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บทคัดยอ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาสถานการณปจจบุนัของอตุสาหกรรมหลงัคาเหลก็ในจงัหวดัขอนแกน

และเพ่ือกาํหนดกลยุทธในการพัฒนาของหางหุนสวนจํากดัโฮมหลังคาเหล็ก (สาขาขอนแกน) เพือ่แกปญหาตางๆ ทีเ่กดิ

ขึน้ซึง่มผีลกระทบตอการเตบิโตของธรุกจิหางหุนสวนจาํกดัโฮมหลงัคาเหลก็ (สาขาขอนแกน) การศกึษาครัง้นีใ้ชวธิกีาร

ศกึษาเชิงคณุภาพ โดยใชการสํารวจและการสัมภาษณเปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมลู โดยสมัภาษณผูประกอบ

การหางหุนสวนจํากัดโฮมหลังคาเหล็ก (สาขาขอนแกน) และลูกคาที่ใชบริการของหางหุนสวนจํากัดโฮมหลังคาเหล็ก 

(สาขาขอนแกน) จํานวน 20 คน โดยแบงเปนกลุมผูรับเหมา 10 คน และกลุมลูกคาท่ัวไป 10 คน ผูศึกษานําขอมูล

ทั้งหมดที่ไดไปวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยการวิเคราะห SWOT,วิเคราะห TOWS Matrix,วิเคราะหองคกรโดย

ใชแบบจําลอง Mckinsey 7-S Framework และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยวิเคราะหอุตสาหกรรม 

(Industry Analysis),วิเคราะหองคกรโดยใช Five Forces Model,วิเคราะหองคกรโดยใช PEST Analysis และนําผล

การวิเคราะหที่ไดไปกาํหนดกลยุทธในการพัฒนาของหางหุนสวนจํากัดโฮมหลังคาเหล็ก (สาขาขอนแกน)

 ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นนํามาซ่ึงกลยุทธตางๆไดแก กลยุทธที่ 1 

เพิ่มสวนแบงตลาด คือการเพิ่มพนักงานขายและอบรมฝกฝนทักษะในการขายใหเชี่ยวชาญเพ่ือโนมนาวลูกคา กลยุทธ

ที่ 2 สรางตัวแทนจําหนาย คือติดตอใหรานวัสดุกองสรางเปนตัวแทนจําหนายเราโดยไมตองสตอกสินคาและไมมี

คาใชจายใดๆ กลยุทธที่ 3 สรางส่ิงแวดลอมในการทํางาน คือการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน กลยุทธที่ 4
เปดสาขาใหม คือในอีก 5 ปขางหนา หางหุนสวนจํากัดจะเปดสาขาท่ี 2 ในจังหวัดจอนแกน กลยุทธที่ 5 สรางตลาด 

คือทําการออกแบบเว็บไซต ออกแบบปายและสปอตวิทยุโดยทําการขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการออกแบบ

สื่อโฆษณา

คําสําคัญ : หลังคาเหล็ก, หางหุนสวนจํากัด, แรงงาน

Abstract

 The objectives of this study were to study the current situation of steel industry in Khon 

Kaen, to formulate development strategies of Home Steel Roof’s Partnership (Khon Kaen branch) , 

and to solve these problems which affect the growth of industry. This study was quanlitative study 
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which used survey and in depth interview to collect data. The interviews were the owner of Home 

Steel Roof’s Partnership (Khon Kaen branch) and 20 customers who were 10 contractors and 10 

general customers. The data was used to analyzed internal environment by SWOT, TOWS, Matrix, 

and Mckinsey 7-S Framework. External environment analyzed by Five Forces Model. Organization 

analyzed by PEST Analysis and used them to formulate development strategies of Home Steel 

Roof’s Partnership (Khon Kaen branch).

 The results : There were many approaches to set the strategies; 1) to increate the market 

share by increate the number of salesmen and train them for encouraging customers. 2) to raise the 

number of agents by contract some building material stores to be an agent. 3) to create an 

environment for working. 4) to expand a new branch in Khon Kaen within 5 years. 5) to create a 

market which is to create a website, label and promote on radio by an expert’s suggestion.

Keywords : Steel roofi ng, Part., LTD, Labor.

บทนํา
 ผลิตภัณฑหลังคาเหล็กรีดลอน ในปจจุบันไดรับ

ความนิยมอยางสูง ไมวาจะเปนการทําหลังคาบาน โรงงาน

อุตสาหกรรม โรงสี การทํากันสาดและร้ัวตางๆดวย

เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑที่มีความแข็งแกรง 

ทนทานตอสภาพการกัดกรอนของอากาศ บรรยากาศและ

แสงแดดประหยดัโครงสรางของตัวอาคารเน่ืองจากหลังคา

เมทัลชีท มีนํ้าหนักเบา รูปทรงของหลังคามีหลากหลาย

ตามความตองการของผูใช สามารถติดตั้งไดรวดเร็ว

ประหยัดเวลาและคาใชจาย มีความยืดหยุนในการ

ออกแบบรูปทรงไดอยางอิสระ และอีกหลายเหตุผลที่

สงผลให ผลติภณัฑนีไ้ดรบัความนยิมมากขึน้ และเปนทาง

เลือกใหมแกเจาของอาคารหรือเจาของบานพักอาศัย ที่

ตองการใหอาคารหรือบานมีวัสดุมุงหลังคาที่ความ
สวยงามและทนทาน หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก 

(สาขาขอนแกน) เปนอีกหน่ึงบริษัทที่เล็งเห็นโอกาสและ

ถอืวา เปนรายแรกท่ีดาํเนนิธรุกจินีใ้นภาคอีสานเลยทเีดยีว 

คณุชยัวฒุ ิเมธาวศีริกิลุ ผูบรหิารบรษิทัฯ กลาวถงึจุดเริม่ตน

ของบริษัทวา “หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก 
(สาขาขอนแกน)” เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2556 จังหวัด

ขอนแกน โดยเริม่จากการเปนผูจาํหนายหลงัคาเมททอลชที

พรอมบริการติดต้ัง ภายใตชื่อ หลังคาเหล็ก “ตราจิงโจ 

บลูสโคป และเหล็กนอก “ในตอนนั้นสินคาประเภทนี้ยัง

ไมไดรับความนิยมมากนัก เนื่องจากเปนสินคาใหมที่เพิ่ง

มกีารเขามาในตลาดเมอืงไทยไดไมนาน และนยิมินาํไปมงุ

เปนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น แตเนื่องจากมี

ผูประกอบการที่อยูในธุรกิจเดียวกันคอนขางนอย ทําให

กิจการไปไดดี

 จากสภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยปจจบุนั ได

มีการแขงขันกันอยางรุนแรงจากคูแขงในอุตสาหกรรม
เดียวกัน คูแขงบางรายไดทําการลดคุณภาพของวัตถุดิบ

ในการผลิตลงเพ่ือเปนการลดตนทนุและนํามาใชในการลด

ราคาขายลงเพ่ือประโยชนในการแขงขัน สงผลใหผูบริโภค
สับสนในกลไกของราคาในทองตลาด และไมเขาใจ

