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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเรื่องการกําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันของ บริษัทแปงมันไทย จํากัด
ในครั้งน้ีเปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ วัตถุประสงคเพ่ือหากลยุทธที่เหมาะสมในการนํามาใชเพ่ือ
แกไขปญหา  โดยการดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และ ผูจัดการ
ฝายตางๆ ของบริษัท แปงมันไทย จํากัด จํานวน 4 ทาน และทําการรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาวะแขงขันของอุตสาหกรรม
แปงมันสําปะหลัง แลวนําขอมูลที่ไดมาศึกษาโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือทราบถึงปจจัยและองคประกอบที่สําคัญ วามีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานขององคกรอยางไร เพ่ือที่จะนํามาใชเปนแนวทางเพื่อที่จะกําหนดกลยุทธเพ่ือการ
แขงขันใหกับองคกรตอไป 
 

จากการศึกษาพบวา  สาเหตุที่ทําใหองคกรมียอดขายสินคาที่ลดลงจากปที่ผานมา อัน
เน่ืองมาจาก บริษัท แปงมันไทย จํากัด เลือกที่จะลงทุนในกลุมแปงอุตสาหกรรมที่ใชในการผลิต
กระดาษมากถึง 80 เปอรเซ็นตของรายไดทั้งหมด ซ่ึงการแขงขันในธุรกิจประเภทนี้เนนการ
แขงขันทางดานราคาเปนหลัก เพราะคุณภาพของสินคาในอุตสาหกรรมกระดาษนี้มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกัน ถาสินคามีราคาสูงกวาคูแขงจะทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่มีราคาถูกแตมี
คุณภาพใกลเคียงกันได ทําใหองคกรตองหากลยุทธที่เหมาะสมเพื่อที่จะนํามาใชปรับปรุงและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหทําใหเห็นวา ตลาด
อุตสาหกรรมนี้ยังมีการเติบโตไดมาก องคกรจึงมีโอกาสที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ไดอีก ถา
สามารถหากลยุทธมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 

 



 
  

 

จ

ดังน้ันผูศึกษาจึงไดรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิที่ไดมาจากการสัมภาษณผูบริหาร 
และ ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาจากเว็บไซตตางๆ เพ่ือที่จะนําขอมูลมาใชในการ
กําหนดกลยุทธ  โดยแบงออกเปน 3 ทางแนวทางเลือกไดแก  

 
1) กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ  
2) กลยุทธในการพัฒนาตลาด  
3) กลยุทธในการเปนผูนําดานตนทุนรวม 
 

ผลการศึกษา พบวาการเลือกในกลยุทธผูนําดานตนทุนรวมเปนกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด 
ที่จะนํามาใชในการแกไขปญหาเพราะวาปจจุบันคาใชจายมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น ทําใหองคกรตอง
มีวิธีในการควบคุมคาใชจายที่เปนตนทุนขององคกรทั้งตนทุนในการผลิต และ ตนทุนในการ
บริหาร เพ่ือที่จะใชในการกําหนดราคาสินคาเพื่อแขงขันกับคูแขง และ ยังสามารถนําแนว
ทางเลือกอีก 2 แนวทางไปใชในการลงทุนครั้งตอไปไดดวย ทั้งน้ีผูศึกษามีความมุงหวังวาผล
การศึกษา และ แนวทางที่ไดเสนอแนะจะเปนประโยชนตอองคกรเพ่ือที่จะนําไปใชเพ่ือที่จะ
แขงขันตอไป 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ตานิ อิชฺฌนฺต ิวา น วา 
เม่ือบุคคลกระทําความเพียรทางกายและความเพียรทางใจวา เราจักไปในที่น้ี จักเรยีน

สิ่งน้ี   การงานเหลานั้นยอมสําเร็จทีเดียว เพราะฉะนัน้ จึงควรทําความเพียรแท 
       

      พระมหาชนก 
พระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 
การศึกษาในเรื่องของ การกําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันของ บริษัท แปงมันไทย 

จํากัด  งานฉบับน้ีสําเร็จดวยดีจากการใหคําปรึกษาคําแนะนําของ อาจารย ปราณี เอ่ียมละออ
ภักดี ซ่ึงทานกรุณาใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจ และเอาใจใสกระบวนการรายงานในครั้งน้ีเปน
อยางดี ผูศึกษาตองขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพอยางจริงใจไว ณ ที่น้ี 

ขอขอบคุณคุณพอคุณแม  ครอบครัว ที่ใหกําลังใจตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษาในครั้ง
น้ีประสบผลสําเร็จ  

ขอขอบพระคุณ พ่ีเอ CEO รุนหนึ่ง ผูจุดทางสวางแหงแนวทางการศึกษาให และชวย
เติมเต็มและใหกําลังอยูตลอดมา 

ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโท ทุกทานที่ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาครั้งน้ี   

นอกจากนี้  คณะผูจัดทําการศึกษาตองขอขอบพระคุณผูบริหารของ บริษัท แปงมันไทย 
จํากัด ที่กรุณาเสียสละเวลาในการใหขอมูลเพ่ือประโยชนตอการศึกษาครั้งน้ี  ทําใหการศึกษา
ครั้งน้ีครบถวนสมบูรณ ลุลวงไปดวยดี 

คณะผูจัดทําการศึกษามีความมั่นใจวาผลการศึกษาครั้งน้ี  จะเปนประโยชนตอบุคคล
ทั่วไปในการนําผลการวิจัยชิ้นน้ีเพ่ือนําไปเปนขอมูลศึกษาและใชทําประโยชนตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภาพรวมขององคกร 

 
บริษัท แปงมันไทย จํากัด ตั้งขึ้นเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 ดวยทุนจดทะเบียน 10 

ลานบาท โดยผูกอตั้งซึ่งมีประสบการณกวา 17 ปในธุรกิจผลิตแปงมันสําปะหลังแปรรูป 
(Modified Starch) จากบริษัทขามชาติที่ผลิตแปงมันสําปะหลังที่ใหญที่สุดในโลก และ เห็น
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการแปรรูปแปงมันสําปะหลังยังมีความตองการสวนเกินอยูมาก อีก
ทั้งผูผลิตยังมีนอยรายซึ่งสวนใหญเปนบริษัทตางชาติ จึงไดรวมกับนักธุรกิจที่มีประสบการณใน
ธุรกิจแปงมันสําปะหลังกอตั้งบริษัทผลิตแปงแปรรูป (Modified Starch) ขึ้นมา ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ
ที่ใชในอุตสาหกรรมหลากหลาย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปแปงมันสําปะหลังของไทย 
และเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาภาคเกษตรกรรม และยังเปนการนํารายไดเขาประเทศอีกดวย 
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท ชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว 

 
องคกรไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI (Board of Investment) ในการนําเขา

เครื่องจักรและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทไดเปดสํานักงานสาขาใน
ตางประเทศ คือ ประเทศจีนที่มณฑลเซี่ยงไฮ เม่ือเดือนมิถุนายน 2547 และประเทศญี่ปุน เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน 2547 

 
ดวยความมุงม่ันในการพัฒนาดานคุณภาพ สงผลใหบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพการผลิต ISO 9002 และ ISO 9001 : 2000 จากสถาบันการตรวจ
ประเมินคุณภาพ BVQI ตั้งแตป 2542 และป 2546 ตามลําดับ นอกจากนี้จากการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเน่ือง ในป 2548 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตภายใตระบบ 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) และ GMP (Good Manufacturing 
Practices) จากสถาบันตรวจประเมินคุณภาพ BVQI และเครื่องหมายฮาลาล ซ่ึงจะเปนอีกหนึ่ง
ปจจัยในการผลักดันใหบริษัทพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 
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Core purpose 
“  เรามุงม่ันผลิตแปงดี  ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 บริการลูกคาตรงเวลา  เนนคุณคาความปลอดภัย 
 ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาผลิตภัณฑและบุคลากรอยางตอเน่ือง ” 
 

