วนแบ่งทางการตลาดมีอยูจ่ ากคู่แข่งและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ประสิทธิภาพ ในการทํางานมากยิง่ ขึน้ และยํา้ ให้พนักงานเป็ น Brand Ambassador ของบริษทั
เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ในเรือ่ งของคุณภาพในการบริการ
WT-พยายามมอบหมายงานและจัดระเบียบในการทํางานของพนักงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด
การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับองค์กลตัดสินใจเลือกเนื่องจากปจั จัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูใ่ นช่วงทีเ่ ติบโต ประกอบกับบริษทั มีความสามารถในเรือ่ งของการให้บริการหลัง
การขายทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดี และจํานวนคูแ่ ข่งทีเ่ ป็ นแบรนด์เดียวกันลดจํานวนลง จึงมีโอกาสในเรือ่ ง
ของการเข้าไปเสนอขายกับลูกค้าองบริษทั คูแ่ ข่งรายเดิมทีไ่ ม่สามารถเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้า
ของทางโอราเคิลได้อกี แล้ว ดังนัน้ จึงควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาธุรกิจให้มกี ารเจริญเติบโตขึน้
รวมทัง้ เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึน้ ซึง่ จะใช้กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาตลาด
(Market Development) เป็ นกลยุทธ์ทน่ี ําเอาจุดแข็งของบริษทั ในเรือ่ งของพนักงานมีความรู้
ความเชีย่ วชาญ การขายสินค้าในราคาตํ่ากว่าคูแ่ ข่ง การให้บริการหลังการขายทีด่ ี มากําหนด
เป็ นกลยุทธ์ในการพยายามจะขยายตลาดให้กว้างออกไป หรือค้นหาโอกาสทางการขายสินค้าโอ
ราเคิลในตลาดใหม่ๆโดยการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายเพือ่ ให้สนิ ค้าของบริษทั ไปถึงลูกค้า
end-user โดยการพยายามเพิม่ ยอดขายจากผลิตภัณฑ์โอราเคิล ในการแสวงหาลูกค้า SI ราย

ใหม่โดยมุง่ ขยายฐานลูกค้าend-userให้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ระดับบริษทั การสร้างความแตกต่างด้านการบริการ เป็ นการสร้างความแตกต่าง
ทางด้านการบริการทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งเพือ่ ทําให้ลกู ค้าพึงพอใจ โดยเพิม่ การบริการเข้าไปในสาย
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จากการวิเคราะห์ปจั จัยภายในพบว่าบริษทั มีจุดแข็งในเรือ่ งของการทีม่ พี นักงานที่
มีความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับสันค้าเป็ นอย่างดี จึงใช้จุดแข็งนําไปสร้างความแตกต่างทางด้านการ
บริการโดยการให้เอนจิเนียเข้าไปช่วยในเรือ่ งของการให้คาํ แนะนํากับลูกค้าตัวแทนขายเกีย่ วกับ
รายละเอียดของสินค้าโดยจะจัดในรูปแบบของการให้บริการเอนจิเนียไปให้บริการทีบ่ ริษทั ลูกค้า
ตัวแทนขายในระยะเวลา2ครัง้ ใน1เดือนเพือ่ ให้ลกู ค้าทีม่ ขี อ้ ซักถามเกีย่ วกับข้อมูลสินค้า
การแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษทั จะเป็ นแบบ Business to Business ดังนัน้
ในการแบ่งส่วนตลาดนัน้ จะให้หลักการการแบ่งส่วนตลาดธุรกิจโดยจะเกณฑ์ทางด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ซึง่ จะยึดเกณฑ์ของประเภทอุตสาหกรรมของลูกค้า end-user
เป็ นตัวแบ่ง ซึง่ บริษทั จะเลือกส่วนตลาดของบริษทั System integrator หรือบริษทั ทีป่ รึกษา
ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสน และบริษทั จึงมีแบ่งส่วนตลาดของลูกค้า end-user ใหม่จะโดย
แบ่งออกเป็ น กลุ่มลูกค้าภาครัฐบาล ภาคการสือ่ สือ่ สารและโทรคมนาคม ภาคเอกชน ภาค
การเงิน และเพิม่ ลูกค้าใหม่คอื ภาคการศึกษา โรงพยายาล รวมถึงธุรกิจ SME
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กลุ่มลูกค้าตลาดเป้าหมาย คือกลุ่มลูกค้าทีบ่ ริษทั ต้องการขายสินค้าซึง่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของบริษทั คือกลุ่มลูกค้า SI คือบริษทั ทีซ่ อ้ื สินค้าโอราเคิลเพือ่ ไปขายต่อให้กบั ลูกค้าผูใ้ ช้สนิ ค้าที่
เป็ นองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าภาครัฐบาล ภาคการสือ่ สือ่ สารและโทรคมนาคม
ภาคเอกชน ภาคการเงิน และเพิม่ ลูกค้าใหม่คอื ภาคการศึกษา โรงพยายาล รวมถึงธุรกิจ SME

