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3.0

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ใหบริการเปนที่ปรึกษาอิสระแกองคกรชั้นนําของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
จําแนกประเภทงานบริการหลักได 4 ประเภทดังนี้
• ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting)
• งานวิจัยการตลาด (Market Research)
• งานวิจัยนโยบายรัฐ (Policy Research)
• งานสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน (Publications and on-line services)

โดย

ปจจัยในการพัฒนาการใหบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย
• ความตองการที่จะพัฒนาและจัดระบบการใหบริการของบริษัทฯ ใหมีลักษณะที่เดนชัดยิ่งขึ้น
• การเล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตงานบริการไปสูภูมิภาคตางๆ
• ผลกระทบและการแขงขันในการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (e-business)
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(e-commerce) ทีม่ ตี อ ลักษณะการใหบริการเดิมของบริษัทฯ
โครงสรางการใหบริการของบริษัทฯ แสดงดังรูปภาพดานลางนี้

ขอบเขตผลิตภัณฑงานบริการ
การติดตอภาครัฐและเอกชน
(Public/Private Interface)

สือ่ สิง่ พิมพและธุรกิจออนไลน
การวิเคราะหอตุ สาหกรรม
จดหมายขาวและฐานขอมูล
ขอมูลบริษทั จดทะเบียน
การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
การบริการทีป่ รึกษาทางการเงิน

พันธมิตรทางการคา
(Strategic Alliances)

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

วิจยั นโยบายของรัฐ
การพัฒนาภาคเอกชน
การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมภิ าค
การพัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การสงเสริมการลงทุน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาภาคสังคม

งานวิจยั
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
การแนะนําการเขาสูต ลาดในประเทศไทย
การบริหารโครงการ
การบริหารงานโซอปุ ทาน
ทีป่ รึกษาเชิงกลยุทธ

อาเซียน / อนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขง
(ASEAN/GMS)

การวิจยั การตลาด
วิเคราะหอตุ สาหกรรม
งานวิจยั เชิงสํารวจ
วิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา
วิเคราะหคแู ขงขัน

การบริหารการเปลีย่ นแปลง
(Change Management)
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ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ ที่พรอมจะแขงขันไดแสดงไวในบริเวณมุมของแผนภาพขางบนประกอบดวย
การติดตอกับภาครัฐและเอกชน (Public / Private Interface)
โครงการตางๆ ของบริษัทฯ มีลักษณะเดนที่
ผสมผสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขาดวยกัน จึงทําใหบริษัทฯ มีความเขาใจ สภาวะการแขงขันทางธุรกิจ
ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางดี
ภูมิภาคที่ใหบริการ (ASEAN/GMS)
บริษทั ฯ มีขายงานที่แข็งแกรงและมีความสัมพันธอันดีกับประเทศใน
ภูมภิ าคเอเซียนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยเนนการใหบริการแกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ประเทศเพื่อนบานของประเทศไทยในเขตอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง
พันธมิตรทางการคา (Strategic Alliances)
บริษทั ฯ มีกลยุทธในการขยายกิจการโดยการสรางพันธมิตร
ทางการคากับบริษัทชั้นนําและบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและตางประเทศ บริษัทฯ มีการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ใน
ประเทศไทย และเนนสรางความสัมพันธพรอมทั้งเสนอบริการแกบริษัทพันธมิตรที่อยูในอาเซียน (อาทิ เชน
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม) และตะวันออกไกล (อาทิ เชน ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน
ฮองกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) บริษทั ฯ เริ่มตนการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากการเนน
ใหความชวยเหลือภาครัฐบาลในการปรับองคกรใหทันกับความความแขงขันระดับโลกและภูมิภาค ความสามารถใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงถือเปนแรงผลักดันใหเกิดความกาวหนาและการพัฒนาของบริษัทเอง ซึ่งทําใหบริษัทหัน
มาเนนการใหบริการเกี่ยวกับการบริหารดานโลจิสติกส (Logistics) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (e-business)เพิ่มขึ้น
3.1 แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting Department)
3.1.1 ลักษณะการใหบริการประกอบดวย
ใหการสนับสนุนบริษัทขามชาติในการดําเนินการโครงการผลิต การใหบริการตางๆ ประกอบดวย
1. ศูนยรวมการใหบริการสําหรับผูผลิตขามชาติ
(One-Stop solution for multinational
manufacturers) โดยการใหบริการจะครอบคลุมถึงตั้งแตแรกเริ่มของโครงการผลิต อาทิ
- การยืน่ ใบสมัครขอรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- การเลือกทําเลที่ตั้ง ที่เหมาะสมใหโครงการผลิต
- การวางแผนการผลิตและการบริหารโครงการ
- การจัดหาวัตถุดิบ อะไหลและชิ้นสวนในประเทศ เริ่มตั้งแตการกําหนดคุณลักษณะ การประเมิน
และการตรวจสอบผูจัดจําหนาย จนครบขั้นตอนการจัดหาทั้งหมด (มีความสามารถในการทํา
โปรแกรมออกแบบ CAD/CAM)
- การกําหนดคุณลักษณะ การพิจารณาและคัดเลือกผูรวมทุน ตัวแทนจําหนาย ตัวแทนขาย
- การทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการบริหาร (Benchmarking) เพือ่ เปนการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติงานดวยการเปรียบเทียบขอมูลของโรงงาน/บริษัท/หนวยงานที่ดําเนินงานในธุรกิจ
เดียวกัน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาวิธีทําการดําเนินงานที่ดีที่สุด (Best Practice)
- การเจรจาตอรองกับคูคา ผูจัดจําหนาย เจาของที่ดิน ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ผูรับเหมา

