การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

กลยุทธ์ ในการเพิม่ ยอดขายเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ งบ้ าน ทีอ่ เิ กีย สาขาบางใหญ่
Strategies for Increasing Sales Volume of Furniture and Home Decoration
at IKEA Bang Yai Store
ภวิตา ศรีรัตนะ1 และพีรพงษ์ ฟูศิริ2
1

นิสิตปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, sri.vita05@gmail.com
2
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ.กรุ งเทพฯ 10400

--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการเพิม่ ยอดขายเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน อิเกีย
สาขาบางใหญ่ ที่จะสามารถเรี ยนรู ้ผลการศึกษาที่มีความสําคัญต่อการบริ หารธุรกิจและสามารถใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ให้กบั องค์กรได้ โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผูเ้ ยีย่ มชมและผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านที่
อิเกีย สาขาบางใหญ่ จํานวน 385 คน โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่พกั
อาศัยในปั จจุบนั คือ บ้านเดี่ยวและโอกาสที่มาเลือกซื้ อ คือ ทดแทนเฟอร์ นิเจอร์เก่า ดังนั้น จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึง
สามารถกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กบั องค์กรได้วา่ คือ กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นและความแตกต่างเพื่อเป็ นแนวทางการ
แก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อยอดการซื้ อสิ นค้าของกลุ่มเป้ าหมายให้มีจาํ นวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถทํา
ยอดขายให้ได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้และเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ในระยะยาว
คําสํ าคัญ: การเพิม่ ยอดขาย, กลยุทธ์

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the strategies used at IKEA Bang Yai store for increasing the sales
volume of furniture and other home decorations. Additionally, this study's results are significantly crucial for both
business management and strategies used in the organization. This current study employed questionnaires from 385
people, including both visitors and consumers who come to buy furniture and home decoration at IKEA Bang Yai
store. After the participants completed the questionnaires, the data were analyzed by using the W.G. Cochran
formula. The results showed that currently, many customers have detached houses as their accommodation and the
buying opportunity was to replace the old furniture. Thus, the data analysis suggested suitable strategies for the
organization, which is the focus and differentiation strategies, to be strategic solutions for purchasing the target
group and increasing customer numbers. Moreover, in the long term, this helped the organization achieve its sales
target to compete with other competitors.
Keywords: Increasing Sales, Strategy
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1. บทนํา
อิเกียได้กลายมาเป็ นหนึ่ งในแบรนด์เฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งบ้านที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดในโลกโดยขยายสาขากว่า
270 สาขาใน 50 ประเทศทัว่ โลก เปิ ดสาขาแรกในประเทศไทยที่ศนู ย์การค้าเมกาบางนาในเดือนพฤศจิกายน 2554 และ
ได้เปิ ดสาขาที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ า เวสเกตบางใหญ่ เปิ ดในวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีพ้ืนรวม 50,278 ตร.ม.
ถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ณ ตอนนี้ อิเกีย สาขาบางใหญ่ได้เปิ ดมาเป็ นเวลา 1 ปี ครึ่ งและพบกับปั ญหา
หลัก ๆ คือยอดการขายไม่เป็ นไปตามเป้ าที่ต้ งั ไว้เนื่ องจากยอดขายย้อนหลัง 1 ปี ดังข้อมูลตามตารางรายงานยอดขาย
ของห้างสรรพสิ นค้าเฟอร์ เจอร์ และของตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขาบางใหญ่ ในช่วงเดือนกันยายน 2561 – สิ งหาคม ปี
2562 ในตลอดทั้ง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - สิ งหาคม 2562 ได้ต้ งั เป้ ายอดขายไว้ที่ 2,812,000,000 บาท แต่
สามารถทํายอดขายจริ งได้ที่ 1,891,000,000 บาท ซึ่ งการเพิ่มและลดยอดขายของแต่ละเดือนมียอดติดลบสู งสุ ดอยูท่ ี่
-0.18% ทําให้องค์กรไม่สามารถสร้างกําไรให้แก่องค์กรได้ หลังจากเกิดปั ญหานี้ พนักงานทุกแผนกในองค์กรก็ได้
ร่ วมกันแก้ปัญหาในเบื้ องต้นในด้านของการทําโปรโมชั่นต่าง ๆ หรื อการโฆษณาในสื่ อก็ยงั ไม่สามารถแก้ปัญหา
ยอดขายของในแต่ละเดือนให้ถึงยอดขายที่ต้ งั ไว้ได้