คุณภาพของสินคาที่ถูกบั่นทอนลงอยางมากและสินคา
ทดแทนชนิดตางๆ ที่เขามาในตลาดผลิตภัณฑที่ใชมุง

หลงัคาโดยเฉพาะ ไดมกีารพัฒนาในรูปแบบตางๆมากมาย 

จงึถอืไดวา การแขงขนัจากเดมิทีม่คีวามรุนแรงอยูในระดบั

หนึง่ จะเพ่ิมความรนุแรงและเปลีย่นแปลงรปูแบบของการ

แขงขันใหมีความหลากหลายและซับซอนมากย่ิงขึ้น

 ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาหากมีการศึกษาเร่ือง
กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจของหางหุนสวนจํากัด โฮม

หลังคาเหล็ก นอกจากจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน

แลว จะชวยใหองคกรไปสูการพฒันาทีด่ใีนอนาคตอกีดวย
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วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาสถานการณปจจบุนัของอุตสาหกรรม

หลังคาเหล็กในจังหวัดขอนแกน

 2 .  เพื่ อกําหนดกลยุทธ ในการพัฒนาของ

หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก

นิยามศัพทเฉพาะ

 1. หลังคาเมทัลชีท หมายถึง แผนเหล็กท่ีมีลอน 

ทีใ่ชทาํหลงัคา โดยการผลิตจากเหล็กเคลือบ Zincalume 

หรือเหล็กเคลือบสี Colorbond มาขึ้นรูปลอน มีใหเลือก

หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับการใชงาน ใชในการ

ทําหลังคา กันสาด ฝาเพดาน

 2. เครื่องรีดลอนหลังคา หมายถึง เครื่องที่ใช

ขึ้นรูปเหล็กแผน ที่ใชทําหลังคาโดยเฉพาะ

 3. กลยุทธในการพัฒนา หมายถึง ขั้นตอนของ

กระบวนการพัฒนาองคการเพ่ือนาํกลยุทธไปสูการปฏิบตัิ

วิธีดําเนินการศึกษา

 การศึกษาคร้ังนีเ้ปนการศึกษาสภาพแวดลอมของ

อุตสาหกรรมหลังคาเหล็กในเขต อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน ซึ่งผูศึกษาตองการใหไดมาซึ่งกระบวนการใน

การกําหนดเปาหมายธุรกิจ เพ่ือกําหนดกลยุทธในการ
พฒันาธรุกจิของหางหุนสวนจาํกดัโฮมหลังคาเหล็ก (สาขา

ขอนแกน) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธในการ
พัฒนาธุรกิจ ผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลจากการสํารวจ

อุตสาหกรรมหลังคาเหล็กในจังหวัดขอนแกนและศึกษา

ขอมูลปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมหลังคาเหล็ก โดยมี

วิธีการดังตอไปนี้

 1. วิธีการศึกษา

  ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการโดยใชการศึกษา
เชงิคณุภาพ (Qualitative Research) อนัประกอบไปดวย

การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) 

และการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมี

เหตุผลและวิธีการศกึษาวิจัยโดยสรุปดังตอไปนี้

  ศึกษาไดกําหนดวิธีการโดยใชการศึกษา

เชงิคณุภาพ (Qualitative Research) อนัประกอบไปดวย

การสํารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ 

(Interview) โดยมีเหตุผลและวิธีการศึกษาวิจัยโดยสรุป

ดังตอไปนี้ 
  1.1 การสํารวจ (Survey Research) เปนการ

วิจัยที่เนนการศึกษารวบรวมขอมูลตางๆท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน  

  1.2 การสมัภาษณ (Interview) เปนเครือ่งมอื

ที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีมีการสื่อสารหรือ

ปฏิสัมพันธกันแบบเผชิญหนาระหวางผูสัมภาษณกับผูให

สัมภาษณโดยใชแบบคําถามปลายเปด แบบสัมภาษณ

ประกอบดวยชุดของคําถามเก่ียวกับขอเท็จจริง ความคิด

เห็น เจตคติและพฤติกรรมตางๆที่ผูสัมภาษณใชถามผูให

สมัภาษณ และเมื่อไดคําตอบ

 2. การวิเคราะหขอมลูและการนําเสนอขอมลู

  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

สํารวจและการสัมภาษณดังกลาวมาแลวขางตนผูศึกษา

จะทําการประมวลผลและตรวจสอบคําตอบจากการ

สมัภาษณทีเ่หมอืนกนัหรอืสอดคลองกนั เพือ่หาทศิทางที่

เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กแลวนํามาวิเคราะห

สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กตอไป ซึง่การ

วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอสภาพแวดลอมของ

อตุสาหกรรมหลังคาเหล็กในจงัหวดัขอนแกนสามารถแบง

การวิเคราะหออกเปนดังนี้

  2.1 วเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของ
หางหุนสวนจํากัดโฮมหลังคาเหล็ก ดังนี้

   (1) วิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry 

Analysis) ของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler Philip, 2003)

   (2) วิเคราะหองคกรโดยใช (Five Forc-

es Model) ของ Michael E. Porter (Michael E. 

Porter, 1980)

  2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของ

หางหุนสวนจํากัดโฮมหลังคาเหล็ก ดังนี้
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   (1) วิเคราะหองคกรโดยใชแบบจําลอง 

Mckinsey 7-S Framework ของ ดร.โธมัส เจ ปเตอรส 

และโรเบิรต เอช วอเตอรแมน (Thomas J. Peters and 

Robert H. Waterman, 1982)

   (2) วเิคราะห SWOT ของหางหุนสวนจาํกดั
โฮมหลังคาเหล็ก ของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler Philip, 

2003)

 3. กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจของ

หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก

  หลังจากการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผล

ตอสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กในเขต

จงัหวัดขอนแกนแลว จะทําการกําหนดเปาหมาย วางวิสยั

ทัศนในระยะยาวไวลวงหนาโดยการกําหนดวิสัยทัศนให

สอดคลองกบัพนัธกจิและกาํหนดกลยทุธทางการตลาดให

หางหุนสวนจาํกดั โฮมหลงัคาเหลก็ บรรลตุามพนัธกจิและ

วิสัยทัศนที่กําหนดไวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

  3.1 กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจเปาหมายและ

ปจจัยความสําเร็จ

  3.2 กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจของ

หางหุนสวนจํากัดโฮมหลังคาเหล็ก (สาขาขอนแกน)

ผลการศึกษา

 1. ผลวิเคราะหอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กใน

จังหวัดขอนแกน (Industry Analysis)
  จากผลการสัมภาษณดงักลาวผูศกึษาสามารถ

นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมหลังคา

เหล็กภายในจังหวัดขอนแกนดังตอไปน้ี

  อตุสาหกรรมหลงัคาเหลก็มผีูจาํหนายจํานวน

มาก จงึมผีลใหปรมิาณการขายแตละรายมสีดัสวนคอนขาง
นอย และเนือ่งจากมจีาํหนายจาํนวนมาก การตดัสินใจใดๆ