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ผลงานที่ผานมา
- การเขาสูตลาดของผูผลิตโครงรถยนต (Auto Frame Set) โดยไดคัดเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน
ผลิตและยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนนั้น ทางบริษัทฯ สํารวจทําเลที่ตั้งกวา 100 แหง ทั้งที่อยู
ในนิคมอุตสาหกรรมและ ที่ดินเอกชนกวา 21 แหง ในที่สุดไดคัดเลือกไว เพียง 4 แหง โดย
พิจารณาตามขนาดพื้นที่ ขอจํากัดทางเทคนิค ปจจัยทางการเงินและการดําเนินการ รวมทั้ง
การวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนการลงทุนภายในระยะเวลา 10 ป
นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังชวยดําเนินการขอรับอนุมัติสิทธิประโยชนทางภาษีและอื่นๆ จากสํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน ดําเนินการตั้งแตการเตรียมแบบคําขอ และประสานงานกับคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุนจนกระทั่งไดรับการอนุมัติ ( พ.ศ. 2543)
- การจัดซื้อจัดหา (Outsourcing) ชิน้ สวนและอุปกรณสําหรับตูอาบนํ้า (Shower
Enclosure) บริษทั ฯ ไดทําการคัดเลือก พิจารณา และตรวจสอบผูผลิต เชน การประกอบ
ชิน้ สวน
การกําหนดแผนงาน การควบคุมสินคาคงคลังและการควบคุมคุณภาพการผลิต
( พ.ศ. 2544)
2. การวิจัยกลยุทธและการใหคําปรึกษา (Strategic research and consulting) การวิจัยเพื่อ
กําหนดกลยุทธทางธุรกิจและแผนปฏิบัติงานใหบริษัทขามชาติตาง ๆ
ผลงานที่ผานมา
- จัดทําแผนธุรกิจใหกับบริษัทผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ตางชาติรายหนึ่ง เพื่อรวมประมูลใน
โครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ ACT ความถี่ 1900 MHz
โดยไดทําการรวบรวมผูเชี่ยวชาญทาง
โทรคมนาคมและทําการวิจัยเขียนในแผนธุรกิจบางสวนและนํามาเรียบเรียง (พ.ศ. 2543)
- ประเมิ น โครงการเพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต ข องประเทศไทยให กั บ บริ ษั ท
ประกอบกิ จ การเรื อ เดิ น ทะเลที่ ข นส ง รถยนต ส  ว นบุ ค คลและรถบรรทุ ก ขนาดเล็ ก
โดยไดทําการสัมภาษณผูบริหารบริษัทเดินเรือทะเลและขนสงสินคา
อีกทั้งเหลาผูบริหารอุต
สาหกรรมยานยนตทั้งชาวญี่ปุนและสหรัฐ (พ.ศ. 2543)
3. การใหคําปรึกษาการบริหารโซอุปทาน (Supply chain management consulting) เพือ่ เพิ่มประ
สิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลดตนทุน
โดยปรับปรุงการบริหารการจัดสงใหครอบคลุมถึงทั้ง
ระบบโลจิสติกส (Logistics) และระบบบริหารโซอุปทาน (Supply Chain)
ผลงานที่ผานมา
- การทําแผนแมบทดานการจัดสงใหกับผูผลิตวัสดุกอสราง การจัดกลยุทธและขายงานการ
จัดสงทีเ่ หมาะสมสําหรับบริษัท โดยการวิเคราะหจํานวนและที่ตั้งของสถานีปลายทางและคลัง
สินคา ขนาดของคาราวานรถบรรทุก ความเปนเจาของ แหลงกระจายสินคาและการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการบริหารกลุมรถบรรทุก (Fleet management) (พ.ศ.
2543)
- การทบทวนระบบการจัดจําหนาย
และการวิเคราะหการประหยัดตนทุนสําหรับผู
ผลิตนํ้ามันหลอลื่น
โดยไดการวิเคราะหระบบการจําหนายสินคาสําเร็จรูปของลูกคาใน
ประเทศเพือ่ กําหนดจํานวนและทําเลที่ตั้งสาขา รวมทั้งการจัดขบวนรถจัดสง ชองทางจําหนาย
ตารางและวิธกี ารจัดสง วัตถุประสงคแรกของโครงการนี้คือการปรับปรุงการใหบริการลูกคา และ
วัตถุประสงครองคือการลดตนทุนคาใชจายตาง ๆ ลง (พ.ศ. 2542-2543)
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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3.1.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาด
- มุงเนนที่ประเทศไทยเปนหลัก
- สรางความสัมพันธกับบริษัทที่ปรึกษาอื่น ๆ (Facilitators) เพือ่ สรางโครงการใหมๆ
- ติดตอบริษัทที่ปรึกษา ลูกคาปจจุบัน และลูกคาเปาหมายสมํ่าเสมอ
- เขารวมในกิจกรรมของหอการคาตางๆ กลุมธุรกิจอื่นๆ และองคกรที่สนิทสนม
- เขียนบทความเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธบริษัท
- นําเสนอผลงานตอกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
- ใชอนิ เตอรเน็ทเพื่อทําตลาดระหวางประเทศ
กลุมลูกคาเปาหมาย
- บริษทั ขามชาติที่เขามาตั้งโรงงานประกอบ หรือผลิตในประเทศไทย
- บริษทั ขามชาติที่เขามาซื้อสินคา, วัตถุดิบ, อุปกรณในไทย
- บริษทั ขามชาติที่ตองการมาทําตลาดในประเทศ
- บริษัทและองคกรที่ตองการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ
สามารถแขงขันได
เปาหมายลูกคาทางภูมิภาค
- ประเทศไทย
- ประเทศอืน่ ๆ ในกลุมอาเซียน ประเทศจีน (รวมทั้งฮองกง) ไตหวัน เกาหลี หนวยงานนี้มีความ
สัมพันธอันดีและยาวนานกับเหลาผูทํ าวิจัยและที่ปรึกษาทั่วเอเชียทั้งในรูปของบริษัทและผูเชี่ยว
ชาญรายบุคคล
ตัวอยางลูกคาในระหวางป 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
- เปนที่รูจักมาเปนเวลานานในประเทศไทย
- มุง เจาะตลาดที่มีการแขงขันนอย
- มีความสามารถที่จะเปนผูนําตลาด
- มีความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค
- มีการผสมผสานทักษะทางวิศวกรรมและทางการวิเคราะห
การวิเคราะหคูแขง
- ศูนยรวมของบริการสําหรับผูผลิตขามชาติ คูแ ขงขันหลักคือบริษัทกฎหมาย สํานักงานบัญชี
และทีป่ รึกษาทางดานอสังหาริมทรัพย แตอยางไรก็ตามไมมีคูแขงรายใดใหบริการไดครบวงจรดังนี้
เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีความสามารถในการใหคําปรึกษาการบริหารงานที่ครอบคลุมตั้งแตการริเริ่ม
โครงการผลิตและขยายสายการผลิต วัตถุประสงคของบริษัทฯ คือเปนผูนําดานการตลาด
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การวิจัยกลยุทธและการใหคําปรึกษา คูแ ขงขันหลักคือ 5 บริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา (Accenture
Consulting, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, PWC) และดานการจัดการขนาดใหญ
เชน (McKinsey, Boston Consulting, Bain) และ บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาขามชาติ(EIU) โดย
สวนใหญแลวการวิจัยกลยุทธและการใหคําปรึกษาการทําธุรกิจนี้ลูกคาจะรูจักเพราะชื่อเสียงของ
บริษทั ฯ และจากการแนะนํา ดังนั้นจุดมุงหมายของหนวยงานของเราคือตองการเปนผูนําในการให
บริการชนิดนี้อยางแทจริง
การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการบริหารระบบโซอุปทาน (Supply Chain Management)
คูแ ขงหลักเปนผูประกอบการรายยอย ๆ โดยในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการที่จะไดรวมมือกับบริษัท
Logistics Bureau ประเทศออสเตรเลีย (หลังจากที่ประสบความสําเร็จในฐานะบริษัทที่ทํางานรวม
กันมาเปนระยะเวลา 3 ป) จัดตั้งบริษัทใหมซึ่งเปนบริษัทในเครือ บริษัท ลอจิสติกส บูโร (เอเชีย)
จํากัด เพือ่ ใหบริการดานการบริหารระบบโซอุปทาน และเปนที่ปรึกษาดานระบบการจัดสง (ราย
ละเอียดตามโครงการในอนาคตหนา 41 และ 43 )

3.1.3

ภาวะอุตสาหกรรม
จะลดลงมาอยูที่ระดับ
• อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 2544
3.5%-4.0% ตามความคาดการณของสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ, และสถาบันอื่นๆ
• ผลผลิตอุตสาหกรรมคาดวาจะฟนตัวขึ้นในป 2544 นี้
• อยางไรก็ตามการลงทุนของตางประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตคาดวาจะลดลงในชวงหกเดือน
แรกของป 2544 ทั้งนี้เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
ิ ารเปนที่ปรึกษาการจัดการโซอุปทาน และการจัดหาวัตถุดิบในประเทศเพื่อสงออกหรือ
• การใหบรุ ก
ใชในประเทศ คาดวาจะเติบโตสูงที่สุดในปนี้ เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจไมมากนัก

3.1.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ สิ้นป 2543 บริษทั ฯ ไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบสําหรับแผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ

3.2 แผนกวิจยั การตลาด (Market Research Department)
3.2.1 ลักษณะการใหบริการประกอบดวย
แผนกวิจยั การตลาดใหบริการแกลูกคาทั้งชาวไทยและตางประเทศ
ที่มีแผนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรือการคาในประเทศไทย การบริการหลักประกอบดวย
1. งานวิจัยตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market research) ไดแก การประเมินแนวโนมตลาด
สํ าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารด า นอุ ต สาหกรรมโดยให บ ริ ก ารในลั ก ษณะระบบธุ ร กิ จ สู  ธุ ร กิ จ
(Business to Business Basis) ทัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพื่อกําหนด (ก) ความอยูรอดของการออก
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม (ข) ความอยูรอดของการลงทุนในผลิตภัณฑหรือบริการ หรือ (ค)
ความอยูร อดในการขยายสายธุรกิจในปจจุบัน การวิจัยสามารถกระทําไดโดยการศึกษาความเปน
ไปไดของตลาด การศึกษาโอกาสของตลาด การวิจัยชองทางจัดจําหนาย หรือการวิจัยขาวคราว
ของตลาด การศึกษาความเปนไปไดของตลาดโดยทั่วไปจะประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
- ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมที่ศึกษาเพื่อจะดูแนวโนมของตลาด
- การวิเคราะหอุปสงคของตลาด
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การวิเคราะหอุปทาน (ผลิตภัณฑในประเทศและการนําเขา)
การวิเคราะหการจัดจําหนาย (ชองทางในการขนสงผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูใชปลายทาง)
การวิเคราะหการแขงขัน (SWOT, สวนแบงตลาด)
ศูนยรวมของภูมิภาค
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การกีดกันทางการคา และ
การยอมรับในผลิตภัณฑหรือบริการ