ที่มา : ตารางยอดขายในแต่ละเดือนของ อิเกีย สาขาบางใหญ่ (2561-2562)
การศึกษาในครั้งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษากลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน
ที่ อิเกีย สาขาบางใหญ่ จะสามารถเรี ยนรู ้ผลการศึกษาที่ มีความสําคัญต่อการบริ หารธุ รกิ จ และสามารถใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมให้กบั องกรค์ได้
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การทบทวนทฤษฎีและเครื่ องมือในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
- ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้อง
มอบให้แก่ลกู ค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงินลูกค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุณค่า (Value)
ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอ
บริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่นาํ เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณา
ในด้านทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ (Channels)
4. ด้า นส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามสํ า คัญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมี วตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การและเป็ นกุญแจ
สําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
และผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่ าง ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ ตอ้ งมี ค วามสามารถมี ท ัศนคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี
ความคิดริ เริ่ มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทากายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้ างคุ ณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการ
ให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยการเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และ
การให้บริ การที่รวดเร็ ว
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ
ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ วและทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
- ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู ้เรา) รู ้จกั สภาพแวดล้อม (รู ้
เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้
ผูบ้ ริ หารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ จะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้จะเป็ น ประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดกลยุทธ์และกิจกรรม
ดําเนิ นการขององค์กรที่เหมาะสม ต่อไป
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (TOWS Matrix)
TOWS เป็ นเครื่ องมือทางธุรกิจที่ เน้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก ในขณะที่ SWOT จะเน้นทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งเครื่ องมือทั้ง 2 นี้จะให้ผลการ วิเคราะห์ในรู ปแบบของตาราง
Matrix การวิเคราะห์ที่มกั เกี่ยวข้องกับปั จจัยภายนอก โดย TOWS Matrix ช่วยให้คิดเกี่ยวกับปั จจัยที่สามารถติดตาม
และมีผลกระทบต่อโดยตรงจากสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัย คุกคาม) จากสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง
และจุดอ่อน)
จุดแข็งและโอกาส (SO) - วิธีที่สามารถใช้จุดแข็งเพื่อหาประโยชน์ที่ได้เปรี ยบเพื่อสร้างเป็ นโอกาส
จุดแข็งและอุปสรรค (ST) - วิธีที่สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจริ ง
จุดอ่อนและโอกาส (WO) - วิธีการใช้โอกาสที่มีเพื่อเอาชนะจุดอ่อน
จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) – วิธีที่ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
- ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) คิดค้นโดย
Michael E.Porter แบ่งกลยุทธ์ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate – Level Strategies) กําหนด
กลยุทธ์ในภาพกว้างๆ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของบริ ษทั เช่น จะลงทุนเพิ่ม จะลดธุรกิจบางส่ วนอย่างไร จะ
ดําเนิ นงานในระยะยาวอย่างไร 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) เพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันด้วยความสามารถหลักที่มี เช่น กลยุทธ์ผนู ้ าํ ด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง การมุ่งเน้น (ด้านต้นทุนด้าน
ความแตกต่าง) 3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ หรื อ (Functional Strategy) เป็ นส่ วนย่อยที่สุดขององค์กร แต่เป็ นพื้นฐานที่
หน่วยงาน หรื อองค์กรควรมี คือ การให้แต่ละหน้าที่สามารถทํางานได้อย่างเชี่ยวชาญ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขา
บางใหญ่
2) เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านทัศนคติของการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ และของ
ตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขาบางใหญ่
3) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขาบางใหญ่
3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาจาก ผูเ้ ยี่ยมชมและผูบ้ ริ โภคอายุต้ งั แต่ 13 ปี ขึ้นไปที่ เคยเข้ามาใช้
บริ การและเคยซื้ อสิ นค้าที่หา้ งสรรพค้าเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซึ่ งไม่ใช่ลูกค้าที่ซ้ื อผ่าน
ทางออนไลน์ เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คํานวณได้จึงใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยที่ตอ้ งการจะเท่ากับ 385 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด โดยมีผเู ้ ยีย่ มชมและผูบ้ ริ โภคของ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบ โดยแบ่งข้อมูลที่ใช้แบบสอบถามเป็ น 4 ส่ วน คือ
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ง
บ้าน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่อิเกีย สาขา
บางใหญ่
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ง
บ้าน ที่อิเกีย สาขาบางใหญ่
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสามารถแบ่งผลการศึกษาได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ 27-33 ปี
สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,0001-35,000 /เดือน อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวและรู ปแบบที่พกั อาศัย
ในปั จจุบนั คือ บ้านเดี่ยว
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ง
บ้าน พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ไปเลื อกซื้ อกับ ครอบครั ว นิ ยมเลื อกซื้ อวัสดุ ห ลัก คื อ ไม้จริ ง เหตุ ผลที่ มาเลื อกซื้ อ
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่อิเกีย สาขาบางใหญ่เพราะมีดีไซน์ที่แตกต่าง โดดเด่น สวยงาม และโอกาสที่มา
เลือกซื้ อ คือ ทดแทนเฟอร์ นิเจอร์ เก่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีข้ นั ตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ หาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่อิเกีย สาขา
บางใหญ่ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญของปั จจัยด้านทัศนคติ ที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของ
ตกแต่งบ้าน คือ การตกแต่งจัดวางเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านภายในอิเกีย สาขาบางใหญ่ สวยงามและน่าสนใจ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ง
บ้าน ที่อิเกีย สาขาบางใหญ่ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่ อิเกี ย สาขาบางใหญ่ โดยรวมระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.07
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสําคัญของปั จจัยย่อยในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ ดังนี้ มีความหลากหลายของราคา
ให้เลือกซื้ อ (4.26) ราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย (3.89)
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ตารางที่ 1 ตารางกําหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
O1 :การเติบโตระบบ Online / E-commerce ที่
เพิ่มขึ้น
O2 : กระแสความนิยมในหมู่วยั รุ่ น ได้รับจาก
ต่างประเทศมากยิง่ ขึ้น
O3 : ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค (T)
T1 : ราคาวัสดุหลักเพิ่มขึ้น
T2 : เศรษฐกิจชะลอตัวลง
T3 : มีคู่แข่งรายย่อยเพิ่มขึ้น
T4 : คนไทยยังไม่ค่อยมีความรู้ดา้ นการจัดสรรและ
บริ หารจัดการพื้นที่ในบ้านที่ดี
T5 : การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จุดแข็ง (S)
S1: IKEA เป็ นตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลก
S2 : สิ นค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยา
S3 : มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ
S4 : สิ นค้ามีการออกแบบสิ นค้าที่ทนั สมัยและ
สวยงาม

