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บทคัดย่อ 
 

แผนธุรกิจน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยช่วยกําหนดกรอบความคิดและเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน โดยการวิเคราะห์รายละเอียดภาพรวมของธุรกิจ วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภายใน และปจัจัยแวดล้อมภายนอก อีกทั้งการวิเคราะห์การแข่งขันโดยวิเคราะห์สภาพ และที่มาของ
การแข่งขัน คูแ่ข่งขันทางธุรกิจ วิเคราะห์สภาพธุรกิจ และวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
สุดท้ายคือการจัดทํากลยุทธ์เพ่ือตอบโจทย์สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร เพ่ือขยายกลุ่มลูกค้า 
และเพ่ือสร้างความแตกต่าง โดยการนําเอาสินค้าที่มีความแตกต่างทางด้านดีไซน์และรปูลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

แผนธุรกิจน้ีจัดทําขึ้นสําหรับธุรกิจนําเข้าเคร่ืองเขียนจากประเทศญี่ปุ่น โดยแบรนด์ที่นําเข้า
มาคือแบรนด์ Delfonic และ Tombow โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ การนําเข้าสินค้าที่มีความแตกต่างทาง 
ด้านรูปลักษณ์และวัสดุที่ได้มาตรฐานเพ่ือมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลาย 
มากย่ิงขึ้นและประกอบกับการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัยเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
ของทางบริษัท 
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ABSTRACT 
 

This business plan is establish to determine a clear objective, create framework 
and guideline for further process of the business. Analyzing main details of the business, 
both internal and external environment, including competition analyses, the originate of 
competitors, business competitors, study the status of the business, competitive 
advantages, and lastly, to create business strategies, as solution to construct 
communication channels, expand target, and create uniqueness by placing the products 
with differences designs, and appearance, to attract customer and meet with the 
objective that has been setup.  

This business plan was create for import Japanese stationary business. The 
selected brands are “Delfonic” and “Tombow”, with the objective to import products 
with unique appearance and high quality materials. To meet consumer’s demand, which 
become more and more vary. Also consist of service that is fast and safe. Create 
satisfaction for customer and consumer of the company.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดทําแผนธุรกิจค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับน้ี สําเร็จลลุ่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่าน
อาจารย์ ผศ. กติติกา ที่กรุณาสละเวลาเพ่ือให้ความรู้ คําปรึกษาช้ีแนะและแก้ไขตรวจสอบแผนธุรกิจ
ฉบับน้ีต้ังแต่เร่ิมต้นวางแผนให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดทําขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  
ณ โอกาสน้ี 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้และได้ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและผู้เก่ียวข้องทุกท่าน  

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือและสละเวลาใน 
การตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญย่ิงในการทําวิจัยตลาดจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพ่ือน ที่สนับสนุนและช่วยเหลือในการทําแผนธุรกิจน้ี 
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณมิตรภาพตลอดระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรน้ี 
 

ธนกฤต  คลังทอง 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ประวัติและความเปน็มา 

เน่ืองจากตัวเจ้าของธุรกิจได้สังเกตเห็นว่าเคร่ืองเขียนจากต่างประเทศที่อยู่ในตลาด
ระดับกลางนั้นยังมีอยู่น้อยราย ส่วนใหญ่ที่มอียู่ในตลาดนั้นจะเป็นแบรนด์ใหญ ่ๆ ที่มมีาต้ังแต่สมัยก่อน 
หรือมีบางรายที่นําเข้ามาแต่ไม่มีการทําตลาดให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายเลยสง่ผลให้แบรนด์ไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก และเห็นว่ามีพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ไมไ่ด้เป็นตัวแทนจําหน่าย แต่ได้นําพวกเคร่ืองเขียนจาก
ต่างประเทศเข้ามาขายผ่านทางสื่อ Social Media ต่าง ๆ อย่าง Facebook และ Instagram และ
ได้รับการตอบรับอย่างดี จึงทําให้ตัวเจ้าของธุรกิจจึงเล็งเห็นว่าโอกาสในการเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้า
โดยการนําเข้าเครื่องเขียนจากญี่ปุ่น โดยคัดเลือกจากแบรนด์เครื่องเขียนที่มีความโดดเด่นทั้งใน 
ด้านการใช้งาน คุณภาพ และดีไซน์ที่สวยงามแปลกตาเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน 

1.1.1 สถานทีต่ั้งกิจการ 
โครงการ Taradee Biztown (ทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี) 
288/15 หมู ่5 ถนน ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 
ภาพที่ 1.1: แสดงแผนที่ต้ังบริษัท 
 

 
 

1.1.3 ประเภทของสนิค้า/ บริการ 
ธุรกิจนําเข้าเคร่ืองเขียนจากประเทศญี่ปุ่น 
 



2 

1.2 รายละเอียดของสินค้าและการบริการ 
1.2.1 จุดเด่น 
เน่ืองจากสินค้าประเภทเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สํานักงานน้ันเป็นสินค้าประเภทท่ีผู้บริโภค

หนึ่งคนสามารถมีได้ไม่จํากัดจํานวน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ รสนิยมของผู้ใช้ รวมไปถึง
คุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละช้ิน ทําให้เครื่องเขียนยังคงมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง จากที่ข้าพเจ้าได้
กล่าวไปน้ันแสดงให้เห็นว่า ตลาดธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงานน้ันยังสามารถเติบโตได้
เพราะผู้บริโภคแต่ละคนมีรสนิยมในการบรโิภคสินค้าต่างกัน 

ผู้จัดทําจึงเล็งเห็นว่าการนําเข้าแบรนด์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงานจากประเทศญี่ปุ่นที่
มีจุดเด่นทั้งในแง่คุณภาพของสินค่า เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีมาตรฐานของการตรวจ
คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับที่สงู และในแง่ของงานดีไซน์ที่มีความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์
อย่างชัดเจน ซึง่ทําให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ ซึ่งแบรนด์ที่เราได้เลือกนํามาขายน้ันมีอยู่ด้วยกัน 2 
แบรนด์ คือ แบรนด์ Delfonics และ Tombow  

1) Delfonics เป็นแบรนด์ที่ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยจดุยืนของแบรนด์นั้นจะไมไ่ด้เน้น 
แค่การใช้งานเพียงอย่างเดียวแต่ยังตอบโจทย์ในด้านรปูลักษณใ์ห้กับผูใ้ช้ได้อย่างดีเย่ียม ซึ่งงานดีไซน์ของ 
เคร่ืองเขียนและอุปกรณส์ํานกังานน้ันจะเน้นงานดีไซน์ที่เรยีบหรู ซึ่งทําใหวั้สดุของแต่ละตัวผลิตภัณฑ์นัน้ 
ดูโดดเด่นด้วยตัวของมันอง อย่างเช่นดินสอกด ที่มีการออกแบบภายนอกเหมือนดินสอไม้ 
 
ภาพที่ 1.2:  แสดงดินสอกดภายใต้ตราสินค้า Delfonics 
 

 
 
ที่มา: Delfonics.  (n.d.).  Product.  Retrieved from http://shop.delfonics.com/fs/ 

delfonics/cat105/AP02 
 

2) Tombow เป็นแบรนด์เครื่องเขียนที่ขึ้นช่ือในเรื่องการดีไซน์ที่มีความทนัสมัยแล้ว ยังเป็น
แบรนด์ที่ได้มีการออกแบบวิธีการใช้งานใหม่ ๆ ให้กับตัวผลติภัณฑ์อยู่เสมอ ซึ่งทําใหผ้ลติภัณฑ์นั้นได้
รางวัลด้านการออกแบบจากสถาบันใหญ ่ๆ หลายแห่ง เช่น Good Design Award เมื่อปี ค.ศ. 2014 
สําหรับดินสอกดรุ่น Monograph Mechanical Pencil ซึ่งเป็นดินสอกดที่สามารถใช้การเขย่าขึ้นลง
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เบา ๆ เพ่ือให้ไส้ดินสอกดไหลออกมา และมาพร้อมกับระบบล็อคไส้ดินสอเพ่ือไม่ให้ใส้ดินสอไหล
ออกมา 
 
ภาพที่ 1.3:  แสดงดินสอกดภายใต้ตราสินค้า Tombow 
 

 
 
ที่มา: Tombow Desingn.  (n.d.).  Mechanical Pencil.  Retrieved from http://www. 

tombow.com/sp/design/awards/index.html. 
 

1.2.2 วิสัยทัศน ์
เป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
1.2.3 พันธกิจ 
1) ขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดให้ครอบคลมุทั้งพ้ืนที่ในเมอืงและต่างจังหวัด  
2) สร้างยอดขายให้ถึงเป้าตรงตามเกณฑ์ที่บริษทัผู้ผลิตต้ังไว้ 
1.2.4 เป้าหมาย 
1) เป็นบริษัทตัวแทนจําหน่ายและนําเข้าเคร่ืองเขียนที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดใน

ประเทศไทย 
2) มีฐานลูกค้าเพ่ิมมากขึ้นจากการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่วัดได้ โดยสังเกตุจากยอดขาย
ต่อเดือนตรงตามที่กําหนดไว้ และอีกประเภทคือ ประเภทที่วัดไม่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 

1) มีความเป็นผู้นําในด้านคุณภาพและความหลากหลายของตัวสินค้า 
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2) เป็นผู้นําเข้านวัตกรรมเครื่องเขียนใหม ่ๆ ใหก้ับผู้บริโภคในประเทศไทย 
3. แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 

 
1.4 รูปแบบลักษณะงานประเภทต่าง ๆ 
 
ภาพที่ 1.4: แสดงโครงสร้างการบริหารงานของธุรกิจ 
 

 
 

จํานวนพนักงานทั้งหมด 13 คน โดยแบ่งการรับผิดชอบออกเป็นแต่ละแผนกซึ่งจะมีภาระงาน
และหน้าที่ที่รบัผิดชอบแตกต่างกันดังน้ี 

1) Manager 
 1.1) กําหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารภาพรวมของบริษัท 
 1.2) ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้จัดการด้านการตลาด 
 2.1) วางแผนการตลาด วิเคราะห์ตลาด และใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ 
 2.2) สร้าง Content ผ่านทาง Social Media เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในตัวแบรนด์ 
 2.3) วิเคราะห์พฤตติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองด้วยการ
ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4) วิเคราะหผ์ลจากกลุม่เป้าหมายว่า รับรูแ้ละเข้าใจ สิ่งทีแ่บรนด์ต้องการจะสื่อหรือไม ่

3) ผู้จัดการฝา่ย Supply Chain และ Logistic 
 3.1) วางแผนและจดัการการขนส่งสินที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
 3.2) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับsupplier เพ่ือลดต้นทุนในการจัดซื้อให้ถูกกว่าคู่แข่ง 

Manager

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Supply 

chainและ Logistic
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 3.3) จัดการสินค้าคงคลังให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 3.4) กําหนดแผนการจัดซื้อที่จะช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํากําไรของบริษัท 

4) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 
 4.1) จัดทําแผนงานและประมานการทางการเงินในแต่ละไตรมาส 
 4.2) ทําบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร 
 4.3) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 
 4.4) บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 
 4.5) ทํางบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กําหนด 
 4.6) จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 4.7) ทํารายงานปิดงบการเงินประจําเดือนให้กับบริษัท 
 
1.5 ที่มา ความสาํคัญ วัตถุประสงคข์องการจัดทําแผน และวิธีการศึกษา 

1.5.1 ที่มาของการจัดทําแผน 
เพ่ือต้องการที่จะนําแผนงานน้ีมามีส่วนช่วยในการขยายตลาด 
1.5.2 วัตถุประสงค์ของการทําแผน 

 เพ่ือที่จะมองเห็นภาพรวมของบริษัท เพ่ือที่จะนําไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และนําไปช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกจิและการบริการของบริษัท 

1.5.3 วิธีการศึกษา 
 การค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1.5.3.1 แนวคิดเรื่องสว่นประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548, หน้า 29-33) จากที่คุณยุพาวรรณ ได้มีการกล่าวไว้
คือส่วนประสมทางการตลาดในแบบเดิมประกอบหลักๆอยู4่ปัจจัยซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง แต่ส่วน
ประสมดังกล่าวน้ันในส่วนของธุรกิจการบริการน้ันยังไม่สามารถใช้ได้อย่างครอบคลุม จึงทําให้ม ี
การเพ่ิมปัจจัยขึ้นอีกสามปัจจยัคือบุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพเพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์แบบให้กับตัวธุรกิจมากข้ึน โดยส่วนผสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย7ปัจจัยมีด้วยกันดังน้ี 
 1) ผลิตภัณฑ์ ผลติภัณฑ์บริการน้ันมีความหมายกว้างและครอบคลุมเยอะกว่า
ผลิตภัณฑ์ธรรมดา เพราะจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ซึ่งมีทั้ง 
ตัวแบรนด์ รูปแบบการบริการ คุณภาพของการบริการ ระดับของบริการ การประกันคุณภาพ และ
การบริการหลังการขาย โดยขนาดของการบริการสามารถจําแนกออกได้หลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น 
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การบริการในพื้นที่เล็ก ๆ เพียงที่เดียว เช่นร้านอาหารเล็ก ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า หรือการบริการ
ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เช่น การขนส่ง 
 2)  ราคา ในด้านราคาของการบริการจะต้องรวมถึงระดับราคา ส่วนลด ค่านายหน้า 
สินเช่ือการค้า และเง่ือนไขในการชําระเงิน ราคามีผลต่อการรับรู้ด้านคุณค่าของผู้บริโภคโดยผู้บริโภค
จะใช้ราคาเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ ทั้งน้ีราคาจึงมีส่วนกําหนดความแตกต่างของการ
ให้บริการ 
 3) การจัดจําหน่าย การจัดจําหน่ายไม่ได้หมายถึงแค่สถานทีต้ั่งและช่องทางการจัด
จําหน่าย แต่คาํนึงถึงการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องความยากง่ายในการเข้าถึง
การบริการ ธุรกิจจึงต้องศึกษาและเลือกสถานที่และประเภทช่องทางการจัดจําหน่ายที่เข้าถึงได้ง่าย
และครอบคลมุผู้บริโภคมากทีสุ่ด 
 4) การส่งเริมการตลาด กิจกรรมทางการตลาดมี่อยู่หลายประเภทและล้วนช่วย
ส่งเสริมการตลาดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ หรือเพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย ซึ่งวิธีการสื่อสารการตลาดนั้นมีอยู่หลายรูปแบบและแต่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการบริการ
น้ัน ๆ 
 5) บุคลากร จะครอบคลุม 2 ประเด็น ดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1 บุคลากรสําหรับธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก เพราะผู้ให้บริการเป็นทั้ง
ผู้ที่ผลิตบริการและขายผลิตภัณฑ์บริการในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการจึงมปีฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
โดยตรง การอบรมบุคลากรและการสร้างความสัมพัธ์กับลกุค้าจึงเป็นส่วนจําเป็นอย่างมากสําหรับ
ธุรกิจบริการ 
 ประเด็นที่ 2 ความสัมพนธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน ผู้รับบริการคนหน่ึงสามารถมี
อิทธิพลและส่งผลต่อคุณภาพบริการของผู้รับบริการอีกรายได้ โดยมี่ทั้งเชิงบวกอย่างการแนะนําบอก
ต่อให้มาใช้บริการ หรือเชิงลบอย่างการเตือนไม่ให้มาใช้ยรกิาร 
 6) ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผูใ้ช้บริการ ส่วนใหญ่จะหมายถงึการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตรงกับลักษณะของการบริการ 
มีการสร้างบรรยากาศเพ่ือช่วยส่งเสริมงานบริการ และการเลือกใช้สี แสง และเสียงภายในร้านก็เป็น
ส่วนหน่ึงในสภาพแวดล้อมที่สําคัญ นอกจากน้ีลักษณะทางกายภาพยังช่วยสนับสนุนการขาย เช่น 
ลักษณะและประเภทเฟอร์นิเจอร์ในร้านอาหาร หรือ การแต่งกายของพนักงาน เป็นต้น 
 7) กระบวนการ เน่ืองจากกระบวนการในการส่งมอบบริการทุกข้ันตอนมีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจทั้งหมดของผู้บริการ จึงต้องให้ความสําคญักับนโยบายและกระบวนการให้บริการไม่
น้อยไปกว่าทรัพยากรบุคคล โดยจะครอบคลุมทั้ง ขั้นตอนการดําเนินงาน อํานาจการตัดสินใจของ
พนักงาน การที่มีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ ทั้งน้ีปัญหาสามรถเกิดขึน้ได้ในทกุขั้นตอน 
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จึงต้องสร้างมาตรการการป้องกันหรือมีกระบวนการในการรับมือต่าง ๆ ดังน้ันความสําคัญของ
กระบวนการจึงไม่ใช่แค่ฝ่ายปฏิบัติการเท่าน้ัน 
 1.5.3.2 โครงสร้างของและองคป์ระกอบของระบบการพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส ์
 องค์ประกอบสําคัญของระบบการพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ประกอบด้วย  
(ศุภชัย สุขะนินทร์, 2540, หน้า 66) 
 1) เว็บเพจ (Webpage) หรือร้านค้าบนเว็บไซต์ เพ่ือที่จะช่วยให้สามารถขายสินค้า
บนเว็บไซต์ได้ คือการมีหน้า Website เป็นของตัวเอง หรืออาจเป็นหน้าโฆษณาธรรมดาที่เอาไปฝากไว้
กับเว็บไซต์อ่ืน 
 2) ระบบตะกร้าสั่งซื้อ เป็นระบบที่มีสั่งซื้อจากหน้าเว็บไซต์ได้ โดยจะมีช่องไว้กรอก
สินค้าและจํานวนสินค้าที่สั่งซือ้ ซึ่งการคลิกสั่งซื้อแต่ละครัง้จะเป็นการหย่อนสินค้าลงในตะกร้าสินค้า 
และ ตะกร้าสนิค้าจะสะสมของที่เราเลือกไว้จนกว่าจะซื้อสินค้าครบ และตัดสินใจใช้ระบบแคชเชียร์
อัตโนมัติคํานวณเงิน (ระบบตะกร้าสินค้ามีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบน้ันสามารถปรับให้เข้า
กับธุรกิจแต่ละประเภทได้) 
 3) ระบบคํานวณเงินและชําระเงินที่มีความปลอดภัย (Secure Payment System) 
โดยส่วนใหญ่การชําระเงินแบบน้ีจะเป็นการชําระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เช่น Visa, Master, SCB, 
JCB และ Amex เป็นต้น ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลของบัตรเครดิตน้ันจําเป็นที่จะต้องมีการเข้ารหัสเพ่ือ
ป้องกันการร่ัวไหล ระบบที่ได้รับความนิยมที่สุดในปัจจุบันคือ SSL (Secure Socket Layer) แต่
อย่างไร ก็ตามก็ยังไม่ปลอดภัยมากนัก เพราะไม่สามารถระบุตัวผู้ถือบัตรได้ เน่ืองจากระบบน้ีบอกได้
เพียงว่าร้านค้าคือ ใคร ดังน้ันจึงมีการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาคือ SET (Secure Electronic 
Transaction) ซึ่งสามารถระบุตัวทั้ง 2 ฝ่าย ว่าเป็นตัวจริงหรือไม่ แต่ยังติดปัญหาในเรื่องต้นทุน 
การลงทุนที่มีราคาที่สูง จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก 
 ประเภทของ E-COMMERCE แบ่งเป็น 7 ประเภท คือ 
 1) ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business: B2B) หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้ 
บริการแก่ ผู้ประกอบการด้วยกัน โดยอาจเป็นผู้ประกอบการในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ 
อาทิ ผู้ผลิตกับผู้ผลิต ผู้ผลิตกับผู้ส่งออก ผู้ผลิตกับผู้นําเข้า ผู้ผลิตกับผูค้้าสง่และค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งใน
ปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทน้ีมคีวามสําคัญมากที่สุด  
 2) ธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้น  
การบริการกับลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งรูปแบบที่สําคัญที่สุดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจ
และ ผู้บริโภค คือ การค้าปลกีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Retailing) ซึ่งสามารถแบ่งระดับของ
กิจกรรมของการค้า ปลีกอิเลก็ทรอนิกส์ออกเป็น 5 ระดับดังน้ี 
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 2.1) การโฆษณาและแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Showcase) 
หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบรกิารของบริษัทเท่าน้ัน โดยยัง
ไม่มีการรับสั่ง สินค้าทางเครือข่าย 
 2.2) การสั่งซื้อสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ordering) หมายถึง  
การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า แต่ยังคงชําระเงินด้วยวิธีการเดิม เช่น ชําระด้วยเช็ค 
หรือ บัตรเครดิต ผ่านทางช่องทางปรกติ 
 2.3) การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) หมายถึงการใช้ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า และชําระเงิน โดยในปัจจุบันการชําระเงินผ่านทางเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตมักชําระด้วยการบอกหมายเลขบัตรเครดิต ในอนาคตการชําระเงินอาจทําได้โดยใช้เงิน 
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Money) 
 2.4) การจัดส่งและบริการหลังการขายด้วยอินเทอร์เน็ต (Electronic Delivery 
and Service) หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้าปลีกอย่างครอบคลุม ต้ังแต่การโฆษณา 
การรับสั่งสินคา้ การชําระเงิน ตลอดจนการให้บริการหลงัการขายในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้า “สินค้า
สารสนเทศ” (Information Goods) เช่น ข่าวสาร ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ หรือเพลงการจัดส่ง 
(Delivery) สินค้าเหล่าน้ี ยังสามารถทําผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย 
 2.5) การทําธุรกรรมและการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Transaction) เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตรา การซื้อขายสินค้าทางการเงิน เช่น หลักทรัพย์ การซื้อขาย
สินค้า ทั่วไป (Commodity)  
 3) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer: C2C) หมายถึง ธุรกิจระหว่าง
ผู้บริโภค กับผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นการค้ารายย่อย อาทิ การขายของเก่าหรือขายของมือสองให้กับบุคคลอ่ืน
เป็นต้น 
 4) Business to Government: B2G เป็นธุรกรรมระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ 
ส่วนใหญ่จะ เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) 
 5) Consumer to Business (C2B) เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยบุคคลทั่วไปที่ใช้ 
Internet เพ่ือขายสินค้า หรอืบริการให้กับองค์กร หรือ บุคคลทั่วไปที่มองหาผู้ขาย เพ่ือติดต่อ และ 
ทําธุรกรรมในรปูแบบ Online การทําการค้าระหว่าง Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) กับ Business 
(ผู้ทําการค้า) เช่น ลูกค้าต้องการ ซื้อหนังสอืกับร้านค้า 
 6) Government to Business/ Citizens (G2B, G2C) เป็นรูปแบบของหน่วยงาน
รัฐซื้อขาย สินค้า บริการ หรอื สารสนเทศกับองค์กรเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป 
 7) Mobile commerce เป็นรูปแบบการค้าในระบบไร้สาย (Wireless) บริการ
ดาวน์โหลด Ring Tone ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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 E-Commerce ตามประเภทสินค้าแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  
 1) สินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟท์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ส่งสินค้าได้ โดยผ่านอินเทอร์เน็ต 
 2) สินค้าที่ไม่ใช่ดิจิตอล เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับ 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งต้องส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ ผ่านไปรษณีย์หรือบริษัทรบัส่ง พัสดุภัณฑ์
เท่าน้ัน 
 ความสําคัญของ E-Commerce ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งค่า
เช่าพ้ืนที่ขายหรือการลงทุนในการสร้างร้านเพราะเราสามารถโชว์สินค้าได้ตามจํานวนที่เรามี ซึ่งจะ
ช่วยให้ต้นทุนของธุรกิจตํ่าลง ช่วยให้ประหยัดเวลาและข้ันตอนทางการตลาด มีการเปิดให้บริการ 24 
ช่ัวโมง และให้บริการได้ทั่วโลก โดยมีช่องทางการจัดจําหน่ายมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สามารถทํากําไรได้มากกว่าระบบการขายแบบเดิม เน่ืองจากต้นทุนการผลติและการจําหน่ายตํ่ากว่า 
ทําให้ได้กําไรจากการ ขายต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น สามารถนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้เป็นจํานวนมาก 
และสามารถสือ่สารกับลูกค้าได้ใน ลักษณะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ Interactive Market 
สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือ Update ข้อมลูเกี่ยวกับสินคา้และบริการได้ตลอดเวลา สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ซื้อหรือลูกค้า อาทิ ช่ือ ที่อยู่ พฤติกรรม การบริโภคสินค้าที่ต้องการ เพ่ือนําไป
เป็นข้อมูลในการทําวิเคราะห์และวางแผนการตลาด เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของ ตลาดมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหก้ับธุรกิจหรือองค์กร ในเรื่องของความทันสมัยและเป็น
โอกาสท่ีจะทําให้ สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้
เร็วและเสียเวลาน้อย 
 ลักษณะเด่นของ E-Commerce เป็นการค้าที่ไร้พรมแดน ไม่มีการแบ่งทวีปหรือ
ประเทศ โดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องระยะทาง และการเดินทาง สามารถที่จะซื้อสินค้าจากร้านหน่ึงและ
เดินทางไปซื้อสินค้าจากร้านอีกร้านหน่ึงซึ่งอยู่ คนละทวีปกันได้ โดยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาด
ใหญท่ั่วโลกมีฐานผู้ซื้อขยายกว้าง ขึ้น สามารถทําการค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมงและเปิดบริการได้ทุกวัน 
และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา และไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานขายเพราะ  
E-Commerce จะทําการค้าแบบอัตโนมัติให้โดยไม่ต้องมีสินค้าคงคลังหรือมีก็น้อยมาก อีกทั้งยังไม่
เสีย ค่าใช้จ่ายในการสร้างตึกแถว เพ่ือใช้เป็นร้านค้า เพียงแค่สร้าง Web Site ก็เปรียบเสมือนเป็น
ร้านค้า โดยไม่ต้องเสี่ยงกับทําเลท่ีต้ังของร้านค้าและสามารถโชว์ของที่มีในคลังสินค้าได้ทั้งหมด 
นอกจากน้ัน E-Commerce ยังสามารถเก็บเงิน และนําเงินฝากเข้าบัญชีให้ โดยอัตโนมัติ 
 1.5.3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน ์
 ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อก่อนนักการตลาดส่วนใหญม่กัวางแผน
โดยใช้การกําหนดcustomerแล้วใช้สื่อเด่น ๆ อย่าง TV วิทยุเป็นต้น ส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่ง 
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แต่ละสื่อที่จะต้องสื่อสารไปน้ันมีการใช้งบประมาณที่สูงมาก แต่ในส่วนการวัดผลน้ันกลบัทําได้ยาก
และผลที่ได้มาน้ันอาจไม่ละเอียดมากพอ เลยทําให้มกีารใช้สื่อออนไลน์มากย่ิงขึ้นเพราะการใช้สื่อ 
ออนไลน์น้ัน สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา และยังสามารถรู้ได้ทันที่ว่าต้องการสื่อสารไป
ยังผู้ชายหรือผู้หญิง อายุเท่าไหร่รสนิยมแบบใด อยู่จังหวัดไหนและประเทศอะไร เพราะการเข้าถึง
ลูกค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์น้ันไม่จํากัดเฉพาะคนในประเทศอีกต่อไป ข้อดีของการสื่อสารทาง 
Online อีกข้อนึงคือเจ้าของสินค้าบางทีไม่จําเป็นต้องสื่อสารเอง แต่อาจจะให้คนอ่ืนที่อิทธิพลในโลก
ออนไลน์ที่เรียกกันว่า Online Influencer หรือ Blogger สามารถช่วยพูดแทนได้ผ่านทางโซเชียล
มีเดียในรูปแบบสื่อสารทางอ้อม ซึ่งจะทําใหเ้กิดความน่าเช่ือถือกว่าสื่อสารในรูปแบบเดิม ๆ 
 สื่อสังคมออนไลน์ สามารถแบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ได้จัดประเภทของ 
Social Media โดยมีลักษณะที่ร่วมกัน คือการที่ผู้ใช้หรือผูบ้ริโภคเป็นคนที่สร้างเน้ือหาดังกล่าวขึ้น 
หรือที่เรียกว่า Users Generated Content หรือ Consumer Generated Content ดังน้ี 
 1) Blog มาจากการลดรูปของคําว่า Weblog ซึ่งเป็นระบบจัดการเน้ือหาประเภท
หน่ึง ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนเน้ือหาหรือบทความเรียกว่า Post และสามารถเผยแพร่ได้โดยง่ายโดยที่ไม่
จําเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมในการทํา Website การเกิดขึ้น Blog ทําให้ผู้ที่มีความรู้
และความสามารถต่าง ๆ สามารถที่จะเผยแพร่เน้ือหาผ่านทางโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย 
 2) Microblog เป็นรูปแบบหน่ึงของ Blog ที่จาํกัดตัวอักษรในการพิมพ์ไว้ที่ 140 
ตัวอักษรไว้ในแต่ละครั้ง อย่างเช่นเว็บไซต์ Twitter เป็นต้น แรกเริ่มเดิมทีน้ัน Twitter ต้องการที่จะให้
ผู้คนเขียนเร่ืองราวว่าคุณทําอะไรอยู่ในขณะนี้ แต่หลาย ๆ ธุรกิจได้นําเอาไปใช้ในทาง ประชาสัมพันธ์ 
สร้างแบรนด์ 
 3) Social Networking เป็นเครือข่ายที่เช่ือมโยงเรากับเพ่ือน ๆ จนกลายเป็นสังคม
ขึ้น โดยที่ผู้ใช้จะเร่ิมต้นสร้างตัวตนของตนเองขึ้นในส่วนของ Profile ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว 
(Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) และ อ่ืน ๆ นอกจากน้ี Social 
Networking ยังมีเคร่ืองมือสําคัญในการสรา้งจํานวนเพ่ือนให้มากข้ึน คอื ใน ส่วนของเชิญเพ่ือน 
(Invite Friend) และค้นหาเพ่ือน (Find Friend) รวมถึงการสร้างเพ่ือนจากเพ่ือนของเพ่ือน  
นักการตลาดนํา Social Networking มาใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กบลูกค้า อาจจะอยู่ในรูปของการสร้าง
Brand หรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือของ CRM ผ่านทาง Pages และนอกจากน้ีตัว ลูกค้าหากช่ืนชอบใน
สินค้าหรือบริการก็สามารถร่วมกลุ่มกนจัดต้ังเป็น Group ขึน้มาได้ เว็บไซต์ที่มี ลักษณะของ Social 
Networking มีมากมาย แต่อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกจะ สนใจในการสร้าง
เครือข่ายระหว่างเพ่ือน ๆ หรอืครอบครัว เช่น Facebook, Hi5 หรือ Myspace และ อีกประเภท คือ
สนใจในการสร้างเครือข่ายในเชิงธุรกิจ ที่เปิ ดให้ใส ่Resume และข้อมลูเชิงอาชีพ ต่าง ๆ เช่น 
Linkedin หรือ Plaxo เป็นต้น 



11 

 4) Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ Upload รูปหรือวิดีโอ
เพ่ือแบ่งปันให้กับครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือแม้กระทั่งเพ่ือเผยแพรต่อสาธารณชน นักการตลาด ณ 
ปัจจุบัน ไม่จําเป็นจะต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูง ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กล้อง 
สูง ๆ แบบเมื่อก่อน เพียงแค่ใช้กล้องดิจิตอลหรือกล้องจากมือถือ ก็สามารถถ่ายทอดความคิดเป็น
รูปแบบวิดีโอ จากนั้นนําขึ้นไปสู่เว็บไซต์ Media Sharing อย่าง YouTube หาก Content ที่นําเสนอ
เป็นที่ช่ืนชอบ ก็ทําให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย หรือกรณีหากกิจการขายสินค้าที่เน้น ดีไซน์ที่
สวยงาม ก็อาจจะถ่ายรูปแล้วนําขึ้นไปสู่เว็บไซต์อย่าง Flickr เพ่ือให้ลูกค้าได้ชม หรืออาจจะ ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการนําชมโรงงาน หรือบรรยากาศในการทํางานของกิจการ เป็นต้น หรืออย่าง กรณีของ 
Multiply ที่คนไทยนิยมนํารปูภาพที่ตนเองถ่ายมาแสดงฝมีือเหมือนเป็น Gallery ส่วนตัว ทําให้ผู้ว่า
จ้างได้เห็นฝีมือก่อนที่จะทําการจ้าง 
 
1.6 การดําเนินการวิจัย 

1) วิธีการดําเนินการ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการสํารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัย โดยเป็นวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูลและเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ศึกษาวิเคราะห์ และ
ประเมินผลการวิจัย โดยแบบสอบถามน้ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายู อาชีพ 
การศึกษา รายได้เฉลี่ย ประสบการณ์ทํางาน เป็นต้น เพ่ือใช้ในการสรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 2 ส่วนน้ีจะเป็นส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน เช่น คุณภาพ
ของสินค้า ความสะดวกในการพกพา และ ราคา เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามที่เก่ียวกับพฤตติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองเขียน เช่น เคร่ืองเขียนที่ซื้อ
บ่อยที่สุด ความถี่ในการซื้อ และ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อเคร่ืองเขียน เป็นต้น 

3) ตัวอย่างที่ใช้ศกึษา ผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มี่อายุต้ังแต่ 15 - 55 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามได้มีการซื้อเครื่องเขียนในระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา 