ผลงานที่ผานมา
- การศึกษาความเปนไปไดของตลาดเรซินสังเคราะห (Synthetic resin) ในประเทศไทย
เปนการศึกษาตลาดอยางอิสระ เพื่อลูกคานําผลที่ไดไปใชเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ลูกคามี
การทําไวภายในบริษัทกอนแลว บริษัทฯ ไดสัมภาษณผูผลิตเรซิน 10 แหง และอุตสาหกรรม
ทีเ่ ปนผูใชเรซินสังเคราะห 40 แหง
โดยรวมถึงผูผลิตสี ผูผลิตสีเคลือบอุตสาหกรรม และ
ผูผลิตกาว
- การวิจัยตลาดสําหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑสําหรับการดูแลสุขภาพและเครื่องสําอาง
การประเมินตลาดของการใชเคมีภัณฑสวนบุคคลในประเทศไทยและอุตสาหกรรมเครื่อง
สําอางสําหรับบริษัทผูผลิตเครื่องสําอางขามชาติ อีกทั้งศึกษาภาพรวมของตลาด (ขนาดของ
ตลาด แนวโนมการเติบโต ผูนําตลาด และสวนแบงตลาด) ในสวนตางๆ ของผูใชปลายทาง ซึ่ง
รวมถึงเครือ่ งสําอาง เครื่องบํารุงรักษาผิว นํ้าหอม เครื่องบํารุงรักษาผม ผลิตภัณฑเพื่ออนามัย
ในชองปาก สบู เจลหรือครีมอาบนํ้า ยาดับกลิ่น และผลิตภัณฑโกนหนวด
- การวิจัยตลาดทอทองแดง การวิจยั ตลาดของขดลวดทองแดงในประเทศมาเลเซียสําหรับ
บริษทั ทีป่ รึกษาทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การวิเคราะหในรายละเอียดของระดับราคา
ของผูผ ลิตในมาเลเซีย 4 แหง โดยเฉพาะที่สงออกไปยังสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้รวมถึงขั้นตอนการ
ผลิต ปริมาณการผลิตสําหรับจําหนายในประเทศและสงออก บริษัทฯ ไดสัมภาษณผูผลิตชิ้น
สวนเครือ่ งปรับอากาศรายใหญ 4 แหงในมาเลเซียเพื่อการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชทอ
ทองแดงดวย
2. การสํารวจตลาด (Survey research) การสํารวจกลุมตัวอยางขนาดใหญทั้งกลุมผูประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันตาง ๆ ครัวเรือน และ/หรือ บุคคลทั่วไป วัตถุประสงค
ของการสํารวจตลาดจะปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของลูกคาแตละราย ดังนั้นรูปแบบของ
การสํารวจจึงแตกตางกัน เชน การสํารวจขนาดใหญของกลุมผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจะ
ครอบคลุมถึงขอมูลพื้นฐาน (ประเภทของธุรกิจ ขอบขายของผลิตภัณฑ โครงสรางการถือหุน ผล
การดําเนินงานรายป จํานวนพนักงาน) คําถามของการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงอาจจะเกี่ยวของกับการ
วิจยั และพัฒนาของบริษัท ความสามารถทางเทคโนโลยี หรือความสามารถในการสงออก
ผลงานที่ผานมา
- การสํารวจตลาดการลงทุนโดยตรงของชาวตางประเทศในประเทศไทย
การสํารวจ
บริษทั ทีไ่ ดรับการสงเสริมการลงทุน 250 แหงทั่วประเทศเพื่อประเมินหลักเกณฑตางๆ ของ
บริษทั ที่ใชในการเลือกสถานที่ผลิตหรือแหลงที่จะใหบริการใหประเทศไทย
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การปรับเปลี่ยนภาคสังคมในประเทศไทยเปนโครงการหลักสํ าหรับธนาคารพัฒนา
แหงเอเชีย (the Asian Development Bank) และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (the National Economic and Social Development Board) ซึง่ สวนหนึ่งของ
โครงการนี้คือการศึกษาและวิเคราะหในแนวลึกของผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากวิกฤติ
การณทางเศรษฐกิจซึ่งไดทําการสํารวจสถาบันการศึกษา 220 แหง สถานีอนามัย 180 แหง
และ ครัวเรือน 600 แหงทั่วประเทศ

3. การวิจัยความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer satisfaction research) การวิจยั เพื่อหาความ
พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาหรือบริการ ซึ่งครอบคลุมกลุมตัวอยางของผูบริโภคที่เปนตัวแทน
ได ซึง่ โดยปกติจะเปนการผสมผสานระหวางการสัมภาษณทางโทรศัพท, การสัมภาษณโดยตรง
และการสัมภาษณแบบกลุมยอย (FOCUS GROUP)
ผลงานที่ผานมา
- การวิจัยความพึงพอใจของผูใชรถยนต การสํารวจผูใชรถยนตของสหรัฐอเมริกาในประเทศ
ไทยจํานวน 330 ราย (การคัดเลือกตัวอยางแบบสุมอยางงาย) ผลการสํารวจสามารถนํามาจัด
ทํารายละเอียดขอมูลของลูกคาและดัชนีวัดความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction
Index : “CSI”) สําหรับสินคาและบริการที่ไดรับ
3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาด
- จุดแข็งในการวางตําแหนงตลาดในประเทศไทย
- พัฒนาเครือขายภูมิภาคสําหรับการวิจัยตลาดในกลุมประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก
- จัดตัง้ พันธมิตรทางธุรกิจกับหนวยงานวิจัยที่ดีนําเสนอเทคโนโลยีสมัยใหมและ / หรือขยายตลาดอยาง
กวางขวาง
- มีสัญญามาตรฐานสําหรับลูกคา
- นําเสนอแผนการตลาดตอลูกคาเปาหมาย
- ปรับรูปแบบงานวิจัยเพื่อการขายผานเว็บไซต (Worldwide web)
และสามารถใหสิทธิพิเศษ
(Franchise) แกตลาดในภูมิภาค
กลุมลูกคาเปาหมาย
- บริษทั ขามชาติและบริษัทรวมทุนไทยและตางชาติที่มีการดําเนินการในประเทศไทย
- บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตางชาติที่มีลูกคาตางชาติซึ่งตองการงานวิจัยในกลุมประเทศอาเซียนหรือใน
แถบภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย
- บริษทั ไทยทีม่ ขี นาดใหญหรือบริษัทตางชาติที่มีฐานในประเทศไทย ซึ่งตองการการประเมินที่เปนอิสระ
ในเรือ่ งแนวโนมของตลาด สวนแบงการตลาดและการแขงขัน
- หนวยงานราชการ สถาบันการเงินตางชาติ บริษัทการคาระหวางประเทศ (สําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจ)
เปาหมายลูกคาทางภูมิภาค
- ประเทศไทย
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- ประเทศสมาชิกอื่นๆในกลุมอาเซียน บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีเปนเวลานานกับกลุมบริษัทวิจัยและที่
ปรึกษาในประเทศเหลานี้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถรวมมือกับกลุมบริษัทเหลานี้ในการดําเนินงานวิจัยและให
คําปรึกษาในภูมิภาค
ตัวอยางลูกคาในป 2543-2544
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, Dimler Chryler (Thailand)
(ชือ่ เดิม “De Beers”)

และ Diamond Trading Company

จุดแข็งในการแขงขัน
- มีสญ
ั ญาประจํากับกลุมลูกคาชั้นนํา
- มีประวัตกิ ารทํางานในประเทศไทยเปนระยะเวลานาน
- มีการทํางานวิจัยที่ดีอยางมืออาชีพ
- มีการแขงขันตํ่า (แมวามีการเจริญเติบโต)
การวิเคราะหการแขงขัน
- การวิจัยตลาดของอุตสาหกรรม ปรากฎวาไมมีคูแขงขันโดยตรง บริษัทวิจัยผูบริโภคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชน Taylor-Nelson (TNS), Asia Market Intelligence (AMI), Market Behavior Limited
(now NFO), CSN & Associates และ Advanced Research Group มีการทําวิจัยตลาดอุตสาหกรรม
เพียงเล็กนอย
-