จุดอ่อน (W)
W1 : ทําเลที่ต้งั บางใหญ่ห่างไกลจากตัวเมือง
W2 : ปัจจุบนั ยังมีขอ้ จํากัดในการผลิตสิ นค้าที่มี
การตอบสนองได้แค่ลกู ค้าระดับปานกลาง-ระดับ
ล่างเท่านั้น
W3 : สิ นค้ายังไม่เป็ นที่คุน้ เคยในคนไทยเพราะการ
เลือกซื้อหรื อการประกอบเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบ้านเป็ นแนวบริ การตนเอง (Self-service)
W4 : พนักงานแบบไม่ประจํา (Part time) อาจจะมี
ทักษะความรู้ที่นอ้ ยและไม่สามารถให้บริ การแก่
ลูกค้าได้อย่างเต็มที่

SO Strategy
กลยุทธ์การเติบโต
ด้วยสิ นค้าหรื อบริ การเพียงอย่างเดียว
S1,S3,S4,O1,O2

WO Strategy
กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นสร้างความได้เปรี ยบเชิงการ
แข่งขันด้วยการเน้นความชํานาญ
W4,O1,O3

ST Strategy
กลยุทธ์มุ่งเน้นและความแตกต่าง
S2,S3,S4,T3,T4

WT Strategy
กลยุทธ์คงที่ เพื่อปรับเปลี่ยน /
กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น
W1,W3,T2,T3,T4