ของผูประกอบการรายหนึง่กจ็ะสงผลกระทบตอผูประกอบ

การรายอ่ืนๆดวย หากผูประกอบการใดตัดราคา ผูประกอบ

การรายอื่นๆก็จะตัดราคาตามเพื่อปองกันไมใหเสียลูกคา 

หากผูประกอบการใดขึน้ราคาแตผูประกอบการอืน่ๆไมขึน้

ตาม ผูประกอบการทีขึ้นราคาก็จะเสียลูกคาไป ผูที่จะเปน

ผูนําราคาจะตองเปนผูที่อยูในอุตสาหกรรมน้ันมานาน มี

ความสามารถในการคาดคะเนสภาพการณ และมี

ประสิทธภิาพในการประเมินกาํไรจากตนทนุในการดําเนิน

งานไดอยางเหมาะสมจนนํามาซึ่งราคาที่ลูกคายอมรับได 

หากผูจําหนายรายอ่ืนไมยอมรับราคาอาจนําไปสูสงคราม

ราคา ผูทีม่ตีนทนุสงูจะเดอืดรอน ผูนาํราคาจะกาํหนดราคา
ที่ตนเองไดกําไรสูงสุดคือสวนผูประกอบการรายอื่นจะมี

ตนทุนที่สูงกวาแตอาจดําเนินการในราคาท่ีผูนํากําหนด

  อุตสาหกรรมหลังคาเหล็กมีความสัมพันธ

ระหวางอุปทานและอุปสงค ซึ่งผูศึกษาสามารถวิเคราะห

ไดวา ประชากรสวนใหญทาํอาชพีเกษตร อปุทานของธรุกจิ

หรอืปรมิาณความตองการขายขึน้กบัปจจัยสาํคญัทีก่าํหนด

อปุทาน ไดแก ผลผลิตทางการเกษตรและปริมาณประชากร 

คือ ผลผลิตทางการเกษตรดี ขายไดกําไร มีประชากรเพ่ิม

มากขึน้ ความตองการทีพ่กัอาศยักม็มีากเชนกนัผูประกอบ

การก็มีความตองการเพิ่มกําลังการผลิต ในขณะเดียวกัน

ผูที่สนใจเขามาทําธุรกิจนี้ก็มีเพิ่มขึ้นทั้งนี้หากปจจัยนี้

เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหอุปทานเปลี่ยนไปดวย ในสวน

ของอปุสงคของอตุสาหกรรมหรือปรมิาณความตองการซือ้ 

ขึน้กบัปจจยัสาํคญัทีก่าํหนดอปุสงค ไดแก ภาวะเศรษฐกจิ

มีผลตอกําลังซ้ือของลูกคาโดยตรง และมีความสัมพันธใน

ทศิทางเดยีวกบัความตองการซือ้สนิคา หากภาวะเศรษฐกจิ

ขยายตัว ความตองการที่อยูอาศัยก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้

หากปจจัยน้ีเปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหอุปสงคเปลี่ยน

ไปดวย

  อุตสาหกรรมหลังคาเหล็กมีตัวแปรทางดาน
ตนทุนที่สําคัญคือ ราคาวัตถุดิบ ซึ่งเปนสวนประกอบหลัก

ในการผลิต ซึง่ราคาวัตถดุบิมคีวามเปล่ียนแปลงตามสภาวะ

เศรษฐกิจ ทําใหตนทุนของการผลิตไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยนี ้อกีหนึง่ปจจัยทีส่าํคญัคอื แรงงานคนและพนักงาน

ขาย อตุสาหกรรมน้ีตองใชแรงงานคนและพนักงานขายเปน

หลัก เพราะตองใชแรงงานคนทกุกระบวนการผลติและตอง
มีพนักงานขายท่ีเกง ดวยเหตุนี้บุคลากรในอุตสาหกรรมน้ี

จึงเปนสวนสําคัญที่สุดท่ีจะชวยใหดําเนินกิจการตอไปได
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 2. ผลการวเิคราะหองคกรโดยใช (Five Forces 

Model) 

   การวิเคราะหสภาพการแขงขันและปจจัย

กดดันอื่นๆในการดําเนินงานของกิจการสามารถใช Five 

Forces Model ของ Michael E. Porter (Michael E. 

Porter, 1980) ในการวิเคราะหไดดังนี้

  1.  แรงท่ีเกิดจากภาวะคุกคามของคูแขงขัน

รายใหม

   ในปจจุบันมีผูแขงขันรายใหมเขามาใน

อุตสาหกรรมมาก ความตองการสวนแบงตลาดและ

ทรัพยากรของผูมาใหมจะคุกคามตอผูประกอบการที่มีอยู

เดมิทนัท ีการคุกคามของผูเขามาใหมจะขึน้อยูกบัอปุสรรค

การเขามาและการตอบโตจากคูแขงขันท่ีมีอยูเดิม ซึ่งการ

เขามาในอุตสาหกรรมน้ันเขาไดงายทําใหการแขงขันท่ีสูง

มาก อยางไรกต็ามการเขามาของผูประกอบการรายใหมถอื

เปนภาวะคุกคามในการทําธุรกิจ ซึ่งอุปสรรคในการเขา

มายังอุตสาหกรรมหลังคาเหล็ก คือ การสรรหาบุคลากรที่

มีความเช่ียวชาญและเงินทุน เปนตนดวยเหตุผลดังกลาว

นํามาซึ่งปจจัยที่จะกระตุนแรงผลักดันดังนี้

   - ความตองการเงินทุน คาใชจายท่ีเกิด

ขึ้นในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กมีสูงมาก จําเปนตองมีเงิน

ทุนหมุนเวียนอยูเสมอเพราะเปนสินคาที่ใชตนทุนในการ

ผลิตสูง อีกทั้งยังมีคาแรงใหบุคลากรแตละฝายและคา

เครื่องจักรในการดําเนินงาน ดวยเหตุนี้ผูเขามาใหมจึงตอง

มีเงินทุนหรือแหลงเงินทุนที่แข็งแกรงพอใหดําเนินธุรกิจ

ตอไปได 

   -  ตนทุนการเปล่ียนผูขายตนทุนของ
ลกูคาทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นผูขายจากรายหนึง่ไปสูผูขาย

อกีรายหนึง่ซึง่เปนอุปสรรคอกีอยางหนึง่ทผีูเขามารายใหม

ตองเผชญิโดยเฉพาะหากตนทุนในการเปลีย่นผูขายสูงผูเขา
มาใหมตองเสนอคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินคาที่โดด