การวิจัยเชิงสํารวจ คูแ ขงขันสวนใหญคือบริษัทวิจัยในประเทศ เชน CSN, Infosearch, Advanced
Research group, Thailand Development Research Institute (TDRI), บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (IFCT) สถาบันวิจยั ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา) บริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงขันที่เสนอราคาตํ่าได โดยเฉพาะบริษัท
ในประเทศทีม่ อี ยูใ นปจจุบัน บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะใชจุดแข็งในการสํารวจโดยการจางนักสถิติที่เชี่ยว
ชาญในงานวิจยั และสามารถพัฒนากลุมตัวอยาง (โรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือน และบุคคลทั่วไป)
จากกลุม เปาหมายได
นอกจากนี้การนําคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการสัมภาษณทางโทรศัพท
(Computer-Aided Telephone Interviewing (CATI))
ทีจ่ ะเริ่มติดตั้งในครึ่งปหลังของป 2544
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแกแผนกนี้ได
- งานวิจัยความพึงพอใจของผูบริโภค คูแ ขงขันคือกลุมเดียวกันกับการวิจัยเชิงสํารวจ เนื่องจากงาน
วิจยั ความพึงพอใจของผูบริโภคไมใชผลิตภัณฑหลัก บริษัทฯจึงไมคอยไดเนนการนําเสนอขายในเรื่อง
การวัดความพึงพอใจของผูบริโภคมากนัก คงมีการทํางานวิจัยในดานนี้ใหกับลูกคาเพียงไมกี่รายเทานั้น

3.2.3

การวิเคราะหอุตสาหกรรม
่ ง ผลตอความตองการสําหรับการวิจัยตลาดจะเหมือนกับแผนกที่ปรึกษาธุรกิจ (โปรดดูราย
• ปจจัยทีส
ละเอียดในหัวขอ 3.1.3 ทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะหอุตสาหกรรม)
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการ
• แมจะมีการคาดหมายวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะหดตัวลง
ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริการและญี่ปุน บริษัทฯ คาดวาความตองการของการวิจัยตลาด
ในปนอี้ ยางนอยจะอยูที่ระดับเดียวกับป 2543

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

28

รางหนังสือชี้ชวน
3.2.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ สิ้นป 2543 บริษัทฯ มีงานวิจยั ตลาดทีย่ งั ไมไดสงมอบทั้งสิ้นจํานวน 3 รายการ คิดเปนมูลคางาน
คงเหลือ 0.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.99 ของรายไดรวม
ทัง้ นี้ ไมมีงานชิ้นใดที่มีมูลคา
งานคงเหลือเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดรวม

3.3 แผนกวิจัยนโยบายรัฐ (Policy Research Division)
3.3.1 ลักษณะการใหบริการประกอบดวย
การใหคําปรึกษาในเชิงนโยบาย กลยุทธและแผนงาน เพือ่ เปนการสงเสริมและพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้
1. การพัฒนาภาคเอกชนและผูประกอบการ
(Private
sector
development
and
entrepreneurship)
เปนการใหคาปรึ
ํ กษาดานนโยบายและกลยุทธ ที่จะสงเสริมการพัฒนาภาคเอกชน โดยเนนในกรอบ
เศรษฐกิจของเอเชียซึ่งรวมถึงการพัฒนาและฝกอบรมผูประกอบการ
การประเมินผลโครงการของ
ผูป ระกอบการ การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับสมาคมทางธุรกิจ และการใหบริการดานขอมูลใน
การสนับสนุนภาคธุรกิจ
ผลงานที่ผานมา : การพัฒนาโครงการอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion –
“GMS”) ทีเ่ ปนผลจากการดําเนินงานโครงการอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง ซึ่งมีสวนสนับสนุนบทบาทของ
สมาคมธุรกิจ หอการคา และอุตสาหกรรมในโครงการรวมมือทางเศรษฐกิจของ GMS โดยโครงการ
ไดรบั ความรวมมือจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank – “ADB”) และ
United Nations ESCAP โดยโครงการนีม้ คี วามสําคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจในอนาคตภายใตภาวะ
เศรษฐกิจที่เปนอยู
2. การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional economic development)
เปนการใหบริการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาธุรกิจ การคา และการลงทุน ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Regional Economic Development Areas หรือ “REDAs”) เชน
การชวยเหลือใหคําปรึกษาแกพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคใหม ๆ งานวิจัย และกรอบความ
คิดในการพัฒนา
ผลงานที่ผานมา : การพัฒนาในภูมิภาคทูเมน (Tumen) ซึง่ เปนการศึกษาดานนโยบายของบริเวณ
ลุม นํ้าทูเมน ที่ครอบคลุมพื้นที่เกาหลีเหนือ รัสเซียตะวันออก ตอนเหนือของจีน และประเทศ
มองโกเลีย การดําเนินโครงการประกอบดวย การจัดเตรียมรายงานวิจัยดานการคาและการลงทุนใน
พื้นที่พัฒนาภูมิภาค กรอบความคิดการพัฒนาระดับภูมิภาค และการนําเสนอตอที่ประชุมในเดือน
มีนาคม 2543 ที่ปกกิ่ง
ซึง่ โครงการนี้ไดกระตุนความสนใจประเทศในทวีปอาฟริกาทางตอนใต
ไดแกกลุมประเทศแซมเบีย มาลาวี โมซัมบิก (the Zambia-Malawi-Mozambique Growth
Triangle)
โดยมีบริษทั ฯ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคในอาฟริกา
ทางใต
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3. การพัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (Industrial, science and technology
development)
เปนการใหบริการที่หลากหลายดานนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
โดยเฉพาะดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
(industrial
competitiveness) value chain การวิเคราะหกลุมอุตสาหกรรม (clusters analysis) การ
ขนสงสินคา (logistics) นโยบายอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธและอื่น ๆ
ผลงานที่ผานมา : การพัฒนาความสามารถในการแขงขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ซึ่งเปน
โครงการที่บริษัทฯ กําลัง ดําเนินการและใหความสนใจเปนพิเศษ โดยมีจํานวน 2 โครงการดวยกัน
คือ
โครงการของธนาคารโลกที่ศึกษาความสามารถในการแขงขันและการลงทุนของตางชาติใน
ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก และโครงการของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียที่ศึกษาเรื่องความ
สามารถของบริษทั ในการดําเนินกิจการหลังชวงวิกฤติทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ในประเทศตาง ๆ 9
ประเทศในเอเชีย โดยทั้ง 2 โครงการนี้จะสนับสนุนบริษัทตางๆ และผูกําหนดนโยบายที่กําลังประสบ
กับความทาทายของโลกาภิวัฒนในศตวรรษที่ 21 นี้
4. การสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion)
เปนการใหบริการที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางกิจกรรมสงเสริมการลงทุนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมถึง การสรางความสามารถของเจาหนาที่สงเสริมการลงทุน การสงเสริมการลงทุนอยางมีเปา
หมาย การปรับปรุงองคกร โครงการตรวจสอบและประเมินผล และการสรางภาพลักษณ
ผลงานที่ผานมา : การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานสงเสริมการลงทุน โดยที่ทางบริษัทฯ และ
คณะทํางานจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีความชํานาญในดานการบริหาร
รวมกันดําเนินการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงภายในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โครงการนี้เปนการ
ศึกษางานบริการและขั้นตอนการทํางานของ BOI โดยละเอียด นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังไดดําเนิน
โครงการ “สงเสริมการลงทุนอยางมีเปาหมาย” สําหรับ BOI ในการระบุและมุงเปาไปที่นักลงทุนแตละ
รายทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑที่ตั้งไว
และใหบริการขอมูลกับพื้นฐานที่จัดทําขึ้นมาโดยเฉพาะตาม
ความตองการของโครงการลงทุนแตละราย ขณะนี้ทางบริษัทฯ กําลังดําเนินโครงการปฏิรูปที่สําคัญใน
สํานักงานสงเสริมการลงทุนในประเทศปากีสถาน
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human resource development)
เปนงานวิจัยและบริการทางดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยมุงเนนการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาระดับสูง ขอบเขตทั้งสองของหัวขอนี้
คือกลยุทธขยายการศึกษาไปสูระดับอุดมศึกษา (Higher education outreach strategies) และการ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลงานที่ผานมา : ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมภายใตกรอบเศรษฐกิจของ
APEC
โครงการนีเ้ ปนการวิจัยเชิงลึกทั้งในแนวความคิดและรูปแบบของความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมรวมถึงงานวิจัยภายในประเทศไทย บริษัทฯ ไดรวมทําวิจัยกับทีมวิจัย
ของ 9 ประเทศ และจัดการประชุมหลายครั้งเพื่อเผยแพรผลการวิจัย รวมทั้งการทําวิจัยจํานวนมาก
ดานการศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทยและภูมิภาคนี้
และ
สนับสนุนการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยในสังกัดดวย
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6. การพัฒนาภาคสังคม (Social sector development)
ใหคาปรึ
ํ กษาดานตลาดแรงงาน สาธารณสุข และการศึกษา รวมทั้งเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับองคกร
พัฒนาเอกชน ( NGOs ) และประชาคม (Civil Society)
ผลงานที่ผานมา
: การปฏิรปู ภาคสังคมในประเทศไทย ซึ่งเปนโครงการหลักโครงการหนึ่งของ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(NESDB) ทีเ่ กีย่ วกับภาคสังคมในประเทศไทย ในโครงการนี้บริษัทฯ ไดรวมงานกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในการศึกษากระบวนการวางแผนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
การวิเคราะหแนวลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากวิกฤตการณ และนโยบายตลาดแรงงาน
โดยละเอียด รวมถึงระบบขอมูลของแรงงาน ซึ่งโครงการนี้ชี้ใหเห็นปจจัยพื้นฐานที่เปนตัวกําหนด
เศรษฐกิจของประเทศไทยและสังคมในอนาคต โดยมีการศึกษาเปนหลักและรองลงมาคือ
การ
พัฒนาทักษะ สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
7. การประเมินผลโครงการ (Program evaluation)
บริษทั ฯ ดําเนินการประเมินผลโครงการองคกรของรัฐ เพื่อการวัดผลการดําเนินงาน การประเมินผล
ทีไ่ ดรับ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการประเมินคุณคาของงานบริการ
ผลงานที่ผานมา : การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ในประเทศไทยที่เปนโครง
การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและเล็กในภาคการผลิต ซึ่งเปนสวน
หนึง่ ของโครงการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ภายใตแผน
ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวม
กันดําเนินโครงการซึ่งประกอบดวยการสํารวจผูผลิตขนาดกลางและเล็ก
และการวิเคราะหอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวของ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไดประเมินการใหบริการพัฒนาธุรกิจและการเงินในภาคเหนือของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
3.3.2