ทางเลือกที่ 1 จุดแข็ง (S) – โอกาส (O)
- กลยุธ์การเติบโตด้วยสิ นค้าหรื อบริ การเพียงอย่างเดียว นําเสนอสิ นค้าที่มีประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพที่ดี
โดยทําการนําเสนอผ่านช่องทาง Social Media (Facebook, Instagram, Website, Twitter) หรื อนําเสนอผ่าน
Influencer marketing เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น
ทางเลือกที่ 2 จุดอ่อน (W) – โอกาส (O)
- กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น การมุ่งสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันด้วยการเน้นความชํานาญของพนักงาน โดยมี
การจัดอบรม training ในเรื่ องประโยชน์ของสิ นค้า วิธีการขายที่ดี ให้แก่พนักงานทั้งประจําและแบบไม่
ประจําเพื่อเพิ่มทักษะความรู ้ให้แก่พนักงานเพื่อที่จะสามารถบริ การให้แก่ลูกค้าทั้ง online และ offline ได้
อย่างเต็มที่
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ทางเลือกที่ 3 จุดแข็ง (S) – อุปสรรค (T)
- กลยุทธ์มุ่งเน้นและความแตกต่าง ใช้การวิจยั และพัฒนาข้อมูลของคนในพื้นที่ ระแวกบางใหญ่ว่ามี การใช้
ชีวติ และพฤติกรรมการอยูอ่ าศัยกันอย่างไรเพื่อนํามาเป็ นข้อมูลสําคัญในการสร้างความแตกต่างและหาความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในระแวกนั้นๆ
ทางเลือกที่ 4 จุดอ่อน (W) – อุปสรรค (T)
- กลยุท ธ์ ค งที่ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นโดยเพิ่ ม การบริ ก าร การช่ ว ยลู กค้า ในด้า นของการหยิบ สิ น ค้า และบริ ก าร
ประกอบเฟอร์ นิเจอร์ ให้แก่ลกู ค้าเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วและความสะดวกสบายของลูกค้า
ทางเลือกที่ 5 จุดอ่อน (W) – อุปสรรค (T)
- กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันด้วยการเน้นความชํานาญเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ
อย่างเช่นไปเจาะกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ บางใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านการบริ หารจัดการพื้นที่ โดยการนําเสนอ
สิ นค้าและการตกแต่งจัดวางเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านให้ตรงความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรม
การอยูอ่ าศัยเพื่อให้ลกู ค้าได้เข้าใจถึงปั ญหาและวิธีแก้ไข
โดยทางเลือกทางแก้ไขที่ผวู ้ ิจยั ได้มีการเลือกใช้ คือ ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์มุ่งเน้นและความแตกต่าง และทางเลือก
ที่ 5 กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันด้วยการเน้นความชํานาญเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ
5. การอภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่อิเกีย
สาขาบางใหญ่ท้ งั หมด 2 ปั จจัย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.33 ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญของปั จจัยย่อยในระดับมาก เรี ยง
ตามลําดับ ดังนี้ สิ นค้าสามารถใช้สอยได้ตามคุณประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ (4.40) สิ นค้ามีความทันสมัย สวยงาม และมี
คุณภาพ (4.26) สอดคล้องกับแนวคิดของ ภนมพร จันทร์ วฒั นะ (2551) ได้ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเครื่ อง
เรื อนที่อิน เด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ (2551: 207-214) พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากซื้ อเครื่ องเรื อนโดยมีเหตุผลที่สาํ คัญคือ คุณภาพของสิ นค้าความหลากหลายของสิ นค้า
ความเชื่อถือในตลาดสิ นค้า รู ปทรงและสี สันของสิ นค้าและความแข็งแรงของสิ นค้า
ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับปั จจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
นารี รัตน์ ฟั กเฟื่ องบุญ (2554) กล่าวไว้ใน พฤติกรรมองกรค์ในเรื่ องของการรับรู ้จากการปั จจัยต่างๆที่ผปู ้ ระกอบการ
เป็ นผูเ้ สนอ จนเกิดเป็ นทัศนคติและนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อ โดยผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของ
ส่ วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการกับด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามี ความสัมพันธ์กนั ของด้านส่ งเสริ ม
การตลาดและด้านลักษณะทางกายภาพมากที่ สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบควรวางแผนกลยุทธ์ในทั้งสองด้านควบคู่กนั จะ
ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลและผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้ ถึงแนวทางในการนําเสนอได้ชดั เจนมากขึ้ นจนส่ งผลให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวซึ่ งอาจจะยังไม่ครอบคลุม
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ หรื อ การ
สนทนากลุ่มเป็ นต้น
การวิจยั นี้ มีเกณฑ์ศึกษาเฉพาะห้างสรรพสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขาบางใหญ่ เท่านั้น
และเพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบใหม่ๆควรจัดให้มีการทําการวิจยั ต่อเนื่ องไปยังสถานที่จาํ หน่ายอื่นๆ ที่มีรูปแบบโดครงสร้าง
หรื อลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เพื่อประโยชน์ในมุมกว้างแก่ผสู ้ นใจและการนําไปใช้ที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
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