เดนทําใหลูกคาตัดสินใจวาคุมคาที่จะเปลี่ยนมาซ้ือของ

ผูเขามาใหมได 

   -  ขอเสยีเปรยีบทางตนทนุทีไ่มขึน้อยูกบั

ขนาดผูเขาใหมอาจมีขอเสียเปรียบตอผูประกอบการท่ีอยู

ในตลาดเดิมท่ีมีปจจัยในการดําเนินงานท่ีเปนจุดแข็งและ

สงเสริมศักยภาพขององคกรและมีโอกาสอันเอ้ืออํานวย

จากสิง่แวดลอมอืน่นอกจากนีก้ารไดเปรยีบทางตนทุนทีไ่ม

ขึ้นกับขนาดคือการมีประสบการณหรือการเรียนรูเพ่ิมขึ้น

โดยหลายองคกรจะมีการเรียนรูเมื่อธุรกิจมีประสบการณ

และมีการเรียนรูมากขึ้นยอมทําใหเกิดความผิดพลาดนอย

ลงและทราบความตองการของตลาดมากขึน้ซ่ึงสรางความ

เชื่อถือตอลูกคาดวยดังนั้นผูเขาใหมที่มีประสบการณนอย

ยอมเสียเปรียบและตองเสียคาใชจายมากกวาจะสรางสม

ประสบการณและความเชื่อถือ

 2. แรงที่เกิดจากการแขงขันของคูแขงขันใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน 

  อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

หลังคาเหล็กยังคงเพ่ิมขึ้นอยูเรื่อยๆจึงทําใหการแขงขัน

ภายในอุตสาหกรรมสูงมากเนื่องจากมีคูแขงขันภายใน

อุตสาหกรรมเดียวกันคอนขางมาก ลูกคามีทางเลือกมาก 

ผูประกอบการตองนํากลยุทธตางๆมาปรับใชอยูเสมอเพื่อ

เปนการพฒันาศกัยภาพและความนาสนใจของตนเองและ

ใชเปนการเรียกลูกคาเพ่ือเพิ่มยอดขาย เชน การนําเสนอ

เกี่ยวกับสินคา การสรางภาพลักษณที่ดี เปนตน

  สภาพการแขงขันระหวางผูประกอบการใน

อตุสาหกรรมเดียวกัน การดําเนินการของคูแขงขันรายหน่ึง
จะมีผลกระทบตอคูแขงขันรายอ่ืนอยูเสมอ และอาจจะ

ทําใหเกิดการตอบโตของสภาพการแขงขันระหวางองคกร
ธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันไดโดยการแขงขันใน

อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนมาจากการริเร่ิมเปล่ียนแปลงการ

ดาํเนนิงานของตนเพ่ือตองการใหรบัความไดเปรยีบและผล

ประโยชนเหนือกวาผูประกอบการอ่ืนๆในอุตสาหกรรมซ่ึง

กอใหเกดิผลกระทบตอผูประกอบการอืน่และอาจทาํใหเกดิ

การตอบโตซึ่งความรุนแรงของการแขงขันมีปจจัยที่
เกี่ยวของดังนี้

  -  จาํนวนและดุลยภาพของคูแขงขนัคูแขงขนั

ทีม่อียูในอตุสาหกรรม จะมอีาํนาจและศกัยภาพแตกตางกนั

ตั้งแตที่มีอํานาจมากวาเทาเทียมกันหรือนอยกวาเมื่อ

คูแขงขนัมกีารเพิม่จํานวนมากขึน้ผูประกอบการแตละราย
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ยอมมีการพัฒนากลยุทธใหมๆ และคุณภาพที่ดีของงาน

หลังคาเหลก็ออกมาตอสูแขงขนัเพือ่สรางความไดเปรียบใน

การแขงขันใหตนเองซึ่งยิ่งกอใหเกิดการตอสูแขงขันกัน

รุนแรงยิ่งขึ้น

  -  อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมนอกจาก

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมจะเปนโอกาสใหแก

ธุรกิจแลวยังเปนการดึงดูดผูประกอบการรายใหมเขาสู

อุตสาหกรรมแตถาหากอุตสาหกรรมมีอัตราเจริญเติบโต

ธรุกจิกจ็ะไมสามารถเพิม่การเตบิโตของยอดขายและกาํไร

ขึน้ตลอดจนสงผลใหตองแยงยอดขายมาจากคูแขงขนัซึง่จะ

ทําใหการแขงขันมีความรุนแรงขึ้น

  -  อุตสาหกรรมหลังคาเหล็กในตลาดไมมี

ความแตกตางในทางรูปลักษณ ทําใหการแขงขันใน

อุตสาหกรรมหลังคาเหล็ก คือการพยายามลดตนทุนและ

ตั้งราคาใหตํ่ากวาคูแขงขันเพราะลูกคาก็จะเลือกซื้อที่

ราคาต่ํากวาซึง่กอใหเกดิการแขงขันดานราคาหรอืสงคราม

ราคาซึ่งการตัดราคาก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเชนกัน

  -  ความหลากหลายในกลยุทธของคูแขงขันคู

แขงขันแตละรายก็จะมีลักษณะเฉพาะของตน ซึ่งบางครั้ง

อาจกอใหเกิดการทาทายกันโดยไมรูตัวซึ่งจะทําใหการ

แขงขันรุนแรงยิ่งขึ้น

 3.  แรงท่ีเกดิจากภาวะคกุคามของสนิคาทดแทน 

  สินคาทดแทนเปนสินคาหรือบริการ ที่

สามารถนาํไปใชตอบสนองความตองการของผูบรโิภคแทน

สินคาหรือบริการอื่นไดเชนเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซึ่ง

สินคาทดแทนในภาคอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กคือหลังคา

ลอนคู หลังคาพลาสติก เปนตน

 4.  แรงที่เกิดจากอํานาจตอรองของผูซื้อ 
  การตอรองของลูกคาในอุตสาหกรรมหลังคา

เหล็กมีสวนในการผลักดันใหผูประกอบการตองปรับราคา

ตํ่าลงและพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหดีขึ้น
โดยลูกคาจะมอีาํนาจการตอรองสงูเนือ่งจากในอตุสาหกรรม

หลังคาเหล็กมีผูประกอบการจํานวนมาก ทําใหลูกคา

สามารถเลือกซื้อไดตามความตองการ คือใครใหราคาถูก

ที่สุด ก็จะเลือกซื้อที่นั้น

 5.  แรงที่เกิดจากอํานาจตอรองของผูปอนปจจัย

การผลิต

  ในอตุสาหกรรมหลังคาเหล็กผูปอนปจจัยการ

ผลิตมีอํานาจตอรองนอยหรือไมมีเลยเน่ืองจากราคาของ

วัตถุดิบขึ้นหรือลง ขึ้นอยูกับสภาวะของเศรษฐกิจ 

 2. ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายในเพื่อ

วางแผนกลยุทธ โดยใชเครื่องมือดังตอไปนี้

  2.1 การจัดการสมัยใหมตามกรอบแนว

ความคดิของแมคคินซีย (McKinsey 7s Framework) ของ 

ดร.โธมัส เจ ปเตอรส และโรเบิรต เอช วอเตอรแมน 

(Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, 1982)
  (1) กลยุทธ (Strategy)

