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3.0 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ใหบริการเปนท่ีปรึกษาอิสระแกองคกรชั้นนํ าของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ   โดย
จ ําแนกประเภทงานบริการหลักได   4    ประเภทดังน้ี
•  ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  (Business Consulting)
•  งานวิจัยการตลาด   (Market Research)
•  งานวิจัยนโยบายรัฐ   (Policy Research)
•  งานส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลน   (Publications and on-line services)
ปจจัยในการพัฒนาการใหบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย
•  ความตองการท่ีจะพัฒนาและจัดระบบการใหบริการของบริษัทฯ ใหมีลักษณะท่ีเดนชัดยิ่งข้ึน
•  การเล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตงานบริการไปสูภูมิภาคตางๆ
•  ผลกระทบและการแขงขันในการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (e-business)              และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

(e-commerce)    ท่ีมตีอลักษณะการใหบริการเดิมของบริษัทฯ

โครงสรางการใหบริการของบริษัทฯ แสดงดังรูปภาพดานลางนี้

วิจยันโยบายของรัฐ
การพัฒนาภาคเอกชน

การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมภิาค
การพัฒนาอตุสาหกรรม วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสงเสริมการลงทุน
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล
การพัฒนาภาคสงัคม

การวจิยัการตลาด
วิเคราะหอุตสาหกรรม
งานวิจยัเชงิสํารวจ

วิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา
วิเคราะหคูแขงขัน

ทีป่รกึษาทางธรุกิจ
การแนะนาํการเขาสูตลาดในประเทศไทย

การบรหิารโครงการ
การบรหิารงานโซอปุทาน
ทีป่รกึษาเชงิกลยทุธ

งานวิจัย
และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอบเขตผลิตภณัฑงานบรกิาร

อาเซียน / อนุภมิูภาคลุมน้ําโขง
(ASEAN/GMS)

การบริหารการเปล่ียนแปลง
(Change Management)

การตดิตอภาครัฐและเอกชน
(Public/Private Interface)

พันธมิตรทางการคา
(Strategic Alliances)

ส่ือส่ิงพมิพและธรุกิจออนไลน
การวิเคราะหอุตสาหกรรม
จดหมายขาวและฐานขอมูล
ขอมูลบรษัิทจดทะเบียน

การวิเคราะหภาวะเศรษฐกจิและการเมือง
การบรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิ
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ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ  ท่ีพรอมจะแขงขันไดแสดงไวในบริเวณมุมของแผนภาพขางบนประกอบดวย

การตดิตอกับภาครัฐและเอกชน (Public / Private Interface)      โครงการตางๆ ของบริษัทฯ มีลักษณะเดนท่ี
ผสมผสานงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเขาดวยกัน      จงึทํ าใหบริษัทฯ มคีวามเขาใจ สภาวะการแขงขันทางธุรกิจ
ท้ังในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางดี

ภูมิภาคที่ใหบริการ (ASEAN/GMS)     บริษทัฯ มขีายงานท่ีแข็งแกรงและมีความสัมพันธอันดีกับประเทศใน
ภูมภิาคเอเซยีนท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเนนการใหบริการแกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ประเทศเพ่ือนบานของประเทศไทยในเขตอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง

พันธมิตรทางการคา (Strategic Alliances)            บริษทัฯ มีกลยุทธในการขยายกิจการโดยการสรางพันธมิตร
ทางการคากับบริษัทชั้นนํ าและบริษัทท่ีปรึกษาท้ังในและตางประเทศ       บริษัทฯ มีการใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
ประเทศไทย     และเนนสรางความสัมพันธพรอมท้ังเสนอบริการแกบริษัทพันธมิตรท่ีอยูในอาเซียน     (อาทิ เชน
มาเลเซีย   สิงคโปร   อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส และเวียดนาม)  และตะวันออกไกล  (อาทิ เชน ญ่ีปุน เกาหลี ไตหวัน
ฮองกง   ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  บริษทัฯ เร่ิมตนการบริหารการเปล่ียนแปลงจากการเนน
ใหความชวยเหลือภาครัฐบาลในการปรับองคกรใหทันกับความความแขงขันระดับโลกและภูมิภาค ความสามารถใน
การบริหารการเปล่ียนแปลงถือเปนแรงผลักดันใหเกิดความกาวหนาและการพัฒนาของบริษัทเอง ซึ่งทํ าใหบริษัทหัน
มาเนนการใหบริการเกี่ยวกับการบริหารดานโลจิสติกส  (Logistics)  และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   (e-business)เพ่ิมขึ้น

3.1 แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ  (Business Consulting Department)

3.1.1 ลกัษณะการใหบริการประกอบดวย
ใหการสนบัสนุนบริษัทขามชาติในการดํ าเนินการโครงการผลิต การใหบริการตางๆ ประกอบดวย
1. ศูนยรวมการใหบริการสํ าหรับผูผลิตขามชาติ  (One-Stop solution for multinational

manufacturers)      โดยการใหบริการจะครอบคลุมถึงตั้งแตแรกเร่ิมของโครงการผลิต อาทิ
- การยืน่ใบสมัครขอรับสิทธิประโยชนจากสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- การเลือกทํ าเลท่ีตั้ง ท่ีเหมาะสมใหโครงการผลิต
- การวางแผนการผลิตและการบริหารโครงการ
- การจดัหาวตัถุดิบ อะไหลและชิ้นสวนในประเทศ เร่ิมตั้งแตการกํ าหนดคุณลักษณะ การประเมิน
และการตรวจสอบผูจัดจํ าหนาย จนครบขั้นตอนการจัดหาท้ังหมด (มีความสามารถในการทํ า
โปรแกรมออกแบบ CAD/CAM)

- การก ําหนดคณุลักษณะ การพิจารณาและคัดเลือกผูรวมทุน ตัวแทนจํ าหนาย ตัวแทนขาย
- การท ําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร (Benchmarking) เพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติงานดวยการเปรียบเทียบขอมูลของโรงงาน/บริษัท/หนวยงานท่ีดํ าเนินงานในธุรกิจ
เดยีวกนั แลวนํ ามาวิเคราะหเพ่ือหาวิธีทํ าการดํ าเนินงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)

- การเจรจาตอรองกับคูคา ผูจัดจํ าหนาย เจาของท่ีดิน ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม ผูรับเหมา
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      ผลงานที่ผานมา
- การเขาสูตลาดของผูผลิตโครงรถยนต (Auto Frame Set) โดยไดคัดเลือกทํ าเลท่ีตั้งโรงงาน

ผลิตและยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนน้ัน ทางบริษัทฯ สํ ารวจทํ าเลท่ีตั้งกวา 100 แหง ท้ังท่ีอยู
ในนิคมอุตสาหกรรมและ ท่ีดินเอกชนกวา 21 แหง ในท่ีสุดไดคัดเลือกไว เพียง 4 แหง โดย
พิจารณาตามขนาดพื้นท่ี  ขอจํ ากัดทางเทคนิค ปจจัยทางการเงินและการดํ าเนินการ รวมท้ัง
การวเิคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนการลงทุนภายในระยะเวลา 10 ป    นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัชวยดํ าเนินการขอรับอนุมัติสิทธิประโยชนทางภาษีและอ่ืนๆ จากสํ านักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน ดํ าเนินการตั้งแตการเตรียมแบบคํ าขอ และประสานงานกับคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุนจนกระท่ังไดรับการอนุมัติ  ( พ.ศ. 2543)

- การจัดซ้ือจัดหา (Outsourcing) ชิน้สวนและอุปกรณสํ าหรับตูอาบนํ้ า (Shower
Enclosure)  บริษทัฯ ไดทํ าการคัดเลือก  พิจารณา และตรวจสอบผูผลิต      เชน  การประกอบ
ชิน้สวน         การกํ าหนดแผนงาน    การควบคุมสินคาคงคลังและการควบคุมคุณภาพการผลิต
( พ.ศ. 2544)

2. การวิจัยกลยุทธและการใหคํ าปรึกษา  (Strategic research and consulting) การวจิัยเพ่ือ
ก ําหนดกลยุทธทางธุรกิจและแผนปฏิบัติงานใหบริษัทขามชาติตาง ๆ
ผลงานที่ผานมา
- จัดท ําแผนธรุกิจใหกับบริษัทผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ตางชาติรายหนึ่ง เพ่ือรวมประมูลใน
โครงการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ACT ความถี่ 1900 MHz          โดยไดทํ าการรวบรวมผูเชี่ยวชาญทาง
โทรคมนาคมและทํ าการวิจัยเขียนในแผนธุรกิจบางสวนและนํ ามาเรียบเรียง  (พ.ศ. 2543)

- ประเมินโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยใหกับบริษัท
ประกอบกิจการเรือเดินทะเลที่ขนสงรถยนตสวนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก     
โดยไดทํ าการสัมภาษณผูบริหารบริษัทเดินเรือทะเลและขนสงสินคา    อีกท้ังเหลาผูบริหารอุต
สาหกรรมยานยนตท้ังชาวญ่ีปุนและสหรัฐ   (พ.ศ. 2543)