4) จํานวนตัวอย่าง ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ซึ่งเป็นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมในการอ้างอิงไปสู่ประชากร  
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5) วิธีการเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มโดยการใช้วิจารณญาณว่าบุคคลที่เราได้เลือกมา 
ทําการวิเคราะห์น้ันมีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของเราที่จะให้คําตอบได้คือ อายุระหว่าง  
15 – 50 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามได้มีได้มีการซื้อเคร่ืองเขียนในระยะเวลาปีที่ผ่านมา 

6) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจนครบ
จํานวนจะถูกนํามาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ 

ผู้วิจัยได้กําหนดใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
n แทน  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
x ̅ แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
1.7 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับ เป็น 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน 
ส่วนที่ 3 พฤตติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ส่วนที่ 4 ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน  



บทที ่2 
การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ 

 
เป็นการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์ปัจจัย

แวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภายใต้แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และ อุปสรรค หรือ SWOT ANALYSIS เพ่ือนํามาสรุปเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจโดย
แบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก ดังรายละเอียดเป็นรายข้อต่อไปนี้ 
 
2.1 การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายใน 

2.1.1 จุดแข็ง 
1) ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการ 

 1.1) เน่ืองจากเป็นบริษัทขนาดเลก็ ทําให้บุคลากรภายในบริษัทน้ันไม่มีอุปสรรคต่อการ
ติดต่อสื่อสารทําให้ง่ายต่อการบริหารจัดการภายในบริษัท  
 1.2) ภายในบริษัทมกีารแบ่งหน้าที่ของแต่ละแผนกอย่างชัดเจน โดยในแต่ละแผนก 
จะทําหน้าที่ตามความชํานาญของตนเองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 

2) ปัจจัยด้านการตลาด 
 2.1) บริษัทจะใช้การสื่อสารแบบบูรณาการเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสื่อสารทาง
การตลาด (Integrated Marketing Communications) และทางบริษัทได้นําเอา Digital Marketing
มาส่งเสริมการตลาดในแต่ละช่วงเพราะการสื่อสารผ่านสื่อ Digital Media น้ันสามารถเจาะกลุม่เป้าหมาย 
ได้ตรงจุดมากกว่า และ สามารถวัดผลได้ดีกว่าสื่ออ่ืน ๆ ในภายใต้งบประมาณท่ีจํากัด 
 2.2) นอกจากส่งให้ร้านค้าต่าง ๆ ทางแบรนด์ยังมีจําหน่ายผ่านทางหน้า Website เพ่ือ
สร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวแบรนด์มากข้ึนและยังลดต้นทนุในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง 

3) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 3.1) แบรนด์ที่เลือกนําเข้ามาน้ันมี่ลักษณะที่โดดเด่นทั้งในด้านของงานดีไซน์และฟังค์ช่ัน
ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ทําให้ผู้บริโภคจดจําแบรนด์ได้ง่าย 
 3.2) ขั้นตอนในการตรวจสอบมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นน้ันอยู่ในระดับที่สูง ทําให้
ลูกค้าเช่ือได้ว่าจะได้รับของที่มีคุณภาพที่ดี 
 3.3) เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือที่จะให้
สินค้าได้มาตรฐาน จึงทําให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ เพราะราคาต้นทุนในการผลิตมีราคาที่สูง 
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4) ปัจจัยด้านการเงิน เจ้าของธุรกิจใช้เงินทุนสว่นตัวลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ทําให้ตัดปัญหา
เร่ืองปัญหารายจ่ายดอกเบ้ียที่ต้องสูญเสียให้กับแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ 

2.1.2 จุดอ่อน 
1) ปัจจัยด้านการบริหารและการบริการ เน่ืองจากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จึงทําใหข้าด

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่การบริหารงานในองค์กร การจัดการระบบในองค์กร และต้องใช้
เวลาเพ่ือจะสร้างความเข้าใจในธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังน้ันเจ้าของควรมี
การแต่งต้ังผู้ช่วย หรือ ที่ปรกึษาที่มีความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมีส่วนช่วยในการลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

2) ปัจจัยด้านการตลาด เน่ืองจากแบรนด์สินค้าที่นําเข้ามาจําหน่ายยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักจึง
ทําให้การดําเนินการตลาดในช่วงแรกเป็นไปได้ยากเพราะจําเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ในแบรนด์ 
(Brand Awareness) ให้กับผู้บริโภคก่อน 

3) ปัจจัยด้านการเงิน เน่ืองจากตัวธุรกิจใช้เงินลงทุนส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นต์จึงทําให้งบประมาณ 
มีจํากัด และยงัเป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงและเป็นระบบ เน่ืองจาก 
การจัดการด้านการเงินจําเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญมาช่วยดูแล เพ่ือให้ไม่เกิดปัญหากับการ
บริหารบริษัทโดยรวม 
 
2.2 การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอก 

2.2.1 โอกาส (Opportunity) 
1) ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สินค้าประเภทเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สํานักงานน้ันเป็น

สินค้าที่ผูใ้ช้สามารถซื้อซ้ําได้ตลอด และบวกกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดเคร่ืองเขียนยังคงเติบโต
อย่างต่อเน่ืองทําให้ร้านค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราได้มีการขยายสาขาไว้รองรับผู้บริโภคทําให้
โอกาสในการจําหน่ายสินค้าเพ่ิมสูงมากขึ้น 

2) กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ ปัจจุบันได้มีข้อกําหนดทางการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
(JTEPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งทําให้การเสียภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นน้ันเหลือร้อยละ 0 
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 2554) ซึ่งรวมไปถึงเคร่ืองเขียนทุกราย
ผลิตภัณฑ์ย่อยด้วย ทําให้มีสว่นช่วยในการลดต้นทุนในการดําเนินงาน 

3. สังคมและวัฒนธรรม สังคมในปัจจุบันน้ันผู้คนเริ่มยึดติดกับการบริโภคสินค้าที่ม ี
ความสวยงามและมีความทันสมัยเพ่ิมมากขึน้ ทําใหส้ินค้าที่มีงานดีไซน์ทีส่วยงามและโดดเด่นจะได้รับ
ความนิยมอยา่งย่ิง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นทีม่ีความอ่อนไหวกับทัศนคติของคนรอบข้างมาก โดยเฉพาะ 
เพ่ือน ทําให้การเลือกใช้เคร่ืองเขียนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ น้ัน ไม่ได้ใช้แค่ด้านฟังค์ช่ันเพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป แต่ยังต้องมีความสวยงามด้วย เพ่ือให้มคีวามโดดเด่นและบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของผูใ้ช้ 
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4. เทคโนโลยี จากการสํารวจประชากรไทยในกลุ่มคนทีม่ีอายุต้ังแต่ 16-30 ปี ทั่วโลก  
ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือต่อวันสูงถึง 3.2 ช่ัวโมง หรือ ระยะเวลารวมเกือบ 1 วันต่อสปัดาห์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับบางประเทศท่ีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือกลายเป็น
ช่องทางหลักอย่างประเทศไทย และคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนที่มีการเสพติดเทคโนโลยีอย่างมาก และชอบ
ค้นหาหรือลองสิ่งต่าง ๆ ใหม ่ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากน้ียังต้องการหรือคาดหวังว่าสิ่งต่าง ๆ ที่
ต้องการน้ันจะมาช่วยแก้ปัญหาชีวิตหรือทําให้ชีวิตน้ันดีขึ้นได้ (“ชาวไทยติดอันดับ 1 เล่นมือถือ”, 
2558) น่ันแสดงให้เห็นว่าทางบริษัทจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแบบแผนกลยุทธ์เพ่ือให้โดนใจคนกลุม่น้ี
มากข้ึน อย่างเช่น การพัฒนา Application ให้รองรับบนมือถือเพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าไปดู
สินค้าและเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Application ได้เลย หรอืใช้สื่อ Social Media ต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
Brand Awareness ให้เข้าถึงผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น 

5) เศรษฐกิจ การรวมตัวของกลุ่ม ASEAN จะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมศักยภาพให้ธุรกิจมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะยังเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศใน ASEAN ซึ่งถ้าทางตัว
องค์กรสามารถทํา Website ที่สามารถรองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและมีขั้นตอนในการส่ง
สินค้าอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

2.2.2 อุปสรรค (Threat) 
1) ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน่ืองจากสินค้าประเภทเคร่ืองเขียนยังถูกจัดกลุ่มเป็น

สินค้าสิ้นเปลืองทําให้ผู้บริโภคคิดได้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเคร่ืองเขียนที่มีแบรนด์และมีราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาด และบวกกับการเปิดการค้าเสรีในประเทศไทยส่งผลให้ประเทศจีนเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่ง
การตลาดของธุรกิจเคร่ืองเขียนมากขึ้น เพราะสินค้าจากประเทศจีนน้ันมีราคาที่ถูกกว่าแบรนด์อ่ืน ๆ 
ในท้องตลาด 

2) กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ จากที่ประเทศไทยมีกฎหมายยกเลิกวีซ่า (Visa) ใน 
การเข้าประเทศญี่ปุ่น อาจส่งผลใหผู้้บริโภคสามารถที่จะไปซื้อสินค้า และซื้อสินค้ากลับมาขายเอง 

3) เทคโนโลยี เน่ืองจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อย่างมือถือหรือ
Tablet ต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับปากกาที่สามารถจดโน้ต หรือบันทึกข้อความต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอได้
เลย ซึ่งตรงส่วนน้ีจะทําให้ผู้บริโภคจะเห็นความจําเป็นของเครื่องเขียนลดลง 

4) เศรษฐกิจ ธุรกิจนําเข้าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนทางการเงิน 
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2.3 ปัจจัยเสี่ยงทีเ่กิดจากปัจจัยแวดล้อมภายใน 
 
ตารางที่ 2.1: แสดงปัจจัยเสีย่งที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายใน 
 

ประเภทของ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
สิ่งท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือป้องกัน/ ลดความเส่ียง 

สูง กลาง ตํ่า 
1. ด้านการบริหาร
จัดการ 

   สรรหาผู้จัดการในแต่ละแผนกท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือช่วยให้
การจัดการเป็นระบบมากข้ึน และตัวเจ้าของต้องศึกษา
ระบบพ้ืนฐานในแต่ละแผนกเพื่อท่ีจะรู้ภาพรวมในการ
บริหารงาน 

2. ด้านการตลาด    ร่วมมือกับทีมการตลาดในการค้นหาคุณค่า (Value) ของ 
แบรนด์ท่ีเราต้องการจะนําเสนอและนําเสนอคุณค่าของ 
แบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยผสมผสานการใช้สื่อท้ังแบบ
Offline และ Online ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้ังไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้สื่อให้ตรงกับ Lifestyle 
ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการจดจําและซึมซับใน 
ตัวแบรนด์ 

3. ด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการ 

   ทางบริษัทควรท่ีจะทําข้อตกลงกับผู้ผลิตเพ่ือให้เราเป็น 
ผู้จําหน่ายและผู้นําเข้าแต่เพียงรายเดียวในประเทศเพื่อ 
ตัดปัญหาคู่แข่งรายอ่ืนท่ีจะเข้ามา 

4. ด้านการเงิน    ตัวเจ้าของควรท่ีจะต้องเรียนรู้เพ่ิมเกี่ยวกับงบการเงิน 
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจ้างผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญให้มาช่วยดูแลในการจัดการเงิน
ลงทุน และช่วยในการจัดการงบการเงินต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 
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2.4  ปัจจัยเสีย่งที่เกิดจากปจัจัยแวดล้อมภายนอก 
 
ตารางที่ 2.2: แสดงปัจจัยเสีย่งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ประเภทของ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
สิ่งท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือป้องกัน/ ลดความเส่ียง 

สูง กลาง ตํ่า 
1. ตลาดและกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 

   ต้องสร้างการประชาสัมพันธ์โฆษณากับกลุ่มผู้บริโภค ให้
เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทางการใช้
งานเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นและ
สวยงามอีกด้วย 

2. กฎหมาย ระเบียบ 
และ ข้อบังคับ 

   มีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้ซ้ือสินค้า
ผ่านทางเรา และเพ่ิมระบบสมาชิกเพ่ือท่ีให้ลูกค้าเกิด 
การซ้ือซํ้าและไม่ไปซ้ือแบรนด์นี้จากที่อ่ืนและมี 
การควบคุมต้นทุนท้ังหมดเพ่ือให้ราคาขายนั้นไม่ 
แตกต่างจากการไปซ้ือท่ีประเทศผู้ผลิตมากนัก 

3. สังคมและ
วัฒนธรรม 

   เพ่ิมไลน์สินค้าให้มีความหลากหลายมากข้ึนและนําเข้า
สินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับ
ลูกค้า  

4. เทคโนโลยี    ใช้สื่อออนไลน์อย่าง Social Media เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้มากขึ้น และควรสร้าง Application ไว้เพ่ือให้
ลูกค้าเข้ามาดูผลิตภัณฑ์และสั่งซ้ือสินค้าผ่านทางมือถือ 
ได้เลย 

5.เศรษฐกิจ    มีการทําข้อตกลงในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศไว้
ก่อนล่วงหน้า 

 



บทที ่3 
การวิเคราะหก์ารแข่งขนั 

 
3.1 สภาพของการแข่งขัน และทีม่าของการแขง่ขัน 

3.1.1 ระดับของการแข่งขัน   
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.positioningmag.com/ ได้ให้ข้อมูลว่า หลังจากได้ม ี

การเปิดการค้าเสรีในประเทศไทยส่งผลให้เครื่องเขียนนําเข้าจากต่างประเทศน้ันมีราคาท่ีถูกลงกว่าเดิม 
ทําให้สามารถเข้ามาแย่งพ้ืนที่ส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องเขียนจากจีนและ
ญี่ปุ่นที่เข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองเขียนของไทยรวมกว่าร้อยละ 40 โดยแยกเป็นเคร่ืองเขียนจาก
จีนร้อยละ 25 และญี่ปุ่นร้อยละ 15 ด้วยข้อมูลดังกล่าวน้ีส่งผลให้ตลาดของเคร่ืองเขียนน้ันมีแนวโน้ม
การแข่งขันที่รนุแรงมากขึ้น 

3.1.2 จุดเด่น/ ความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
เน่ืองจากแบรนด์เคร่ืองเขียนที่เรานําเข้ามาน้ันเป็นแบรนด์จากประเทศญีปุ่่นซึ่งทําให้ลูกค้า

มั่นใจได้ว่า คณุภาพของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าน้ันแตกต่างจากของประเทศจีนอย่างแน่นอน และ
นอกจากตัวสินค้าที่ได้คุณภาพแล้ว ทางแบรนด์ที่เราเลือกมาน้ันนอกจากมีฟังค์ช่ันพ้ืนฐานของเคร่ือง
เขียนทั่วไป แต่ละแบรนด์ที่เราเลือกมาน้ันก็มีการเพ่ิมเทคโนโลยีต่างๆท่ีช่วยทําให้การใช้งานในตัว
สินค้าน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายมากข้ึน 
อย่างเช่น ปากกาที่สามารถใช้ยางลบลบหมึกได้ เป็นต้น  

นอกเหนือจากเร่ืองฟังค์ช่ันการใช้งานและคุณภาพของสินค้าแล้วน้ัน ผลติภัณฑ์ที่เราเลือกมา 
เราให้ความสําคัญในด้านดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และรูปแบบที่สวยงาม เพ่ือตอบโจทย์กับกลุ่ม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสมยัน้ีทีม่ีความอ่อนไหวกับทัศนคติคนรอบข้างเป็นอย่างมาก เพราะการเลือกใช้
สินค้าต่าง ๆ สมัยน้ีมีแค่ฟังคช่ั์นการใช้งานอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สวยงาม
เพ่ือให้เกิดความน่ามอง และสร้างความมั่นใจให้กับผูใ้ช้สินค้าได้ด้วย 

3.1.3  ผูค้รองส่วนครองตลาด (ผู้ที่เปน็ที่รูจั้กในตลาด) 
ตลาดเครื่องเขียนไทยในปัจจบัุนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังน้ี 
1) แบรนด์จากต่างประเทศ (International Brand Name) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 

 1.1) แบรนด์เคร่ืองเขียนที่นําเข้าและมีตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกลิขสิทธ์ิ ส่วนใหญ่จะมี
ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางร้านขายเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สํานักงานใหญ่ ๆ ตาม
ห้างสรรพสินคา้ 
 1.2) แบรนด์ที่ยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย โดยสินค้าประเภทน้ีจะมีการ
จําหน่ายผ่านร้านที่รับสั่งซื้อ (Pre-Order) จากต่างประเทศ 
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2) แบรนด์ของคนไทย (Thai Brand Name) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
 2.1) แบรนด์เคร่ืองเขียนที่มีการผลติอยู่ในระดับอุตสาหกรรม สว่นใหญ่จะมีช่องทางใน
การจัดจําหน่ายผ่านทางร้านขายเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สํางานใหญ่ตามห้างสรรพสินค้า 
 2.2) แบรนด์ขนาดเล็ก ทีม่ีการผลติในจํานวนที่น้อยและส่วนใหญ่จะมีช่องทางการจัด
จําหน่ายผ่านทาง Website และ Social Media อย่าง Facebook และ Instagram 