Core value 
1. มุงม่ันตอบสนองความตองการของลูกคา 
2. รูคุณคาพนักงาน 
3. หวงใยสิ่งแวดลอมและชุมชน 
4. เพ่ิมความมั่งคั่งแกผูถือหุน 

Vision  
เปนผูนําในอุตสาหกรรม Modified Starch  

 
โครงสรางอุตสาหกรรม  

ลักษณะของอุตสาหกรรมแปงแปรรูป 

 
• เปน Capital intensive โดยลงทุนในเครื่องจักรเปนสวนใหญ 
• ใชนํ้าในกระบวนการผลิตปริมาณมากและมีนํ้าเสียซ่ึงตองมีการบําบัด ทําใหตองมี

แหลงนํ้าเพียงพอและใชพ้ืนที่จํานวนมากในการกักเก็บนํ้า 
• ใชพลังงานความรอนและไฟฟามากในการอบแปง 
• ลูกคาซึ่งเปนผูใชในสินคาในอุตสาหกรรมจะกําหนดคุณสมบัติสินคาตามที่ตองการ

และตองการใหบริการดาน Technical support ในการนําสินคาไปใช ซ่ึงผูขายตอง
ใหความชวยเหลือแกลูกคาไดตลอด โดยลูกคาสวนใหญอยูตางประเทศจึงมักจะตอง
มีตัวแทนจําหนาย ในการใหบริการดูแลปญหาตางๆตามที่ลูกคาตองการ ซ่ึงจะตอง
มี Chemical engineer เปนผูคอยดูแลลูกคา  

• แปงแปรรูปที่ใชในอุตสาหกรรม ไดแก แปงมันสําปะหลัง แปงขาวโพด แปงมันฝรั่ง 
เปนตน โดยในอดีตการใชแปงมันแปรรูปจะเปนการนําเขาจากตางประเทศ ตอมา
เริ่มมีการนํามันสําปะหลังมาผลิตและมีการตั้งฐานการผลิตจากบริษัทตางชาติหรือ
เปนการรวมทุน ตอมาจึงมีบริษัทไทยเริ่มผลิตเน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตมาจาก
ตางประเทศ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเองทําไดจํากัด ทั้งในเรื่องของเครื่องจักรและ
กระบวนการผลิต 
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• ผูผลิตในไทยสวนใหญใชการรวมทุนเพ่ือรับความชวยเหลือดานการผลิตและดาน
ชองทางการจัดจําหนายเนื่องจากผูรวมทุนตางประเทศมีฐานลูกคาอยูแลวและมีการ
ผลิตแปงชนิดอ่ืนรวมดวย โดยตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยูตลอด 

 
โครงสรางขององคกร 
 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางองคกรของบริษทั แปงมันไทย จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ที่มา: รายงานประจําปของบริษัท ป พ.ศ. 2548 
         

การดําเนินงานขององคกรแตเดิม ความรับผิดชอบสวนใหญจะขึ้นอยูกับประธานบริษัท    
เม่ือป ค.ศ. 2002 องคกรไดผูบริหารเขามาดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหม และ ไดมีการ
กําหนดความรับผิดชอบหนาที่ตามความสามารถของผูบริหารในแตละหนวยงานตามโครงสราง
ดังน้ี  
 
 
            
 
 

General Manager 

Production Director 

Managing Director 

Commercial Director 

Project Director 

President 
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ภาพที ่2 แสดงโครงสรางขององคกรโดยแบงตามความรบัผิดชอบของผูบริหาร 
 

 
ที่มา: รายงานประจําปของบริษัท ป พ.ศ. 2548 
 
องคประกอบธุรกิจ 
 
 องคกรเปนผูผลิตแปงมันสําปะหลังแปรรูป (Modified Starch) และแปงมันสําปะหลังดิบ 
(Native Starch) เพ่ือใชในอุตสาหกรรม ในสัดสวน 80 : 20  โดยมีโรงงานตั้งอยูที่จังหวัด
นครราชสีมาบนพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร ซ่ึงบริษัทเลือกที่จะตั้งโรงงานใหใกลกับแหลงวัตถุดิบ 
โดยทําเลที่ตั้งของบริษัทอยูในบริเวณแหลงปลูกมันสําปะหลังแหลงใหญที่สุดของประเทศซึ่งมี
ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสูงถึง 25 % ของผลผลิตรวมของประเทศไทย ทําใหบริษัทมีศักยภาพใน
การรองรับกับการขยายและเพิ่มกําลังการผลิต  
 

President 

Managing 
director 

Production 
director 

Commercial 
director 

General  
manager 

Legal 

Purchasing Sales 

Finance and 
Accounting 

R & D 

IT 

Marketing Quality 
control 

Production 

Production 
planning 

Packaging 

Human 
resources 

Safety &  
security 

General 
affair 

Root purchasing 

Biogas 

Construction 

Machinery 
installation 

Waste water 
treatment 

Warehouse 

Logistic 

Project 
director 
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ผลิตภัณฑ (Product) 
 
 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตแปงแปรรูป (Modified Starch) และแปงธรรมดา (Native 
Starch) 500 ตัน / วัน โดยทางบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเครื่องมือ วิเคราะหผลผลิต 
และหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยแหงหนึ่งของประเทศไทย บริษัทฯ ยังไดจัดแบง
สายการผลิตออกเปน 2 กลุมแยกออกจากกัน คือ กลุมผลิตภัณฑแปงอาหาร และกลุม
ผลิตภัณฑแปงอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทฯ เนนการควบคุมความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย 
และคุณภาพเปนสําคัญเพ่ือปองกันมิใหมีการปนเปอนของแปงตางชนิดกัน  

บริษัทฯ มีสายการผลิตหลกั 6 สายการผลิตดวยกัน ประกอบไปดวย : 
1) สายการผลติแปง Cationic, Amphoteric 
2) สายการผลติแปง Oxidized  
3) สายการผลติแปงธรรมดา และแปงแปรรูปเกรดอาหาร  
4) สายการผลติแปง Dusting Powder  
5) สายการผลติแปง Phosphated  
6) สายการผลติแปง Extrudates  

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงตามประเภทของการนําไปใช (Applications) ไดตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ดังน้ี:  

1) อุตสาหกรรมอาหาร (Food)  
2) อุตสาหกรรมกระดาษ (Paper)  
3) อุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน 
• อุตสาหกรรมกลองกระดาษ (Corrugated Boxes) 
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile) 
• อุตสาหกรรมผนังยิบซัม (Gypsum or Mineral Board) 
• อุตสาหกรรมยา ถุงมือยาง และเครื่องสําอาง 
• อุตสาหกรรมการเจาะน้ํามัน 
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กลุมลูกคาหลัก 
 

ปจจุบันบริษทัสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆ ดังน้ี 
1. กลุมประเทศเอเชีย ไดแก จีน ไตหวนั ญ่ีปุน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร  

มาเลเซีย 
2. สหรัฐอเมริกา 
3. กลุมประเทศยุโรป ไดแก เนเธอรแลนด เยอรมัน สเปน  
4. ประเทศอ่ืนๆ ไดแก แอฟริกาใต ตุรกี  

 
 แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดสวนรายไดขององคกรโดยแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

Export product category

Paper ,  
890,483 , 77%

Food ,  
172,747 , 15%

Other,  
88,419 , 8%

 
 
 

สัดสวนรายไดจากการสงออกขององคกร แบงเปนลักษณะของลูกคาตามอุตสาหกรรม
การใชงานประเภทตางๆดังน้ีคือ อุตสาหกรรมกระดาษ 77% อุตสาหกรรมอาหาร 15% 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 8%  
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สวนแบงทางการตลาดแยกตามประเภทของอุตสาหกรรมดังน้ี 
 
   ตารางที่ 1  สวนแบงทางการตลาดของกลุมแปงอุตสาหกรรมกระดาษ ป ค.ศ. 2002 – 2005 
 

Export market share of modified starch-paper   
Company 2002 2003 2004 2005 

NSC 20% 20% 17% 18% 
แปงมันไทย 13% 16% 16% 15% 
SWI 7% 8% 13% 14% 
TDC 4% 4% 4% 5% 
SMS 6% 5% 4% 5% 
Other 50% 47% 45% 43% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Market growth   13% 25% 10% 