3. การใหคํ าปรึกษาการบริหารโซอุปทาน (Supply chain management consulting)  เพ่ือเพ่ิมประ
สิทธภิาพการปฏิบัติงานและการลดตนทุน    โดยปรับปรุงการบริหารการจัดสงใหครอบคลุมถึงท้ัง
ระบบโลจิสติกส   (Logistics)  และระบบบริหารโซอุปทาน   (Supply Chain)

       ผลงานที่ผานมา
- การท ําแผนแมบทดานการจัดสงใหกับผูผลิตวัสดุกอสราง การจดักลยุทธและขายงานการ
จดัสงท่ีเหมาะสมสํ าหรับบริษัท  โดยการวิเคราะหจํ านวนและท่ีตั้งของสถานีปลายทางและคลัง
สินคา ขนาดของคาราวานรถบรรทุก  ความเปนเจาของ แหลงกระจายสินคาและการนํ าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการบริหารกลุมรถบรรทุก (Fleet management) (พ.ศ.
2543)

- การทบทวนระบบการจัดจํ าหนาย      และการวิเคราะหการประหยัดตนทุนสํ าหรับผู
ผลตินํ้ ามันหลอลื่น     โดยไดการวิเคราะหระบบการจํ าหนายสินคาสํ าเร็จรูปของลูกคาใน
ประเทศเพ่ือก ําหนดจํ านวนและทํ าเลท่ีตั้งสาขา    รวมท้ังการจัดขบวนรถจัดสง  ชองทางจํ าหนาย
ตารางและวธิกีารจัดสง วัตถุประสงคแรกของโครงการน้ีคือการปรับปรุงการใหบริการลูกคา และ
วตัถปุระสงครองคือการลดตนทุนคาใชจายตาง ๆ ลง (พ.ศ. 2542-2543)
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3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาด
- มุงเนนท่ีประเทศไทยเปนหลัก
- สรางความสัมพันธกับบริษัทท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ (Facilitators)  เพ่ือสรางโครงการใหมๆ
- ตดิตอบริษัทท่ีปรึกษา ลูกคาปจจุบัน และลูกคาเปาหมายสมํ่ าเสมอ
- เขารวมในกิจกรรมของหอการคาตางๆ  กลุมธุรกิจอ่ืนๆ และองคกรท่ีสนิทสนม
- เขียนบทความเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธบริษัท
- นํ าเสนอผลงานตอกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
- ใชอินเตอรเน็ทเพ่ือทํ าตลาดระหวางประเทศ

กลุมลูกคาเปาหมาย
- บริษทัขามชาติท่ีเขามาตั้งโรงงานประกอบ หรือผลิตในประเทศไทย
- บริษทัขามชาติท่ีเขามาซื้อสินคา, วัตถุดิบ, อุปกรณในไทย
- บริษทัขามชาติท่ีตองการมาทํ าตลาดในประเทศ
- บริษัทและองคกรท่ีตองการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ
สามารถแขงขันได

เปาหมายลูกคาทางภูมิภาค
- ประเทศไทย
- ประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน ประเทศจีน (รวมท้ังฮองกง) ไตหวัน เกาหลี หนวยงานน้ีมีความ
สัมพันธอันดีและยาวนานกับเหลาผูทํ าวิจัยและท่ีปรึกษาท่ัวเอเชียท้ังในรูปของบริษัทและผูเชี่ยว
ชาญรายบุคคล

ตวัอยางลูกคาในระหวางป 2543-2544   
American Shower & Bath (MASCO Corporation),   Castrol,   Berli Jucker,   Colgate-Palmlive,
Copeland International,   Dana Corporation,   Invensys,   Lucent Technologies,  Pullman
Industries,   Siam City Cement

จุดแข็งทางการแขงขัน
- ฐานลูกคาบริษัทขามชาติ
- เปนท่ีรูจักมาเปนเวลานานในประเทศไทย
- มุงเจาะตลาดท่ีมีการแขงขันนอย
- มคีวามสามารถท่ีจะเปนผูนํ าตลาด
- มคีวามสามารถในการดํ าเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค
- มกีารผสมผสานทักษะทางวิศวกรรมและทางการวิเคราะห

การวิเคราะหคูแขง
- ศูนยรวมของบริการสํ าหรับผูผลิตขามชาติ คูแขงขันหลักคือบริษัทกฎหมาย สํ านักงานบัญชี
และท่ีปรึกษาทางดานอสังหาริมทรัพย แตอยางไรก็ตามไมมีคูแขงรายใดใหบริการไดครบวงจรดังน้ี
เน่ืองจากบริษทัฯ มคีวามสามารถในการใหคํ าปรึกษาการบริหารงานท่ีครอบคลุมตั้งแตการริเร่ิม
โครงการผลิตและขยายสายการผลิต วัตถุประสงคของบริษัทฯ คือเปนผูนํ าดานการตลาด
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- การวิจัยกลยุทธและการใหคํ าปรึกษา คูแขงขันหลักคือ 5 บริษัทท่ีปรึกษาชั้นนํ า (Accenture
Consulting, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, PWC) และดานการจัดการขนาดใหญ
เชน (McKinsey, Boston Consulting, Bain) และ บริษัทวิจัยและท่ีปรึกษาขามชาติ(EIU)   โดย
สวนใหญแลวการวิจัยกลยุทธและการใหคํ าปรึกษาการทํ าธุรกิจน้ีลูกคาจะรูจักเพราะชื่อเสียงของ
บริษทัฯ และจากการแนะนํ า ดังน้ันจุดมุงหมายของหนวยงานของเราคือตองการเปนผูนํ าในการให
บริการชนิดน้ีอยางแทจริง

- การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับการบริหารระบบโซอุปทาน (Supply Chain Management)
คูแขงหลักเปนผูประกอบการรายยอย ๆ    โดยในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการท่ีจะไดรวมมือกับบริษัท
Logistics Bureau ประเทศออสเตรเลีย (หลังจากท่ีประสบความสํ าเร็จในฐานะบริษัทท่ีทํ างานรวม
กนัมาเปนระยะเวลา 3 ป) จัดตั้งบริษัทใหมซึ่งเปนบริษัทในเครือ บริษัท ลอจิสติกส บูโร (เอเชีย)
จ ํากดั เพ่ือใหบริการดานการบริหารระบบโซอุปทาน และเปนท่ีปรึกษาดานระบบการจัดสง  (ราย
ละเอียดตามโครงการในอนาคตหนา 41  และ 43 )

3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรม
•  อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 2544   จะลดลงมาอยูท่ีระดับ

3.5%-4.0% ตามความคาดการณของสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ, และสถาบันอ่ืนๆ
•  ผลผลิตอุตสาหกรรมคาดวาจะฟนตัวขึ้นในป 2544 น้ี
•  อยางไรก็ตามการลงทุนของตางประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตคาดวาจะลดลงในชวงหกเดือน
แรกของป 2544 ท้ังน้ีเน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน

•  การใหบุริการเปนท่ีปรึกษาการจัดการโซอุปทาน และการจัดหาวัตถุดิบในประเทศเพ่ือสงออกหรือ
ใชในประเทศ คาดวาจะเติบโตสูงท่ีสุดในปน้ี เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจไมมากนัก

3.1.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ ส้ินป 2543  บริษทัฯ ไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบสํ าหรับแผนกท่ีปรึกษาทางธุรกิจ

3.2 แผนกวจัิยการตลาด (Market Research Department)
3.2.1 ลกัษณะการใหบริการประกอบดวย

แผนกวจิยัการตลาดใหบริการแกลูกคาท้ังชาวไทยและตางประเทศ                    ท่ีมีแผนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรือการคาในประเทศไทย   การบริการหลักประกอบดวย
1. งานวจัิยตลาดอุตสาหกรรม  (Industrial Market research) ไดแก การประเมินแนวโนมตลาด
สํ าหรับผลิตภัณฑหรือบริการดานอุตสาหกรรมโดยใหบริการในลักษณะระบบธุรกิจสูธุรกิจ 
(Business to Business Basis) ท้ังน้ีมวีตัถปุระสงคเพ่ือกํ าหนด (ก) ความอยูรอดของการออก
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม  (ข) ความอยูรอดของการลงทุนในผลิตภัณฑหรือบริการ  หรือ (ค)
ความอยูรอดในการขยายสายธุรกิจในปจจุบัน การวิจัยสามารถกระทํ าไดโดยการศึกษาความเปน
ไปไดของตลาด การศึกษาโอกาสของตลาด การวิจัยชองทางจัดจํ าหนาย หรือการวิจัยขาวคราว
ของตลาด การศึกษาความเปนไปไดของตลาดโดยท่ัวไปจะประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี
- ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมท่ีศึกษาเพ่ือจะดูแนวโนมของตลาด
- การวเิคราะหอุปสงคของตลาด
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- การวเิคราะหอุปทาน (ผลิตภัณฑในประเทศและการนํ าเขา)
- การวเิคราะหการจัดจํ าหนาย (ชองทางในการขนสงผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูใชปลายทาง)
- การวิเคราะหการแขงขัน (SWOT, สวนแบงตลาด)
- ศนูยรวมของภูมิภาค
- กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม การกีดกันทางการคา และ
- การยอมรับในผลิตภัณฑหรือบริการ