3. แบรนด์ที่ไม่มีตราสินค้า เคร่ืองเขียนในประเภทน้ีส่วนใหญจ่ะนําเข้ามาจากประเทศจีน
เพราะมีราคาที่ถูก และโดยช่องทางการจัดจําหน่ายของเคร่ืองเขียนประเภทน้ีจะขายตามตลาดนัด 
ทั่ว ๆ ไป มีทั้งแบบขายปลีก และขายส่งในจํานวนมาก 

 
3.2 ที่มาของการแข่งขัน 

เน่ืองจากเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สํานักงานน้ันเป็นสิ่งจําเป็นต่อคนทุกประเภท ไม่ว่าจะใช้ใน
การวาดรูป การเรียนและรวมไปถึงการใช้งานในการทํางาน ทั้งน้ีเคร่ืองเขียนที่ใช้เฉพาะตัวบุคคล 
อย่างเช่น ดินสอ ปากกา ปากกาไฮไลท์ ยางลบ และ ไม้บรรทัด เป็นเคร่ืองเขียนประเภทท่ีคนส่วน
ใหญม่ีกันมากกว่า 1 ช้ิน อยู่แล้ว เพราะวัตถุประสงค์ในการซื้อของแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกัน ส่งผลให้
หลาย ๆ แบรนด์ พยายามสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 
3.3 คู่แข่งขนัทางธรุกิจ 

คู่แข่งขันทางธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถแบ่งแยกออกมาเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ คู่แข่ง
ทางตรง และ คู่แข่งทางอ้อม โดยการประเมินประเภทของคู่แข่งขันน้ันทางเราประเมินจากหลาย ๆ
ปัจจัย เช่น รูปลักษณ์ของสินค้า คุณภาพของสินค้า ช่องทางในการจัดจําหน่าย และ ราคาของสินค้า 
ซึ่งแบรนด์สินคา้ที่ถูกจัดเป็นคู่แข่งทางธุรกิจแบ่งแยกได้ดังน้ี 
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3.3.1 คู่แข่งทางตรง 
 3.3.1.1  PILOT 

 
ภาพที่ 3.1: แสดงโลโก้แบรนด์ PILOT 
 

 
 
 แบรนด์เครื่องเขียนเจ้าแรก ๆ จากประเทศญี่ปุ่นที่มีช่ือเสยีงในประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน และเป็นแบรนด์แรกที่มีการคิดค้นวัตกรรมปากกาลบได้ และแบรนด์ PILOT เป็นแบรนด์ที่มี
ความหลากหลายของตัวสินค้าแบ่งตามความต้องการของผู้บริโภค โดยช่องทางการจัดจําหน่าย 
ส่วนใหญ่จะเป็นผ่านทางร้านขายเคร่ืองเขียนใหญ ่ๆ ในห้างสรรพสินค้า 
 1) จุดแข็ง 
 1.1) ตัวแบรนด์มีความน่าเช่ือถือ 
 1.2) มีการเพ่ิมนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับตัวสินค้าอยู่ตลอดเวลา 
 1.3) มีไลน์สินค้าทีห่ลากหลาย 
 1.4) มีช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งร้านเครื่องเขียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
 2) จุดอ่อน 
 2.1) ไม่ม ีWebsite ที่เป็นภาษาไทย 
 2.2) Website เป็นของประเทศผู้ผลิตทําใหผู้้ซื้อไม่สามารถเช็คได้ว่าที่ประเทศ
ไทยมีสินค้าช้ินไหนบ้าง 
 
 3.3.1.2 STAEDTLER 
 
ภาพที่ 3.2: แสดงโลโก้แบรนด์ STAEDTLER 
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 แบรนด์เครื่องเขียนเก่าแก่จากประเทศเยอรมนี เป็นแบรนด์ที่เด่นในเรื่องของ 
เครื่องเขียนที่ใช้สําหรับศิลปะทั้งดินสอสีไปจนถึงดินสอที่ใช้ในการ Sketch ภาพ  
 1) จุดแข็ง 
 1.1) แบรนด์ก่อต้ังมานาน ทําให้มคีวามน่าเช่ือถือ 
 1.2) มีตัวแทนจัดจําหน่ายอยู่ทั่วประเทศ 
 1.3) สินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย 
 1.4) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media อย่างต่อเนื่อง 
 2) จุดอ่อน 
 2.1) ไม่มี Official Website ของประเทศไทย 
 2.2) Website เป็นของประเทศผู้ผลิตทําใหผู้้ซื้อไม่สามารถเช็คได้ว่าที่ประเทศ
ไทยมีสินค้าช้ินไหนบ้าง 

3.3.2 คู่แข่งทางอ้อม 
 3.3.2.1 LANCER 
 
ภาพที่ 3.3: แสดงโลโก้แบรนด์ LANCER 
 

 
 
 เป็นแบรนด์เครื่องเขียนที่เน้นลูกค้าในตลาดระดับล่าง โดยสินค้าที่จัดจําหน่ายจะมี
ราคาถูกและไม่เน้นความสวยงามของตัวสินค้า โดยมีการจัดจําหน่ายทั้งในแบบปลีกและส่ง 
 1) จุดแข็ง 
 1.1) แบรนด์สินค้าเปิดทําการมามากกว่า 50ปี ทาํให้มีฐานลูกคา้เยอะและมี
ความน่าเช่ือถือมาก 
 1.2) สินค้ามีราคาถกู 
 1.3) มีตัวแทนจําหน่ายอยู่ทั่วประเทศ 
 2) จุดอ่อน 
 2.1) สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดูล้าสมยั 
 2.2) ไม่มีการทําประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่าง 
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 2.3) Official Website ของแบรนด์ดูไม่ทันสมยั และรูปสินคา้ภายในเว็บไซต์ทํา
ออกมาไม่มีความดึงดูดที่ทําให้ผู้บริโภคอยากสั่งซื้อสินค้า 
 
 3.3.2.2 MUJI 
 
ภาพที่ 3.4: แสดงโลโก้แบรนด์ MUJI 
 

 
 
 แบรนด์จากประเทศญี่ปุ่น ทีม่ผีลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต้ังแต่ ของใช้ในครัวเรือน 
เครื่องแต่งกาย อาหาร รวมไปถึงเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สํานักงาน MUJI เป็นแบรนด์ที่มี Concept 
สินค้าดีที่ไม่มียีห่้อ โดยจะไปเน้นในด้านการเลือกสรรวัสดุต่าง ๆ ที่มีคณุภาพดีตามความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์จะเน้นตอบสนองในด้านฟังค์ช่ันการใช้งานเท่าทีจําเป็น 
 1) จุดแข็ง 
 1.1) เป็นแบรนด์ที่มช่ืีอเสียงและมีความน่าเช่ือถือ 
 1.2) สินค้าทํามาจากวัสดุคุณภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3) มีการทําประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างต่อเน่ือง 
 1.4) ตัวแบรนด์มีจุดยืนที่แข็งแกร่ง 
 2) จุดอ่อน คือ ราคาสูง 
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3.3.1 อํานาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร ์
อํานาจในการต่อรองกับซัพพลายเออร์มีสูง เน่ืองจากมีการติดต่อกันมายาวนาน และบริษัทยัง

สั่งวัตถุดิบเป็นมูลค่าสูง อีกทัง้ซัพพลายเออร์วัตถุดิบประเภทเดียวกันมีอยู่หลายราย ทาํให้ตัวซัพพลาย
เออร์เองต้องมีการลดราคาหรือให้เครดิต เพ่ือรักษาลูกค้าเอาไว้ 

3.3.2 อํานาจต่อรองจากผู้ซื้อสนิคา้ 
เน่ืองจากกิจการมีความสัมพันธ์กับคู่ค้ามายาวนาน ประกอบกับกิจการมีความซื่อสัตย์ในเรื่อง

ของการคิดราคาและค่าแรง และด้านต่างๆ ทําให้มีอํานาจในการต่อรองค่อนข้างสูง จะเห็นได้จากการ
คิดราคางานในบางคร้ังที่กิจการคิดราคาตํ่าจนเกินไป ลูกค้าก็จะเสนอขอให้คิดราคาใหม่ ให้อยู่ในระดับ 
เรทราคางานทั่วไป หรืออยู่ในระดับที่ลูกค้าพอใจจะจ่ายให้ 

3.3.3 ข้อจํากัดการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้แขง่ขันรายใหม่ 
คู่แข่งรายใหม่ยังมีไม่มากนัก แต่ก็จะมีคู่แข่งรายใหญ่ๆ ที่พยายามลงตลาดเล็กเน่ืองด้วยเหตุผล 

ทางการเมืองหรือสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งทําให้มีผลกระทบเล็กน้อยในการเข้าประมูลงานที่มีมูลค่าสูง ทาํ
ให้คู่ค้าอาจให้ความไว้วางใจ กับบริษัทที่มีโปรไฟล์ที่ดีกว่า แม้ว่าราคางานอาจจะสูงกว่าที่กิจการ
ประมูลอยู่บ้าง แต่ถือว่ามีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เพราะคู่ค้าก็ยังคงมั่นใจในกิจการอยู่ ซึ่งอาจจะมี
การให้งานคู่แข่งรายใหญ่ๆ  อยู่บ้างหากเป็นงานที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง และอาจจะสร้างความเสี่ยงให้กบั
กิจการจริงๆ  

3.3.4 แรงผลักดันจากสินคา้อ่ืนๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
แรงผลักดันจากสินค้าทดแทนคือคุณภาพของงานเท่ากันแต่ราคาถูกกว่า ซึ่งเป็นไปได้ยากที่

จะมีบริษัทคูแ่ข่งเสนอราคาได้ถูกกว่า เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นผลกําไรเป็นส่วนมาก 
ดังน้ันในการคิดราคาจะไม่สามารถกดราคาได้มากนัก เพราะต้องคํานึงถึงค่าแรงคนงานด้วย  

3.3.5 การแข่งขนัระหว่างคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
การแข่งขันในอตุสาหกรรมเดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากการประมูลงานหรือรับ

งานน้ันต้องคํานึงถึงความสามารถในการหาจํานวนบุคลากรช่ัวคราว (กรณีเป็นงานใหญ่ และใช้คนเป็น
จํานวนมาก)และระยะเวลาที่สามารถส่งมอบงานได้ จะเห็นได้ว่าสายงานประเภทน้ีต้องมีความตรงต่อ
เวลาและมีคุณภาพหากกิจการคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ แล้วไมส่ามารถรับงานได้ ก็จําเป็นที่ลูกค้า
ต้องให้คู่แข่งรับงานแทนซึ่งจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่สูง ลูกค้าจึงให้งานมาพิจารณาเป็นเจ้า
แรกก่อน หากไม่สามารถรับงานได้ ก็จะเป็นเจ้าอ่ืนที่มารับงานแทน 
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3.4 วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด BCG Matrix 
 
ภาพที่ 3.5: แสดงแผนภาพ BCG Matrix 
 

 
 
ที่มา: สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.  (2557).  การพัฒนาขอ้มูลสถิติและสารสนเทศ

ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด.  สืบค้นจาก http://www.igpthai.org/NS057/ 
userfiles/files/02_002.pdf 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้ใช้เครื่องมือในการวัดคือ BCG (Boston Consulting 

Group) โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์คือ ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Market Share) และอัตรา
การเติบโตของตลาด (Market Growth) นําผลการวิเคราะห์มาใช้ควบคู่กันเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ 
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ภาพที่ 3.6: แสดง Relative Market Share 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือ BCG Model ทางแบรนด์ของเราน้ัน 
จัดอยู่ในกลุ่ม Question Marks เน่ืองจากธุรกิจมีการเติบโตสูง ดูได้จากการแข่งขันของในตลาดของ
เคร่ืองเขียนที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคท่ี
มากข้ึน ซึ่งการที่จะทําให้แบรนด์ของเราน้ันเป็นที่รู้จักในตลาดมากข้ึน ทางบริษัทจําเป็นที่จะต้อง
ลงทุนในงบการตลาด ผ่านการทําโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการทําการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้ม ี
ส่วนแบ่งในการตลาดที่สูงข้ึน ให้ไปอยู่ในกลุม่ STAR ให้ได้ 
 
3.5 วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมการแข่งขันของธรุกิจ Five Force Model 

5 Force Model คือเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ตลาดของ Michael Porter (1980) ที่ได้รับ
ความนิยมและยอมรับจากทั่วโลก เพ่ือให้รู้ถงึสภาพแวดล้อมของธุรกิจและปัจจัยรอบข้างที่มีผลต่อการ
ทําธุรกิจ เพ่ือเตรียมรับมือกับความเสี่ยง และเพ่ิมความม่ังคงให้กับธุรกิจ โดยประกอบด้วยปัจจัย
สําคัญ 5 อย่างดังนี้ 
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ภาพที่ 3.7: แสดงแผนภาพ Five Force Model ของ Michael E Porter 
 

 
 

1) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Firms within the 
Industry) การแข่งขันของอุตสาหกรรมเครือ่งเขียนน้ันมีการแข่งขันที่สูง เพราะผู้แข่งขันในตลาด
ตอนน้ีมีอยู่หลายราย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้ดังนี้  
 1.1) แบรนด์จากต่างประเทศ เช่น Pilot, Staedtler, Uni และMujiเป็นต้น 
 1.2) แบรนด์จากประเทศไทย เช่น Lancer และ Grey Ray เป็นต้น 
 1.3) แบรนด์ที่ไม่มียีห่้อ เช่นนําเข้าจากประเทศจีนที่ผลิตในจํานวนที่มาก ๆ ส่วนมากจะ
ขายตามตลาดนัด 

ซึ่งจากการสํารวจคร่าว ๆ จะเห็นได้ว่าการแข่งขันในตลาดสินค้าประเภทน้ีมีแนวโน้ม 
การแข่งขันที่จะรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ เพราะแต่ละแบรนด์ก็พยายามสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ดูโดด
เด่นเพ่ือดึงดูดลูกค้า รวมไปถงึการเพ่ิมนวัตกรรมใหม่ๆให้กับตัวสินค้า และแบรนด์ที่เป็นผู้นําในตลาด 
ก็แตกไลน์สินคา้เพ่ือให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมดและจะได้ป้องกันการเข้ามาของ
คู่แข่งรายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาด 

2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants) ธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
สํานักงานน้ันถกูจัดอยู่ในประเภทสินค้าสิ้นเปลืองทําให้มผีู้บริโภคมกีารซื้อใช้อย่างต่อเน่ือง และบวกกับ 
การที่ผู้บริโภคในยุคใหม่ไม่ได้สนใจแค่ด้านฟังค์ช่ันการใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่สนใจทั้งในด้านรูปลักษณ์ 
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ของตัวสินค้า และ นวัตกรรมในตัวสินค้า ส่งผลใหแ้น้วโน้มที่จะมีตัวแทนจําหน่ายและผู้นําเข้ารายใหม่
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเพราะคู่แข่งมองเห็นว่าตลาดเคร่ืองเขียนในประเทศไทยน้ันถึงจะมีการแข่งขันที่
รุนแรง แต่ยังไม่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ทั้งหมด 

3) ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) สินคา้ประเภทเคร่ือง
เขียนน้ันถึงจะมีความแตกต่างกันในด้านของภาพลักษณ์ วัสดุ สีสัน หรือการใช้งานต่าง ๆ แต่ด้วย 
การใช้งานพ้ืนฐานต่างๆยังคงเหมือนกัน อย่างเช่น ปากกากับดินสอใช้สําหรับเขียน หรอื ยางลบกับ
นํ้ายาลบคําผิดใช้สําหรับลบคาํผิด ดังน้ันสินค้าส่วนใหญท่ีม่ีในตลาดยังคงทดแทนกันได้เพราะยังไม่มี
ผู้ผลิตรายไหนที่สร้างความแตกต่างในด้านการใช้งานพ้ืนฐานให้เห็นอย่างเด่นชัดได้ ดังน้ันทางแบรนด์
ควรท่ีจะสร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นความแตกต่างและคุณค่าในตัวสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้และเข้าใจในคุณค่าของผลิตภัณฑ์  

4) อํานาจต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ในด้านอํานาจการต่อรอง
ของผู้ซื้อน้ัน ถา้เราสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงรายเดียวได้ ก็จะทําให้ทางบริษัทมีอํานาจใน
การต่อรองสูงกว่าผู้ซื้อ เพราะผู้ซื้อไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
ได้ แต่หากเราไม่สามารถทําตามข้อตกลงกับผู้ผลิตได้และทาํให้มีตัวแทนจําหน่ายมากหน่ึงราย ก็จะทํา
ให้อํานาจต่อรองของกลุ่มผู้ซือ้น้ันจะมีมากข้ึน 

5) อํานาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) ในการเป็นตัวแทน
จําหน่ายและผูนํ้าเข้าน้ันจําเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ตามท่ีผู้ผลิตกําหนดมา
ส่งผลใหผู้้ผลิตน้ันมีอํานาจในการกําหนดกติกา และข้อระเบียบต่าง ๆ ในสัญญา และยิ่งหากเรา
ต้องการจะเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศน้ัน ส่งผลให้ทางบริษัทจําเป็นที่จะต้องทํา
ตามข้อตกลงในสัญญาให้ได้ในช่วงแรก 
 



บทที ่4 
การจัดทํากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 

 
การจัดทําแผนธุรกิจที่สมบูรณ์จําเป็นต้องมีการวางแผนในด้านของการจัดทํากลยุทธ์  

แผนการปฏิบัติงาน และ แผนทางด้านการเงิน เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของธุรกิจ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อนําไปจัดทํากลยุทธ ์

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียนในของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กลุม่ตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ตัวอย่าง  

วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผลการศึกษา ได้แก่  
การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประมวลผลข้อมลูจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ   

ผู้วิจัยได้กําหนดใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
n แทน  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ̅ แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับ เป็น 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1  ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน 
ส่วนที่ 3 พฤตติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ส่วนที่ 4  ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน 

 
ส่วนที่ 1  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 แสดงผลการศกึษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
มีผลการศึกษาดังน้ี  
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ตารางที่ 4.1:  แสดงจํานวนและร้อยละด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านเพศ 
 

ด้านเพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 64 32.00 
หญิง 136 68.00 

รวม 200 100.00 
 
ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ พบว่า เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศ

ชาย โดยมีเพศหญิง จํานวน 136 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.00 และเพศชาย จํานวน 64 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.00  

 
ภาพที่ 4.1:  แสดงลักษณะสว่นบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านเพศ 
 

 
 
ตารางที่ 4.2:  แสดงจํานวนและร้อยละด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านอายุ 
 

ด้านอายุ จํานวน ร้อยละ
ตํ่ากว่า 15 ปี 4 2.00
อายุ 15 – 20 ปี 16 8.00
อายุ 21 – 25 ปี 20 10.00
อายุ 26 – 30 ปี 34 17.00
อายุ 31 – 35 ปี 68 34.00
อายุ 36 – 40 ปี 44 22.00
อายุ 41 – 45 ปี 6 3.00
อายุ 46 – 50 ปี 8 4.00

รวม 200 100.00

ดา้นเพศ

ชาย
32.00%

หญงิ
68.00%
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ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 – 
35 ปี ม ีจํานวน 68 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.00 รองลงมา อายุ 36 – 40 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 22.00 และ อายุ  26 – 30 ปี จํานวน 34 คิดเป็น ร้อยละ 17.00 น้อยสุด ตํ่ากว่า 15 ปี 
จํานวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.00 

 
ภาพที่ 4.2:  แสดงด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านระดับการศึกษา 
 

 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนและร้อยละด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านระดับ

การศึกษา 
 

ด้านระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 2.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 9.00 
ปริญญาตร ี 97 48.50 
สูงกว่าปริญญาตรี 81 40.50 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 97 คน คดิเป็น ร้อยละ 48.50 มากสุด รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 81 
คนคิดเป็น ร้อยละ 40.50 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.00 น้อยสดุ 
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.00 

ดา้นอายุ

อาย ุ31 - 35 ปี
34.00%

อาย ุ36 - 40 ปี
22.00%

อาย ุ46 - 50 ปี
4.00%

 ตํ่ากว่า 15 ปี
2.00%

อาย ุ15 - 20 ปี
8.00%

อาย ุ21 - 25 ปี
10.00%

อาย ุ26 - 30 ปี
17.00%

อาย ุ41 - 45 ปี
3.00%
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ภาพที่ 4.3:  แสดงด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านระดับการศึกษา 
 

 
 
ตารางที่ 4.4:  แสดงจํานวนและร้อยละด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านอาชีพ 
 

ด้านอาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นักเรียน 16 8.00 
นิสิต – นักศึกษา 18 9.00 
พนักงานบริษัท 98 49.00 
ข้าราชการ - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 13.00 
ธุรกิจส่วนตัว หรือ อาชีพอิสระ 42 21.00 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง ด้านอาชีพ พบว่า มากสุดเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 98 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.00 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว หรือ อาชีพอิสระ 
จํานวน 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.00 และ ข้าราชการ – พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 13.00 น้อยสุด นักเรียน จาํนวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.00  
 

ดา้นระดบัการศกึษา

มัธยมศกึษาตอนตน้
2.00% มัธยมศกึษาตอนปลาย

9.00%

ปริญญาตรี
48.50%

สงูกว่าปริญญาตรี
40.50%
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ภาพที่ 4.4: แสดงด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านอาชีพ 
 

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใชเ้ครื่องเขยีน 
 
ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื่องเขียน ด้านประเภทเคร่ืองเขียนที่ใช้ 
 (กรณีเลือกตอบมากกว่าหน่ึงข้อ) 
 

ด้านประเภทเครื่องเขียนที่ใช้ จํานวน ร้อยละ 
ปากกา 162 26.21 
ดินสอ 144 23.30 
สมุด 156 25.24 
โพทอิส 130 21.04 
หมึกไฮทไลท ์ 26 4.21 

รวม  100.00 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านประเภทเครื่องเขียนที่ใช้ มากสุด คือ ปากกา 
จํานวน 162 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.21 รองลงมา สมุด จํานวน 156 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.24 และ
ดินสอ จํานวน 144 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.30 โพทอิส จาํนวน 130 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.04 และ 
หมึกไฮทไลท ์จํานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.21   
 

ดา้นอาชพี

ธุรกจิสว่นตัว หรือ 
อาชพีอิสระ

21.00%

นักเรียน
8.00%

นิสติ - นักศกึษา
9.00%

พนักงานบริษัท
49.00%

ขา้ราชการ - 
พนักงานรัฐวิสาหากจิ

13.00%
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ภาพที่ 4.5:  แสดงพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านประเภทเคร่ืองเขียนที่ใช้ 
 

 
 
ตารางที่ 4.6:  แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื่องเขียน ด้านความถี่ในการใช้เคร่ืองเขียน 
 

ด้านความถ่ีในการใชเ้ครื่องเขียน จํานวน ร้อยละ 
1 ครั้ง/ อาทิตย์ 10 5.00 
มากกว่า1 ครั้ง/ อาทิตย์ 14 7.00 
1 ครั้ง/ เดือน 65 32.50 
มากกว่า 1 ครั้ง/ เดือน 36 18.00 
1 ครั้ง/ 2 – 3 เดือน 59 29.50 
1 ครั้ง/ ปี 16 8.00 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านความถี่ในการใช้เคร่ืองเขียน มากสุด คอื 1 
ครั้ง/ เดือน จํานวน 65 คน คดิเป็น ร้อยละ 32.50 รองลงมา 1 ครั้ง/ 2-3เดือน จํานวน 59 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 29.50 และ มากกว่า 1 ครั้ง/ เดือน  จํานวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.00 น้อยสุด  
1 ครั้ง/ อาทิตย์ จํานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.00 
 

ดา้นประเภทเครือ่งเขยีนทีใ่ช้

หมึกไฮทไลท์
4.21% ปากกา

26.21%

ดนิสอ
23.30%สมุด

25.24%

โพทอิส
21.04%



34 

ภาพที่ 4.6:  แสดงพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านความถี่ในการใช้เคร่ืองเขียน 
 

 
 
ตารางที่ 4.7: แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื่องเขียน ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อ

เคร่ืองเขียน 
 

ด้านคา่ใชจ่้ายในการเลือกซ้ือเครื่องเขียน จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 บาท 23 11.50 
20 – 50 บาท 26 13.00 
50 – 100 บาท 58 29.00 
100 – 300 บาท 85 42.50 
300 บาทข้ึนไป 8 4.00 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน มากสุด 
คือ 100 – 300 บาท จํานวน 85 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.50 รองลงมา 50 – 100 บาท จํานวน 58 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 29.00 และ 20-50 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.00 น้อยสุด 300 บาท 
ขึ้นไปจํานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.00 
 

ดา้นความถีใ่นการใชเ้ครือ่งเขยีน

1 ครั้ง/2-3เดอืน
29.50%

1 ครั้ง/ปี
8.00%

1 ครั้ง/อาทติย์
5.00% มากกว่า1 ครั้ง/อาทติย์

7.00%

 1 ครั้ง/เดอืน
32.50%

มากกว่า 1 ครั้ง/เดอืน
18.00%
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ภาพที่ 4.7:  แสดงพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน 
 

 
 
ตารางที่ 4.8: แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื่องเขียน ด้านสถานที่ในการเลือกซื้อ 

เคร่ืองเขียน (กรณีเลือกตอบมากกว่าหน่ึงข้อ) 
 

ด้านสถานทีใ่นการเลือกซ้ือเครื่องเขียน จํานวน ร้อยละ 
B2S 126 14.25 
Office Mate 117 13.24 
Loft 49 5.54 
Zeenzone 89 10.07 
สมใจ 73 8.26 
Pre-order ผ่านทาง Facebook 97 10.97 
ซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป 154 17.42 
ไม่มีร้านประจํา 145 16.40 
อ่ืน ๆ 34 3.85 

รวม  100.00 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านสถานที่ในการเลือกซื้อเครื่องเขียน มากสุด 
คือ ซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป  จํานวน 154 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.42 รองลงมา ไม่มีร้านประจํา จํานวน 
145 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.40, B2S จํานวน 126 คน คดิเป็น ร้อยละ 14.25 และ Office Mate 
จํานวน 117 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.24 

ดา้นคา่ใชจ้่ายในการเลอืกซือ้เครือ่งเขยีน

300 บาทขึน้ไป
4.00%

ตํ่ากว่า 20 บาท
11.50%

20-50 บาท
13.00%

50-100 บาท
29.00%

100-300 บาท
42.50%
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ภาพที่ 4.8:  แสดงพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านสถานที่ในการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน 
 

 
 

ตารางที่ 4.9:  แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านลักษณะการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน 
 

ด้านลักษณะการเลือกซ้ือเคร่ืองเขียน จํานวน ร้อยละ 
ใช้แบรนด์เดิมเป็นประจํา 29 14.50 
เปลี่ยนแบรนด์ใหม่อยู่เสมอ 94 47.00 
ไม่จํากัดแบรนด์ 77 38.50 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านลักษณะการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน มากสุด คือ 
เปลี่ยนแบรนด์ใหม่อยู่เสมอ จาํนวน 94 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.00 รองลงมา ไม่จํากัดแบรนด์ จํานวน 
77 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.50 และ ใช้แบรนด์เดิมเป็นประจํา จํานวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.50 
 

ดา้นสถานทีใ่นการเลอืกซือ้เครือ่งเขยีน

สมใจ
8.26%

อื่นๆ
3.85%

ทาง Facebook
10.97%

ไม่มีรา้นประจํา
16.40%

B2S
14.25%

Office Mate
13.24%

Loft
5.54%

Zeenzone
10.07%

ซปุเปอร์มาเก็ตท่ัวไป
17.42%
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ภาพที่ 4.9:  แสดงพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านลักษณะการเลือกซือ้เคร่ืองเขียน 
 

 
 
ตารางที่ 4.10: แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื่องเขียน ด้านบุคคลที่อิทธิพลต่อ 

การเลือกซื้อเครื่องเขียน 
 

ด้านบคุคลท่ีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเครื่องเขียน จํานวน ร้อยละ 
ตัวเอง 89 44.50 
ผู้ปกครอง 42 21.00 
เพ่ือน/ แฟน 69 34.50 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านบุคคลที่อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน 
มากสุด คือ ตัวเอง จํานวน 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.50 รองลงมา เพ่ือน/ แฟน จํานวน 69 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 34.50 และ ผู้ปกครอง จํานวน 42 คน คดิเป็น ร้อยละ 21.00 
 

ดา้นสถานทีใ่นการเลอืกซือ้เครือ่งเขยีน

ใชแ้บรนดเ์ดมิเป็นประจํา
14.50%

เปลีย่นแบรนด์
ใหม่อยู่เสมอ

47.00%

ไม่จํากัดแบรนด์
38.50%
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ภาพที่ 4.10:  แสดงพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านบุคคลที่อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน 
 

 
 
ตารางที่ 4.11: แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการใช้เครื่องเขียน ด้านสื่อที่ทําให้รูจ้ักตราสินค้า

ของเคร่ืองเขียน 
 

ด้านสื่อที่ทําให้รู้จักตราสินค้าของเครื่องเขียน จํานวน ร้อยละ 
มีคนแนะนํามา 16 8.00 
เห็นจากร้านที่ซื้อ 75 37.50 
สื่อโฆษณา 109 54.50 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านสื่อที่ทําใหรู้้จักตราสินค้าของเคร่ืองเขียน มาก
สุด คือ สื่อโฆษณา จํานวน 109 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.50 รองลงมา เห็นจากร้านที่ซื้อ จํานวน 75 
คน คิดเป็น ร้อยละ 37.50 และ มีคนแนะนํามา จํานวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.00 
 

ดา้นบคุคลทีอ่ทิธพิลตอ่การเลอืกซือ้เครือ่งเขยีน

ตัวเอง
44.50%

ผูป้กครอง
21.00%

เพื่อน/แฟน
34.50%
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ภาพที่ 4.11:  พฤติกรรมการใช้เคร่ืองเขียน ด้านสื่อที่ทําใหรู้้จักตราสินค้าของเคร่ืองเขียน 
 

 
 

ส่วนที่ 3 พฤตติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
 
ตารางที่ 4.12:  แสดงจํานวนและร้อยละ สือ่สังคมออนไลน์ที่ใช้ 
 

ด้านสื่อสังคมออนไลนท์ี่ใช ้ จํานวน ร้อยละ 
Facebook 80 40.00 
Instagram 74 37.00 
Twitter 14 7.00 
Line 25 12.50 
Youtube 7 3.50 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤตติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ 
มากสุด คือ Facebook จํานวน 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.00 รองลงมา Instagram จํานวน 74 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 37.00 จาก Line จํานวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.50 และ Twitter จํานวน 14 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 7.00 น้อยสดุ YouTube จํานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.50  
 

ดา้นสือ่ท ีท่าํใหรู้จ้กัตราสนิคา้ของเครือ่งเขยีน

มคีนแนะนํามา
8.00%

เห็นจากรา้นทีซ่ือ้
37.50%สือ่โฆษณา

54.50%
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ภาพที่ 4.12:  แสดงลักษณะสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ 
 

 
 
ตารางที่ 4.13:  แสดงจํานวนและร้อยละ สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานเป็นประจํา (กรณีเลือกตอบ

มากกว่าหน่ึงข้อ) 
 

สื่อสังคมออนไลน์ทีใ่ช้งานเปน็ประจํา จํานวน ร้อยละ 
Facebook 172 26.14 
Instagram 159 24.16 
Twitter 87 13.22 
Line 131 19.91 
Youtube 26 3.95 
Pinterest 8 1.22 
Tumblr 75 11.40 

รวม  100.00 
 

ผลการศึกษาพฤตติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
งานเป็นประจํา มากสุด คือ Facebook จํานวน 172 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.14 รองลงมา 
Instagram จํานวน 159 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.16 จาก Line จํานวน 131 คน คิดเป็น ร้อยละ 
19.91 และ Twitter จํานวน 87 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.22 น้อยสุด Pinterest จํานวน 8 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 1.22  
 

ดา้นสือ่สงัคมออนไลนท์ ีใ่ช้

Youtube
3.50%

Facebook
40.00%

Instagram
37.00%

Twitter
7.00%

Line
12.50%
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ภาพที่ 4.13:  แสดงลักษณะสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานเป็นประจํา 
 

 
 
ตารางที่ 4.14:  แสดงจํานวนและร้อยละ ด้านความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ 
 

ด้านความถ่ีในการใชส้ื่อออนไลน ์ จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 6 3.00 
30 - 60 นาที 10 5.00 
60 - 90 นาที 39 19.50 
90 -120 นาที 87 43.50 
มากกว่า 120 นาที 58 29.00 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤตติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านความถี่ในการใช้สื่อ
ออนไลน์ มากสุด คือ 90 – 120 นาที  จํานวน 87 คน คดิเป็น ร้อยละ 43.50 รองลงมา มากกว่า 
120 นาทีจํานวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.00 และ 60 – 90 นาที จํานวน 39 คน คดิเป็น ร้อยละ 
19.50 น้อยสุด น้อยกว่า 30 นาที จํานวน 6 คน คิดเป็น รอ้ยละ 3.00  
 

ดา้นสือ่สงัคมออนไลนท์ ีใ่ชง้านเป็นประจํา

Youtube
3.95%

Pinterest
1.22%

Facebook
26.14%

Instagram
24.16%Twitter

13.22%

Line
19.91%

Tumblr
11.40%
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ภาพที่ 4.14:  แสดงด้านความถี่ในการใช้สือ่ออนไลน์ 
 