   จากการดําเนินกิจการของหางหุนสวน

จํากัด โฮมหลังคาเหล็ก ที่ผานมาน้ันผูประกอบการยังไม

ไดมกีารวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธทีช่ดัเจนวาองคกร

ของตนเองมีเปาหมายการดําเนินการอยางไร หรือมี

แนวทางในการปฏิบัติอยางไร รูเพียงดําเนินการตาม

สถานการณปจจุบันท่ีเกิดขึ้นเพ่ือใหสามารถดํารงกิจการ

ใหดําเนินตอไปไดเพียงเทานั้น รวมถึงยังไมไดนํากลยุทธ

ใดมาประยุกตใชกับองคกรท่ีชัดเจน ทําใหไมสามารถ

กําหนดทิศทาง และพัฒนาขอไดเปรียบในการแขงขันที่

องคกรมีอยูมาใชในการแขงขันกับธรุกิจเดียวกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  (2) โครงสราง (Structure)

   หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก ได

มีการแบงหนาที่ตามความถนัดหรือความสามารถของ
บุคลากรไดดังภาพท่ี 1
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   ถึงแมวาการบริหารของหางหุนสวน

จาํกดั โฮมหลังคาเหล็ก มกีารบริหารแบบเจาของคนเดียว 

แตในกระบวนการทํางานผูประกอบการก็ไดกําหนด

ตําแหนงของบุคลากรไวดังภาพที่ 6เพ่ือใหการทํางานไม

หยุดชะงักหากผูบริหารไมอยูหรือเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ 

บคุลากรก็ยงัสามารถดําเนนิการในหนาทีข่องตนตอไปได 

  (3) ระบบการปฏิบัติงาน (System)

   รูปแบบการนําหรือการบริหารของผูนํา

หรือผูบริหารคือ เปนการบริหารงานแบบเถาแกลูกนอง 
แตใหความสําคัญเสมือนบุคลากรเปนคนในครอบครัว

เดียวกัน ใหโอกาสบุคลากรไดแสดงความสามารถและ
ความคิดเห็นอยางเต็มที่และเม่ือมีปญหาในการทํางาน

หรือปญหาสวนตัวก็มาปรึกษาไดโดยตรงกับผูบริหาร 
เปนการสรางขวญักาํลงัใจและใหความจรงิใจกบับคุลากร 

เพือ่ใหบคุลากรทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ มกีารฝกฝน

ใหบุคลากรมีทักษะความชํานาญในการทํางาน และใช

เคร่ืองมือในการปฏิบตัิงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดขอ

ผดิพลาดในการทํางานอยางนอยท่ีสดุและเพ่ือประสิทธภิาพ
สงูสดุในการทาํงานโดยการจดัอบรมพเิศษโดยหวัหนาชาง

และผูบริหารเพื่อถายถอดความชํานาญ สรางความสนิท
สนมเพื่อลดความตรึงเครงในการปฏิบัติงาน

  (4)  บุคลากร (Staff)

   หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก ไม

หยุดหรือจํากัดบุคลากรท่ีตองการเขามาสมัครทํางาน ซึ่ง

ผูบริหารยังคงตองการบุคลากรอีกไมจํากัดจํานวน ทั้งนี้

บุคลากรทุกคนตองมีความสามารถในการทํางาน การใช

เคร่ืองมือชางประเภทตางๆ หากบางอยางที่มีความเส่ียง

หรือเปนอันตรายจะใหปฏิบัติโดยชางที่ชํานาญการที่สุด

เทานั้น ในการทํางานนี้บุคลากรตองมีความอดทนตอ

สภาวะแวดลอมไดด ีเพราะเปนงานทีต่องใชพละกาํลงัและ
ความระมดัระวงั ดวยเหตุนีผู้บรหิารจาํเปนตองเลง็เหน็ถงึ

ความสุขในการทํางานของบุคลากรเพราะมีผลตอ

ประสิทธิภาพและระยะเวลาในการทํางาน จึงตองมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก 

  (5) ทักษะ (Skill)

   ทักษะความเช่ียวชาญของบุคลากรใน

การปฏบิตังิานในอตุสาหกรรมนัน้มีความสาํคญัเปนอยาง

มาก เพราะเปนงานที่มีความเสี่ยงตองใชความเชี่ยวชาญ

และระมัดระวังเปนอยางสูง โดยบุคลากรท่ีเขามาใหมจะ

ตองทําการฝกการใชอุปกรณพื้นฐานใหมีความชํานาญ
ภายในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อมีความชํานาญหัวหนา

เจาของ หจก. โฮมหลังคาเหล็ก
(คุณชัยวุฒิ เมธาวีศิริกุล)

ผูจัดการทั่วไป
(คุณแทนไท ไชยสาร)

แผนกตางๆ

ฝายผลิต ฝายจัดสง เสมียน พนักงานขาย แมบาน

ภาพท่ี 1 โครงสรางองคกรของหางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก
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ชางถึงจะแนะนําการใชอุปกรณที่ใชยากและมีความเปน

อันตรายมากข้ึน ทั้งนี้ผูประกอบการจะแนะนําอุปกรณ

ปองกนัอนัตรายตางๆใหกอนเขาทาํงานเสมอเพ่ือลดอนัตราย

และอบุตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้กบับคุลากรหลังจากนัน้ผูบรหิาร

จะใหแยกไปทาํงานในสวนทีบ่คุลากรนัน้ๆชาํนาญการและ

ทําไดดีที่สุด

  (6)  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)

   หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก 

เปนการบริหารงานแบบเถาแกลูกนอง ดังนั้นผูบริหารจะ

เปนผูสั่งการโดยมีผูจัดการควบคุมการทํางานตออีกที ซึ่ง

หนาท่ีของแตละบคุคลผูประกอบการจะเปนคนพิจารณา

ชํานาญหรือความสามารถจากผลงานท่ีทําและแบงใหไป

ทํางานตามความถนัด เพื่อความรวดเร็วในกระบวนการ

ผลิตและเพื่อความเปนระบบ

  (7)  คานิยมรวม (Shared Values)

   มุงสรางผลงานท่ีมคีณุภาพและประสิทธิภาพ 

มีความซื่อสัตย รักในการทํางาน สรางความพึงพอใจแก

ลูกคา และบุคลากรพัฒนาความรูจากเทคโนโลยีใหมๆ

และวิธีการใหมๆ เพื่อนํามาปรับใช
  2.2 การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและ

ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)

   จากการวิเคราะหบทสัมภาษณของ

ผูประกอบการหางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก และ

ลูกคา สภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร 

ทาํใหผูศกึษาสามารถวิเคราะหจดุแขง็ จดุออน โอกาสและ

อุปสรรคของหางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก ไดดังนี้

ตารางที่ 1  การวิเคราะหสถานการณจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)

-  มีประสบการณมายาวนาน

-  นําเขาวัตถุดิบไดถูก (บริษัทแมเปนผูนําเขาแผนเหล็ก)

-  มีตนทุนที่ตํ่า

-  บริการจัดสงฟรีในระยะ 20 กิโลเมตร

จุดออน ( Weaknesses)

-  มีสาขาเดียวในขอนแกน

-  ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ

โอกาส (Opportunities)

-  ความนิยมในการใชแผนหลังคาเหล็กเพิ่มมากขึ้น

-  ภาวะเศรษฐกิจในขอนแกนเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง

ภาวะคุกคาม (Threats)