      ผลงานที่ผานมา
- การศึกษาความเปนไปไดของตลาดเรซินสังเคราะห (Synthetic resin) ในประเทศไทย
เปนการศกึษาตลาดอยางอิสระ เพ่ือลูกคานํ าผลท่ีไดไปใชเปรียบเทียบกับผลการวิจัยท่ีลูกคามี
การท ําไวภายในบริษัทกอนแลว บริษัทฯ ไดสัมภาษณผูผลิตเรซิน 10 แหง    และอุตสาหกรรม
ท่ีเปนผูใชเรซินสังเคราะห 40 แหง        โดยรวมถึงผูผลิตสี ผูผลิตสีเคลือบอุตสาหกรรม    และ
ผูผลิตกาว

- การวิจัยตลาดสํ าหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑสํ าหรับการดูแลสุขภาพและเคร่ืองสํ าอาง
การประเมินตลาดของการใชเคมีภัณฑสวนบุคคลในประเทศไทยและอุตสาหกรรมเคร่ือง
สํ าอางสํ าหรับบริษัทผูผลิตเคร่ืองสํ าอางขามชาติ อีกท้ังศึกษาภาพรวมของตลาด (ขนาดของ
ตลาด แนวโนมการเติบโต ผูนํ าตลาด และสวนแบงตลาด) ในสวนตางๆ ของผูใชปลายทาง ซึ่ง
รวมถงึเคร่ืองสํ าอาง เคร่ืองบํ ารุงรักษาผิว น้ํ าหอม เคร่ืองบํ ารุงรักษาผม ผลิตภัณฑเพ่ืออนามัย
ในชองปาก สบู เจลหรือครีมอาบน้ํ า ยาดับกล่ิน และผลิตภัณฑโกนหนวด

- การวจัิยตลาดทอทองแดง การวจิยัตลาดของขดลวดทองแดงในประเทศมาเลเซียสํ าหรับ
บริษทัท่ีปรึกษาทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การวิเคราะหในรายละเอียดของระดับราคา
ของผูผลิตในมาเลเซีย 4 แหง โดยเฉพาะท่ีสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีรวมถึงข้ันตอนการ
ผลิต ปริมาณการผลิตสํ าหรับจํ าหนายในประเทศและสงออก บริษัทฯ ไดสัมภาษณผูผลิตชิ้น
สวนเคร่ืองปรับอากาศรายใหญ 4 แหงในมาเลเซียเพ่ือการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชทอ
ทองแดงดวย

2. การสํ ารวจตลาด  (Survey research) การสํ ารวจกลุมตัวอยางขนาดใหญท้ังกลุมผูประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจ  สถาบันตาง ๆ    ครัวเรือน  และ/หรือ บุคคลท่ัวไป วัตถุประสงค
ของการสํ ารวจตลาดจะปรับเปล่ียนไปตามความตองการของลูกคาแตละราย ดังน้ันรูปแบบของ
การสํ ารวจจงึแตกตางกัน เชน การสํ ารวจขนาดใหญของกลุมผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจะ
ครอบคลุมถึงขอมูลพ้ืนฐาน (ประเภทของธุรกิจ ขอบขายของผลิตภัณฑ โครงสรางการถือหุน ผล
การด ําเนินงานรายป จ ํานวนพนักงาน) คํ าถามของการวิจัยท่ีเฉพาะเจาะจงอาจจะเก่ียวของกับการ
วจิยัและพัฒนาของบริษัท ความสามารถทางเทคโนโลยี หรือความสามารถในการสงออก

ผลงานที่ผานมา
- การส ํารวจตลาดการลงทุนโดยตรงของชาวตางประเทศในประเทศไทย การสํ ารวจ
บริษทัท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 250 แหงท่ัวประเทศเพ่ือประเมินหลักเกณฑตางๆ ของ
บริษทั ท่ีใชในการเลือกสถานท่ีผลิตหรือแหลงท่ีจะใหบริการใหประเทศไทย



รางหนังสือชี้ชวน

บริษทั บรุคเคอร กรุป  จํ ากัด (มหาชน) 27

- การปรับเปลี่ยนภาคสังคมในประเทศไทยเปนโครงการหลักสํ าหรับธนาคารพัฒนา
แหงเอเชีย (the Asian Development Bank) และส ํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (the National Economic and Social Development Board)  ซึง่สวนหน่ึงของ
โครงการน้ีคือการศึกษาและวิเคราะหในแนวลึกของผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากวิกฤติ
การณทางเศรษฐกิจซึ่งไดทํ าการสํ ารวจสถาบันการศึกษา 220 แหง สถานีอนามัย 180 แหง
และ ครัวเรือน 600 แหงท่ัวประเทศ

3. การวิจัยความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer satisfaction research) การวจิยัเพ่ือหาความ
พึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาหรือบริการ ซึ่งครอบคลุมกลุมตัวอยางของผูบริโภคท่ีเปนตัวแทน
ได ซึง่โดยปกติจะเปนการผสมผสานระหวางการสัมภาษณทางโทรศัพท, การสัมภาษณโดยตรง
และการสัมภาษณแบบกลุมยอย (FOCUS GROUP)

       ผลงานที่ผานมา
- การวิจัยความพึงพอใจของผูใชรถยนต การสํ ารวจผูใชรถยนตของสหรัฐอเมริกาในประเทศ
ไทยจ ํานวน 330 ราย (การคัดเลือกตัวอยางแบบสุมอยางงาย) ผลการสํ ารวจสามารถนํ ามาจัด
ทํ ารายละเอียดขอมูลของลูกคาและดัชนีวัดความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction
Index : �CSI�) สํ าหรับสินคาและบริการที่ไดรับ

3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาด
- จดุแขง็ในการวางตํ าแหนงตลาดในประเทศไทย
-      พัฒนาเครือขายภูมิภาคสํ าหรับการวิจัยตลาดในกลุมประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก
-   จดัตัง้พันธมติรทางธุรกิจกับหนวยงานวิจัยท่ีดีนํ าเสนอเทคโนโลยีสมัยใหมและ / หรือขยายตลาดอยาง
กวางขวาง

-     มสัีญญามาตรฐานสํ าหรับลูกคา
-    นํ าเสนอแผนการตลาดตอลูกคาเปาหมาย
-   ปรับรูปแบบงานวิจัยเพ่ือการขายผานเว็บไซต  (Worldwide web)       และสามารถใหสิทธิพิเศษ

(Franchise) แกตลาดในภูมิภาค

กลุมลูกคาเปาหมาย
- บริษทัขามชาติและบริษัทรวมทุนไทยและตางชาติท่ีมีการดํ าเนินการในประเทศไทย
- บริษัทท่ีปรึกษาและวิจัยตางชาติท่ีมีลูกคาตางชาติซึ่งตองการงานวิจัยในกลุมประเทศอาเซียนหรือใน
แถบภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังประเทศไทย

- บริษทัไทยท่ีมขีนาดใหญหรือบริษัทตางชาติท่ีมีฐานในประเทศไทย ซึ่งตองการการประเมินท่ีเปนอิสระ
ในเร่ืองแนวโนมของตลาด สวนแบงการตลาดและการแขงขัน

- หนวยงานราชการ สถาบันการเงินตางชาติ บริษัทการคาระหวางประเทศ (สํ าหรับงานวิจัยเชิงสํ ารวจ)

เปาหมายลูกคาทางภูมิภาค
- ประเทศไทย
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- ประเทศสมาชกิอ่ืนๆในกลุมอาเซียน บริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีเปนเวลานานกับกลุมบริษัทวิจัยและท่ี
ปรึกษาในประเทศเหลาน้ี ซึ่งบริษัทฯ สามารถรวมมือกับกลุมบริษัทเหลาน้ีในการดํ าเนินงานวิจัยและให
ค ําปรึกษาในภูมิภาค

ตวัอยางลูกคาในป 2543-2544
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน,   Dimler Chryler (Thailand)      และ  Diamond Trading Company
(ชือ่เดิม �De Beers�)

จุดแข็งในการแขงขัน
- มสัีญญาประจํ ากับกลุมลูกคาชั้นนํ า
- มปีระวตักิารทํ างานในประเทศไทยเปนระยะเวลานาน
- มกีารท ํางานวิจัยท่ีดีอยางมืออาชีพ
- มกีารแขงขันตํ่ า (แมวามีการเจริญเติบโต)

การวิเคราะหการแขงขัน
-   การวจัิยตลาดของอุตสาหกรรม ปรากฎวาไมมีคูแขงขันโดยตรง บริษัทวิจัยผูบริโภคท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ เชน Taylor-Nelson (TNS), Asia Market Intelligence (AMI), Market Behavior Limited
(now NFO), CSN & Associates และ Advanced Research Group มกีารท ําวิจัยตลาดอุตสาหกรรม
เพียงเล็กนอย

-   การวิจัยเชิงสํ ารวจ คูแขงขันสวนใหญคือบริษัทวิจัยในประเทศ เชน CSN, Infosearch, Advanced
Research group, Thailand Development Research Institute (TDRI), บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (IFCT) สถาบันวจิยั ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
มหาวทิยาลัยสวนสุนันทา) บริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงขันท่ีเสนอราคาตํ่ าได  โดยเฉพาะบริษัท
ในประเทศท่ีมอียูในปจจุบัน บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะใชจุดแข็งในการสํ ารวจโดยการจางนักสถิติท่ีเชี่ยว
ชาญในงานวจิยัและสามารถพัฒนากลุมตัวอยาง    (โรงงานอุตสาหกรรม   ครัวเรือน และบุคคลท่ัวไป)
จากกลุมเปาหมายได  นอกจากน้ีการนํ าคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการสัมภาษณทางโทรศัพท
(Computer-Aided Telephone Interviewing (CATI))           ท่ีจะเร่ิมติดตั้งในคร่ึงปหลังของป 2544
จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํ างานใหแกแผนกน้ีได