การตลาดและภาวะการแข็งขัน
กลยุทธทางการตลาดและปจจัยแหงความสําเร็จ
• สนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
• นําแนวโนมการใหทุนสนับสนุนดานนโยบายรัฐจากองคการระหวางประเทศในจุดที่บริษัทฯ มีความ
เขมแข็งโดยการติดตามโครงการทั้งหมดอยางระมัดระวัง มาใชใหเกิดประโยชน
• นํางานที่ปรึกษาธุรกิจในประเทศแถบอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง (GMS) มาใชใหเกิดประโยชน
• ประเมินโครงการตางๆ ที่จัดทําขึ้นในชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ โครงการ SME การ
ศึกษา และภาคสังคมอื่นๆ
่ ชวยเหลือรัฐบาลให “on-line” ในระดับภูมิภาคที่
• พัฒนาความสามารถของ e-government เพือ
ทางรัฐบาลยังขาดกลยุทธและบุคลากรในการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
• นําเสนอบริการใหมของบริษัทฯ ที่เปนการผสมผสานกันระหวางกิจการของรัฐและเอกชน
•

ประยุกตงานที่ปรึกษาในประเทศไทยและประเทศแถบอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง (GMS) แกภูมิภาคอื่น
เชน เอเชียตอนใตและอาฟริกา
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กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษทั ฯ ใหบริการวิจัยดานนโยบายในหลายโครงการแกหนวยงานราชการและองคกรนานาชาติซึ่งรวม
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) International Finance Corporation ธนาคารโลก (World
Bank) USAID และองคการสหประชาชาติ รวมถึงหอการคาและองคกรธุรกิจดวย สําหรับลูกคาไทย
ประกอบดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวง
อุตสาหกรรม ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงตางประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยชั้นนําหลายๆ แหง
นอกจากนีแ้ ผนกวิจัยนโยบายนี้ไดทํางานอยางใกลชิดกับองคกรของไทยและนานาชาติ เชน World
Economic Forum, GMS Business Forum, Joint Foreign Chambers of Commerce of Thailand
และ บริษัทที่ปรึกษานานาชาติ
เปาหมายลูกคาทางภูมิภาค
บริษทั ฯ ทําวิจยั และใหบริการคําปรึกษาดานนโยบายแกหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย อาเซียน และ
ประเทศอืน่ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยทํางานรวมกับกลุมผูชํานาญการในธุรกิจใหคําปรึกษา
จํานวนมาก สมาคมธุรกิจ และสถาบันการศึกษาทางดานธุรกิจในภูมิภาคนี้ ซึ่งทําใหบริษัทฯสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูที่มีบทบาทหลักในการทําวิจัยดานนโยบายระดับภูมิภาค
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไดดําเนินโครงการวิจัยนโยบายในประเทศภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด ไดแก บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ประเทศไทย และเวียดนาม รวมทั้งมณฑลยูนนาน
ของจีน ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน ปากีสถาน รัสเซีย เกาหลีใต เกาหลีเหนือ ศรีลังกา ฟจิ และมาลาวี
จุดแข็งในการแขงขัน
ั ฯ มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในประเทศไทยและในประเทศแถบอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง โดยเปน
• บริษท
ผูป ระมูลงานที่ปรึกษาดานที่ไมใชเทคนิค (Non-Technical) ทีใ่ หญที่สุดของธนาคารเพื่อการพัฒนา
แหงเอเชีย (โปรดดู A Fact Sheet: Thailand and ADB ประจําเดือนเมษายน 2543)
ั ฯ มีเครือขายความสัมพันธที่ดีและกวางขวางกับพันธมิตรหนวยงานตางๆ ในเอเชีย สหรัฐ
• บริษท
อเมริกาและยุโรป
ั ฯ มีเจาหนาที่ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีผูที่ไดรับปริญญาเอก 2 ทาน ซึ่งมีประสบ
• บริษท
การณหลากหลาย
• แผนกฯ มีการทํางานรวมกับแผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการใหคําปรึกษา จึงทําให
สามารถเสนอมุมมองและแนวความคิดของภาคเอกชนใหลูกคาภาครัฐรับทราบได
ั ฯ เนนการทํางานในประเทศไทยและภูมิภาค โดยมีประสบการณดานนโยบายในภูมิภาคมา
• บริษท
เปนเวลานานกวา 15 ป
การวิเคราะหการแขงขัน
แผนกวิจยั นโยบายของบริษัทฯ อยูในตําแหนงที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะประมาณ
สวนแบงตลาด โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชียไดจัดอันดับใหบริษัทฯ เปนผูวิจัยนโยบายอันดับ
หนึง่ ในประเทศไทยมากกวา 4 ป
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คูแ ขงขันที่สําคัญประกอบดวย
• หนวยงานกึ่งรัฐ เชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research
Institute (TDRI))
• มหาวิทยาลัยและสถาบันที่ทําวิจัย
ั ทีป่ รึกษารายใหญ 6 ลําดับแรก (ในขอบเขตงานเดียวกัน)
• บริษท
ั ทีป่ รึกษานานาชาติในงานที่เกี่ยวของ
• บริษท
ั วิศวกรไทยที่มีหนวยงานวิจัยนโยบาย
• บริษท
• นักวิจัยอิสระ
3.3.3 วัตถุประสงคของแผนกวิจัยนโยบายภาครัฐ
แผนกวิจยั นโยบายรัฐมีวัตถุประสงคที่จะทําใหบริษัทฯ เปนผูนําในงานวิจัยนโยบายในประเทศไทย
และภูมภิ าคนี้ โดยทางบริษัทฯจะกําหนดทิศทางในการทํางานวิจัยนโยบายซึ่งสงผลที่ชัดเจนแกการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินการ
บริษทั ฯ จะทํางานเพื่อใหเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการบริการใหคําปรึกษาของรัฐบาลและหนวยงาน
อืน่ ในแถบภูมภิ าคนี้ และเปนอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทที่ปรึกษาอื่นที่ตองการผูรวมทํางานวิจัยทาง
ดานนี้ในประเทศไทยและภูมิภาคนี้
บริษัทฯ จะสรางพืน้ ฐานการวิจัยที่กระตุนใหเกิดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
และเสริมสรางความ
แข็งแกรงของผลิตภัณฑ รวมถึงการพัฒนาผูวิจัยและคณะที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาโครงการ
ความสําเร็จของโครงการและการนําโครงการไปปฏิบัติ
ขอบเขตวัตถุประสงคเฉพาะ
1. พัฒนาฐานความรูและเครือขายภายในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนงานใหคําปรึกษาวิจัยนโยบายรัฐ
รวมทัง้ นําไปใชในบริการอื่นดวยซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็นสําคัญคือ
• สรางความเขมแข็งใหกับคณะทํางานภายในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานและเพื่อ
ใหแนใจวาการนําเสนอและสงมอบงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามที่ตองการ
ที่จําเปนในประเทศไทยและภูมิภาคเพื่อที่จะ
• สรางฐานขอมูลนักวิจัยและบุคลากรอื่นๆ
สนับสนุนบุคลากรภายในบริษัทฯ และสนับสนุนความสามารถของบริษัทฯในการคัดสรร
คณะทํางานสําหรับโครงการวิจัยหลักตาง ๆ
• สรางความรวมมือที่แข็งแกรงกับพันธมิตรทางการคาในประเทศหลักๆ ที่สนใจ เพื่อขยาย
ความสามารถในการจัดสงงานและจัดตั้งคณะทํางานเพื่อประมูลโครงการสําคัญตาง ๆ
2. บริษทั ฯ จะจัดทําวิธีการทํางานที่ผสมผสานความตองการของบริษัทฯ และภูมิภาค ซึ่งตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาหลัก
3. พัฒนากรอบความคิดเฉพาะของงานนโยบาย ซึ่งเปนผลิตภัณฑของแผนกวิจัยนโยบายรัฐ และ
เปนพืน้ ฐานการทํางานของแผนกฯ ที่จะนําไปพัฒนางานตอไป
4. มุง เนนการขยายงานไปสู ภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN) และ ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) แตใน
ขณะเดียวกันก็ไดพยายามและเนนการใหบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือนําเสนองาน แสดงผลิตภัณฑและงานบริการที่หลาก
หลายของแผนกนโยบายรัฐ
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6. พัฒนางานทีท่ าให
ํ เกิดความรวมมือระหวางแผนกตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยผานเครือขายที่กวาง
ขวางของบริษทั ฯ ทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยที่แผนกนโยบายจะมุงเนนการเพิ่มความเชื่อมโยง
ระหวางแผนกตาง ๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
และพาณิชยอิเล็คทรอนิคสในงานที่ทางแผนกนโยบายรัฐมีความสนใจ และมีความ
เชีย่ วชาญมาใช
3.3.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ สิ้นป 2543 บริษทั ฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบทั้งสิ้นจํานวน 8 รายการ คิดเปนมูลคางานคงเหลือ
5.22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.22 ของรายไดรวม ทัง้ นี้ ไมมีงานชิ้นใดที่มีมูลคางานคงเหลือเทา
กับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดรวม

3.4 แผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน (Publications and On-line Services Division)
3.4.1 ลักษณะการบริการประกอบดวย
ในอดีตกิจกรรมหลักของแผนก คือ
• การรวบรวมขอมูลโดยนําเสนอในรูปแบบหนังสือ ซีดี-รอม และสื่ออิเล็คทรอนิกส
• งานจัดพิมพสื่อสิ่งพิมพ เชน แผนพับ (Brochures) จดหมายขาว (Newsletters)
พิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

และสิ่ง

การซือ้ กิจการของธาราสยาม ชวยเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑและบริการของแผนกดังจะไดกลาวถึง
ตอไป ผลิตภัณฑของธาราสยามมีกลุมลูกคาเดิม คือ
บริษัทนายหนาหลักทรัพยและกลุมผูจัดการ
กองทุน จึงทําใหการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตองดําเนินการควบคูไปกับการปรับปรุงระบบสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industrial sector research) เปนการวิเคราะหในเชิงลึกในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่สําคัญของไทย เชน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจบริการดานสุขภาพอนามัย
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจอินเตอรเน็ต รัฐวิสาหกิจ และกลุมตระกูลธุรกิจชั้นนําใน
ประเทศไทย
• ขอมูลบริษัทจดทะเบียน (Listed company fact files) เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลพื้นฐาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic and political review) ในอดีตธารา
สยามไดจดั ทํารายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ จะไดปรับปรุงรายงานโดยเพิ่มเติม
ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการลาสุดดานการเมือง
• ทีป่ รึกษาทางการเงิน (Financial consultancy) ธาราสยามยังคงใหบริการกับลูกคาที่เปน
สถาบันการเงินจํานวนไมมากนัก โดยมีสัญญาการชําระเงินในลักษณะวาจางประจํา
ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวขอมูลจํานวนมากจะปรากฏตอสาธารณะ
ซึ่งลักษณะเชนนี้จะไมปรากฏใน
ประเทศเชนประเทศไทย โดยหนวยงานและองคกรตางๆ พบวา การไดมาซึ่งขอมูลเพื่อประกอบการ
ดําเนินธุรกิจ หรือเพื่อชวยในการตัดสินใจเปนไปไดดวยความยากลําบาก
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ดังนัน้ ขอมูลเหลานั้นจะมีมูลคาสูงโดยเฉพาะถาเปนขอมูลที่มีการระบุความตองการ
กลยุทธของ
ธาราสยาม คือ
การระบุกลุมหรืออุตสาหกรรมที่นาสนใจ ซึ่งมีกลุมผูซื้อเปาหมายจํานวนมากพอ
และคุม คาตอการวิเคราะหและเขียนรายงานที่มีจํานวน 500 หนาในชวงระยะเวลา 3 เดือน
สํ าหรับขอมูลของบริษัทจดทะเบียนไดรับความสนใจนอยลงตามการลดลงของความสนใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางไรก็ดีคาดวาการปรับปรุงผลิตภัณฑจะชวยใหยอดขายของ
ผลิตภัณฑนี้เพิ่มขึ้นในกลุมนักลงทุนมืออาชีพ
งานวิจัยภาวะเศรษฐกิจซึ่งธาราสยามเคยทําตลาดมากอนไดดําเนินการตอไปภายใตชื่อเสียงในดาน
ความถูกตองและการเขาถึงของผลงาน
โดยไดจัดทําเปนรายไตรมาสและเนื้อหาประกอบดวยการ
วิเคราะหในเชิงลึกแนวโนมเศรษฐกิจไทย
และวิเคราะหถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
3.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
ลูกคาเปาหมายและกลยุทธการตลาด
แผนกสือ่ สิง่ พิมพและธุรกิจออนไลนมีกลุมลูกคาที่กวางขวาง ในอดีตที่ผานมาลูกคาสวนใหญกระจุกตัวอยู
ในกลุม สถาบันการเงิน โดยเฉพาะบริษัทนายหนาหลักทรัพยและกลุมผูจัดการกองทุนทั้งในและตางประเทศ
อยางไรก็ตามภายหลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในเอเชียในป 2540 ทําใหตองทบทวนการพึ่งพิงกลุม
ลูกคาเหลานี้ บริษัทตางชาติที่เปนที่ปรึกษากฎหมาย ผูตรวจสอบบัญชี ผูเชี่ยวชาญการปรับโครงสราง บริษัท
รวมทุน ผูเ ชีย่ วชาญการลงทุน ตางก็จัดตั้งสํานักงานในภูมิภาคนี้หรือในประเทศไทยและมีบทบาทที่แข็งขัน
ในตลาด
เนือ่ งจากแผนกนี้กําลังเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑจากแบบเดิม จึงตองนํากลยุทธทางการตลาด
ใหมๆ มาใช ดังนัน้ บริษัทฯ จึงวาจางผูเชี่ยวชาญทางการตลาดซึ่งมีประสบการณในธุรกิจการเงินมาดํารง
ตําแหนงผูอ านวยการอาวุ
ํ
โส แมวาบทบาทหนาที่จะตองดูแลดานการตลาดทั้งหมด
แตก็คาดวาแผนก
สือ่ สิง่ พิมพและธุรกิจออนไลนจะเปนงานหลักที่ตองใหความสําคัญ
บริษัทฯ
ตองการเพิม่ บทบาทความสําคัญ เพื่อแขงขันกับกลุมมืออาชีพ (professional communities)
ตามรายนามขางตนและกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรม โดยดําเนินกลยุทธเหลานี้
• ยกระดับและขยายฐานลูกคาปจจุบันและลูกคาใหม
• รวมงานสัมมนาที่มุงเปาไปยังผูใชรายงานอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ
• ลงทุนในการพัฒนาเว็บไซท ( Website) ของบริษัทฯ ในอนาคตผลิตภัณฑที่จัดทําโดยแผนกนี้จะสง
ผานทางออนไลน โดยลูกคาอาจเลือกรับเปนเอกสารก็ได การสงผลิตภัณฑผานเว็บไซทมีคาใชจายที่
ถูกกวาและลูกคามีความสะดวกและคุนเคยมากกวาการสงเปนเอกสาร ยิ่งไปกวานั้นเว็บไซทยังชวย
ในการจัดสงขอมูลที่ทันสมัย ซึ่งชวยเพิ่มรายได
• ปรับปรุงผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา
เปาหมายทางภูมิภาค
ขอมูลทีป่ รากฏในผลิตภัณฑของแผนกเปนที่ตองการขององคกรตางๆ ในระดับโลกที่มีธุรกิจในประเทศไทย
และบริษทั ไทยจํานวนมาก
อยางไรก็ตามเปนที่คาดหมายวาผลิตภัณฑของแผนกจะยังคงเนนขอมูล
เกีย่ วกับประเทศไทยตราบจนกระทั่งปลายป 2545
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สภาพการแขงขันของผลิตภัณฑที่แผนกจัดทําขึ้นไดแก
• Listed Company Fact Files : คูแ
 ขงขันในประเภทนี้คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูให
บริการระบบ “SIMS” ซึง่ ประกอบดวยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนตางๆ ในประเทศไทย
• Industrial Sector Research : บริษท
ั ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท
ซึ่งผลิตรายงาน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเปนครั้งคราว
• Quarterly Economic Review : ธนาคารขนาดใหญสวนใหญจะผลิตรายงานภาวะเศรษฐกิจ เชน
เดียวกับหนวยงานราชการจํานวนหนึ่ง เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• Financial Consultancy : คูแ
 ขงขันมีจํานวนมากมาย เชน ธนาคารทั้งในและตางประเทศ
สํานัก
งานตรวจสอบบัญชีรายใหญ 5 ราย และบริษัทที่ปรึกษารายใหญ เชน Boston Consulting ซึ่งมี
ผลงานมากมายทางดานนี้
3.4.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ สิน้ ป 2543 บริษัทฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบทั้งสิ้นจํานวน 1 ชิ้น
คิดเปนมูลคางานคงเหลือ 2.99
ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.57 ของรายไดรวม ทั้งนี้ ไมมีงานชิ้นใดที่มีมูลคางานคงเหลือเทากับหรือมาก
กวารอยละ 10 ของรายไดรวม
3.5 การจัดหาผลิตภัณฑ
วิธกี ารตางๆ ไดถูกนํามาใชในการรวบรวมขอมูลที่จําเปน สําหรับการผลิตรายงานวิจัยที่บริษัทฯ จะสงใหกับ
ลูกคา ขอมูลเหลานี้รวมถึง (โดยไมไดจํากัดอยูเพียงแหลงขอมูลเหลานี้เทานั้น) :
• นิตยสาร
• หนังสือพิมพ
• สถิติ
• รายงานภาวะเศรษฐกิจ
• บทสัมภาษณ
• การสํารวจผูบริโภค
• การวิเคราะหขั้นตน
• งานวิจัยของบริษัทนายหนาหลักทรัพย
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3.6 ขัน้ ตอนการบริการ
ตารางดังตอไปนี้แสดงขั้นตอนการใหบริการของแตละแผนกดังนี้
แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ
แผนกวิจัยตลาด
ที่มาของกลุมลูกคาเปาหมาย
• จากความสัมพันธที่มีตอผูบริหาร
• จากการแนะนําของลูกคาของบริษัทฯ
• จากโครงการเดิมของบริษัทฯ ที่มี
ลักษณะตอเนื่อง