-  การขึ้นลงของตนทุนที่ไมคงที่
- กฎหมายดานภาษีนําเขาวัตถุดิบ

 จุดแข็ง (Strengths)
 1.  อยูในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กมายาวนาน 

เพราะครอบครัวทําธุรกิจนี้มายาวนานจึงมีประสบการณ
สูง และไดมาเปดสาขาที่ขอนแกนในเวลาตอมา 

 2. บริการจัดสงรวดเร็วหางหุนสวนจํากัด โฮม

หลังคาเหล็ก (สาขาขอนแกน) ดวยมาตรฐานการจัดสง

แนนอนจะมีการบริการจัดสงที่รวดเร็วเมื่อมีลูกคามาสั่ง

สินคา

 3.  มีตนทุนที่ตํ่า การส่ังซื้อวัตถุดิบสามารถตอ
รองกับโรงงานขายแผนเหล็กแปรรูปได โดยการสั่ง

แผนเหล็กผานสาขาใหญ สั่งทีละหลายๆตัน จึงทําให
ตนทุนถูกกวาคูแขง

 4. บริการจัดสงฟรี ทางหางหุนสวนจํากัด โฮม

หลงัคาเหล็ก (สาขาขอนแกน) มีการจัดสงฟร ีโดยทีล่กูคา
ตองอยูในจังหวัดขอนแกน โดยรัศมีไมเกิน 20 กิโลเมตร 

นับจากที่ตั้งของราน หากลูกคาเกินระยะทางที่กําหนด 
ทางรานจะคิดคาจัดสงตามระทางท่ีเปนจริง
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 จุดออน ( Weaknesses)

 1. มีสาขาเดียวในขอนแกนเมื่อเทียบกับคูแขง 

เชน รานหลังคาเหล็ก ตรารถถัง มีมากกวา 5 สาขาใน

จังหวัดขอนแกน เปนตน

 2.  ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ

 โอกาส (Opportunities)

 1. ความนิยมในการใชแผนหลังคาเหล็กเพ่ิมมาก

ขึ้นแผนหลังคาเหล็กไดรับความนิยมอยางมาก และมี

บทบาทสําคญัในอุตสาหกรรมวัสดหุลงัคา หลงัคาเหล็กได

เขามาแทนท่ี หลังคาสังกะสี หลังคาคอนกรีตหรือหลังคา

กระเบ้ืองแบบเดิมอยางมากเพราะหลังคาเหล็กรปูลกัษณ

ที่สวยงามสั่งรูปแบบไดตามความตองการ ทนทานและ

สวยนานกวาหลังคาสังกะสี มีนํ้าหนักเบา เปนตน

 2.  ภาวะเศรษฐกิจในขอนแกนเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ทําใหความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้น จากปจจุบัน
จงัหวดัขอนแกนมกีารเจรญิเตบิโตของธรุกจิ อสงัหารมิทรพัย
อยางรวดเร็ว เชน คอนโดมิเนียม บานจัดสรร เปนตน จึง

ทําปริมาณความตองการใชหลังคาเหล็กเพ่ิมมากขึ้นไป

จากเดิม

 อุปสรรค (Threats)
 1.  การขึน้ลงของตนทุนทีไ่มคงท่ีทาํใหผูประกอบการ
ตองปรับราคาอยูตลอดเวลา เพื่อแขงกับคูแขง

 2. กฎหมายดานภาษีนําเขาวัตถุดิบสงผลตอ

ตนทนุอยางมาก เนือ่งจากวัตถทุีน่าํมาทําเปนหลังคาเหล็ก

ตองนําเขามาจากตางประเทศเปนสวนมาก

 3. กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจของ
หางหุนสวนจํากัดโฮมหลังคาเหล็ก

  3.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย  

และปจจัยความสําเร็จ
   จากการวเิคราะหจดุแข็ง จดุออน โอกาส 

และอุปสรรคของหางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก จน

นาํมาซึง่กลยทุธเชงิรกุ กลยทุธเชงิปองกนั กลยทุธเชงิแกไข
และกลยุทธเชิงรับ ดังกลาวมาแลวของตนนั้น ทําใหผู

ศึกษาสามารถวางแผนกลยุทธเพื่อใหหางหุนสวนจํากัด 

โฮมหลงัคาเหลก็ พฒันาไปอยางยัง่ยนืและเปนแนวทางใน

การแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนิน

กิจการไดดังตอไปนี ้

ทิศทางและเปาหมายขององคกร
 วสิยัทศัน หางหุนสวนจาํกดั โฮมหลงัคาเหลก็ จะ

เปนผูนําดานอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กในดานคุณภาพที่

ดทีีส่ดุ ราคาถูก ใสใจทุกรายละเอียดและตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด

 พันธกิจ 

 สรางงานทีม่คีณุภาพทีด่ ีราคาถกู เพือ่ตอบสนอง

ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา

 มุงสรางฐานลูกคาใหมากข้ึนทุกๆเดือน

 พัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยาง

ไมหยุดยั้ง

 สรรสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและใสใจใน

รายละเอยีดในการทาํงานและตอบสนองไดทนัตามความ

ตองการของลูกคา

 เปาหมาย 

 สรางชื่อเสียงจากการขยายฐานลูกคาใหไดมาก

ที่สุดในระยะเวลา 1 ป (1 สิงหาคม 2557 – 1 สิงหาคม 

2558) โดยการทํางานท่ีเชียวชาญของพนักงานขายและ

การประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุ สังคมออนไลนและ

ปายโฆษณา แลวทาํการวดัผลการเพิม่จาํนวนลกูคาทีเ่พิม่ข้ึน

ในแตละเดือน โดยเริ่มทําการรวบรวมขอมูลลูกคาทันที

หลังการทําการโฆษณา
 การปรบัปรงุกระบวนการทํางานใหมคีวามทันสมยั 

รวดเร็ว และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาจาก

การทํางานอยางเปนระบบ โดยการเปดโอกาสใหบคุลากร

แสดงความคิดเห็นรวมในกระบวนการดําเนินการตางๆ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 บุคลากรทํางานดวยความสุข โดยการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางานและการดําเนินชีวิตของ
บุคลากร แลวทําการวัดผลโดยการตรวจสอบระยะเวลา

ในการทํางาน 1 เดือน
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 วัตถุประสงค