-    งานวิจัยความพึงพอใจของผูบริโภค     คูแขงขนัคอืกลุมเดียวกันกับการวิจัยเชิงสํ ารวจ เน่ืองจากงาน
วจิยัความพึงพอใจของผูบริโภคไมใชผลิตภัณฑหลัก บริษัทฯจึงไมคอยไดเนนการนํ าเสนอขายในเร่ือง
การวดัความพึงพอใจของผูบริโภคมากนัก คงมีการทํ างานวิจัยในดานน้ีใหกับลูกคาเพียงไมกี่รายเทาน้ัน

3.2.3 การวิเคราะหอุตสาหกรรม
•  ปจจยัท่ีสงผลตอความตองการสํ าหรับการวิจัยตลาดจะเหมือนกับแผนกท่ีปรึกษาธุรกิจ (โปรดดูราย
ละเอียดในหัวขอ 3.1.3 ท่ีเกีย่วกบัการวิเคราะหอุตสาหกรรม)

•  แมจะมกีารคาดหมายวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะหดตัวลง ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริการและญ่ีปุน  บริษัทฯ คาดวาความตองการของการวิจัยตลาด
ในปน้ีอยางนอยจะอยูท่ีระดับเดียวกับป 2543
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3.2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ ส้ินป 2543 บริษัทฯ มีงานวจิยัตลาดท่ียงัไมไดสงมอบท้ังส้ินจํ านวน 3 รายการ      คิดเปนมูลคางาน
คงเหลือ  0.79  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.99 ของรายไดรวม         ท้ังน้ี ไมมีงานชิ้นใดท่ีมีมูลคา
งานคงเหลือเทากับหรือมากกวารอยละ 10  ของรายไดรวม

3.3 แผนกวิจัยนโยบายรัฐ  (Policy Research Division)
3.3.1 ลกัษณะการใหบริการประกอบดวย
การใหคํ าปรึกษาในเชิงนโยบาย    กลยุทธและแผนงาน เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาในดานตางๆ ดังน้ี

1. การพัฒนาภาคเอกชนและผูประกอบการ (Private sector development and
entrepreneurship)          
เปนการใหค ําปรึกษาดานนโยบายและกลยุทธ ท่ีจะสงเสริมการพัฒนาภาคเอกชน โดยเนนในกรอบ
เศรษฐกจิของเอเชียซึ่งรวมถึงการพัฒนาและฝกอบรมผูประกอบการ       การประเมินผลโครงการของ
ผูประกอบการ การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับสมาคมทางธุรกิจ และการใหบริการดานขอมูลใน
การสนับสนุนภาคธุรกิจ
ผลงานที่ผานมา  : การพัฒนาโครงการอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง  (Greater Mekong Subregion �
�GMS�) ท่ีเปนผลจากการดํ าเนินงานโครงการอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง ซึ่งมีสวนสนับสนุนบทบาทของ
สมาคมธรุกจิ หอการคา และอุตสาหกรรมในโครงการรวมมือทางเศรษฐกิจของ  GMS โดยโครงการ
ไดรับความรวมมือจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank � �ADB�) และ
United Nations ESCAP โดยโครงการน้ีมคีวามสํ าคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจในอนาคตภายใตภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปนอยู

2. การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional economic development)    
เปนการใหบริการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาธุรกิจ การคา และการลงทุน ดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพ้ืนท่ี
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Regional Economic Development Areas หรือ �REDAs�) เชน
การชวยเหลือใหคํ าปรึกษาแกพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคใหม ๆ งานวิจัย และกรอบความ
คดิในการพัฒนา
ผลงานที่ผานมา  : การพัฒนาในภูมิภาคทูเมน (Tumen) ซึง่เปนการศึกษาดานนโยบายของบริเวณ
ลุมน้ํ าทูเมน ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเกาหลีเหนือ     รัสเซียตะวันออก   ตอนเหนือของจีน      และประเทศ
มองโกเลีย การด ําเนินโครงการประกอบดวย การจัดเตรียมรายงานวิจัยดานการคาและการลงทุนใน
พ้ืนท่ีพัฒนาภูมิภาค  กรอบความคิดการพัฒนาระดับภูมิภาค และการนํ าเสนอตอท่ีประชุมในเดือน
มนีาคม 2543 ท่ีปกกิ่ง        ซึง่โครงการน้ีไดกระตุนความสนใจประเทศในทวีปอาฟริกาทางตอนใต
ไดแกกลุมประเทศแซมเบีย มาลาวี โมซัมบิก (the Zambia-Malawi-Mozambique Growth
Triangle)       โดยมบีริษทัฯ ทํ าหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคในอาฟริกา
ทางใต
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3. การพัฒนาอตุสาหกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (Industrial, science and technology
development)
เปนการใหบริการที่หลากหลายดานนโยบายเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม (industrial
competitiveness)      value chain      การวเิคราะหกลุมอุตสาหกรรม  (clusters analysis)    การ
ขนสงสินคา (logistics) นโยบายอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธและอ่ืน ๆ
 ผลงานที่ผานมา :  การพฒันาความสามารถในการแขงขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก     ซึ่งเปน
โครงการท่ีบริษัทฯ กํ าลัง   ด ําเนินการและใหความสนใจเปนพิเศษ โดยมีจํ านวน 2 โครงการดวยกัน
คอื โครงการของธนาคารโลกท่ีศึกษาความสามารถในการแขงขันและการลงทุนของตางชาติใน
ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก และโครงการของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียท่ีศึกษาเร่ืองความ
สามารถของบริษทัในการดํ าเนินกิจการหลังชวงวิกฤติทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ในประเทศตาง ๆ  9
ประเทศในเอเชีย โดยท้ัง 2 โครงการน้ีจะสนับสนุนบริษัทตางๆ และผูกํ าหนดนโยบายท่ีกํ าลังประสบ
กบัความทาทายของโลกาภิวัฒนในศตวรรษท่ี 21 น้ี

4. การสงเสริมการลงทุน  (Investment Promotion)
เปนการใหบริการที่หลากหลายเพ่ือเสริมสรางกิจกรรมสงเสริมการลงทุนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมถงึ การสรางความสามารถของเจาหนาท่ีสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการลงทุนอยางมีเปา
หมาย การปรับปรุงองคกร โครงการตรวจสอบและประเมินผล และการสรางภาพลักษณ
ผลงานที่ผานมา : การบริหารการเปล่ียนแปลงในหนวยงานสงเสริมการลงทุน โดยท่ีทางบริษัทฯ และ
คณะทํ างานจากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีมีความชํ านาญในดานการบริหาร รวมกันดํ าเนินการ
บริหารการเปล่ียนแปลงภายในสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โครงการน้ีเปนการ
ศกึษางานบริการและข้ันตอนการทํ างานของ BOI โดยละเอียด นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ยังไดดํ าเนิน
โครงการ �สงเสริมการลงทุนอยางมีเปาหมาย� สํ าหรับ BOI ในการระบุและมุงเปาไปท่ีนักลงทุนแตละ
รายท่ีมคีณุสมบัตติามเกณฑท่ีตั้งไว และใหบริการขอมูลกับพ้ืนฐานท่ีจัดทํ าขึ้นมาโดยเฉพาะตาม
ความตองการของโครงการลงทุนแตละราย ขณะน้ีทางบริษัทฯ กํ าลังดํ าเนินโครงการปฏิรูปท่ีสํ าคัญใน
สํ านักงานสงเสริมการลงทุนในประเทศปากีสถาน

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human resource development)
เปนงานวิจัยและบริการทางดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยมุงเนนการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาระดับสูง ขอบเขตท้ังสองของหัวขอน้ี
คอืกลยทุธขยายการศึกษาไปสูระดับอุดมศึกษา  (Higher education outreach strategies) และการ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือปรับปรุงการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลงานที่ผานมา : ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมภายใตกรอบเศรษฐกิจของ
APEC โครงการน้ีเปนการวิจัยเชิงลึกท้ังในแนวความคิดและรูปแบบของความสัมพันธระหวาง
มหาวทิยาลัยและอุตสาหกรรมรวมถึงงานวิจัยภายในประเทศไทย บริษัทฯ ไดรวมทํ าวิจัยกับทีมวิจัย
ของ 9 ประเทศ และจัดการประชุมหลายคร้ังเพ่ือเผยแพรผลการวิจัย รวมท้ังการทํ าวิจัยจํ านวนมาก
ดานการศกึษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทยและภูมิภาคน้ี และ
สนับสนุนการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยในสังกัดดวย
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6. การพัฒนาภาคสังคม  (Social sector development)  
ใหค ําปรึกษาดานตลาดแรงงาน สาธารณสุข และการศึกษา    รวมท้ังเร่ืองตางๆท่ีเกี่ยวของกับองคกร
พัฒนาเอกชน ( NGOs )  และประชาคม (Civil Society)
ผลงานที่ผานมา   : การปฏิรูปภาคสังคมในประเทศไทย ซึ่งเปนโครงการหลักโครงการหน่ึงของ
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และสํ านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(NESDB) ท่ีเกีย่วกบัภาคสังคมในประเทศไทย ในโครงการน้ีบริษัทฯ ไดรวมงานกับจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัยในการศึกษากระบวนการวางแผนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8
การวเิคราะหแนวลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากวิกฤตการณ และนโยบายตลาดแรงงาน
โดยละเอียด รวมถึงระบบขอมูลของแรงงาน  ซึ่งโครงการน้ีชี้ใหเห็นปจจัยพ้ืนฐานท่ีเปนตัวกํ าหนด
เศรษฐกจิของประเทศไทยและสังคมในอนาคต โดยมีการศึกษาเปนหลักและรองลงมาคือ     การ
พัฒนาทักษะ     สาธารณสุข     และสวัสดิการสังคม