 
 
ตารางที่ 4.15:  แสดงจํานวนและร้อยละ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ 
 

ด้านวัตถุประสงคใ์นการใชส้ื่อออนไลน ์ จํานวน ร้อยละ 
ไว้สื่อสารกับเพ่ือนหรือญาติ 10 5.00 
ไว้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ 96 48.00 
ความบันเทิง 26 13.00 
ไว้ซื้อสินค้า 68 34.00 

รวม 200 100.00 
 

ผลการศึกษาพฤตติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้
สื่อออนไลน์ มากสุด ไว้ติดตามข่าวสารต่างๆ จํานวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.00 รองลงมา ไว้ซื้อ
สินค้า จํานวน 68 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.00 และ ความบันเทิง จํานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 
13.00 น้อยสุด  ไว้สื่อสารกับเพ่ือนหรือญาติ จํานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.00  
 

ดา้นความถีใ่นการใชส้ือ่ออนไลน์

มากกว่า 120 นาที
29.00%

นอ้ยกว่า 30 นาที
3.00%

30 - 60 นาที
5.00%

60 - 90 นาที
19.50%

90 -120 นาที
43.50%
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ภาพที่ 4.15:  แสดงด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ 
 

 
 

ส่วนที่ 4  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองเขียน 
ในส่วนที่ 4 แสดงผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มีผลการศึกษาดังน้ี  
 
ตารางที่ 4.16: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ือง

เขียนในภาพรวม 
(n = 200) 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเครื่องเขียน x SD. แปลคา่ อันดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.16 0.60 มาก 2 
ด้านราคา 4.29 0.64 มากที่สุด 1 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.93 0.76 มาก 5 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.80 0.81 มาก 7 
ด้านบุคลากร 4.01 0.85 มาก 4 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.06 1.06 มาก 3 
ด้านกระบวนการ 3.88 0.82 มาก 6 

ภาพรวม 4.02 0.66 มาก  
 

ดา้นวตัถปุระสงคใ์นการใชส้ ือ่ออนไลน์
ไวส้ือ่สารกับ
เพื่อนหรอืญาติ

5.00%

ไวต้ดิตามข่าวสารต่างๆ
48.00%

ความบันเทงิ
13.00%

ไวซ้ือ้สนิคา้
34.00%
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ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ในภาพรวม พบว่า ให้
ความสําคัญในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.02 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 ในรายด้าน ให้ความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านราคา และระดับมาก จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ดังตาราง 17 – 23  

 
ภาพที่ 4.16:  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน 
 

 
 
ตารางที่ 4.17: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

เคร่ืองเขียน ด้านผลิตภัณฑ์ 
(n = 200) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับการตัดสนิใจ 

x SD. แปลคา่ 
คุณภาพ 4.83 0.40 มากที่สุด 
ขนาดของสินค้า 4.33 0.85 มากที่สุด 
แบรนด์ของสินค้า 3.97 0.92 มาก 
ความสวยงามของตัวสินค้า 4.04 0.75 มาก 
นวัตกรรมความแปลกใหม่ของตัวสินค้า 4.06 0.88 มาก 
มีการรับประกันในตัวสินค้า 3.75 1.13 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.60 มาก 

4.16

4.29

3.93

3.80

4.01

4.06

3.88

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

ดา้นผลติภัณฑ ์

ดา้นราคา

ดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย

ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ดา้นบุคลากร

ดา้นลักษณะทางกายภาพ

ดา้นกระบวนการ

ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้เคร ือ่งเขยีน
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ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ด้านผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวม พบว่า มีความสําคญัในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 ในรายด้าน 
พบว่า มีความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ด้าน โดยสูงสุด ด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.83 
รองลงมา ขนาดของสินค้า ( ̅ = 4.33) และระดับมาก จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมความแปลกใหม่ 
ของตัวสินค้า ( ̅ = 4.06), ความสวยงามของตัวสินค้า ( ̅ = 4.04), แบรนด์ของสินค้า ( ̅ = 3.97) 
และ มีการรับประกันในตัวสินค้า ( ̅ = 3.75) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.18:  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

เคร่ืองเขียน ด้านราคา 
(n = 200) 

ด้านราคา 
ระดับการตัดสนิใจ 

x SD. แปลคา่ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 4.53 0.77 มากที่สุด 
ราคาเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของสินค้า 4.36 0.73 มากที่สุด 
การลดราคามีผลต่อการซื้อสนิค้า 4.11 0.79 มาก 
โปรโมช่ันมีผลต่อการซื้อสินคา้ 4.17 0.84 มาก 

ภาพรวม 4.29 0.64 มากที่สุด 
 

ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ด้านราคา ในภาพรวม 
พบว่า มีความสําคัญในระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64  ในรายด้าน 
พบว่า มีความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ด้าน โดยสูงสุด ราคาเหมาะสมกับคณุภาพของสินค้า 
มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมา ราคาเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของสินค้า ( ̅ = 4.36) และระดับมาก จํานวน  
2 ด้าน คือ โปรโมช่ันมีผลต่อการซื้อสินค้า ( ̅ = 4.17) และ การลดราคามีผลต่อการซื้อสนิค้า  
( ̅ = 4.11) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.19: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 
เคร่ืองเขียน  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

(n = 200) 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ระดับการตัดสนิใจ 

x SD. แปลค่า 
ทําเลท่ีต้ังร้านค้า 4.16 0.88 มาก 
รูปแบบร้าน 3.97 0.78 มาก 
การจัดวางตําแหน่งสินค้าภายในร้าน 3.91 0.92 มาก 
มีการบริการสัง่ซื้อผ่านทาง website 3.75 1.00 มาก 
มีความสะดวกในการสั่งซื้อ 3.86 0.95 มาก 

ภาพรวม 3.93 0.76 มาก 
 

ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76  
ในรายด้าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยสูงสุด คือ ทําเลท่ีต้ังร้านค้า มีค่าเฉลี่ย 
4.16 รองลงมา รูปแบบร้าน ( ̅ = 3.97), การจัดวางตําแหน่งสินค้าภายในร้าน ( ̅ = 3.91), มีความ
สะดวกในการสั่งซื้อ ( ̅ = 3.86), และ มกีารบริการสั่งซื้อผา่นทาง Website ( ̅ = 3.75) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.20: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

เคร่ืองเขียน ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(n = 200) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการตัดสนิใจ 

x SD. แปลค่า 
คําแนะนําจากเพ่ือนหรือผู้ใกล้ชิด 3.63 1.18 มาก 
การลดราคา 3.94 0.99 มาก 
มีระบบสมาชิกเพ่ือรับสมนาคุณต่าง ๆ 3.76 0.97 มาก 
การแจกของแถม 3.90 0.91 มาก 
มีการโฆษณาผา่นสื่อต่างๆ 3.76 0.99 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.81 มาก 
 



47 

ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ด้านการส่งเสริม
การตลาด ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81  
ในรายด้าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสุด การลดราคา มีค่าเฉลี่ย 
3.94 รองลงมา การแจกของแถม ( ̅ = 3.90), มีระบบสมาชิกเพ่ือรับสมนาคุณต่าง ๆ ( ̅ = 3.76),  
มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ( ̅ = 3.76) และ คําแนะนําจากเพ่ือนหรือผู้ใกล้ชิด ( ̅ = 3.63) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.21: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

เคร่ืองเขียน ด้านบุคลากร 
(n = 200) 

ด้านบคุลากร 
ระดับการตัดสนิใจ 

x SD. แปลค่า 
พนักงานมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี 3.99 0.88 มาก 
มีมารยาทและความสุภาพในการตอบคําถามลูกค้า 4.03 0.87 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.85 มาก 
 

ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ด้านบุคลากร ใน
ภาพรวม พบว่า มีความสําคญัในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85  ในรายด้าน 
พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน โดยมีค่าเฉลีย่สูงสุด มีมารยาทและความสุภาพในการ
ตอบคําถามลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมา พนักงานมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ( ̅ = 
3.99) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.22: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ือง

เขียน  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(n = 200) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ระดับการตัดสนิใจ 

x SD. แปลคา่ 
รูปลักษณ์หน้า website มีความน่าเช่ือถือ 4.11 1.05 มาก 
Website มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ครบถ้วน 4.02 1.11 มาก 

ภาพรวม 4.06 1.06 มาก 
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ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06  
ในรายด้าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสุด รูปลักษณห์น้า website 
มีความน่าเช่ือถือ  มีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมา websiteมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ( ̅ = 4.02) 
ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.23:  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ือง

เขียน  ด้านกระบวนการ 
(n = 200) 

ด้านกระบวนการ 
ระดับการตัดสนิใจ 

x SD. แปลคา่ 
มีระบบการจัดการที่รวดเร็ว 3.89 0.79 มาก 
มีระบบความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้า 3.87 0.88 มาก 

ภาพรวม 3.88 0.82 มาก 
 

ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองเขียน ด้านกระบวนการ  
ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 ในราย
ด้าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระบบการจัดการที่รวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมา มีระบบความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้า ( ̅ = 3.87) ตามลําดับ  
 
4.2 กรอบแนวคิดที่นําไปสู่กลยทุธ ์
 
ภาพที่ 4.17: แสดงกรอบแนวคิดที่นําไปสู่กลยุทธ์ 
 

 
 

SWOT

ผลการวิจัย

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ของธุรกิจ
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ในการกําหนดกลยุทธ์น้ันเพ่ือให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันน้ัน เกิดจากการที่นํา
ข้อมูลจาก SWOT, ผลการวิจัย, แนวคิดและทฤษฎี และความได้เปรียบทางการแข่งขัน นํามา
วิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือกําหนดเป็นกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ซึ่งแนวคิดที่นํามาวิเคราะห์ประกอบด้วย  
2 แนวคิด ดังน้ี 

1) แนวการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
2) แนวคิดด้านการพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-Commerce) 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช่ 

4.3.1 แนวคิดการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) 
แนวคิดด้านการตลาดดิจิทัลนั้นคือการทําการตลาดผ่านบนโลกออนไลน์ เพราะเป็นการใช้

เคร่ืองมือในการทําการตลาดที่ใช้งบประมาณไม่สูงมากและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เฉพาะเจาะจงจึงทําให้การทาํการตลาดผ่านโลกออนไลน์น้ันมีอิทธิพลอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งเคร่ืองมือ
สําหรับการตลาดดิจิทัลน้ันมอียู่มากมาย ซึ่งการแบ่งเคร่ืองมือทางการตลาดดิจิทัลน้ันสามารถแบ่งหลัก ๆ 
ได้เป็น 4 แบบ คือ 

1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คอื เคร่ืองมือที่เราใช้ในการสื่อสารให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในตัวสินค้าและตัวแบรนด์ ซึ่งเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นพวกสื่อ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line 
และ Youtube เป็นต้น 

2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ก็คือในส่วนของ Content ที่ทางแบรนด์
จะมอบประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น รูปภาพ วีดีโอ รวมไปถึง Blog ที่เอาไว้ให้ความรู้ที่
เก่ียวกับตัวสินค้าเป็นต้น 

3) เคร่ืองมือในการวัดผลและจัดการข้อมูลต่าง ๆ เคร่ืองมือในส่วนน้ีถือเป็นจุดเด่นที่สุดของ
การตลาดดิจิทัลก็ว่าได้ เพราะการตลาดดิจิทัลน้ันคุณสามารถรู้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคได้ เช่น เวลา
ที่ลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาดูwebsiteของเรา กลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นเพศไหน รวมไปถึงรู้ว่าแต่ละ
วันมีคนมาใช้งานwebsiteของเราเท่าไหร่ ซึง่เคร่ืองมือหลัก ๆ ที่ใช้ในการวัดผล เช่น Google 
Analytic หรือ Facebook Insight 

4) เคร่ืองมือในการโฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้า การซื้อโฆษณาผ่านทางโลกออนไลน์น้ันจริง ๆ มี
อยู่หลายรูปแบบ ทั้ง โฆษณาbannerตามเว็บไซต์ต่าง ๆ Facebook Ads, Instagram Ads และ 
Youtube Ads ซึ่งการซื้อโฆษณาเหล่าน้ี เราสามารถท่ีจะต้ังกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เราอยากจะให้
เห็นโฆษณาได้เช่น อายุ เพศ ความสนใจ การศึกษา หรือ พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย ซึ่งทําให้เราสามารถเจาะ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของเราได้จิรง ๆ 
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4.3.2 แนวคิดการพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส ์
เน่ืองจากในปัจจุบันพฤตติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยน้ันเติบโตสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

ซึ่งตัวเลขคนใช้งานอยู่ที่ประมาณ 44.6 ล้านคนต่อปี (ข้อมลูจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทย) 
และในจํานวนนี้มีคนใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือถึง 77% เพราะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วใน 
การหาข้อมูลหรือติดต่อผู้อ่ืนได้ตลอดเวลา ซึ่งทําให้การขายของออนไลน์ในประเทศไทยน้ันการเติบโต
อย่างสูงในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุน้ีจงึทําให้ร้านค้าหรือบริษัทต่าง ๆ เร่ิมทีม่กีารทําการค้าขาย
ทางออนไลน์มากขึ้น เพราะการค้าขายผ่านทางออนไลน์เป็นการขายตรงไปยังผู้ซื้อได้อย่างอิสระ 
 
4.4 ประเภทของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 4.24:  แสดงประเภทของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 

ประเภทของกลยุทธ์ รายละเอียดของกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ด้านบุคลากร 
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารให้มีแนวทางในการ
บริหารองค์กรอย่างย่ังยืน 
2. เพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพ่ือจะให้องค์กรมีศักยภาพ 
เพียงพอท่ีจะอยู่ในการแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบัน 
3. เพ่ือสร้างพันธมิตรทางการค้า เพ่ือสร้างความย่ังยืน
ในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
งบประมาณ 100,000 บาท 
1. ให้ผู้บริหารเข้าคอร์สเกี่ยวกับการบริหารคนใน
องค์กร เพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบขององค์กรให้เป็น
ระบบย่ิงข้ึน 
2. ให้ผู้บริหารเข้าคอร์สเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล 
เพ่ือให้รู้รูปแบบพฤตติกรรมของผู้บริโภคท่ีใช้สื่ออนไลนฺ
ในปัจจุบัน และเข้าใจภาพรวมของเส้นทางในการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคก่อนท่ีจะซ้ือสินค้า (Consumer 
Decision Journey) เพ่ือท่ีทางผู้บริหารจะได้นําไป
วางแผนว่าควรใช้สื่อออนไลน์แบบไหนท่ีเหมาะสมที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ):  แสดงประเภทของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 

ประเภทของกลยุทธ์ รายละเอียดของกลยุทธ์ 
 และรวมไปถึงการเรียนรู้เครื่องมือในการวัดผลเพ่ือนําไป

วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของการทําตลาดดิจิทัลว่าตรง
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
3. มีการจัดสรรเงินบางส่วนไว้ในการจัดเลี้ยงคู่ค้าทาง
ธุรกิจ อย่างเช่น Supplier หรือตัวแทนจําหน่าย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ วิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ 
และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีย่ิงข้ึนกับคู่ค้าทาง
ธุรกิจของเรา 

กลยุทธ์ด้านการตลาด 
การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าให้เกิดการรู้จักในตัวสินค้า
และตัวแบรนด์ 
2. สร้างการซ้ือซํ้า และ ลูกค้าประจําของสินค้าและ
บริการด้วยต้นทุนท่ีต่ําและได้ประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือ 

 งบประมาณ 15% ของยอดขาย 
 การดําเนินงานของกลยุทธ์ 

1. Google Marketing โดยการทํา SEO หรือ Search 
Engine Optimization ในการสร้างเนื้อหาในWebsite
เพ่ือให้ถูกตามหลักของ Google และรวมไปถึงการ
ผสมผสานการทํา SEM หรือ Adwords เพ่ือให้Website 
ของแบรนด์นั้นติดอยู่ในอันดับแรกในการค้นหาของ
Google ในหมวดเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สํานักงาน 
2. Social Media Marketing  
 Facebook และ Instagram ซ้ือ โฆษณากับทาง

Facebook และ Instagram เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการ
รับรู้ในตัวแบรนด์ให้กับกลุ่มลูกค้าท้ังเก่าและใหม่ และ
สร้างการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เชน่ การตอบข้อสงสัย
เกี่ยวกับตัวสินค้าผ่านทาง Page  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ):  แสดงประเภทของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 

ประเภทของกลยุทธ์ รายละเอียดของกลยุทธ์ 
  Line ใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าตัว

ใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าของเรา และใช้ในการจัดโปรโมชั่นลด 
แลก แจก แถม เช่น การรับสิทธ์โปรโมชั่นและนําไปแลก
เป็นส่วนลดหรือของแถมกับร้านท่ีเป็นตัวแทนจําหน่าย 
3. Content Marketing 
ทางแบรนด์จะมีการผลิต Content อย่างเช่น ภาพ หรือ 
วีดีโอ โดยโพสผ่านทาง Social Media อย่าง Facebook, 
Instagram และ Line โดยเฉล่ียในการโพสต์ Content 
คือ 4 คร้ัง/อาทิตย์ โดย Content ท่ีโพสต์จะแบ่งดังนี้ 
 Contentท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน 
 เพราะเป็น Content ท่ีดึงดูดผู้บริโภคในสมัยนี้ท่ี

ให้เกิดการแชร์ได้ง่าย และ ยังสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
แบรนด์ได้ด้วย 
 Content ท่ีอธิบายหรือให้ทักษะกับผู้คน 
 Content ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นcontent 

แบบ How-to หรือ Step-By-Step ซ่ึง Content 
ประเภทนี้จะบอกเล่าวิธีการท่ีคนเสพสามารถนําเอาไป
ใช้ได้จริงหรือเอาไปพัฒนาทักษะของเค้าได้ ซ่ึงเราเป็น
บริษัทเคร่ืองเขียน Content ท่ีเราจะผลิตในส่วนนี้ก็จะ
เป็นการใช้เครื่องเขียนอย่างเช่น ดินสอ ปาก หรือ ปากกา
เน้นคํา มาทําเป็นคลิปสอนวาดรูปแบบStep-By-Step 
 Content ในการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มลูกค้า 
 จะเป็นการทํา Content ให้ลูกค้าเห็นข้ันตอนใน

การเลือกวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตสินค้าหรือกระบวนการใน
การทําสินค้าของผลิตภัณฑ์ ว่าทางบริษัทเลือกเฉพาะ
สินค้าท่ีมีคุณภาพและดีไซน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงcontent 
ประเภทนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ตัวสินค้า ทําให้สินค้าดูมีคุณค่ามากข้ึน และยังมีส่วนช่วย
ในการโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ง่ายขึ้น 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ):  แสดงประเภทของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 

ประเภทของกลยุทธ์ รายละเอียดของกลยุทธ์ 
  Content ในการสร้าง Awareness จะเป็น 

Content ท่ีทางบริษัททําไว้ในการโปรโมทสินค้า และ 
แนะนําสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักกับผู้บริโภค 

การขยายตลาดและเพ่ิมช่องทางใน 
การจัดจําหน่าย 

วัตถุประสงค์ 
1. ขยายตลาดไปสู่ AEC 
2. สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน 
3. เพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าเพ่ือเป็นการทําให้
ยอดขายเพิ่มมากข้ึน 

 งบประมาณ 100,000 บาท 
 การดําเนินงานของกลยุทธ์ 

 จัดทําเว็บไซต์เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ
และเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในประเทศ โดย
ขั้นตอนในการจัดทําจะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. สร้างหน้าเว็บไซต์ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดและ
สร้างความน่าเชือ่ถือให้กับผู้บริโภค 
2. มีการเพ่ิมสินค้าใหม่ ๆ อยู่ตลอด เพราะการท่ีมีสินค้า
อยู่ในเว็บไซต์เป็นจํานวนมากนั้น ก็จะสร้างโอกาสท่ีระบบ 
Search Engine อย่าง Google จะมีสิทธ์ท่ีจะเจอเว็บไซต์
ของเราได้ง่ายขึ้น 
3. วางระบบโครงสร้างในการให้ข้อมูลสินค้า 

3.1 ชื่อสินค้า 
3.2 รายละเอียดสินค้า 
3.3 ราคา 
3.4 ภาพสินค้าในหลาย ๆ มุม 
3.5 ภาพซูมของสินค้า 

4. มีการติดต้ังระบบออนไลน์แชท เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
สบายสําหรับลูกค้าท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าและ
เจ้าหน้าท่ียังสามารถให้ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการสร้างยอดขายให้กับบริษัทเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ):  แสดงประเภทของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 

ประเภทของกลยุทธ์ รายละเอียดของกลยุทธ์ 
 5. บริการสมัครสมาชิกเพ่ือให้ทางบริษัทสามารถส่ง

ข่าวสาร โปรโมชั่น หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ให้กับสมาชิก 
และยังทําให้รู้ข้อมูลของลูกค้า เพ่ือนําไปเป็นการจัดทํา
แผนการตลาดในอนาคต ระบบการชําระเงินออนไลน์ ใช้
ระบบการชําระเงินของ Pay Social ท่ีรองรับการชําระ
เงินท้ังแบบ บัตรเครดิต บัตรเดบิต Paypal และเคาน์เตอร์ 
ธนาคาร และข้อดีของระบบนี้คือไม่ว่าสินค้าจะราคาถูก
เท่าไหร่ ลูกค้าก็สามารถท่ีจะใช้บริการผ่อนชําระได้ ซ่ึงถือ
เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายอีกทางหน่ึงด้วย 
และระบบน้ียังมีความน่าเชื่อถือเพราะธนาคารกสิกรไทย
เป็นคนดูแลระบบหลังบ้านท้ังหมด 
6. สร้างเว็บไซต์ท่ีรองรับภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับกลุ่ม
ลูกค้าต่างชาติท่ีมีความสนใจในตัวสินค้าโดยลูกค้าสามารถ
กดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้ 

กลยุทธ์ด้านการผลิต 
การจัดการด้านSupply Chain วัตถุประสงค์ 

1. มีระบบการบริการ Supply Chain ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ลดค่าใช้จ่ายระหว่างการดําเนินงาน 

 งบประมาณ 100,000 บาท 
 การดําเนินงานของกลยุทธ์ 

การวางแผน Supply Chain 
1. จัดการระบบท่ีให้ Supplier เข้าถึงข้อมูล Stock ของ
ทางบริษัทได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อsupplierในการผลิต
สินค้าเพ่ือเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทและยังช่วย
เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
2. มีระบบอัพเดท Stock เพ่ือให้ลูกค้าสามารรถเช็คของ
ผ่าน Website ของทางบริษัทว่ามีสินค้าเหลือใน Stock
เท่าไหร่ 
3. บริหารการจัดการสินค้าคงคลัง ประมาณการสินค้า 
และวัตถุดิบท่ีจะหมุนเวียนเข้ามาในคลังสินค้า เพ่ือจัดการ
พ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินค้า 
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4.5 แผนงานด้านการเงิน และ งบประมาณ 
4.5.1 แหล่งเงินทนุ 
 

ตารางที่ 4.25: แสดงแหล่งเงินทุน 
 

ประเภทของแหล่งเงินทุน การวิเคราะหข์้อดี-ข้อเสยี 
แหล่งเงินทุนภายใน ข้อดี 

 มีความสะดวกในการตัดสินใจในการลงทุน 
 ไม่มีภาระดอกเบ้ียที่ต้องชําระ 
 ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินถาวรในการค้ําประกัน 

 ข้อเสีย 
 มีเงินลงทุนจํากัด 
 เจ้าของรับความเสี่ยง 

แหล่งเงินทุนภายนอก ข้อดี 
มีความคล่องตัวทางด้านการเงินเพ่ิมมากขึ้น 

 ข้อเสีย 
 มีภาระในด้านดอกเบ้ียที่ต้องชําระ 
 ต้องมีการใช้สินทรัพย์ค้ําประกันในบางกรณี 
 มีความยุ่งยากในการอนุมัติเงินกู้ 

 
4.5.2 ประมาณการในการลงทุน 
1) เงินลงทุนเริ่มแรกทั้งหมด 2,000,000 บาท 
2) สัดส่วนการลงทุน เป็นส่วนของเจ้าของ 50% และส่วนของเจ้าหน้ี 50% 
3) ค่าเสื่อมคิดแบบเส้นตรง (ไมค่ิดมูลค่าของซาก) และมีอายุสิ้นสุดที่ 5 ปี 
4) ประมาณการยอดขายในปีแรก และกําหนดให้ รายได้ต้ังแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป มีอัตรา

เติบโตที่ 10% ต่อปี  
5) ค่าเช่าอาคาร 15,000 บาท ต่อเดือน (คงที่ 5 ปี) 
6) ค่านํ้ามัน 1.5% ของยอดขาย 
7) ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและปะปา กําหนดที่ 1.5% ของยอดขาย 
8) ด้านต้นทุนการขายอยู่ที่ 57% ของยอดขาย 
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9) ประมาณสินคา้คงเหลือ กําหนดอยู่ที่ 10% ของยอดขาย  
10) ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์, โทรสาร และอินเตอร์เน็ต กําหนดที่ 1% ของยอดขาย 
11) การสั่งซื้อชําระเงินต้องเบิกรอบเป็นรายเดือน รายได้ของการขายส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จึง

เป็นลูกหน้ีการค้า ส่วนที่เหลอือีกเป็นลูกค้ารายย่อยที่ชําระเป็นเงินสด ทําให้มีรายได้จากการขายเป็น
เงินสดร้อยละ 30 

12) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 3500 บาทต่อเดือน 
13) ค่าใช้จ่ายในการตลาดอยู่ที่ 15% ของยอดขายในแต่ละปี 
14) ภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ที ่อัตรา 20% เมื่อกําไรสุทธิอยู่ที่ต้ังแต่ 150,000 บาทข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.26:  แสดงรายละเอียดงบประมาณการลงทุน 
 

งบประมาณการลงทุน 

รายการ รวม 
แหล่งท่ีมา 

ส่วนของ
เจ้าของ 

เจ้าหนี้(เงิน
กู้ยืม) 

ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน 
ยานพาหนะ - 

รถกระบะ 600,000.00 600,000.00 
รวมมูลค่ายานพาหนะ 600,000.00 - 600,000.00 
เครื่องใช้สํานักงาน 

คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง @ 15,000 THB 45,000.00 45,000.00 - 
ชุดโต๊ะทํางาน 5 ชุด (ชุดละ 3,500 บาท) 17,500.00 17,500.00 - 
โทรศัพท์ 5 เครื่อง (เครื่องละ 800 บาท) 4,000.00 4,000.00 - 
เคร่ืองโทรสาร 4,000.00 4,000.00 - 
เครื่องถ่ายเอกสาร 35,000.00 35,000.00 - 

รวมเครื่องใช้สํานักงาน 105,500.00 105,500.00 - 
รวมสินทรัพย์ถาวร 705,500.00 105,500.00 600,000.00 
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 30,000.00 30,000.00 - 
เงินมัดจําค่าอาคาร 60,000.00 - 60,000.00 
เงินทุนหมุนเวียน 1,204,500.00 864,500.00 340,000.00 
รวมเงินลงทุนเริ่มต้น 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

หมายเหตุ: โครงสร้างเงินทุน หน้ีสิน:ส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50 : 50  
 ดอกเบ้ียเงินกู้คิดอัตราคงที่ ร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ 10 ปี ชําระเงินต้นพร้อม

ดอกเบ้ียปีละ 160,000 บาท 
 

ตลอดสัญญากู ้ ต่อปี 
เงินต้น 1,000,000.00 100,000.00 
ดอกเบ้ีย  (1,000,000  6%)*10 =  600,000.00 60,000.00 

1,600,000.00 160,000.00 
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4.5.3 ประมาณการต้นทุนการขาย 
การประมาณการต้นทุนการขายที่ทางบริษัทใช้น้ันเป็นการต้ังราคาแบบบวกกําไรเพ่ิมไว้ใน

ราคาขาย ซึ่งโดยปรกติแล้วสนิค้าประเภทเคร่ืองเขียนนําเข้าน้ันโดยเฉลี่ยในตลาดจะมีกําไรต่อหน่วย
อยู่ที่ประมาณ 40% และทางบริษัทได้มีการบวกเพ่ิมอีก 3% สําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการ 
ด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จึงทําให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ประมาณการได้น้ันคิดเป็นร้อยละ 57 ของ
ยอดขายในแต่ละปี 

4.5.4 ประมาณการรายได้จากการขายสนิค้า 
ทางบริษัทได้มีการประมาณการยอดขายโดยการดูจากมูลค่าตลาดรวมของประเทศไทยและ

จากผลวิจัย ซึ่งมูลค่าตลาดรวมของอุปกรณ์ประเภท Office Supplies น้ี จะมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 50
ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งมูลค่าตลาดในส่วนน้ีจะอยู่ที่ 75,000 ล้าน (Positiongmag.com, ตลาดเครื่อง
เขียนปี 53: ผู้ประกอบการรับมือสินค้านําเข้าราคาถูก) จากมูลค่าในส่วนของอุปกรณ์ประเภท Office 
Supplies ยังแยกออกมาเป็นส่วนของอุปกรณ์ที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นซึ่งคิดเป็น 11,250 ล้านบาท  

4.5.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการตลาด  
เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทจะเน้นในการสือ่สารการตลาดผ่านระบบ Digital 

Media เพราะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบันและยังเป็นสื่อที่สามารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
เกิดการรับรู้ในตัวสินค้าและตัวแบรนด์ โดยจะเน้นไปในด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับกลุ่ม 
เป้าหมาย รวมไปถึงการจัดโปรโมช่ันต่าง ๆ ซึ่งการประมาณการในส่วนของของค่าใช้จ่ายในการตลาด
อยู่ที่ 15% ของยอดขายในแต่ละปี และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เน่ืองจากบริษัทยังมี
ขนาดเล็ก และมีพนักงานอยู่จํานวนไม่มากรวมไปถึงค่าสาธารณูปโภคเช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ซึ่งการประมาณ 
การค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจึงคิดเป็น 10% ของอยอดขายในแต่ละปี 

4.5.6 ประมาณการยอดขาย 
 สมมติฐานของการพยากรณ์ยอดขาย 

1) ประมาณการยอดขานในปีแกรและกําหนดให้รายได้ต้ังแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป มีอัตราเติบโต
ที่ 10% ต่อปี 

2) ขายสด : ขายเช่ือ   =   70 : 30 
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ตารางที่ 4.27:  แสดงการพยากรณ์การขายสินค้าปีที่ 1 – 5  
 

รายการ (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 
ขายสินค้า 9,000,000 9,900,000 10,890,000 11,979,000 13,176,900 
รายได้จากการขาย 9,000,000 9,900,000 10,890,000 11,979,000 13,176,900 

 
ตารางที่ 4.28: แสดงการขายสินค้าเงินสด/ เงินเช่ือ (สัดส่วนขายสด-ขายเงินเช่ือ 70 : 30 ระยะเวลา

ขายเช่ือให้เครดิต 30 วัน  
 

รายการ (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 
ขายสด 5,400,000.00 5,400,000.00 6,534,000.00 7,187,400.00 7,906,140.00
ขายเชื่อ 3,600,000.00 3,960,000.00 4,356,000.00 4,791,600.00 5,270,760.00
รวมขาย (บาท) 9,000,000.00 9,900,000.00 10,890,000.00 11,979,000.00 13,176,900.00

 
4.5.7 ประมาณการยอดซ้ือ 
สมมติฐานของการพยากรณ์ยอดซื้อ 
1) ด้านต้นทุนการขายอยู่ที่ 57% ของยอดขาย 
2) การชําระค่าสินค้ากับผู้ผลิตเป็นร้อยละ 80 ของต้นทุนขาย ใช้วิธีเปิด L/C กับธนาคาร มี

กําหนดระยะเวลาเรียกเก็บเงิน 30 วัน 
3) ช้ือสด : เช่ือ  =  20 : 80 

 
ตารางที่ 4.29: แสดงการซื้อวัตถุดิบเงินสด/ เงินเช่ือ (สัดส่วนขายสด-ขายเงินเช่ือ 20 : 80 ระยะเวลา

ขายเช่ือให้เครดิต 45 วัน  
 

รายการ (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 
ซ้ือสินค้า 6,030,000.00 6,633,000.00 7,296,300.00 8,025,930.00 8,825,523.00

รวมซ้ือ 6,030,000.00 6,633,000.00 7,296,300.00 8,025,930.00 8,825,523.00
ซ้ือเงินสด 1,206,000.00 1,326,600.00 1,459,260.00 1,605,186.00 1,765,704.60
ซ้ือเงินเชื่อ 4,824,000.00 5,306,400.00 5,837,040.00 6,420,744.00 7,062,818.40
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 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย การกําหนดปริมาณสินค้าคงเหลือที่ 10% ของยอดขาย 
(เน่ืองจากมีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลานําเข้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น) 
 
ตารางที่ 4.30: แสดงการเก็บสํารองสินค้าคงเหลือในแต่ละปี  
 

รายการ (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 
ขายสินค้า 900,000.00 900,000.00 1,089,000.00 1,197,900.00 1,317,690.00
รายได้จากการขาย 900,000.00 900,000.00 1,089,000.00 1,197,900.00 1,317,690.00

 
4.4.8 สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อม 
การคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ใช้วิธีเส้นตรง ไม่มีมลูค่าซาก 
 

ตารางที่ 4.31:  แสดงรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อม 
 

รายการสินทรัพย์ถาวร 
มูลค่า 
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อมราคา/ 
ปี 