 สรางงานทีม่คีณุภาพทีด่ ีราคาถกู เพือ่ตอบสนอง

ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา

 มุงสรางฐานลกูคาใหกระจายออกไปใหมากท่ีสดุ

 พัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยางไม

หยุดยั้ง

 3.2 กําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ

  กลยุทธที่ 1 เพิ่มสวนแบงตลาด

  แนวคิด การเพิ่มพนักงานขายและอบรม

ฝกฝนทักษะในการขายใหเชี่ยวชาญเพื่อโนมนาวลูกคา

  วิธีการ จัดอบรมและสรางประสบการณให

พนักงานขายใหมโดยการจับคูกับพนักงานขายเดิมที่มี

ทักษะและความเช่ียวชาญ

  ผลที่คาดวาจะไดรับ คาดวาจะไดรับสวน

แบงตลาดเพ่ิมขึ้นจากการมีพนักงานขายเพ่ิมขึ้นและชวย

ใหบุคคลากรเดิมกับบุคคลากรใหมสนิทสนมกันมากขึ้น

  ผลท่ีเกิดจากการใชกลยุทธผูประกอบการ

ตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงานขาย

  กลยุทธที่ 2 สรางตัวแทนจําหนาย

  แนวคิด ติดตอใหรานวัสดุกองสรางเปน
ตัวแทนจําหนายเราโดยไมตองสตอกสินคาและไมมี

คาใชจายใดๆ
  วธิกีาร เราจะตดิตอกบัรานวสัดหุลงัคาเหลก็

ตางๆในพ้ืนท่ีใกลเคยีงโรงงาน โดยใหพนักงานขายของเรา

ไปขอใหแตละรานเปนตัวแทนจําหนายใหโดยไมตอง

สตอกสินคา แคนําตัวอยางสินคาไปจัดวางท่ีราน เม่ือมี

ลกูคามาซ้ือของท่ีรานก็สัง่ของมาท่ีโรงงานและทางโรงงาน

จะจัดสงสินคาไปใหที่รานและใหราคาสงแกรานวัสดุ
หลงัคาเหลก็ตางๆ ใหแตละรานไปเพิม่กาํไรเอาเอง ในสวนนี้

ตัวแทนจําหนายของเราไมตองเสียคาใชจายใดๆ และเรา

จะสงสินคาใหถึงรานฟรีๆโดยไมมีคาจัดสง

  ผลที่คาดวาจะไดรับ มียอดขายเพิ่มขึ้นเปน

ทวีคูณ โดยเราไมตองหาลูกคาเอง

  ผลทีเ่กดิจากการใชกลยทุธ เราตองใชรถสง

ของเพ่ิมขึน้ เพราะหากมีออเดอรเขามาเยอะๆ พรอมๆกัน

แลวเราสงของใหไมทันจะทําใหรานวัสดุหลังคาเหล็กสง

ของใหลกูคาชาเชนกัน อาจทาํใหรานคาหนัไปเปนตวัแทน

จําหนายของโรงงานอื่นที่เร็วกวา

  กลยุทธที่ 3 สรางสิ่งแวดลอมในการทํางาน

  แนวคิด คือ การปรับปรุงสภาพแวดลอมใน

การทํางาน เนื่องจากการสังเกตการของผูศึกษาตลอด

ระยะเวลาในการศึกษาพบวา บุคลากรมีความเบื่อหนาย 

ไมมีความกระตือรือรน หยุดพักระหวางการทํางานบอย 

สีหนาเครงเครียด ทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไป

ดวยความตรึงเครียด การทาํงานจงึเปนไปดวยความลาชา 

จงึทาํใหผูศกึษาคดิกลยทุธในการปรบัปรงุสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ดังนี้

  วิธีการ

  - เพิ่มชุดเครื่องเสียงเพ่ือเปดเพลงในชวง

เวลางาน

  - บริการเคร่ืองดื่มชูกําลัง นํ้าอัดลม ทุกวัน

  - เพิ่มเวลาพัก 5 นาทีในชวง 15.00 น.

  - จัดเล้ียงสังสรรคทุกวันจายเงินเดือน

  จัดรูปแบบตําแหนงการปฏิบัติงานออกเปน

สวนๆอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีความ

สําคัญตอกระบวนการน้ันๆ มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

และจะสงผลใหกระบวนการในการทํางานมีความเปน
ระบบมากยิ่งขึ้น

  กลยุทธที่ 4 เปดสาขาใหม

  แนวคิด ในอีก 5 ปขางหนา หางหุนสวน

จํากัดจะเปดสาขาที่ 2 ในจังหวัดจอนแกนเพื่อขยาย
กิจการใหโตมากขึ้น  

  วิธีการ วางแผนขยายสาขาใหมในอนาคต 

หาทําเลท่ีตั้งที่เหมาะสม
  ผลที่คาดวาจะไดรับ จะทําใหหางหุนสวน

จาํกัด โฮมหลังคาเหล็ก มคีวามไดเปรียบเชิงปริมาณมากข้ึน 
มีสวนแบงตลาดเพ่ิมขึ้น
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  ผลที่เกิดจากการใชกลยุทธ 

ผูประกอบการจะตองเสียคาใชจายจาํนวนมากในการเปด

สาขาที่ 2

  กลยุทธที่ 5 สรางตลาด

  แนวคิด การโฆษณาไปยังอําเภอใกลเคียง

ตางๆท่ีมีฐานลูกคาอยูเดิมดวยสปอตวิทยุ ออกแบบปาย
ใหเดนชดัและดูสดุดตา และเว็บไซตเพ่ือสรางความประทับใจ

ในคุณภาพใหกลุมลกูคาเปาหมายรับรูถงึคณุภาพของการ

ทํางานแลวเกิดความประทับใจ เพ่ิมเติมจากการบอกตอ

แบบปากตอปาก เสริมสรางความเชื่อมั่นใหลูกคา  

  วิธีการ ทําการออกแบบเว็บไซต ออกแบบ

ปายและสปอตวิทยุโดยทําการขอคําแนะนําจากผู

เชี่ยวชาญในการออกแบบส่ือโฆษณา

  ผลท่ีคาดวาจะไดรบั ทาํใหหางหุนสวนจาํกดั 

โฮมหลังคาเหล็ก มีตําแหนงทางการตลาดที่มั่นคง มีฐาน

ลกูคาเพ่ิมขึน้และเปนกลยุทธทีช่วยในการตัดสนิใจซ้ือของ

กลุมลูกคาเปาหมายไดงายขึ้น

   ผลทีเ่กดิจากการใชกลยทุธ สรางตลาด หาก

ทําการโฆษณาออกไปแลวเกิดการซ้ือจํานวนมากในเวลา

เดียวกัน จะทําใหเกิดการทํางานไมทนั สรางความไมพอใจ

ใหลูกคาได

อภิปรายผล
 จากกลยทุธในการพฒันาธรุกจิหางหุนสวนจาํกดั 

โฮมหลังคาเหล็ก โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

วตัถปุระสงค เปาหมาย และแผนทํากจิกรรมตางๆท่ีกลาว

มาท้ังนีเ้พือ่ใหหางหุนสวนจาํกัด โฮมหลังคาเหลก็ สามารถ

ดําเนินงานตามพันธกิจอันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กําหนดไวเนื่องจากสภาพแวดลอมของ

อุตสาหกรรมหลังคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด

เวลาซ่ึงอาจกอใหเกดิโอกาสหรืออปุสรรคตอผูประกอบได 
จงึจาํเปนตองพจิารณาสภาพแวดลอมภายในขององคการ 