7. การประเมินผลโครงการ (Program evaluation)    
บริษทัฯ ด ําเนินการประเมินผลโครงการองคกรของรัฐ   เพ่ือการวัดผลการดํ าเนินงาน   การประเมินผล
ท่ีไดรับ    การปรับปรุงประสิทธิภาพ     และการประเมินคุณคาของงานบริการ
ผลงานที่ผานมา  :   การพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)  ในประเทศไทยท่ีเปนโครง
การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและเล็กในภาคการผลิต ซึ่งเปนสวน
หน่ึงของโครงการจัดทํ าแผนแมบทในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ภายใตแผน
ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวม
กนัด ําเนินโครงการซึ่งประกอบดวยการสํ ารวจผูผลิตขนาดกลางและเล็ก         และการวิเคราะหอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวของ     นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดประเมินการใหบริการพัฒนาธุรกิจและการเงินในภาคเหนือของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

3.3.2 การตลาดและภาวะการแข็งขัน

กลยุทธทางการตลาดและปจจัยแหงความสํ าเร็จ
•  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
•  นํ าแนวโนมการใหทุนสนับสนุนดานนโยบายรัฐจากองคการระหวางประเทศในจุดท่ีบริษัทฯ มีความ
เขมแขง็โดยการติดตามโครงการท้ังหมดอยางระมัดระวัง   มาใชใหเกิดประโยชน

•  นํ างานท่ีปรึกษาธุรกิจในประเทศแถบอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง (GMS) มาใชใหเกิดประโยชน
•  ประเมนิโครงการตางๆ ท่ีจัดทํ าขึ้นในชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ โครงการ SME การ
ศกึษา และภาคสังคมอ่ืนๆ

•  พัฒนาความสามารถของ e-government เพ่ือชวยเหลือรัฐบาลให �on-line� ในระดับภูมิภาคท่ี
ทางรัฐบาลยังขาดกลยุทธและบุคลากรในการดํ าเนินงานท่ีมีคุณภาพ

•  นํ าเสนอบริการใหมของบริษัทฯ ท่ีเปนการผสมผสานกันระหวางกิจการของรัฐและเอกชน

•  ประยกุตงานที่ปรึกษาในประเทศไทยและประเทศแถบอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง (GMS)  แกภูมิภาคอ่ืน
เชน เอเชียตอนใตและอาฟริกา
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กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษทัฯ ใหบริการวิจัยดานนโยบายในหลายโครงการแกหนวยงานราชการและองคกรนานาชาติซึ่งรวม
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย  (ADB) International Finance Corporation ธนาคารโลก (World
Bank) USAID และองคการสหประชาชาติ  รวมถงึหอการคาและองคกรธุรกิจดวย สํ าหรับลูกคาไทย
ประกอบดวยสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ        สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    กระทรวง
อุตสาหกรรม ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงตางประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยชั้นนํ าหลายๆ แหง

นอกจากน้ีแผนกวจิัยนโยบายน้ีไดทํ างานอยางใกลชิดกับองคกรของไทยและนานาชาติ เชน  World
Economic Forum, GMS Business Forum,  Joint Foreign Chambers of Commerce of Thailand
และ บริษัทท่ีปรึกษานานาชาติ

เปาหมายลูกคาทางภูมิภาค
บริษทัฯ ทํ าวจิยัและใหบริการคํ าปรึกษาดานนโยบายแกหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย อาเซียน และ
ประเทศอ่ืนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยทํ างานรวมกับกลุมผูชํ านาญการในธุรกิจใหคํ าปรึกษา
จ ํานวนมาก สมาคมธุรกิจ และสถาบันการศึกษาทางดานธุรกิจในภูมิภาคน้ี ซึ่งทํ าใหบริษัทฯสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูท่ีมีบทบาทหลักในการทํ าวิจัยดานนโยบายระดับภูมิภาค

ท้ังน้ีบริษทัฯ ไดดํ าเนินโครงการวิจัยนโยบายในประเทศภูมิภาคอาเซียนท้ังหมด ไดแก  บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซยี ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ประเทศไทย และเวียดนาม รวมท้ังมณฑลยูนนาน
ของจนี ฮองกง ไตหวัน ญ่ีปุน ปากีสถาน รัสเซีย เกาหลีใต เกาหลีเหนือ ศรีลังกา ฟจิ และมาลาวี

จุดแข็งในการแขงขัน
•  บริษทัฯ มชีื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในประเทศไทยและในประเทศแถบอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง    โดยเปน
ผูประมูลงานท่ีปรึกษาดานท่ีไมใชเทคนิค (Non-Technical) ท่ีใหญท่ีสุดของธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แหงเอเชีย (โปรดดู A Fact Sheet: Thailand and ADB ประจ ําเดือนเมษายน 2543)

•  บริษทัฯ มเีครือขายความสัมพันธท่ีดีและกวางขวางกับพันธมิตรหนวยงานตางๆ ในเอเชีย สหรัฐ
อเมริกาและยุโรป

•  บริษทัฯ มเีจาหนาท่ีระดับสูงท่ีมีความเชี่ยวชาญ โดยมีผูท่ีไดรับปริญญาเอก 2 ทาน ซึ่งมีประสบ
การณหลากหลาย

•  แผนกฯ มกีารท ํางานรวมกับแผนกท่ีปรึกษาทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการใหคํ าปรึกษา จึงทํ าให
สามารถเสนอมุมมองและแนวความคิดของภาคเอกชนใหลูกคาภาครัฐรับทราบได

•  บริษทัฯ เนนการทํ างานในประเทศไทยและภูมิภาค โดยมีประสบการณดานนโยบายในภูมิภาคมา
เปนเวลานานกวา 15 ป

การวิเคราะหการแขงขัน
แผนกวจิยันโยบายของบริษัทฯ อยูในตํ าแหนงท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดังน้ันจึงเปนการยากท่ีจะประมาณ
สวนแบงตลาด โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชียไดจัดอันดับใหบริษัทฯ เปนผูวิจัยนโยบายอันดับ
หน่ึงในประเทศไทยมากกวา 4 ป
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คูแขงขันที่สํ าคัญประกอบดวย
•  หนวยงานก่ึงรัฐ เชน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (Thailand Development Research

Institute (TDRI))
•  มหาวิทยาลัยและสถาบันท่ีทํ าวิจัย
•  บริษทัท่ีปรึกษารายใหญ 6 ลํ าดับแรก (ในขอบเขตงานเดียวกัน)
•  บริษทัท่ีปรึกษานานาชาติในงานท่ีเกี่ยวของ
•  บริษทัวศิวกรไทยท่ีมีหนวยงานวิจัยนโยบาย
•  นักวิจัยอิสระ

3.3.3 วตัถุประสงคของแผนกวิจัยนโยบายภาครัฐ
แผนกวจิยันโยบายรัฐมีวัตถุประสงคท่ีจะทํ าใหบริษัทฯ เปนผูนํ าในงานวิจัยนโยบายในประเทศไทย
และภูมภิาคน้ี โดยทางบริษัทฯจะกํ าหนดทิศทางในการทํ างานวิจัยนโยบายซึ่งสงผลท่ีชัดเจนแกการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศท่ีบริษัทฯ ดํ าเนินการ

บริษทัฯ จะทํ างานเพ่ือใหเปนทางเลือกหน่ึงสํ าหรับการบริการใหคํ าปรึกษาของรัฐบาลและหนวยงาน
อ่ืนในแถบภูมภิาคน้ี และเปนอีกทางเลือกหน่ึงของบริษัทท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีตองการผูรวมทํ างานวิจัยทาง
ดานน้ีในประเทศไทยและภูมิภาคน้ี

บริษัทฯ จะสรางพ้ืนฐานการวิจัยท่ีกระตุนใหเกิดนวัตกรรมอยางตอเน่ือง        และเสริมสรางความ
แขง็แกรงของผลิตภัณฑ รวมถึงการพัฒนาผูวิจัยและคณะท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาโครงการ
ความสํ าเร็จของโครงการและการนํ าโครงการไปปฏิบัติ

ขอบเขตวัตถุประสงคเฉพาะ
1. พัฒนาฐานความรูและเครือขายภายในภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนงานใหคํ าปรึกษาวิจัยนโยบายรัฐ 
รวมท้ังนํ าไปใชในบริการอื่นดวยซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็นสํ าคัญคือ
•  สรางความเขมแข็งใหกับคณะทํ างานภายในบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานและเพ่ือ
ใหแนใจวาการนํ าเสนอและสงมอบงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามท่ีตองการ