 

        
กลุมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังที่ใชในอุตสาหกรรมกระดาษจะมีบริษัท เนชั่นแนล 

สตารช แอนด เคมิเคิล  (ไทยแลนด) จํากัด (National Starch and Chemical (Thailand) Co., 
Ltd. : NSC) ที่เปนผูนําตลาด ซ่ึงไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยี มาจากบริษัทแมที่
อเมริกา สวนบริษัท แปงมันไทย  และ บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด (Sanguanwongs 
Industry Co., Ltd. : SWI) ซ่ึงมีบริษัทตั้งอยูในประเทศไทยมีสัดสวนของสวนแบงทางการตลาด
ที่รองลงมา 

 
  ตารางที่ 2   สวนแบงทางการตลาดของกลุมแปงอุตสาหกรรมอาหาร ป ค.ศ. 2002 – 2005 

 

Export market share of modified starch-food 
 2002 2003 2004 2005 

NSC 76% 75% 79% 78% 
SMS 21% 22% 17% 17% 
แปงมันไทย 1% 2% 3% 4% 
SWI 1% 1% 1% 1% 
other 1% 1% 1% 1% 
total 100% 100% 100% 100% 
growth   19% 24% 9% 
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กลุมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งตองใชเทคโนโลยี 
ความรู และ การควบคุมคุณภาพที่ไดมาตรฐาน โดย บริษัท NSC มีขอไดเปรียบที่ไดรับการ
ถายทอดมาจากบริษัทแมในอเมริกา แตในกลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังไมคอยไดรับการ
พัฒนาเทาที่ควร 
  
ตารางที่ 3  สวนแบงทางการตลาดของกลุมแปงที่ใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ ป ค.ศ. 2002 – 2005 
 

 

Export market share of Modified starch-other 
 2002 2003 2004 2005 

%of total MDF 26% 24% 21% 9% 
growth   1% -1% -40% 

 

 แปงมันสําปะหลังนอกจากจะใชในอุตสาหกรรมกระดาษ และ อาหาร แลว ยังสามารถ
นําไปใชในอุตสาหกรรมอื่น เชน ถุงมือ สิ่งทอ หรือ ยา เปนตน  

 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับองคกร 

 
องคกรเปนผูผลิตแปงมันสาํปะหลังแปรรปูที่ใชในอุตสาหกรรม (Product Applications) 

โดยผลิตภัณฑขององคกรสามารถแบงตามประเภทของการนําไปใช (Applications) ไดตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ดังน้ี 

 
1. อุตสาหกรรมกระดาษ (Paper)  

 
  ภาพที่ 3 ประเภทของแปงมันที่นําไปใชในอุตสาหกรรมกระดาษ 
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กระบวนการผลิตกระดาษมีการใชแปงมันสําปะหลังแปรรูปกันอยางแพรหลายทั้งในและ
ตางประเทศ ซ่ึงบริษัทมีผลิตภัณฑหลายชนิดที่เหมาะสมกับแตละกระบวนการของการผลิต
กระดาษ เน่ืองมาจากการพัฒนา กระบวน การผลิตและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง และสงผลให
องคกรสามารถเติบโตไปพรอมกับกลุมธุรกิจการผลิตกระดาษ การทํากระดาษนั้นตองใชเยื่อ
กระดาษที่ทําจากไมตาง ๆ เชน ไมสน ไมไผ ไมยูคาลิปตัส เปนตน ทําใหเปนเยื่อเล็กๆ แลวนํา
เยื่อกระดาษเหลานั้นมาเรียงเปนแผน อยางไรก็ตามแผนกระดาษจะไมเรียบ จะตองมีการฉาบ
ผิวดวยแปงทําใหกระดาษเรียบและยังเขาไปอยูตามรูของใยกระดาษ ชวยทําใหกระดาษไมซึม
หมึก เวลาเขียนดวยน้ําหมึก หรือพิมพสี นอกจากนั้นกาวจากแปงยังชวยทําใหกระดาษเหนียว
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้อุตสาหกรรมกระดาษมีการใชแปงแปรรูปในการผลิตประมาณ 5-7% ของวัตถุดิบ
ทั้งหมด 

 
ประเภทสินคาที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษของบรษิัท แบงตามประเภทการใชงาน

ไดดังตอไปน้ี 
• แปงที่ใสผสมกับนํ้าเยื่อ (Wet End Application) - เปนแปงที่ใสเขาสูกระบวนการผลิต

กระดาษโดยผสมกับนํ้าเยือ่เพ่ือชวยเพิม่ความแข็งแรงใหกระดาษทาํใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการนําไปใชงาน บริษัทมีผลิตภัณฑแปงแปรรูปสําหรับการใชงานดงักลาว
อยู  

 2 ประเภท ไดแก Cationic Starch และ Amphoteric Starch 
• แปงที่ใสบนผวิกระดาษ (Surface Sizing Application) -  เปนแปงที่ใสเขาสูกระบวนการ

ผลิตกระดาษโดยการเคลือบบนผิวหนาเพือ่ชวยเพิ่มทั้งความแข็งแรง ซ่ึงคุณสมบัตใิน
ดานการพิมพน้ีจําเปนตอการนําไปใชงาน บริษัทมีผลติภัณฑแปงแปรรูปสําหรับการใช
งานดานนี้อยู 2 ประเภท ไดแก Oxidized Starch และ Cationic & Oxidized Starch 
 
 

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Food) 
 
  ภาพที่ 4 ประเภทของแปงมันที่นําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

   



 10

การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารจะมีการนําแปงแปรรูปเขาไปเปน
สวนประกอบในการผลิต เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติดานรสชาติและการเก็บรักษา จากการที่
อุตสาหกรรมอาหารมีการเติบโตอยางตอเน่ืองตามประชากรของโลก องคกรจึงไดใหความสําคัญ
ในการผลิตสินคาที่ไดคุณสมบัติตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมอาหารนี้ดวย 

 
ประเภทสินคาที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารของบริษัท แบงตาม ประเภทของการนําไปใช 

ไดดังน้ี 
• อุตสาหกรรมผลิตซอสตางๆ อุตสาหกรรมผลิตปลากระปอง อาหารเด็ก เบเกอรี่ ซุป 

และอ่ืนๆ 
• อุตสาหกรรมผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เสนหม่ี  
• อุตสาหกรรมผลิตไสกรอก แฮม ลูกชิ้นตาง ๆ  
• อุตสาหกรรมผลิตอาหารแชแข็งตาง ๆ 

 
3. อุตสาหกรรมอื่นๆ  เชน 
• อุตสาหกรรมกลองกระดาษ (Corrugated Boxes) 
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile) 
• อุตสาหกรรมผนังยิบซัม (Gypsum or Mineral Board) 
• อุตสาหกรรมยา ถุงมือยาง และเครื่องสําอาง 
• อุตสาหกรรมการเจาะน้ํามัน 
 
ทุกผลิตภัณฑขององคกรจะตองผานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอยางเขมงวด 

โดยแผนกควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) กอนที่จะทําการจัดสงสินคาไปยังลูกคาของ
องคกร การพัฒนา คนควาหาผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เปนสิ่งที่
ทางองคกร ใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ตามนโยบายขององคกร โดยทางองคกร มีทีมงาน
วิจัย คนควาที่ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีอุปกรณทดลองทางวิทยาศาสตร 
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย และครบวงจรแหงหน่ึงของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 5 หองปฏิบัติการในดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัท แปงมันไทย จํากัด 
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สภาพการแขงขัน 

จํานวนผูผลติ 

 อุตสาหกรรมแปรรูปแปงมันสําปะหลังมีผูผลิต 69 โรงงาน โดยแบงเปนโรงงานแปรรูป 
Native starch, Modified starch และ Sago ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนโรงงานที่ผลิตแปงในแตละอุตสาหกรรม 