ยานพาหนะ 
รถกระบะ 600,000.00 5 120,000.00 

รวมมูลค่ายานพาหนะ 600,000.00 120,000.00 
เครื่องใช้สํานักงาน 

คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  3 เครื่อง @ 
15,000 THB 

45,000.00 5 9,000.00 

ชุดโต๊ะทํางาน 5 ชุด (ชุดละ 3,500 บาท) 17,500.00 5 3,500.00 
โทรศัพท์ 5 เครื่อง (เครื่องละ 800 บาท) 4,000.00 5 800.00 
เครื่องโทรสาร 4,000.00 5 800.00 
เครื่องถ่ายเอกสาร 35,000.00 5 7,000.00 

รวมเครื่องใช้สํานักงาน 105,500.00 21,100.00 
รวมสินทรัพย์ถาวร 705,500.00 141,100.00 
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4.5.9 งบประมาณกําไรขาดทนุ 
 
ตารางที่ 4.32: แสดงงบกําไรขาดทุน ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
 

งบกําไรขาดทุน ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
  (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 

ยอดขาย 9,000,000.00 9,900,000.00 10,890,000.00 11,979,000.00 13,176,900.00
หัก ต้นทุนขาย 5,130,000.00 6,543,000.00 7,197,300.00 7,917,030.00 8,708,733.00 

กําไรข้ันต้น 3,870,000.00 3,357,000.00 3,692,700.00 4,061,970.00 4,468,167.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

เงินเดือนพนักงาน 1,272,000.00 1,272,000.00 1,272,000.00 1,272,000.00 1,272,000.00
ค่าประกันสังคม 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00
ค่าเช่าอาคาร 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า 135,000.00 148,500.00 163,350.00 179,685.00 197,653.50
ค่าโทรศัพท์ 90,000.00 99,000.00 108,900.00 119,790.00 131,769.00
ค่าน้ํามัน 135,000.00 148,500.00 163,350.00 179,685.00 197,653.50
ค่าใช้จ่ายในการตลาด 900,000.00 990,000.00 1,089,000.00 1,197,900.00 1,317,690.00
ค่าเส่ือมราคา
ยานพาหนะ 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้
สํานักงาน 

21,100.00 21,100.00 21,100.00 21,100.00 21,100.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

30,000.00 - - - -

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

2,976,700.00 3,072,700.00 3,211,300.00 3,363,760.00 3,531,466.00

กําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย 

893,300.00 284,300.00 481,400.00 698,210.00 936,701.00

หัก ดอกเบี้ยจ่าย 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
กําไรจากการดําเนินงาน
หลังหักดอกเบ้ียจ่าย 

833,300.00 224,300.00 421,400.00 638,210.00 876,701.00

หัก ภาษี 136,660.00 14,860.00 54,280.00 97,642.00 145,340.20
กําไรสุทธิ 696,640.00 209,440.00 367,120.00 540,568.00 731,360.80
% 7.74 2.12 3.37 4.51 5.55 
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ตารางที่ 4.33: แสดงกําไรสะสม ประมาณการจากสถานการณ์ปกติ 
 

ยกยอดไปงบดุล (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 
กําไรสะสมต้นงวด - 696,640.00 906,080.00 1,273,200.00 1,813,768.00
บวก กําไรสุทธิ 696,640.00 209,440.00 367,120.00 540,568.00 731,360.80
หัก เงินปันผล - - - - - 
กําไรสะสมปลายงวด 696,640.00 906,080.00 1,273,200.00 1,813,768.00 2,545,128.80

 
4.5.10 งบกระแสเงินสด 

 
ตารางที่ 4.34: แสดงงบกระแสเงินสด ประมาณการจากสถานการณ์ปกติ 
 

งบกระแสเงนิสด ประมาณการจากสถานการณ์ปกติ 
  (ปีที่ 0) (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 696,640 209,440 367,120 540,568 731,361 
บวก ค่าเส่ือมราคา 141,100 141,100 141,100 141,100 141,100 
บวก เจ้าหนี้การค้าที่เพ่ิมขึ้น 4,824,000 482,400 530,640 583,704 642,074 

บวก ภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีเพ่ิมขึ้น 136,660 (121,800) 39,420 43,362 47,698 
หัก ลูกหน้ีการค้าที่เพ่ิมขึ้น (3,600,000) (360,000) (396,000) (435,600) (479,160) 
หัก สินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้น (900,000) (90,000) (99,000) (108,900) (119,790) 
ค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงาน (90,000) 30,000 - - - - 

เงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน (90,000) 1,328,400 261,140 583,280 764,234 963,283
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

ซื้อสินทรัพย์ถาวร (705,500) - - - - - 
ขายสินทรัพย์ถาวร - - - - - 

กระแสเงินสดจากการลงทุน (705,500) - - - - - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน 

กู้จากสถาบันการเงิน 1,000,000 - - - - - 
หัก ชําระเงินกู้ (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) 
ส่วนของเจ้าของ 1,000,000 - - - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
จัดหา 

2,000,000 (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

เงินสดสุทธ ิ 1,204,500.001,228,400.00 161,140.00 483,280.00 664,234.00 863,283.40
บวก เงินสดต้นงวด - 1,204,500.00 2,432,900.00 2,594,040.00 3,077,320.00 3,741,554.00
เงินสดปลายงวด 1,204,500 2,432,900.00 2,594,040.00 3,077,320.00 3,741,554.00 4,604,837.40
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4.5.11 งบดุล 
 
ตารางที่ 4.35:  แสดงประมาณการงบดุล 
 

งบดุล ประมาณการจากสถานการณ์ปกติ 
สินทรัพย์ (ปีที่ 1) (ปีที่ 2) (ปีที่ 3) (ปีที่ 4) (ปีที่ 5) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,432,900.00 2,594,040.00 3,077,320.00 3,741,554.00 4,604,837.40
ลูกหนี้การค้า 3,600,000.00 3,960,000.00 4,356,000.00 4,791,600.00 5,270,760.00
สินค้าคงเหลือ 900,000.00 990,000.00 1,089,000.00 1,197,900.00 1,317,690.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,932,900.00 7,544,040.00 8,522,320.00 9,731,054.00 11,193,287.40
เงินมัดจําค่าเช่าอาคาร 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 564,400.00 423,300.00 282,200.00 141,100.00 -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 624,400.00 483,300.00 342,200.00 201,100.00 60,000.00
รวมสินทรัพย์ 7,557,300.00 8,027,340.00 8,864,520.00 9,932,154.00 11,253,287.40

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
เจ้าหนี้การค้า 4,824,000.00 5,306,400.00 5,837,040.00 6,420,744.00 7,062,818.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 136,660.00 14,860.00 54,280.00 97,642.00 145,340.20
เงินกู้สถาบันการเงินสุทธิ 900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00

รวมหนี้สิน 5,860,660.00 6,121,260.00 6,591,320.00 7,118,386.00 7,708,158.60
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท 
ทุนที่จําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
กําไรสะสม 696,640.00 906,080.00 1,273,200.00 1,813,768.00 2,545,128.80
รวมส่วนของเจ้าของ 1,696,640.00 1,906,080.00 2,273,200.00 2,813,768.00 3,545,128.80
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4.5.12 วิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน 
1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

 
ตารางที่ 4.36:  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 

กระแสเงินสด กระแสเงินสดรับขาดอีก
เงินลงทุนเริ่มต้น (2,000,000.00)
กระแสเงินสดในปีที่ 1 1,228,400.00 (771,600.00) 
กระแสเงินสดในปีที่ 2 161,140.00 (610,460.00) 
กระแสเงินสดในปีที่ 3 483,280.00 (127,180.00) 1819.819178 -69.8861
กระแสเงินสดในปีที่ 4 664,234.00 537,054.00 
กระแสเงินสดในปีที่ 5 863,283.40 

 
ระยะเวลาคืนทุน  =  2 ปี 2 เดือน 10 วัน 

 
2) การหา NPV และ IRR 

 
ตารางที่ 4.37:  แสดงวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
 

กระแสเงินรับตลอดโครงการ 
ปีที ่ กระแสเงินสด PV (FCF) 
0  กระแสเงินสดจ่าย ณ วันลงทุน (2,000,000.00) (2,000,000.00) 
1  กระแสเงินสดรับ 1,228,400.00 1,068,173.91 
2  กระแสเงินสดรับ 161,140.00 121,844.99 
3  กระแสเงินสดรับ 483,280.00 317,764.44 
4  กระแสเงินสดรับ 664,234.00 379,777.95 
5  กระแสเงินสดรับ 863,283.40 429,204.42 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ 2,316,765.72
หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย (2,000,000.00)
มูลค่าปัจจุบันสทุธ ิ(NPV) 316,765.72
อัตราผลตอบแทนของโครงการ 6.10%



65 

จากค่า NPV ที่คํานวณได้ มคี่าเป็นบวกแสดงว่าการลงทุนมีผลกําไร หรอืโครงการน้ีทําให้มี
มูลค่าของกิจการเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน 

จากค่า IRR ที่ได้ คือ 6.10% หมายความว่า โครงการน้ีมีค่า IRR > อัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ คือ 6% ดังน้ันโครงการน้ีมีความเป็นไปได้ของการลงทุนสูง เพราะจากค่า IRR ที่ได้เราจะ
เลือกทําโครงการที่มีค่า IRR มากกว่าอัตราผลตอบแทนทีต้่องการ 

 
4.5.13 ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Best Case & Worst Case) 
สถานการณ์ 
ดี ยอดขายเพ่ิมสูงกว่าที่คาด 10%  และตน้ทุนลดลงกว่าที่คาดการณ์ 10% 
ไม่ดี ยอดขายลดลงกว่าที่คาด 10%  และต้นทุนเพ่ิมกว่าที่คาดการณ์ 10% 

 
4.6 แผนรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต (ย่อ) 

ในภาวะปรกติที่ธุรกิจสามารถดําเนินได้ตามที่บริษัทคาดไว้และบริษัทมผีลประกอบการที่ดี มี
รายได้และกําไรสุทธิที่ตามท่ีทางบริษัทได้ต้ังไว้หรือมากกว่า โดยทางบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจใน
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

แผนที ่1 เร่ิมการนําเข้าสินค้าและเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงานที่
เน้นในด้านงานดีไซน์ที่สวยงามและวัสดุที่มคีุณภาพจากประเทศอ่ืน ๆ อย่างเช่น แบรนด์ MMMG  
จากประเทศเกาหลี เพราะรูปลักษณ์ของตัวสินค้าน้ันน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ช่ืน
ชอบเคร่ืองเขียนที่มีดีไซน์เรียบง่ายและยังเพ่ิมทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลกูค้ากลุ่มเดิม 

แผนที ่2 ทางบริษัทจะขยายธุรกิจโดยการออกแบรนด์เคร่ืองเขียนของตัวเอง เพราะจาก
ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บสะสมรวบรวมมาทําให้รู้ว่า ดีไซน์แบบไหนที่ลูกค้าน่าจะช่ืนชอบ รวมไปถึง
ฟังค์ช่ันต่าง ๆ ของตัวสินค้าที่เหมาะสมในแต่ละตัวของผลิตภัณฑ์ และยังรวมไปถึงการเพ่ิมทางเลือก
ให้กับลูกค้าและเป็นโอกาสในการสร้างผลกําไรให้กับตัวบริษัทเพ่ิมมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้เปน็ส่วนหนึง่ของการจัดทาํแผนธุรกิจ ของนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลยักรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อนาํมาใชเ้ปน็ข้อมูลในการจัดทาํแผนธุรกิจ 

 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 (  ) ชาย (  ) หญิง 
2. อายุ 
 (  ) ตํ่ากว่า 15 ปี (  ) 15-20 ปี (  ) 20-25 ปี (  ) 25-30 ปี  
 (  ) 30-35 ปี (  ) 35-40 ปี (  ) 40-45 ปี (  ) 45-50 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (  ) ปริญญาตรี (  ) สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ 
 (  ) นักเรียน (  ) นิสิต – นักศึกษา  
 (  ) พนักงานบริษัท (  ) ข้าราชการ – พนักงานรัฐวิสาหากิจ 
 (  ) ธุรกิจส่วนตัว หรือ Freelance 
 (  ) อ่ืนๆ _________________________ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤตติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อเครื่องเขียน 
1. เคร่ืองเขียนประเภทใดที่ท่านซื้อใช้งานบ่อยที่สุด (เรียงตามอันดับ 1-5) 
 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

2. ความถี่ในการซื้อเคร่ืองเขียนของท่าน 
 (  ) 1 ครั้ง/อาทิตย์ (  ) มากกว่า1 ครั้ง/อาทิตย์ (  ) 1 ครั้ง/เดือน 
 (  ) มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน (  ) 1 ครั้ง/2-3เดือน (  ) 1 ครั้ง/ปี 
3. ค่าใช้จ่ายโดยประมานในการเลือกซื้อเครื่องเขียนในแต่ละครั้งของท่าน 
 (  ) ตํ่ากว่า 20 บาท (  ) 20-50 บาท (  ) 50-100 บาท 
 (  ) 100-300 บาท (  ) 300 บาทข้ึนไป 
4. สถานที่ที่ท่านเลือกซื้อเคร่ืองเขียน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) B2S (  ) Office Mate (  ) Loft   
 (  ) Zeenzone (  ) สมใจ (  ) Pre-order ผ่านทางFacebook
 (  ) ซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป (  ) ไม่มีร้านประจํา (  ) อ่ืนๆ ___________________ 
5. พฤตติกรรมการซื้อเคร่ืองของท่านเป็นแบบไหน 
 (  ) ใช้แบรนด์เดิมเป็นประจํา (  ) เปลี่ยนแบรนด์ใหม่อยู่เสมอ 
 (  ) ไม่จํากัดแบรนด์ 
6. ใครมสี่วนในการตัดสินใจในการซื้อเคร่ืองเขียนของท่าน 

(  ) ตัวท่านเอง (  ) ผู้ปกครอง (  ) เพ่ือน/แฟน 
(  ) อ่ืนๆ _________________ 

7. ท่านรู้จักแบรนด์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ จากทีใ่ด 
(  ) มีคนแนะนาํมา (  ) เห็นจากร้านที่ท่านซื้อ  
(  ) สื่อโฆษณา ____________ (  ) อ่ืนๆ ________________ 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยเก่ียวกับพฤตติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
1. สื่อออนไลน์ทีท่่านใช้อยู่ในขณะนี้ 

(  ) Facebook (  ) Instagram (  ) Twitter (  ) Line 
(  ) Youtube (  ) Pinterest (  ) Tumblr (  ) Whatsapp 

2. สื่อออนไลน์ชนิดไหนที่ท่านใช้งานบ่อยที่สุดในขณะน้ี (เรียงตามอันดับ 1-5) 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 
3. ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละวัน 

(  ) น้อยกว่า 30นาท ี (  ) 30-60 นาที  (  ) 60-90 นาที 
(  ) 90-120 นาที (  ) มากกว่า 120 นาท ี

4. ท่านใช้สื่อออนไลน์เพ่ืออะไร 
(  ) ไว้สื่อสารกับเพ่ือนหรือญาติ (  ) ไว้ติดตามข่าวสารต่างๆ 
(  ) ความบันเทิง (  ) ไว้ซื้อสินคา้ 

 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครือ่งเขียน 
คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือข้อเท็จจริงมากที่สดุ 
 (5 = มากที่สุด, 4 = มาก,   3 = ปานกลาง,   2 = น้อย,   1 = น้อยทีสุ่ด)    

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเครื่องเขียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1
ด้านผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพ      
ขนาดของสินค้า      
แบรนด์ของสินค้า      
ความสวยงามของตัวสินค้า      
นวัตกรรมความแปลกใหม่ของตัวสินค้า      
มีการรับประกันในตัวสินค้า      
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเครื่องเขียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1
ด้านราคา 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า      
ราคาเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของสินค้า      
การลดราคามีผลต่อการซื้อสนิค้า      
โปรโมช่ันมีผลต่อการซื้อสินคา้      
ช่องทางการจัดจําหนา่ย 
ทําเลท่ีต้ังร้านค้า      
รูปแบบร้าน      
การจัดวางตําแหน่งสินค้าภายในร้าน      
มีการบริการสัง่ซื้อผ่านทาง Website      
มีความสะดวกในการสั่งซื้อ      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
คําแนะนําจากเพ่ือนหรือผู้ใกล้ชิด      
การลดราคา      
มีระบบสมาชิกเพ่ือรับสมนาคุณต่าง ๆ      
การแจกของแถม      
มีการโฆษณาผา่นสื่อต่าง ๆ      
ด้านบคุลากร 
พนักงานมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี      
มีมารยาทและความสุภาพในการตอบคําถามลูกค้า      
ด้านลักษณะทางกายภาพ 
รูปลักษณ์หน้า Website มีความน่าเช่ือถือ      
Website มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ครบถ้วน      
ด้านกระบวนการ 
มีระบบการจัดการที่รวดเร็ว      
มีระบบความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้า      
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