•  สรางฐานขอมูลนักวิจัยและบุคลากรอื่นๆ ท่ีจํ าเปนในประเทศไทยและภูมิภาคเพ่ือท่ีจะ
สนับสนุนบุคลากรภายในบริษัทฯ และสนับสนุนความสามารถของบริษัทฯในการคัดสรร
คณะทํ างานสํ าหรับโครงการวิจัยหลักตาง ๆ

•  สรางความรวมมือท่ีแข็งแกรงกับพันธมิตรทางการคาในประเทศหลักๆ ท่ีสนใจ เพ่ือขยาย
ความสามารถในการจัดสงงานและจัดตั้งคณะทํ างานเพ่ือประมูลโครงการสํ าคัญตาง ๆ

2. บริษทัฯ จะจดัทํ าวิธีการทํ างานท่ีผสมผสานความตองการของบริษัทฯ และภูมิภาค ซึ่งตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาหลัก

3. พัฒนากรอบความคิดเฉพาะของงานนโยบาย ซึ่งเปนผลิตภัณฑของแผนกวิจัยนโยบายรัฐ และ
เปนพ้ืนฐานการทํ างานของแผนกฯ ท่ีจะนํ าไปพัฒนางานตอไป

4. มุงเนนการขยายงานไปสู ภูมภิาคอาเซียน (ASEAN) และ ภูมิภาคลุมแมน้ํ าโขง (GMS) แตใน
ขณะเดยีวกันก็ไดพยายามและเนนการใหบริการที่ครอบคลุมท่ัวโลก

5. นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือนํ าเสนองาน แสดงผลิตภัณฑและงานบริการที่หลาก
หลายของแผนกนโยบายรัฐ
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6. พัฒนางานท่ีทํ าใหเกิดความรวมมือระหวางแผนกตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยผานเครือขายท่ีกวาง
ขวางของบริษทัฯ ท้ังในภาครัฐและเอกชนโดยที่แผนกนโยบายจะมุงเนนการเพ่ิมความเชื่อมโยง
ระหวางแผนกตาง ๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการนํ าเทคโนโลยีสาร
สนเทศ    และพาณิชยอิเล็คทรอนิคสในงานท่ีทางแผนกนโยบายรัฐมีความสนใจ และมีความ
เชีย่วชาญมาใช

3.3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ ส้ินป 2543   บริษทัฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบท้ังส้ินจํ านวน 8 รายการ คิดเปนมูลคางานคงเหลือ
5.22   ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.22 ของรายไดรวม ท้ังน้ี ไมมีงานชิ้นใดท่ีมีมูลคางานคงเหลือเทา
กบัหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดรวม

3.4 แผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน  (Publications and On-line Services Division)
3.4.1 ลกัษณะการบริการประกอบดวย

ในอดีตกิจกรรมหลักของแผนก คือ
•  การรวบรวมขอมูลโดยนํ าเสนอในรูปแบบหนังสือ  ซีดี-รอม  และส่ืออิเล็คทรอนิกส
•  งานจัดพิมพส่ือส่ิงพิมพ   เชน   แผนพับ (Brochures)   จดหมายขาว  (Newsletters)      และส่ิง
พิมพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ

การซือ้กจิการของธาราสยาม    ชวยเพ่ิมประเภทของผลิตภัณฑและบริการของแผนกดังจะไดกลาวถึง
ตอไป ผลิตภัณฑของธาราสยามมีกลุมลูกคาเดิม คือ      บริษัทนายหนาหลักทรัพยและกลุมผูจัดการ
กองทุน จงึทํ าใหการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตองดํ าเนินการควบคูไปกับการปรับปรุงระบบสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
•  งานวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industrial sector research)    เปนการวิเคราะหในเชิงลึกในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่สํ าคัญของไทย  เชน  ธุรกิจโทรคมนาคม   ธุรกิจบริการดานสุขภาพอนามัย
ธรุกจิธนาคาร   ธุรกิจประกันภัย   ธุรกิจอินเตอรเน็ต  รัฐวิสาหกิจ  และกลุมตระกูลธรุกิจชั้นนํ าใน
ประเทศไทย

•  ขอมูลบริษัทจดทะเบียน (Listed company fact files)  เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลพ้ืนฐาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

•  การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic and political review)     ในอดีตธารา
สยามไดจดัทํ ารายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส  ซึ่งบริษัทฯ จะไดปรับปรุงรายงานโดยเพิ่มเติม
ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการลาสุดดานการเมือง

•  ทีป่รึกษาทางการเงิน (Financial consultancy) ธาราสยามยังคงใหบริการกับลูกคาท่ีเปน
สถาบันการเงนิจ ํานวนไมมากนัก โดยมีสัญญาการชํ าระเงินในลักษณะวาจางประจํ า

ในประเทศท่ีพัฒนาแลวขอมูลจํ านวนมากจะปรากฏตอสาธารณะ ซึ่งลักษณะเชนน้ีจะไมปรากฏใน
ประเทศเชนประเทศไทย โดยหนวยงานและองคกรตางๆ พบวา การไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือประกอบการ
ด ําเนินธรุกจิ หรือเพ่ือชวยในการตัดสินใจเปนไปไดดวยความยากลํ าบาก
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ดงัน้ันขอมลูเหลาน้ันจะมีมูลคาสูงโดยเฉพาะถาเปนขอมูลท่ีมีการระบุความตองการ       กลยุทธของ
ธาราสยาม คือ     การระบุกลุมหรืออุตสาหกรรมท่ีนาสนใจ   ซึ่งมีกลุมผูซื้อเปาหมายจํ านวนมากพอ
และคุมคาตอการวิเคราะหและเขียนรายงานท่ีมีจํ านวน 500 หนาในชวงระยะเวลา 3 เดือน

สํ าหรับขอมูลของบริษัทจดทะเบียนไดรับความสนใจนอยลงตามการลดลงของความสนใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   อยางไรก็ดีคาดวาการปรับปรุงผลิตภัณฑจะชวยใหยอดขายของ
ผลิตภัณฑน้ีเพ่ิมขึ้นในกลุมนักลงทุนมืออาชีพ

งานวิจัยภาวะเศรษฐกิจซึ่งธาราสยามเคยทํ าตลาดมากอนไดดํ าเนินการตอไปภายใตชื่อเสียงในดาน
ความถกูตองและการเขาถึงของผลงาน โดยไดจัดทํ าเปนรายไตรมาสและเน้ือหาประกอบดวยการ
วเิคราะหในเชงิลึกแนวโนมเศรษฐกิจไทย และวิเคราะหถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

3.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
ลกูคาเปาหมายและกลยุทธการตลาด
แผนกส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลนมีกลุมลูกคาท่ีกวางขวาง ในอดีตท่ีผานมาลูกคาสวนใหญกระจุกตัวอยู
ในกลุมสถาบันการเงิน โดยเฉพาะบริษัทนายหนาหลักทรัพยและกลุมผูจัดการกองทุนท้ังในและตางประเทศ
อยางไรกต็ามภายหลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในเอเชียในป 2540 ทํ าใหตองทบทวนการพ่ึงพิงกลุม
ลูกคาเหลาน้ี บริษัทตางชาติท่ีเปนท่ีปรึกษากฎหมาย ผูตรวจสอบบัญชี ผูเชี่ยวชาญการปรับโครงสราง บริษัท
รวมทุน ผูเชีย่วชาญการลงทุน ตางก็จัดตั้งสํ านักงานในภูมิภาคน้ีหรือในประเทศไทยและมีบทบาทท่ีแข็งขัน
ในตลาด

เน่ืองจากแผนกน้ีกํ าลังเปล่ียนรูปแบบการนํ าเสนอผลิตภัณฑจากแบบเดิม จึงตองนํ ากลยุทธทางการตลาด
ใหมๆ  มาใช  ดงัน้ันบริษัทฯ จึงวาจางผูเชี่ยวชาญทางการตลาดซึ่งมีประสบการณในธุรกิจการเงินมาดํ ารง
ต ําแหนงผูอํ านวยการอาวุโส แมวาบทบาทหนาท่ีจะตองดูแลดานการตลาดท้ังหมด          แตก็คาดวาแผนก
ส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลนจะเปนงานหลักท่ีตองใหความสํ าคัญ

บริษัทฯ           ตองการเพ่ิมบทบาทความสํ าคัญ เพ่ือแขงขันกับกลุมมืออาชีพ (professional communities)
ตามรายนามขางตนและกลุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรม   โดยดํ าเนินกลยุทธเหลาน้ี
•  ยกระดบัและขยายฐานลูกคาปจจุบันและลูกคาใหม
•  รวมงานสัมมนาท่ีมุงเปาไปยังผูใชรายงานอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ
•  ลงทุนในการพัฒนาเว็บไซท  ( Website)  ของบริษัทฯ ในอนาคตผลิตภัณฑท่ีจัดทํ าโดยแผนกน้ีจะสง
ผานทางออนไลน   โดยลูกคาอาจเลือกรับเปนเอกสารก็ได การสงผลิตภัณฑผานเว็บไซทมีคาใชจายท่ี
ถกูกวาและลูกคามคีวามสะดวกและคุนเคยมากกวาการสงเปนเอกสาร    ยิ่งไปกวาน้ันเว็บไซทยังชวย
ในการจัดสงขอมูลท่ีทันสมัย ซึ่งชวยเพ่ิมรายได