 
โรงงาน จํานวน 

1. Native starch 55 
2. Modified starch 19 
3. Sago 4 

 ( ที่มา : สมาคมแปงมันสําปะหลังป พ.ศ. 2548 ) 
          หมายเหตุ โรงงานแตละโรงงานสามารถผลิตแปงไดมากกวา 1 ชนิดขึ้นไป 
 
 ตารางที ่5  แสดงปริมาณการสงออกแยกตามประเภทของอุตสาหกรรมแปงมัน ต้ังแตป 
      ค.ศ. 2001-2005 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 ปจจุบันแปงมันแปรรูปมีมูลคาตลาดสูงถึง 10,703 ลานบาท ในป ค.ศ. 2005 
  
ภาวะการณปจจุบันของการแขงขันขององคกร จะแบงสภาพการแขงขันตามอุตสาหกรรมตางๆ 
โดยแบงออกเปน 3 ตลาดตามการใชงานในอุตสาหกรรม ดังน้ี 
 

NATIVE STARCH MODIFIED  STARCH SAGO TOTAL 

Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value YEAR 
(Ton) (Baht) (Ton) (Baht) (Ton) (Baht) (Ton) (Baht) 

2001     862,991.044   6,304,641,338     216,783.124   3,887,944,560 17,995.163 183,931,337   1,097,769.331  10,376,517,235
2002     849,370.041 6,441,478,950     458,407.613   7,823,763,115 20,754.437 215,925,040   1,328,532.091  14,481,167,105
2003  1,084,040.290 7,439,139,182     525,414.538   8,776,272,565 20,218.244 226,715,365   1,629,673.072  16,442,127,112
2004  1,113,628.657 8,196,393,522     652,766.268  10,490,357,326 24,023.047 279,101,220   1,790,417.972  18,965,852,068
2005 1,011,458.601 9,385,909,482 594,242.376 10,702,924,499 23,294.922 293,084,962 1,628,995.899 20,381,918,943

Source : The Customs Department 
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1. กลุมกระดาษ  
  สัดสวนมากที่สุด โดยสามารถแบงเกรดสินคาไดอีก 3 ประเภท คือ ระดับบน กลาง

และลางตามความตองการใชในแตละประเภท 
- ระดับบน เปนลูกคาในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน อเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน เปนตน ซ่ึง

ตองการแปงที่ใชกับการผลิตกระดาษเกรดบนโดยสําหรับการเคลือบผิวใหเนียน ลื่นเปนตน  
- ระดับกลาง เปนประเทศพฒันาแลวเชนกัน เชน ญ่ีปุน คุณสมบัตจิะต่ําลงมาเลก็นอย 

แตยังมีความตองการสูง 
- ระดับลางไดแก ประเทศกาํลังพัฒนา เชน จีน แอฟริกาใต จะเนนที่ราคาเปนหลัก

เน่ืองจากลูกคาไมเนนคุณภาพมากนัก แตมีความตองการเพิ่มสูงขึ้นมาก   

 ตลาดระดับบน ผูผลิตรายหลัก คือ NSC ซ่ึงเปนผูนําของอุตสาหกรรมเพราะมี
เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง และ มีการทําตลาดมากอน ทําใหสินคา brand loyalty สวนของ
องคกรจะอยูที่ตลาดระดับกลางถึงระดับลาง เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตยังไมอยูในระดับสูง
มากนักและตองมีการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงองคกรก็พยายามที่จะเขาไปเจาะตลาดระดับบนมากขึ้น
เน่ืองจากตลาดระดับลางคูแขงรายใหมเขามาไดงายเพราะเทคโนโลยีการผลิตไมซับซอนมากนัก 
โดยคูแขงหลักในตลาดลาง คือ SWI ซ่ึงมีประสบการณในการผลิตแปงดิบมานาน และพยายาม
เขามาตลาดแปงแปรรูปเพ่ิมขึ้นโดยการรับจางผลิต เพ่ือตองการพัฒนาการผลิตของตนเองโดย
ใชขอไดเปรียบจาก ความสามารถในการผลิต economy of scale ของการผลิตแปงดิบซ่ึงเปน
สินคาหลัก semi product  

อุตสาหกรรมการผลิตแปงมันสําปะหลังแปรรูปที่ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ Modified 
starch-paper มีผูผลิตมีหลายรายโดยมีรายใหญเพียงไมกี่ราย ซ่ึงมีสวนแบงตลาดรวมกัน
ประมาณครึ่งหน่ึงของตลาด โดยที่เหลือเปนรายยอย สินคาในตลาดนั้นมีความแตกตางกันมาก
นัก ขึ้นอยูกับคุณสมบัติในการนําไปใช ซ่ึงแลวแตสินคาที่ลูกคาตองการ โดยผูผลิตรายใหญยัง
รักษาสวนแบงตลาดได เน่ืองจากสินคาที่เปนเกรดพิเศษยังผลิตไดในวงจํากัดเพราะตองใช
เทคโนโลยี และ เงินลงทุนที่สูง 

ตลาดแปงแปรรูปในประเทศอุตสาหกรรมกระดาษเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองมาจาก
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ โดยเปนการใชเยื่อกระดาษ มาผลิตเปนกระดาษชนิดตางๆ และเปน
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถทดแทน การนําเขาได
อยางมาก อัตราการขยายตัวของอุตสากรรมนี้เปนตัวบงชี้ความเจริญกาวหนาทางสังคม และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี โดยอัตราการบริโภคกระดาษของคนไทย
โดยเฉลี่ยมีประมาณ 40 กิโลกรัม/คน/ป และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกป  
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ปริมาณความตองการกระดาษทั้งประเทศโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกป โดยที่กระดาษพิมพ
เขียนมีอัตราการขยายตัวของความตองการมากที่สุด เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่รู
หนังสือและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปริมาณความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษมีจํานวน
ประมาณ 1,959,000 ตันตอป ซ่ึงการบริโภคผลิตภัณฑกระดาษจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผูใชหลัก 
คือ โรงงานกระดาษซึ่งมีผูผลิตรายใหญ ไดแก กลุมปูนซิเมนตไทย ปญจพลเปเปอรอินดัสทรี 
สําหรับโรงงานกระดาษของแอดวานซ อะโกรจะมีการผลิตแปงแปรรูปใชเอง 

 
ตลาดแปงแปรรูปตางประเทศ 

การบริโภคกระดาษทั่วโลกประมาณ 350 ลานตันตอป โดย 15 ปที่ผานมามีอัตราการ
บริโภคเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3% ซ่ึงคาดวาจะมีอัตราการเติบโตตอไปอีกมากกวา 2% ตอป โดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยจีน ยุโรปตะวันออก คาดวาจะเติบโตกวา 4% เอเชียที่เหลือ ละตินอเม
ริกาและอัฟริกาจะเติบโตอีก 3% ตอป และกําลังการผลิตโดยรวมจะประมาณ 500 ลานตัน
ภายในป 2563  ทั้งนี้ประเทศที่บริโภคกระดาษมากที่สุด คือ อเมริกา รองลงมา คือ จีน ญ่ีปุน
และยุโรป ซ่ึงบริโภคกระดาษเฉลี่ยตอปตอคนประมาณ 250-300 กิโลกรัม ทั้งน้ีผูผลิตกระดาษ
รายใหญที่สุดยังคงเปนอเมริกาซึ่งบริโภคมากที่สุด รองลงมา คือ จีน ญ่ีปุน แคนาดา และกลุม
สแกนดิเนเวีย  

การสงออกสวนใหญของประเทศ เปนการสงออกไปญี่ปุน เน่ืองจากญี่ปุนผลิต
กระดาษมากเปนอันดับตนๆของโลก โดยที่ไมสามารถปลูกมันสําปะหลังไดเลยจึงมีการนําเขาที่
สูง สําหรับจีน ไตหวันมีความตองการเพิ่มขึ้นมาก อเมริกาแมจะผลิตกระดาษมากที่สุดแต
เน่ืองจากอยูไกลจากไทยมากการขนสงใชเวลานานและมีคาขนสงสูง ผูผลิตจึงนิยมใชแปง
ขาวโพดแทน  