เพื่อหาจุดแข็งหรือจุดออนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยง

จากอุปสรรคหรือใชประโยชนจากโอกาสท่ีมีอยูนั้นได จึง

เกิดเปนกลยุทธตางๆท่ีกลาวมาแลวขางตน เพ่ือแกปญหา

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความเบื่อหนาย ตนทุนไมคงที่ 

ทาํใหกจิการเกดิความลาชาเปนอยางมาก ลกูคาเกิดความ

สับสนเมื่อเปรียบเทียบราคาของหางหุนสวนจํากัด โฮม

หลังคาเหล็ก และผูประกอบการรายอื่น

 ผลการวิจยัพบวาแนวทางในการแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นนํามาซ่ึงกลยุทธตางๆไดแก กลยุทธที่ 1 

เพิ่มสวนแบงตลาด คือการเพิ่มพนักงานขายและอบรม

ฝกฝนทักษะในการขายใหเช่ียวชาญเพ่ือโนมนาวลูกคา 

กลยุทธที่ 2 สรางตัวแทนจําหนาย คือติดตอใหรานวัสดุ

กองสรางเปนตัวแทนจําหนายเราโดยไมตองสตอกสินคา

และไมมคีาใชจายใดๆ กลยทุธที ่3 สรางสิง่แวดลอมในการ

ทํางาน คือการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
กลยุทธที ่4 เปดสาขาใหม คอืในอกี 5 ปขางหนา หางหุนสวน
จํากัดจะเปดสาขาท่ี 2 ในจังหวัดจอนแกน กลยุทธที่ 5 

สรางตลาด คือทําการออกแบบเว็บไซต ออกแบบปาย

และสปอตวิทยโุดยทาํการขอคําแนะนําจากผูเชีย่วชาญใน

การออกแบบสื่อโฆษณา

 จากการกําหนดกลยุทธดังกลาวจะเปนแผนท่ี

ทาํใหองคกรอยูรอดในระยะยาวและไดเปรยีบการแขงขนั

ในตลาด รักษาฐานะทางการบริหารและการแขงขันให

เหนือกวาองคกรอื่นและดํารงอยูในธุรกิจนั้นตลอดไป 

สอดคลองกับแนวคิดการวางแผนกลยุทธและการจัดการ
เชิงกลยุทธที่ไดศึกษามา และจากการศึกษาพบวาการ

ดําเนินงานของบุคลากรในองคกรนั้นเล็งเห็นถึงความ

สาํคญัของความสัมพนัธระหวางบคุคล สภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติงาน ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

สุดทายคือผลตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของที่ผูศึกษาไดนํามาเปน

ตวัอยางในการทาํการศกึษาเกีย่วกับบคุลากรในหางหุนสวน

จํากัด โฮมหลังคาเหล็ก
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ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 ในการศึกษาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ

หางหุนสวนจํากัด โฮมหลังคาเหล็ก ผูศึกษาพบขอจํากัด

ในการเก็บขอมลูของคูแขงขันในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็ก 

จึงไมสามารถนําผลการดําเนินการของคูแขงขันมาแสดง
ในการศกึษานีไ้ด ทาํไดเพยีงการคาดการณจากสภาวการณ

ที่มองเห็นจากภายนอกเทานั้น

  1.2 จากการศกึษาอตุสาหกรรมหลงัคาเหลก็

ทําใหผูศึกษาทราบวาธุรกิจนี้มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอีก

มากและเปนธุรกจิทีน่าจบัตามอง แตทัง้นีท้ัง้นัน้ผูประกอบ

การควรมีการเรงฝกบคุลากรใหมคีวามชํานาญเพ่ิมขึน้อกี

เร่ือยๆ จะไดไมประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรและการ

ทํางานลาชา

 2.  ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจสง

ผลตอความผูกพันตอองคการและแรงจูงใจในการทํางาน 

โดยนําตัวแปรอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้มา

ทําการศึกษาเพิ่มเติม เชน ภาวะผูนําของผูบริหาร ดาน

สภาพการทํางาน ดานการพฒันาทรพัยากรมนษุย เปนตน 

ซึ่งจะเพิ่มพูนความรูอันจะเปนประโยชนในการนําไป
พฒันาการทํางานของบุคลากรในองคการใหมปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้นตอไป

  2.2 ควรมีการวิจัยแบบตอเน่ืองในองคกร 
เพื่อเปนการสํารวจปญหา ประเมินผลการทํางานสําหรับ

เปนขอมูลการปรับปรุงใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการ

ทํางาน และมีความผูกพันตอองคการที่ดีขึ้นตอไป

กิตติกรรมประกาศ
 รายงานการศึกษาอิสระในครั้งนี้สามารถสําเร็จ

ลลุวงไปดวยดี เพราะไดรบัความกรุณา และความชวยเหลือ

อยางดียิ่งจาก อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย

บุญทรัพย ไวคํา ที่ไดกรุณาเปนอาจารยที่ปรึกษาให

คาํแนะนํา ขอเสนอแนะ สละเวลาสวนตวั ชวยแกไขปญหา

ในการวเิคราะหขอมลู และปญหาทีเ่กดิขึน้ในทกุๆ ขัน้ตอน

ของการทํางาน จนเกิดความถูกตองครบถวนสมบูรณ 

ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนกระท่ังเสร็จ รวมถึงไดถายทอด

ความรูความสามารถท้ังประสบการณทีเ่ปนประโยชนอยางย่ิง

ในการทํารายงานศึกษาอิสระเลนนี้ ทั้งนี้ผูศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลกัสตูร

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ในมหาวทิยาลัยบณัฑติศึกษาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน ที่ใหความกรุณา

อบรม สั่งสอน ใหความรูแกผูศึกษาเปนอยางดี เพื่อจะได
มคีวามรูความสามารถในการศึกษา อนักอใหเกิดประโยชน

ตอสวนรวมและประโยชนในการนํามาประยุกตใชในการ

ทํารายงานการศึกษาอิสระนี้

 ขอขอบพระคุณทานประธานกรรมการและ
คณะกรรมการสอบการศกึษาอสิระในครัง้นี ้ทีไ่ดเสยีสละเวลา

อนัมคีาใหคาํแนะนําและแนวคิดในการปรับปรุงแกไขเพ่ือ

ใหรายงานการศกึษาอสิระฉบบันีม้คีวามสมบรูณยิง่ขึน้ ขอ

ขอบคุณผูทีอ่ยูเบือ้งหลังความสําเรจ็ทีม่สีวนชวยเหลือกบั

การศึกษาอิสระในครั้งนี้ทุกทาน ที่ทําใหการศึกษาอิสระ

ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี

 คณุประโยชนและคุณคาของการศกึษาอสิระฉบับนี ้
ขอกราบระลึกถึงพระคุณของคุณพอคุณแม ที่ใหการ

สนับสนุนชวยเหลือใหคําแนะนําและใหกําลังใจในการ

ทําการศึกษาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ทายที่สุดนี้ 

ผูศกึษาขอมอบคณุคาใดๆ ทีเ่ปนการศกึษาอสิระฉบบันีพ้งึ

มีเปนคุณูปการแกผูประกอบการและผูสนใจศึกษาสืบไป 

ขอบกพรองที่มีนั้นผูศึกษาขอนอมรับดวยความเคารพ ณ 

โอกาสนี้ดวย
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