•  ปรับปรุงผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา

เปาหมายทางภูมิภาค
ขอมลูท่ีปรากฏในผลิตภัณฑของแผนกเปนท่ีตองการขององคกรตางๆ ในระดับโลกท่ีมีธุรกิจในประเทศไทย
และบริษทัไทยจํ านวนมาก        อยางไรก็ตามเปนท่ีคาดหมายวาผลิตภัณฑของแผนกจะยังคงเนนขอมูล
เกีย่วกบัประเทศไทยตราบจนกระท่ังปลายป 2545
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สภาพการแขงขันของผลิตภัณฑที่แผนกจัดทํ าขึ้นไดแก
•  Listed Company Fact Files :  คูแขงขันในประเภทน้ีคือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูให
บริการระบบ �SIMS�      ซึง่ประกอบดวยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนตางๆ ในประเทศไทย

•  Industrial Sector Research  :  บริษทัท่ีปรึกษาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท       ซึ่งผลิตรายงาน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเปนคร้ังคราว

•  Quarterly Economic Review : ธนาคารขนาดใหญสวนใหญจะผลิตรายงานภาวะเศรษฐกิจ เชน
เดยีวกบัหนวยงานราชการจํ านวนหน่ึง เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

•  Financial Consultancy : คูแขงขนัมีจํ านวนมากมาย เชน ธนาคารท้ังในและตางประเทศ       สํ านัก
งานตรวจสอบบัญชีรายใหญ 5 ราย และบริษัทท่ีปรึกษารายใหญ เชน Boston Consulting      ซึ่งมี
ผลงานมากมายทางดานน้ี

3.4.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ ส้ินป 2543   บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบท้ังส้ินจํ านวน  1  ชิ้น       คิดเปนมูลคางานคงเหลือ  2.99
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 7.57 ของรายไดรวม      ท้ังน้ี ไมมีงานชิ้นใดท่ีมีมูลคางานคงเหลือเทากับหรือมาก
กวารอยละ 10  ของรายไดรวม

3.5 การจัดหาผลิตภัณฑ
วธิกีารตางๆ ไดถูกนํ ามาใชในการรวบรวมขอมูลท่ีจํ าเปน    สํ าหรับการผลิตรายงานวิจัยท่ีบริษัทฯ จะสงใหกับ
ลูกคา    ขอมูลเหลาน้ีรวมถึง (โดยไมไดจํ ากัดอยูเพียงแหลงขอมูลเหลาน้ีเทาน้ัน) :

•  นิตยสาร
•  หนังสือพิมพ
•  สถิติ
•  รายงานภาวะเศรษฐกิจ
•  บทสัมภาษณ
•  การสํ ารวจผูบริโภค
•  การวิเคราะหขั้นตน
•  งานวจิัยของบริษัทนายหนาหลักทรัพย
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3.6 ขัน้ตอนการบริการ
ตารางดงัตอไปนี้แสดงขั้นตอนการใหบริการของแตละแผนกดังนี้

      แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ                                          แผนกวิจัยตลาด                                     แผนกวิจัยนโยบายรัฐ                แผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
ที่มาของกลุมลูกคาเปาหมาย
•  จากความสัมพันธที่มีตอผูบริหาร
•  จากการแนะนํ าของลูกคาของบริษัทฯ
•  จากโครงการเดิมของบริษัทฯ ที่มี
ลักษณะตอเนื่อง

ผูบริหารของแผนกและเจาหนาที่การตลาดประชุมรวมกับ
ลูกคาเพื่อเสน อบริการของบริษัทฯ

ยื่นขอเสนอการใหบริการและสัญญาใหแกลูกคา

จัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบโครงการ

วางแผนงาน
ออกแบบแผนงาน และ แบบสอบถาม

การดํ าเนินงานโครงการ (แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
การจัดการโครงการ
การติดตามและควบคุมแผนงาน  การรวบรวมขอมูล  การสัมภาษณภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล
การจัดหาทํ าเลที่ตั้งโครงการ
 การกํ าหนดที่ตั้งโรงงาน  ขั้นตอนแรก  -    การคดัเลือกทํ าเลที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ
                                     ขั้นตอนที่สอง -   รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทํ าเลที่ตั้งโครงการและการสังเกตการณ
                                                             ภาคสนาม    และคัดเลือกใหเหลือประมาณ  2-3 แหง
                                    ขั้นตอนที่สาม -  ประเมินคาและจัดลํ าดับทํ าเลแตละแหง
การวิจัยเชิงกลยุทธและที่ปรึกษา
การติดตามและควบคุมแผนงาน  การรวบรวมขอมูล  การสัมภาษณภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล
การใหคํ าปรึกษาการจัดการแบบลูกโซ
การจดัทีมงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ การวางแผนงาน   การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล   การจัด
ท ําแบบจํ าลองขั้นพื้นฐานและแบบจํ าลองเชิงกลยุทธ

การดํ าเนินงานโครงการ (แผนกงานวิจัยกาตลาด)
•  เสนอโครงการโดยยอตอลูกคา
•  จัดวางแผนงานโครงการใหแกลูกคา
•  รวบรวมขอมูล
กํ าหนดกลุมตัวอยาง รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
จากแหลงตางๆ รวมทั้งงบการเงิน

•  การวิจัยเบื้องตน
 การออกแบบสอบถาม การสรางแบบจํ าลอง การ
สรุปแบบสอบถาม การวิจัยภาคสนามและการ
สัมภาษณ

•  การปอนขอมูลเขาสูงานวิจัย

การดํ าเนินงานโครงการ
(แผนกงานวิจัยนโยบายของรัฐ)

•  เสนอโครงการโดยยอตอลูกคา
•  การวางแผนงานโครงการ
•  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและขอมูล
ทางสถิติ

•  การวิจัยเบื้องตน   การออกแบบ

รางรายงานเสนอลูกคา

รายงานผลงานวิจัย

น ําเสนอตอลูกคา

การกํ าหนดโครงการ
ศึกษาความตองการของตลาด

วางแผนงาน
ออกแบบจุดสํ าคัญของหัวขอที่ศึกษา

การดํ าเนินงานโครงการ
รวบรวมขอมูลและจัดทํ ารางรายงาน

 / ผลิตภัณฑ

ตรวจสอบแกไข
แกไข / เรียบเรียงใหม / อนุมัติ

ตรวจสอบแล
ประธานของแ

คํ าแนะนํ าขอ
37

สอบถาม และการสัมภาษณ
•  การปอนขอมูลเขาสูงานวิจัย

การตลาดผลิตภัณฑ
การตลาดในรูปสิ่งพิมพ  ซีดี-รอม  และ

อินเตอรเน็ต

ะอนุมัติโดย
ตละแผนก

งลูกคา
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ขัน้ตอนการใหบริการสามารถสรุปได ดังนี้
ก) การตลาด
บริษทัฯ สรรหาโครงการตางๆ โดยการแนะนํ าจากลูกคาเกาและใชแผนการตลาดเชิงรุก ซึ่งประกอบดวย      
การเขารวมบรรยายและเปนวิทยากร    การสงบทความและจดหมายขาวไปยังส่ือมวลชน       การเขารวม
กจิกรรมและการประชุมรวมกับสมาคมหอการคาตางๆ และจากการแนะนํ าของบริษัทท่ีปรึกษาและวิจัย
ตางๆ ท่ีเปนพันธมิตรกับทางบริษัทฯ หนวยงานราชการไทยและตางประเทศและสมาคมหอการคา

ข)  การตดิตอลูกคาและการเสนอบริการ
หลังจากตดิตอคร้ังแรกกับผูท่ีจะมาเปนลูกคา บริษัทฯ จะประชุมกับลูกคาเพ่ือทบทวนวัตถุประสงคของ
โครงการโดยละเอียด  แลวนํ ามาจัดทํ าขอเสนอโครงการ ซึ่งประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงค    วิธี
การและขัน้ตอนในการดํ าเนินโครงการ บุคลากรในโครงการ  ระยะเวลาโครงการและคาธรรมเนียมในการ
ด ําเนินโครงการ ซึง่ขอเสนอโครงการจะจัดทํ าในรูปแบบของเอกสารการประชุมโดยอาจจะมีการพิจารณา
แกไขปรับปรุงหลายคร้ังกอนท่ีจะบรรลุขอตกลง

สํ าหรับแผนกวจิยันโยบายรัฐ ขอเสนอโครงการจะจัดทํ าตามแนวทางท่ีลูกคากํ าหนดไว โดยลูกคาบางราย
เชน  ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และ ธนาคารโลก (World Bank) มขีอกํ าหนดใหผูเขาเสนอ
โครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดทํ าขอเสนอโครงการขององคกรน้ันๆ อยางเครงครัด