 
2. กลุมอาหาร 

สัดสวนรองลงมา โดยเปนกลุมที่มีความตองการสูง แตเน่ืองจากการผลิตมีกระบวนการ
ซับซอนและลูกคาเขมงวดในการควบคุมคุณภาพมากทําใหมีผูผลิตเพียงไมกี่รายในตลาดกลุมน้ี 
โดยลูกคาสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลวซ่ึงใชแปงขาวโพดและแปงมันฝรั่งเปนหลัก 
เน่ืองจากกลุมประเทศที่พัฒนาแลวไดมีการวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอยูแลว ดังน้ันการนําแปงมัน
ไปใชในอุตสาหกรรมอาหารจึงเปนไปไดชากวาแปงชนิดอ่ืนแตมีเน่ืองจากแปงมันมีราคาถูกกวา 
อยางไรก็ตามเนื่องจากลูกคาในตลาดนี้เปนอุตสาหกรรมอาหารซึ่งการนําแปงไปใชมีผลตอ
รสชาติ และคุณภาพอาหารมาก ลูกคาจึงมี brand loyalty สูง และการผลิตตองเปนที่ยอมรับจาก
ลูกคาดวย ในปจจุบันมีผูผลิตรายใหญอยู  ซ่ึงเปนผูผลิตระดับโลกมีบริษัทแมในตางประเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารทําใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน องคกรไดเขาตลาด
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กลุมน้ีเพราะมองเห็นศักยภาพ แตก็มีคูแขง คือ SWI เขามาเชนกันแตยังติดในเรื่องเทคโนโลยี
การผลิตทําใหยังไมสามารถแยงสวนแบงตลาดได 

ตลาดแปงอาหารยังมีศักยภาพในการเติบโตไดอีกมากเนื่องจากสามารถนําไปใชกับ
อาหารไดหลายชนิด แตก็ขึ้นอยูกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใหสามารถนําแปงมันแปรรูป
มาใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารโดยไดรสชาติและคุณสมบัติตามที่ผูผลิตอาหารตองการ 
 
3. กลุมอ่ืนๆ 

 ไดแก สิ่งทอ กลองกระดาษ ยา ถุงมือยาง เปนตน มีความตองการในสัดสวนนอยสุด
และการเติบโตไมมากนัก โดยในป ค.ศ. 2004 - 2005 ตลาดมีการเติบโตลดลงเนื่องจากมีการ
แขงขันสูงของสินคาทดแทนเชน แปงมันฝรั่ง หรือ แปงมันขาวโพด 

 

คูแขงหลักของบริษัท   

 จํานวนผูผลติในอุตสาหกรรมแปงมันดิบมีจํานวนมาก ซ่ึงองคกรเห็นถึงการแขงขันที่
รุนแรง ดังน้ันองคกรจึงเนนไปที่การผลติแปงมันสําปะหลังแปรรูป ซ่ึงมีคูแขงอยูนอยรายกวา 
โดยคูแขงหลกัดังน้ี 
1) บริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด (National Starch and 

Chemical (Thailand) Co., Ltd. : NSC)  
บริษัทแมตั้งอยูที่สหรัฐอเมริกา มีสาขาทั่วโลก ผลิตแปงหลายชนิดทั้งแปงขาวโพด แปง

มันฝรั่งและแปงมันสําปะหลัง เขามากอตั้งในประเทศไทยเมื่อป ค.ศ. 1956 มีฐานการผลิตแปง
มันสําปะหลังตั้งอยูที่จังหวัดระยองและกาฬสินธุ โดยสงออกประมาณรอยละ 90 ซ่ึงเปนการ
สงออกใหกับบริษัทแมโดยมีสาขาทั่วโลกเปนผูจัดจําหนาย โดย NSC เปนผูผลิตแปงมัน
สําปะหลังแปรรูปรายแรกของไทยและมีเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง คุณภาพเปนที่ยอมรับ
และมีตราสินคาในระดับโลก สินคามีใหเลือกหลากหลายมากซึ่งเนนกลุมลูกคาตลาดบน สินคา
หลัก คือ แปงกลุมอาหาร และ กลุมอุตสาหกรรมกระดาษ 

 
2) บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด (Sanguanwongs Industry Co., Ltd. : SWI)  

ผูผลิตแปงมันสําปะหลังดิบรายใหญที่สุดของไทย กอตั้งเม่ือป ค.ศ. 1974 มีโรงงาน
ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมาและเปนโรงงานที่เปนโรงงานเดี่ยว (single plant) ที่ใหญที่สุดใน
เอเชียดวยกําลังการผลิต 750 ตันตอวัน เปนของคนไทย โดยเริ่มเขามาในอุตสาหกรรมแปงแปร
รูปเม่ือ 3-4 ปที่ผานมาโดยเริ่มจากการรับจางผลิตจาก NSC, SMS และอ่ืนๆ เน่ืองจากยังขาด
ความชํานาญดานเทคโนโลยีการผลิตและการเขาถึงชองทางจัดจําหนาย การตั้งราคาจึงยังไม
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สามารถกําหนดราคาไดสูงนักและใชกลยุทธราคาและ หลักการผลิตแบบ Economy of scale ที่
มีอยูเดิมจากการผลิตแปงดิบในการแขงขันดานราคาทําใหมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น 

 
3) บริษัท สยาม มอดิฟายด สตารช จํากัด (Siam Modified Starch Co., Ltd. : SMS)  

การรวมทุนของ 3 ฝาย คือ AVEBE b.a. จากเนเธอรแลนดซ่ึงเปนผูผลิตแปงมันฝรั่งราย
ใหญระดับโลกเชนเดียวกับ NSC กับ Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. ผูผลิตแปงชั้นนํา
ของญี่ปุนและ Poon Phol Co., Ltd. ของตระกูลหวั่งหลี โดยสงออกเปนหลัก เนนกลุมลูกคา
ตลาดบน สินคาหลัก คือ แปงกลุมอาหาร  
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2. ปญหาและลกัษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 

 ชวงป ค.ศ. 2005 มียอดขายทั้งสิ้น 1,606,210,365 บาท ลดลงจากป ค.ศ. 2004 ซ่ึงมี
ยอดขาย 1,628,041,061 บาท เปนจํานวน 21,830,696 บาท และ ค.ศ. 2005 ขาดทุนสุทธิ 
99,366,877 บาท ปจจัยที่สงผลกระทบตอองคกร คือ ราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปที่ผาน
มา ผลผลิตหัวมันสําปะหลังที่เปนวัตถุดิบหลัก ลดลงอันเนื่องมาจากปญหาภัยแลง รัฐบาลเขามา
แทรกแซงราคามันสําปะหลัง เปนตน ซ่ึงทําใหตนทุนในการผลิตขององคกรเพิ่มขึ้นตามไปดวย  
 
Finance Situation 
ตารางที่ 6  แสดงงบกําไรขาดทุนของบริษัท แปงมันไทย จํากัด ตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2005 
 

บริษัท แปงมนัไทย จํากัด 
                           งบกําไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2002 – 2005                                                    (บาท) 

    2005 2004 2003 2002 
รายได       

  รายไดจากการขาย 1,606,210,365 1,628,041,061 1,279,550,040 1,079,738,756 

  รายไดอ่ืน 6,025,958 9,369,527 1,050,041 20,777,308 

                รวมรายได 1,612,236,323 1,637,410,588 1,280,601,081 1,100,516,064 

คาใชจาย     

  ตนทุนขาย 1,487,668,597 1,337,326,659 956,502,522 894,566,920 

  
คาใชจายจากการขายและ
บริหาร 192,935,598 219,276,758 205,945,946 105,758,316 

                 รวมคาใชจาย 1,680,605,195 1,556,603,417 1,162,448,468 1,000,325,236 

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย (68,368,872) 80,807,171 118,152,613 100,190,828 