และฐานลูกค้าทัง้ หมดของบริษทั ทีห่ มดวาระการเป็ นจําหน่ายของโอราเคิล
การประเมินส่วนตลาด (Evaluating the Market Segment) ประเมินจากปจั จัยในเรือ่ งของขนาด
และความเจริญเติบโตของส่วนตลาดซึง่ จากข้อมูลยอดขายของปีทผ่ี า่ นมาพบว่าตลาดในส่วนของ
ราชการ การสือ่ สาร FSI มีขนาดตลาดทีใ่ หญ่พอทีจ่ ะลงทุนในเรือ่ งของการส่งเสริมการตลาดเพื่อ
ความสามารถในการขายทีท่ าํ ให้สว่ นแบ่งการตลาดเพิม่ มากขึน้ การเลือกส่วนตลาดจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ากลุ่มลูกค้า(SI)ของบริษทั เป็ นกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมการซือ้ สินค้าแตกต่างกัน
จึงเลือกส่วนตลาดทีเ่ ป็ นตลาดราชการ ตลาดการสือ่ สาร และ ตลาด FSI เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลัก
ส่วนกลุ่มลูกค้าอื่นๆจะเป็ นกลุ่มเป้าหมายรอง
การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด โดยจะพิจารณาถึงปจั จัยทางด้านการให้บริการ และ
รูปแบบธุรกิจ คือ เป็ นบริษทั ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์โอราเคิลทีก่ ารขายเฉพาะกลุ่มลูกค้า SI
เท่านัน้ และเน้นการให้บริการทีร่ วดเร็ว โดยพนักงานทีม่ คี วามชํานาญ
การให้บริ การมีคณ
ุ ภาพสูง

บุคลากรมีคณ
ุ ภาพตํา่

บุคลากรมีคณ
ุ ภาพสูง

การให้บริ การมีคณ
ุ ภาพตํา่
กลยุทธ์ระดับหน้ าที่โดยการกําหนดข้อปฏิบตั ใิ นการทํางานให้พนักงานทุกๆแผนกให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับธุรกิจโดยเน้นหนักทีก่ ารปฏิบตั งิ านของฝา่ ยขายฝา่ ย
การตลาดและฝา่ ยบริการหลังการขายเพือ่ การสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้สงู ขึน้

สรุปผลการศึกษาอภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์ระดับองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาตลาดไปยังกลุ่มทีเ่ ป็ นธุรกิจ
ภาคเอกชนการศึกษาและโรงพยาบาล
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางด้านการให้บริการ
โดยการเน้นการให้บริการทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งในเรือ่ งของระยะเวลาในการแก้ไข และการใช้เวลาใน
การช่วยแก้ไขปญั หาทีร่ วดเร็วขึน้ และแม่นยํายิง่ ขึน้
กลยุทธ์ระดับหน้าทีเ่ นื่องจากในการศึกษาครัง้ นี้มงุ่ เน้นศึกษาหน้าทีด่ า้ นการจัดการและ
การตลาด ได้แก่กลยุทธ์ตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาด และกลยุทธ์การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์
1.การศึกษาครัง้ ต่อไปผูศ้ กึ ษาควรเพิม่ ข้อมูลในส่วนของกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของ
ลูกค้าตัวแทนขายและลูกค้าสุดท้ายเพือ่ ให้สามารถกําหนดกลยุทธ์การขายสินค้าของพนักงาน
ขาย เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยังยื
่ น
2. ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของสินค้าทางด้านไอที เนื่องจากว่าโครง
การทีม่ มี ลู ค่าสูงบางโครงการผูใ้ ช้สนิ ค้า กับผูต้ ดั สินใจซือ้ เป็ นคนละคนกัน ทําให้บางครัง้ บริษทั มี
การการสูญเสียรายได้จากการไม่ได้ดครงการทีม่ มี ลู ค่าสูง แม้วา่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้สนิ ค้าของบริษทั
ก็ตามโดยศึกษาเพือ่ หาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
3. ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมไอทีมกี ารแข่งขันทีร่ นุ แรงในเรือ่ งของราคา ดังนัน้ บริษทั ต้องพยาม
สร้างความแตกต่างทางด้านการบริการหลังการขายให้โดดเด่นกว่าคูแ่ ข่งลูกค้าเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี
และไว้วางใจทีจ่ ะใช้บริการกับบริษทั ต่อไป
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