ค)    การวางแผนงาน
หากมกีารอนุมตัโิครงการแลว ผูจัดการโครงการจะจัดเตรียมแผนงาน โดยกํ าหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการทํ างานใหโครงการแลวเสร็จ และออกแบบแบบสอบถามสํ าหรับงานวิจัยน้ัน หากเปน
โครงการท่ีจ ําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูรับเหมาชวงงาน ผูจัดการโครงการก็จะพิจารณาจัดหาให
เหมาะสมเปนกรณีไป

 ง)   การดํ าเนินโครงการ
•  แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ประธานแผนกท่ีปรึกษาทางธุรกิจจะเปนผูควบคุมดูแลใหการดํ าเนินโครงการตางๆ เปนไปตามแผน
งานโดยน ําบุคลากรท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ มาดํ าเนินการสํ ารวจภาคสนาม และมีการติดตาม
การด ําเนินงานอยางตอเน่ือง

•  แผนกงานวิจัยการตลาด
รองประธานบริหารและรองประธานแผนกงานวิจัยการตลาดจะเปนผูควบคุมดูแลและติดตามการ
ด ําเนินโครงการตางๆ ของการวิจัยตลาดโดยครอบคลุมตั้งแต การสรางแบบจํ าลอง (Pilot tests) การ
วจิัยภาคสนาม (Field research) การปอนขอมูล (Data entry) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)
และการจัดเตรียมรายงานผลงานวิจัย (Preparation of research reports)

•  แผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ
ประธานและรองประธานอาวุโสแผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ   จะเปนผูควบคุมดูแลและติดตามการ
ดํ าเนินโครงการตางๆของงานวิจัยนโยบายรัฐซึ่งดํ าเนินงานโดยบุคลากรภายในและภายนอกบริษัท 
โดยครอบคลุมตัง้แตการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ การวิจัยภาคสนาม (Field
research)  การปอนขอมูล (Data entry)  การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)   การจัดทํ ารายงานผล
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งานวิจัย  (Preparation of research reports) และการปรับปรุงแกไขรายงานการวิจัย (Re-write and
editing)

•  แผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
กระบวนการการจัดทํ าจะแตกตางกันไปจากแผนกอ่ืนเน่ืองจากเปนการขายใหแกลูกคาจํ านวนมาก
แทนท่ีจะบริการใหแกลูกคารายเดียว       ประธานแผนกจะเปนผูควบคุมดูแลการเขียนบทความและ
เน้ือหาของงานวจิยัซึ่งเปนไปตามความคาดหมายถึงส่ิงท่ีลูกคาตองการ

จ)  การจัดทํ ารายงานเสนอตอลูกคา
โดยสวนใหญรายงานท่ีนํ าเสนอตอลูกคา ประกอบดวย สรุปผลการวิจัย บทสรุปและคํ าแนะนํ าใหกับลูกคา
ในการด ําเนินงานตอไป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของบริษัทฯ ในเร่ือง "ความรู ขอมูลและการแกปญหา"

3.7 กลยุทธการตลาดของบริษัทฯ
กลยทุธทางการตลาดที่สํ าคัญ ของบริษัทฯ  คือการมีชื่อเสียงในฐานะของบริษัทฯ ผูใหบริการอิสระดานงานวิจัย
ท่ีปรึกษา   และขอมูลสารสนเทศชั้นนํ าของประเทศไทย

เพ่ือขยายโอกาสและพัฒนาใหทันกับความทาทายของเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ บริษัทฯ มีแผนงานในการ
ขยายตลาด โ        ดยการวาจางรองประธานอาวุโสหนวยงานพัฒนาธุรกิจ          ซึง่รายงานโดยตรงตอกรรมการ
ผูอํ านวยการ  เพ่ือรับผิดชอบดังน้ี
1) ปรับปรุงและพัฒนาเน้ือหาและการนํ าเสนอใหทันสมัย
2) ประสานงานในดานประชาสัมพันธบริษัทฯ
3) รักษาและพัฒนาฐานขอมูลลูกคา
4) พัฒนาฐานลูกคาสถาบัน
5) ประสานงานแผนกตางๆ ในการรายงานสถานการณดานการตลาดเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถแขงขันดานราคา

(the cutting-edge)
6) ทํ าใหมัน่ใจวาเว็บไซตของบริษัทฯ จะสามารถใชเปนเคร่ืองมือทางการตลาดได

3.8 ปจจัยแหงความสํ าเร็จ
(ก) ความคดิริเร่ิมสรางสรรคและประสบการณของผูบริหารอาวุโส
ผูบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ประกอบดวยผูมีประสบการณในดานธุรกิจหลากหลายสาขาท่ีเปนงานบริการ
หลักของบรษิทัฯ มากวา 20 ป   ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีคณะผูบริหารท่ีมีประสบกาณ และมีความรูความเขาใจ
ในการใหบริการทีป่รึกษาทางธุรกิจ   การวิจัยตลาด และการวิจัยนโยบายรัฐท้ังในระดับการทํ างานและการ
ตลาด  นอกจากน้ี การที่คณะผูบริหารมีความเขาใจในสภาวะตลาดภายในประเทศรวมถึงในประเทศอ่ืนๆ 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางดีในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา จึงสงผลใหบริษัทฯ 
สามารถผนวกความสามารถในการคาดการณลวงหนา ความคิดสรางสรรค และความรูในการเสนองาน
บริการท่ีเปนเอกลักษณใหกับลูกคาได

(ข) การสรางพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดภายในประเทศและตลาดภูมิภาค
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาค ทํ าใหบริษัทฯ สามารถประมูลโครงการตางๆ ใน
ประเทศและตางประเทศไดมากขึ้นในฐานะของท้ังคูสัญญาและผูรับเหมาชวง (Sub-contract) นอกจากน้ี
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ประสบการณของบริษัทฯ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และฐานลูกคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการติดตองานกับ
นักลงทุนสาขาตางๆ ภาครัฐและบริษัทตางๆ ในประเทศ ทํ าใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับในดานการชี้แนะ
และวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจเปนอยางดี นอกจากน้ีการมีกลุมผูบริหารและผูถือหุนรายใหมยังเปนการ
สรางฐานลูกคาใหกวางข้ึนอีกดวย

(ค) ชือ่เสียงท้ังในประเทศไทยและในประเทศอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง
บริษทัฯ เปนผูทํ างานรายแรกท่ีหนวยงานรัฐบาล องคกรระหวางประเทศและสภาหอการคาไทยคัดเลือกให
มาด ําเนินการโครงการในประเทศอนุภูมิภาคแมน้ํ าโขง เน่ืองจากชื่อเสียงของบริษัทฯ เปนท่ียอมรับ

(ง) ฐานลูกคาท่ีมีคุณภาพและกวางขวาง
บริษัทฯ มีกลุมลูกคาหลักท่ีมีชื่อเสียงในองคกรทวิภาคี และองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก    
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) เปนตน รายชือ่ดงักลาวขางตนน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของลูกคา
หลักของบรษิัทฯ ดังน้ันจึงทํ าใหบริษัทฯ มีชื่อเสียงมากยิ่งข้ึนในตลาด

(จ) คณุคาของคลังขอมูลวิจัย
คณุคาของบริษัทฯ อยูท่ีประสบการณอันยาวนานในการตลาด และคลังขอมูลอุตสาหกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึน
มาระหวางการด ําเนินโครงการใหกับภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ ไดทํ าการวิจัยดานตลาดมากกวา 600 เร่ือง
ในระยะเวลาท่ีบริษัทฯ และบริษัทกอนรวมกิจการไดดํ าเนินงานมานานกวา  15  ป    นอกจากน้ีการเขาซื้อ
กจิการของธาราสยามและคลังหองสมุดทํ าใหเปนการเพ่ิมฐานขอมูลท่ีสํ าคัญในบริษัทฯ

3.9 จุดแข็งในการแขงขัน
จดุแขง็ของบริษัทฯ ในการแขงขัน มีดังน้ี
•  การแขงขันที่จํ ากัด  (Limited competition)  โครงการสวนใหญของบริษัทฯ ในงานบริการหลักเปนการให
บริการกับลูกคาประจํ า

•  เครือขายแนะนํ าบริษัทฯ (Active referral network)  เครือขายของบริษัทฯ ท่ีเปนพันธมิตรทางธุรกิจท้ัง
ภายในและตางประเทศสงผลใหบริษัทฯ มีงานโครงการตางๆ เขามาอยางสมํ่ าเสมอ

•  ชือ่เสยีงที่ดี    (Good reputation)  บริษทัฯ มชีื่อเสียง และภาพพจนท่ีดีในกลุมนักธุรกิจท้ังในและตาง
ประเทศ

•    ผูบริหารมีสวนรวมในการดํ าเนินธุรกิจ  (Principals active in the business)  ผูบริหารบริษัทฯ เปนผู
ควบคมุการดํ าเนินโครงการตางๆ

•   ศักยภาพในการขยายธรุกิจ (Potential to expand the business)   บริษัทฯ ยงัมไิดใชความสามารถท่ีมี
อยูอยางเตม็ท่ีในการขยายตลาดงานบริการของบริษัทฯ ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

•  คูแขงขันรายใหม (Niche player) บริษทัฯ มุงเจาะตลาดท่ีมีการแขงขันนอย

3.10 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental impact)
บริการตางๆ ของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไมเคยละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายท่ี
เกีย่วกบัส่ิงแวดลอมและไมเคยเปนตนเหตุของปญหาส่ิงแวดลอม
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