ดอกเบี้ยจาย 30,998,004 21,312,929 24,444,213 21,367,975 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (99,366,877) 59,494,242 93,708,400 78,822,853 

          

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (82.81) 49.58 78.09 65.69 
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ปจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง  (Risk Factor) 
 
1. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบ เน่ืองจากวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิต คือ หัวมันสําปะหลังซึ่ง

เปนผลผลิตทางการเกษตร ทําใหไดรับผลกระทบจากสภาพดินฟาอากาศโดยสงผลตอความ
เพียงพอของปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบซ่ึงสงผลถึงราคา โดยราคากําหนดจากเปอรเซ็นต
แปงของหัวมันสําปะหลังสด หากเปอรเซ็นตแปงต่ําในกระบวนการผลิตก็ตองใชสารเคมีใน
การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแปงมากขึ้น 

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายไดสวนใหญเปนเงินตราตางประเทศ ในขณะ
ที่มีการนําเขาวัตถุดิบเพียงบางสวน อัตราแลกเปลี่ยนจึงสงผลตอรายไดและคาใชจายและมี
ผลในการกําหนดราคาดวย 

3. ความเสี่ยงดานพลังงาน เน่ืองจากการผลิตแปงแปรรปูมีการใชพลงังานคอนขางสูง ตนทุน
พลังงานมีผลตอตนทุนการผลิตคอนขางมากและยังมีผลตอคาขนสงอีกดวย 

    
แผนภูมิที่ 2 แสดงมูลคาการสงออกมันสําปะหลังตั้งแตป ค.ศ. 1998 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มูลคาการสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมีแนวโนมที่เพ่ิมสูงขึ้น ตั้งแตป ค.ศ. 2002 
จนถึง ป ค.ศ. 2004 แตในป ค.ศ. 2005 ที่มูลคาการสงออกลดลงเล็กนอยเน่ืองจากภาวะหัวมัน
ขาดแคลนทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น และ จากการที่ผลผลิตของแปงขาวโพดที่นิยมปลูกมาก
ในอเมริกา มีผลผลิตออกมามากกวาในทุกปทําใหราคาของแปงขาวโพดสามารถแขงขันกับราคา
ของแปงมันสําปะหลังได  
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ตารางที่ 7 แสดงมูลคาการนําเขาแปงมันสําปะหลังแยกเปนรายประเทศป ค.ศ. 2003 – 2005 

ตารางที่ 8 แสดงมูลคาการสงออกแปงมันสําปะหลังขององคกรป ค.ศ. 2003 – 2005 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลาดสงออกแปงมันสําปะหลังของไทย  

มูลคา : ลานบาท อัตราการขยายตัว : รอยละ 

รายการ 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
1 อินโดนีเซีย 1,564.40 516.8 1,230.80 420.43 -66.96 138.16 
2 ไตหวัน 1,821.90 1,982.70 2,085.70 -14.81 8.83 5.19 
3 จีน 335.8 1,007.10 1,472.50 11.71 199.91 46.21 
4 มาเลเซีย 734.7 581.3 906.2 5.14 -20.88 55.89 
5 ญ่ีปุน 688.3 1,015.60 762 -24.35 47.55 -24.97 
6 สิงคโปร 319.8 335.6 390.3 -5.41 4.94 16.3 
7 ฮองกง 471.8 573.2 562.9 -1.97 21.49 -1.8 
8 ฟลิปปนส 203 264.9 298.6 -38.87 30.49 12.72 
9 แอฟริกาใต 49.7 81 268.1 714.75 62.98 230.99 
10 สหรัฐอเมริกา 233.1 287.2 331.2 -15.51 23.21 15.32 
รวม     10  รายการ 6,422.60 6,645.30 8,308.20 11.08 3.47 25.02 
อ่ืนๆ 1,110.70 1,640.80 1,156.80 68.39 47.74 -29.5 
มูลคารวม 7,533.30 8,286.20 9,465.10 16.95 9.99 14.23 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของศุลกากร  

 

มูลคาการสงออกแปงมันสําปะหลงัของ บริษัท แปงมันไทย จํากัด 
     

มูลคา : ลานบาท 

รายการ 2003 2004 2005 
1 อินโดนีเซีย 176.95 92 80 
2 ไตหวัน 35 42 32 
3 จีน 235 320 280 
4 มาเลเซีย 24.5 18 15.5 
5 ญ่ีปุน 118.5 198 230 
6 สิงคโปร 18.5 20 22.5 
7 ฮองกง 20 23.5 18 
8 ฟลิปปนส 9.5 11.5 14 
9 แอฟริกาใต 28.5 34 53 
10 สหรัฐอเมริกา 8.5 56 128 

อื่นๆ 130 333 272 
มูลคารวม 804.95 1,148.00 1,145.00 
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 การเปรียบเทียบระหวางขอมูลการนําเขาแปงมันสําปะหลังของแตละประเทศ กับ ขอมูล
การสงออกขององคกร ระหวางป ค.ศ. 2003 – 2006 พบวาแนวโนมตลาดที่เปนตลาดหลักของ
องคกร คือ จีน อินโดนีเซีย ไตหวัน มาเลเซีย ฟลิปปนส อเมริกา และ แอฟริกาใต มีอัตราการ
นําเขาที่เพ่ิมขึ้นในป ค.ศ. 2006 มีเพียงประเทศ ญ่ีปุน และ ฮองกง ที่อัตราการนําเขาลดลงในป 
ค.ศ. 2006 รอยละ 24.97 เปอรเซ็นต โดยเมื่อเปรียบกับปริมาณการสงออกขององคกรจะพบวา 
ยอดขายในป ค.ศ. 2006 ขององคกรไมเปนไปตามแนวโนมของตลาด 
 
 จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาจะพบวาเนื่องจากปจจัยดานตนทุนในการผลิตที่
เพ่ิมขึ้นไมวาจะเปนราคาน้ํามัน ราคาหัวมัน และ การเขามาประกันราคาของรัฐบาล สงผลตอ
ตนทุนโดยรวมขององคกร ทําใหองคกรตองมีการปรับราคาสินคาขึ้นตามราคาตนทุนของสินคาที่
เพ่ิมขึ้นดวย โดยที่ไมไดมีการวิเคราะหถึงผลกระทบที่ตามมาเพราะวา องคกรมีการลงทุนในการ
ผลิตแปงมันสําปะหลังเพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรมของกลุมกระดาษในสัดสวน 80 เปอรเซ็นต 
ซ่ึงการแขงขันในอุตสาหกรรมกลุมน้ีจะแขงขันในเรื่องของราคาเปนหลัก ลูกคามีความความไว 
Sensitive ตอราคาสูงทําใหลูกคาสามารถปรับเปลี่ยนไปใชสินคาของคูแขงไดโดยไมตองเสีย
ตนทุนในการเปลี่ยนแปลง เพราะคุณภาพของสินคามีความใกลเคียงกัน 
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3.  ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 
 ปจจุบันในอุตสาหกรรมแปงมันมีการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การแขงขันตองอาศัย
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ขององคกรกับคูแขงในธุรกิจเดียวกัน ดังน้ันองคกรจึงตองมีการ
ปรับตวัใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การไดมาซึ่งขอมูลเปนสิ่งสําคัญในการ
ที่จะนํามาวิเคราะหถึงปญหา หาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และ ปองกันปญหา ไมใหสงผล
กระทบตอองคกร การที่องคกรขาดการวิเคราะหถึงปญหาที่ดีพอ จะทําใหการแกไขปญหาเกิด
ความลาชาในการที่จะกําหนดกลยุทธเพ่ือใชในการแขงขัน สงผลตอการเติบโตขององคกร 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงสาเหตุ แนว
ทางแกไข และ กําหนดทางเลือกของกลยุทธเพ่ือใชในการแขงขันขององคกร   
 
4. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศกึษาถึงสาเหตุและปญหาที่สงผลกระทบตอยอดขายที่ลดลงขององคกร 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธขององคกร 
3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการแขงขันขององคกรเพื่อการแขงขันในอนาคต 