แผนกวิจัยนโยบายรัฐ

ผูบริหารของแผนกและเจาหนาที่การตลาดประชุมรวมกับ
ลูกคาเพื่อเสน อบริการของบริษัทฯ

แผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
การกําหนดโครงการ
ศึกษาความตองการของตลาด

ยื่นขอเสนอการใหบริการและสัญญาใหแกลูกคา
จัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบโครงการ

วางแผนงาน
ออกแบบจุดสําคัญของหัวขอที่ศึกษา

วางแผนงาน
ออกแบบแผนงาน และ แบบสอบถาม

การดําเนินงานโครงการ (แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
การจัดการโครงการ
การติดตามและควบคุมแผนงาน การรวบรวมขอมูล การสัมภาษณภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล

การจัดหาทําเลที่ตั้งโครงการ
การกําหนดที่ตั้งโรงงาน ขั้นตอนแรก - การคัดเลือกทําเลที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ
ขั้นตอนที่สอง - รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโครงการและการสังเกตการณ
ภาคสนาม และคัดเลือกใหเหลือประมาณ 2-3 แหง
ขั้นตอนที่สาม - ประเมินคาและจัดลําดับทําเลแตละแหง

การวิจัยเชิงกลยุทธและที่ปรึกษา
การติดตามและควบคุมแผนงาน การรวบรวมขอมูล การสัมภาษณภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล

การใหคําปรึกษาการจัดการแบบลูกโซ
การจัดทีมงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ การวางแผนงาน การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การจัด
ทําแบบจําลองขั้นพื้นฐานและแบบจําลองเชิงกลยุทธ

การดําเนินงานโครงการ (แผนกงานวิจัยกาตลาด)
• เสนอโครงการโดยยอตอลูกคา
• จัดวางแผนงานโครงการใหแกลูกคา
• รวบรวมขอมูล
กําหนดกลุมตัวอยาง รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
จากแหลงตางๆ รวมทั้งงบการเงิน
• การวิจัยเบื้องตน
การออกแบบสอบถาม การสรางแบบจําลอง การ
สรุปแบบสอบถาม การวิจัยภาคสนามและการ
สัมภาษณ
• การปอนขอมูลเขาสูงานวิจัย

การดําเนินงานโครงการ
(แผนกงานวิจัยนโยบายของรัฐ)

การดําเนินงานโครงการ
รวบรวมขอมูลและจัดทํารางรายงาน
/ ผลิตภัณฑ

• เสนอโครงการโดยยอตอลูกคา
• การวางแผนงานโครงการ
• รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและขอมูล
ทางสถิติ

• การวิจัยเบื้องตน การออกแบบ

ตรวจสอบแกไข
แกไข / เรียบเรียงใหม / อนุมัติ

สอบถาม และการสัมภาษณ

• การปอนขอมูลเขาสูงานวิจัย
การตลาดผลิตภัณฑ
การตลาดในรูปสิ่งพิมพ ซีดี-รอม และ
อินเตอรเน็ต