 
5.  ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาหาสาเหตุ และผลกระทบที่มีตอยอดขายที่ลดลงของ
แปงมันแปรรูป รวมถึงสภาพแวดลอมขององคกรและสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม เพ่ือ
หาแนวทางในการวางแผนกลยุทธในการแขงขันธุรกิจมันสําปะหลัง  

การศึกษาเรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันของบริษัท แปงมันไทย จํากัด 
ในครั้งน้ีมีวิธีการศึกษาดังน้ี 

 1. วิธีการศึกษาวิเคราะห เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ประกอบดวย 
 1.1  ประชากรที่ใชในการศกึษา  ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกผูบริหาร บริษทั 

แปงมันไทย จํากัด ที่เกี่ยวของและผูที่รับผิดชอบงานดานตางๆ จํานวน 4 คน ดังน้ี 
  1.  คุณสมศักดิ์   นวบูรพากุล  กรรมการผูจัดการ 

    2.  คุณกฤตณัฐ   บุญศิริธรรม  ผูจัดการฝายการตลาดตางประเทศ 
    3.  คุณเกศรินทร  วองวัชระ  ผูจัดการฝายการตลาดในประเทศ 
     4.  คุณประภาพร  ถิ่นสุข  ผูจัดการฝายวางแผนการผลิต   
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1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา   
      เครื่องมือที่ใชศึกษาคือ แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 4 สวน 
     สวนที่ 1  กลยุทธและทิศทางของธุรกิจ 
     สวนที่ 2  ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข 
     สวนที่ 3  สภาพการแขงขันและคูแขง 
       สวนที่ 4  ทิศทางของกลยุทธ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับการกาํหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันของบริษัท แปงมันไทย 
จํากัด  มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ที่สาํคัญมีดังน้ี 

 
1. ขอมูลทุติยภูมิ  
ดวยการคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร ตางๆ ที่เกี่ยวของ 
1. ศึกษาปริมาณการสงออกของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 
2. ศึกษาแนวโนมการนําเขาแปงมันสําปะหลังของแตละประเทศศึกษาศกัยภาพใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทดานตางๆ เชน ดานการเงิน การลงทุน 
3. ศึกษาอัตราภาษีการนําเขาแปงมันสําปะหลังในแตละประเทศ 
4. ศึกษาคนควาขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

  
2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ดวยการสัมภาษณในเชิงลึกกบั ผูบริหาร  

บริษัท แปงมันไทย จํากัด 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 

 1.  แบบสัมภาษณผูบริหาร 
 2.  Five Force Model เพ่ือการวิเคราะหสภาพของอุตสาหกรรม 
 3.  Value Chain เพ่ือการวิเคราะหการดําเนินงานขององคกร 
 4.  SWOT Analysis เพ่ือการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคกร  

   5.  Matrix Tows เพ่ือการวิเคราะหทางเลอืกที่เหมาะสม  
   6.  Finance Analysis เพ่ือการวิเคราะหการตัดสินใจในการลงทุน 
   7.  Weight Factor เพ่ือตัดสินใจเลือกกลยุทธที่ดีทีสุ่ด 
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6. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 
ระยะสั้น  เพ่ือทราบสาเหตทุี่แทจริงที่สงผลกระทบตอยอดขายที่ลดลงองคกร  
ระยะกลาง  เพ่ือหาขอมูลนํามาวิเคราะหในการวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธขององคกร 
ระยะยาว  เพ่ือกําหนดกลยุทธทีเ่หมาะสม เพ่ือที่จะใชในการตัดสนิใจในการลงทุนในอนาคต  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ (Literature Review) 

 
ทฤษฎี และหรือองคความรูที่เก่ียวของกับปญหาขององคกร 

 
การศึกษากลยุทธเพ่ือสรางศักยภาพทางการแขงขันของบริษัท แปงมันไทย จํากัด ใน

ครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของเพ่ือใชเปน
แนวทางในการศึกษา อภิปรายและสรุปผลการวิจัย ประกอบดวย 

 
1) แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธและการบริหารกลยุทธ 
2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน 
3) กลยุทธการบริหารชองทางการจัดจําหนาย 
4) แนวคิดทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
5) แนวความคิด ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 

     
1) แนวความคดิเก่ียวกับกลยุทธและการบริหารกลยุทธ 
 

 กลยุทธ หมายถึง แผนงานแมบทที่วางโครงรางทางเลือกของการกระทําเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัทและเปนพิมพเขียวที่ระบุวิธีใชทรัพยากร เพ่ือถือเอาประโยชนจากโอกาส
และขัดขวางอุปสรรคตางๆ  

 
 กลยุทธ หมายถึง การระบุทั้งวัตถุประสงคพ้ืนฐานขององคการและขั้นตอนพื้นฐาน

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือแผนงานรวมโดยทั่วไปของบริษัทหรือสาวนสําคัญของบริษัท  
 

กลยุทธหมายถึง ความมั่นใจวาองคกรกําลังกระทําสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมกับความ 
สามารถและขอจํากัดขององคกรและสอดคลองกับโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมของ
องคกร สามารถตอบคําถามวาองคกรเปนอยางไร ระบุสิ่งที่สําคัญที่สุดองคกรจะตองทําเพื่อให
บรรลุความสําเร็จ กําหนดทิศทางเพื่อกําหนดเปาหมายที่เจาะจง  
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สรุปแลวกลยุทธหมายถึงศาสตรและศิลป ในการดําเนินงาน วางแผน วาองคกรควร 
เปนอยางไร มีการกําหนดทิศทางเพื่อกําหนดเปาหมายที่เจาะจงและเปนกุญแจที่เปดประตูไปสู
ความอยูรอดของธุรกิจ  ความสามารถทํากําไรใหธุรกิจในสภาพของการแขงขันในปจจุบัน การ
ตัดสินใจที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ระบุขั้นตอนการดําเนินงานและประเมินผล สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธมีความหมายกวางที่ชวยใหเห็นถึงสภาพ
ขององคกรที่ตองจะเปนในอนาคต 
  
 การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) มีผูใหความหมายไวหลายทานดังน้ี 
  
 สมยศ นาวีการ(2539:16) กลาววาการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึงการตัดสินใจและ
การบริหารที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานระยะยาวของบริษัทการบริหารกลยุทธประกอบดวย
การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ และการศึกษาการบริหารกลยุทธ
เพ่ือตรวจสอบและการแระเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท 

 
Chandler (อางใน ธงชัย สันติวงษ, 2539:10) การบริหารเชิงกลยุทธหมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารระดับสูงในการปรับ เพ่ือใหโครงสรางองคกร ระบบงาน และวิธีการ
ทํางานไปสู สภาพใหม  องคกรอยู รอดและปลอดภัย  ซ่ึ งพบวาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและทางออมตอองคกร 

 
Rue and Holland (อางใน ชัยยุทธ ชิโนกุล, 2539:2) การบริหารเชิงกลยุทธคือ

กระบวนการซึ่งผูบริหารระดับสูงกําหนดวัตถุประสงคที่จะบรรลุ แลวกําหนดนโยบาย   
ยุทธศาสตร เพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดแผนระยะสั้น เพ่ือความมั่นใจวา
ยุทธศาสตรน้ีถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

  
สรุป การบริหารเชิงกลยุทธหมายถึงการใชศาสตรและศิลป ในการวางแผนให 

ครอบคลุมกิจกรรมทุกๆ อยาง และนําเอาเรื่องของกระบวนการบริหารผสมกับการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ เชนการจัดโครงสรางองคการ วัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ตลอดจนการควบคุมประเมินผลกลยุทธ เขามาบูรณาการรวมกัน ทําใหครอบคลุมเร่ืองตางๆ 
ดังน้ี 

 1.  การกําหนดและการจัดวางกลยุทธ Strategy Formulation 
  1.1 พิจารณาวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร 
  1.2 กําหนดวัตถุประสงคขององคกร 
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  1.3 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและความสามารถภายใน 
  1.4 วิเคราะหเลือกกลยุทธ 