รางรายงานเสนอลูกคา
นําเสนอตอลูกคา

ตรวจสอบและอนุมัติโดย
ประธานของแตละแผนก
คําแนะนําของลูกคา

รายงานผลงานวิจัย
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ขัน้ ตอนการใหบริการสามารถสรุปได ดังนี้
ก) การตลาด
บริษทั ฯ สรรหาโครงการตางๆ โดยการแนะนําจากลูกคาเกาและใชแผนการตลาดเชิงรุก ซึ่งประกอบดวย
การเขารวมบรรยายและเปนวิทยากร การสงบทความและจดหมายขาวไปยังสื่อมวลชน การเขารวม
กิจกรรมและการประชุมรวมกับสมาคมหอการคาตางๆ และจากการแนะนําของบริษัทที่ปรึกษาและวิจัย
ตางๆ ทีเ่ ปนพันธมิตรกับทางบริษัทฯ หนวยงานราชการไทยและตางประเทศและสมาคมหอการคา
ข) การติดตอลูกคาและการเสนอบริการ
หลังจากติดตอครั้งแรกกับผูที่จะมาเปนลูกคา บริษัทฯ จะประชุมกับลูกคาเพื่อทบทวนวัตถุประสงคของ
โครงการโดยละเอียด แลวนํามาจัดทําขอเสนอโครงการ ซึ่งประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงค วิธี
การและขัน้ ตอนในการดําเนินโครงการ บุคลากรในโครงการ ระยะเวลาโครงการและคาธรรมเนียมในการ
ดําเนินโครงการ ซึง่ ขอเสนอโครงการจะจัดทําในรูปแบบของเอกสารการประชุมโดยอาจจะมีการพิจารณา
แกไขปรับปรุงหลายครั้งกอนที่จะบรรลุขอตกลง
สําหรับแผนกวิจยั นโยบายรัฐ ขอเสนอโครงการจะจัดทําตามแนวทางที่ลูกคากําหนดไว โดยลูกคาบางราย
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และ ธนาคารโลก (World Bank) มีขอ กําหนดใหผูเขาเสนอ
โครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดทําขอเสนอโครงการขององคกรนั้นๆ อยางเครงครัด
ค) การวางแผนงาน
หากมีการอนุมตั โิ ครงการแลว ผูจัดการโครงการจะจัดเตรียมแผนงาน โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการทํางานใหโครงการแลวเสร็จ และออกแบบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนั้น หากเปน
โครงการทีจ่ าเป
ํ นตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูรับเหมาชวงงาน ผูจัดการโครงการก็จะพิจารณาจัดหาให
เหมาะสมเปนกรณีไป
ง) การดําเนินโครงการ
• แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ประธานแผนกทีป่ รึกษาทางธุรกิจจะเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินโครงการตางๆ เปนไปตามแผน
งานโดยนําบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ มาดําเนินการสํารวจภาคสนาม และมีการติดตาม
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
• แผนกงานวิจัยการตลาด
รองประธานบริหารและรองประธานแผนกงานวิจัยการตลาดจะเปนผูควบคุมดูแลและติดตามการ
ดําเนินโครงการตางๆ ของการวิจัยตลาดโดยครอบคลุมตั้งแต การสรางแบบจําลอง (Pilot tests) การ
วิจัยภาคสนาม (Field research) การปอนขอมูล (Data entry) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)
และการจัดเตรียมรายงานผลงานวิจัย (Preparation of research reports)
• แผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ
ประธานและรองประธานอาวุโสแผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ
จะเปนผูควบคุมดูแลและติดตามการ
ดํ าเนินโครงการตางๆของงานวิจัยนโยบายรัฐซึ่งดําเนินงานโดยบุคลากรภายในและภายนอกบริษัท
โดยครอบคลุมตัง้ แตการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ การวิจัยภาคสนาม (Field
research) การปอนขอมูล (Data entry) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) การจัดทํารายงานผล
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งานวิจัย (Preparation of research reports) และการปรับปรุงแกไขรายงานการวิจัย (Re-write and
editing)
• แผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
กระบวนการการจัดทําจะแตกตางกันไปจากแผนกอื่นเนื่องจากเปนการขายใหแกลูกคาจํานวนมาก
แทนทีจ่ ะบริการใหแกลูกคารายเดียว
ประธานแผนกจะเปนผูควบคุมดูแลการเขียนบทความและ
เนือ้ หาของงานวิจยั ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายถึงสิ่งที่ลูกคาตองการ
จ) การจัดทํารายงานเสนอตอลูกคา
โดยสวนใหญรายงานที่นําเสนอตอลูกคา ประกอบดวย สรุปผลการวิจัย บทสรุปและคําแนะนําใหกับลูกคา
ในการดําเนินงานตอไป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของบริษัทฯ ในเรื่อง "ความรู ขอมูลและการแกปญหา"
3.7 กลยุทธการตลาดของบริษัทฯ
กลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ ของบริษัทฯ คือการมีชื่อเสียงในฐานะของบริษัทฯ ผูใหบริการอิสระดานงานวิจัย
ทีป่ รึกษา และขอมูลสารสนเทศชั้นนําของประเทศไทย
เพือ่ ขยายโอกาสและพัฒนาใหทันกับความทาทายของเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ บริษัทฯ มีแผนงานในการ
ขยายตลาด โ
ดยการวาจางรองประธานอาวุโสหนวยงานพัฒนาธุรกิจ
ซึง่ รายงานโดยตรงตอกรรมการ
ผูอ ํานวยการ เพื่อรับผิดชอบดังนี้
1) ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาและการนําเสนอใหทันสมัย
2) ประสานงานในดานประชาสัมพันธบริษัทฯ
3) รักษาและพัฒนาฐานขอมูลลูกคา
4) พัฒนาฐานลูกคาสถาบัน
5) ประสานงานแผนกตางๆ ในการรายงานสถานการณดานการตลาดเพื่อใหบริษัทฯ สามารถแขงขันดานราคา
(the cutting-edge)
6) ทําใหมนั่ ใจวาเว็บไซตของบริษัทฯ จะสามารถใชเปนเครื่องมือทางการตลาดได
3.8 ปจจัยแหงความสําเร็จ
(ก) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและประสบการณของผูบริหารอาวุโส
ผูบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ประกอบดวยผูมีประสบการณในดานธุรกิจหลากหลายสาขาที่เปนงานบริการ
หลักของบริษทั ฯ มากวา 20 ป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีคณะผูบริหารที่มีประสบกาณ และมีความรูความเขาใจ
ในการใหบริการทีป่ รึกษาทางธุรกิจ การวิจัยตลาด และการวิจัยนโยบายรัฐทั้งในระดับการทํางานและการ
ตลาด นอกจากนี้ การที่คณะผูบริหารมีความเขาใจในสภาวะตลาดภายในประเทศรวมถึงในประเทศอื่นๆ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางดีในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา จึงสงผลใหบริษัทฯ
สามารถผนวกความสามารถในการคาดการณลวงหนา ความคิดสรางสรรค และความรูในการเสนองาน
บริการที่เปนเอกลักษณใหกับลูกคาได
(ข) การสรางพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดภายในประเทศและตลาดภูมิภาค
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาค ทําใหบริษัทฯ สามารถประมูลโครงการตางๆ ใน
ประเทศและตางประเทศไดมากขึ้นในฐานะของทั้งคูสัญญาและผูรับเหมาชวง (Sub-contract) นอกจากนี้
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ประสบการณของบริษัทฯ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นจากการติดตองานกับ
นักลงทุนสาขาตางๆ ภาครัฐและบริษัทตางๆ ในประเทศ ทําใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับในดานการชี้แนะ
และวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจเปนอยางดี นอกจากนี้การมีกลุมผูบริหารและผูถือหุนรายใหมยังเปนการ
สรางฐานลูกคาใหกวางขึ้นอีกดวย
(ค) ชือ่ เสียงทั้งในประเทศไทยและในประเทศอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง
บริษทั ฯ เปนผูทํางานรายแรกที่หนวยงานรัฐบาล องคกรระหวางประเทศและสภาหอการคาไทยคัดเลือกให
มาดําเนินการโครงการในประเทศอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับ
(ง) ฐานลูกคาที่มีคุณภาพและกวางขวาง
บริษัทฯ มีกลุมลูกคาหลักที่มีชื่อเสียงในองคกรทวิภาคี และองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) เปนตน รายชือ่ ดังกลาวขางตนนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของลูกคา
หลักของบริษัทฯ ดังนั้นจึงทําใหบริษัทฯ มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นในตลาด
(จ) คุณคาของคลังขอมูลวิจัย
คุณคาของบริษัทฯ อยูที่ประสบการณอันยาวนานในการตลาด และคลังขอมูลอุตสาหกรรมที่ไดพัฒนาขึ้น
มาระหวางการดําเนินโครงการใหกับภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ ไดทําการวิจัยดานตลาดมากกวา 600 เรื่อง
ในระยะเวลาที่บริษัทฯ และบริษัทกอนรวมกิจการไดดําเนินงานมานานกวา 15 ป นอกจากนี้การเขาซื้อ
กิจการของธาราสยามและคลังหองสมุดทําใหเปนการเพิ่มฐานขอมูลที่สําคัญในบริษัทฯ
3.9 จุดแข็งในการแขงขัน
จุดแข็งของบริษัทฯ ในการแขงขัน มีดังนี้
• การแขงขันที่จํากัด (Limited competition) โครงการสวนใหญของบริษัทฯ ในงานบริการหลักเปนการให
บริการกับลูกคาประจํา
• เครือขายแนะนําบริษัทฯ (Active referral network) เครือขายของบริษัทฯ ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง
ภายในและตางประเทศสงผลใหบริษัทฯ มีงานโครงการตางๆ เขามาอยางสมํ่าเสมอ
• ชือ่ เสียงที่ดี
ประเทศ

(Good reputation) บริษทั ฯ มีชื่อเสียง และภาพพจนที่ดีในกลุมนักธุรกิจทั้งในและตาง

•

ผูบ ริหารมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ (Principals active in the business) ผูบริหารบริษัทฯ เปนผู
ควบคุมการดําเนินโครงการตางๆ

•

ศักยภาพในการขยายธุรกิจ (Potential to expand the business) บริษัทฯ ยังมิไดใชความสามารถที่มี
อยูอ ยางเต็มที่ในการขยายตลาดงานบริการของบริษัทฯ ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

• คูแขงขันรายใหม (Niche player) บริษทั ฯ มุงเจาะตลาดที่มีการแขงขันนอย
3.10 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental impact)
บริการตางๆ ของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไมเคยละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายที่
เกีย่ วกับสิง่ แวดลอมและไมเคยเปนตนเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม
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