 2.  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ Strategic Implementation 
  2.1 การกําหนดเปาหมายการดําเนินการ 
  2.2 การวางแผนการปฏิบัติ Action Plan  

 2.3 การสนับสนุนกลยุทธ โครงสราง วัฒนธรรม บุคลากร เทคโนโลยี 
  2.4 กระบวนงาน 
 

 3.  การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ Strategic Control and evaluation 
  3.1 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

  3.2 การติดตามสถานการณและเง่ือนไข 
 
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมองคกร (Environment) 
 
 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมองคกรเปนขั้นตอนที่เราจะใชวางแผนกลยุทธน้ัน ผูบริหารตอง
พิจารณาทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก เพ่ือทราบภาวะแวดลอมที่จะตองศึกษา
ตรวจสอบเพื่อใหปฏิบัติการบรรลุถึงเปาหมาย การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกสามารถทํา
ใหธุรกิจเห็นโอกาสที่จะทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายของการวางแผนกลยุทธ โอกาสทาง
การตลาดเปนเรื่องเก่ียวกับความตองการของผูซ้ือที่จะทําใหบริษัทสามารถดําเนินการไดอยางมี
กําไร แบงพิจารณาไดตามความนาสนใจ และความเปนไปไดที่จะปฏิบัติการใหไดรับความสําเร็จ  
และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกอาจทําใหสามารถระบุอุปสรรคที่บริษัทพบและ
วางแผนปองกันได เพราะถาไมมีปฏิบัติการการตั้งรับอาจทําใหสูญเสียยอดขายหรือกําไรได  
การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่มีตอหนวยธุรกิจ ทําใหเราเห็นความนาสนใจของธุรกิจและ
แบงธุรกิจไดดังน้ี 

 1. Ideal Business โอกาสสําคัญมีสูง และอุปสรรคที่สําคัญมีต่ํา 
 2. Speculative Business โอกาสและภัยที่สําคัญมีสูงทั้งสองอยาง 
 3. Mature Business โอกาสสําคัญมีต่ําและอุปสรรคก็มีต่ํา 
 4. Troubled Business โอกาสมีต่ําและภัยมีสูง 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการวิเคราะหหาความสามารถที่จะนําไปสูความสําเร็จ
อาจตองทําการประเมินจุดแข็งจุดออนเปนระยะ ทั้งจุดออนจุดแข็งทางดานการตลาด ทาง
การตลาด ทางการเงิน  การผลิต และการจัดการองคกร 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2538:23-24) ไดกลาวถึงการวิเคราะห SWOT ซ่ึงเปน
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ ชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสิ่งแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพปจจัย
เหลานี้ตอการทํางานขององคกร หรือหมายถึงวิธีการซึ่งชวยผูบริหารในการกําหนดจุดแข็งของ
องคกร จุดออนขององคกร โอกาสจากสิ่งแวดลอมภายนอก และอุปสรรคจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก  

 1.  การวิเคราะหจุดแข็ง เปนการพิจารณาขอดีเดนหรือจุดแข็งของผลิตภัณฑหรือของ
บริษัทโดยการวิเคราะหจาก 4Ps ของบริษัท และสิ่งแวดลอมภายในอื่นๆ การวิเคราะหจุดแข็งจะ
พิจารณาจาก ฐานะการเงิน ความแข็งแกรงดานการผลิต ดานบุคลากร และชื่อเสียงของบริษัท 
จุดแข็งของบริษัทใชในการกําหนดกลยุทธการตลาดและใชเปนจุดขาย selling point ในการ
โฆษณาและการสงเสริมการขาย  
 2.  การวิเคราะหจุดออน เปนการวิเคราะหขอเสียหรือปญหาที่เกิดจาก 4Ps และ 
สิ่งแวดลอมภายในบริษัท การทราบถึงจุดออนจะชวยใหบริษัทหาวิธีแกปญหานั้น มีหลายบริษัท 
สามารถเปลี่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็งได  
 3.  การวิเคราะหโอกาสเปนการวิเคราะหขอไดเปรียบหรือปจจัยที่เอ้ืออํานวย 
ใหแกบริษัท โดยวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายนอก การวิเคราะหถึงโอกาสจะชวยใหบริษัท
กําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับโอกาสนั้น  
 4.  การวิเคราะหอุปสรรค เปนการวิเคราะหขอจํากัดอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมภายนอก 
การทราบถึงอุปสรรคทําใหบริษัทสามารถปรับปรุงกลยุทธการตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่
เกิดขึ้น เม่ือไดกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จะนําขอมูลที่ไดมาทําเปนตารางการ   
วิเคราะหปจจัยภายในองคกร และตารางการวิเคราะหปจจัยภายนอกขององคกร โดยมีการให  
คะแนนถวงนํ้าหนักในแตละปจจัย เพ่ือใชในการประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพ 
แวดลอม ภายนอกของแตละองคกร 
 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรสามารถที่
จะนําคะแนนถวงน้ําหนักในการวิเคราะหแตละดานมากําหนดเปนเมตริกซปจจัยภายในและ
ภายนอกขององคกร เพ่ือกําหนดกลยุทธขององคกร และองคกรบางแหงไดมีการนําผลวิเคราะห 
SWOT ไปจัดทํากลยุทธ โดยนําปจจัยแตละประการมาจับคูกันและกําหนดเปนกลยุทธตางๆ 
เรียกวา TOWS Matrix ดังตารางที่ 4 
 
 
 



 27

ตารางที่ 9 ขอมูลแสดงเมตรกิซปจจัยภายในและภายนอกขององคกร 
 
  ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็งขององคกร Strengths จุดออนขององคกร 

โอกาสขององคกร SO Strategies ใชประโยชน
จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็ง
ภายในบริษัท 

WO Strategic ลบลาง
ขอจํากัดโดยอาศัยโอกาสที่
เกิดขึ้น 

อุปสรรคขององคกร ST Strategic หลีกเลี่ยง
ขอจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 

WT Strategic ลบจุดออนและ
หลีกเลี่ยงขอจํากัด 

   (ที่มา: Wheelen, Hunger, 2002) 
 
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน  (Five Force) 
 Michael E.Porter มองวาการแขงขันในอุตสาหกรรม ถูกครอบงําโดยพลังตางๆ 5 ชุดที่
แตกตางกัน จะเปนตัวกําหนดความนาสนใจในกําไรระยะยาวของการตลาด หรือสวนการตลาด 
วามากนอยเพียงใด ประกอบดวย ดังรูปภาพที่ 8 
 
ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force) 
 

 
 

 (ที่มา:  อดุลย จาตุรงคกุล การบริหารการตลาด, 2546) 
 
 

 

Threat of New Entrants 

Industry
Competitors  of  

Buyers 

↺ 
Rivalry Among 
Existing  Firms 

Bargaining Power of 
Buyers 

Bargaining Power of 
Suppliers 

Threat of Subsitute 
Product  
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1.  ระดับการแขงขันระหวางคูแขงขัน  กิจกรรมสวนใหญของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกัน
ในมิติตางๆ ดังน้ันการดําเนินการใดๆ ของกิจการหนึ่งจะสงผลตอคูแขง  

2.  ภัยจากผูเขาสูตลาดใหม การเขาสูอุตสาหกรรมรายใหมจะสงผลตอปริมาณการผลิต 
สวนแบงการตลาด ความรนุแรง ความซับซอนในการแขงขัน  

3. ภัยหรือสินคาที่บริการหรือทดแทนกันได  สินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนอง   
ผูบริโภคไดเชนกัน หรือใกลเคียงกัน  

4. อํานาจในการตอรองของลูกคา  เพราะผูซ้ือจะตัดสินใจซื้อโดยมีผลตอบแทนในรูปของ 
  กําไรหรือความพึงพอใจโดยปริมาณการซื้อมากหรือมูลคาสูงก็จะทําใหการตอรอง 
  เขมขนขึ้น 

5. อํานาจในการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ  เปนกลุมที่มีอิทธิพลโดยตรงตอเจาของ 
  และมีสวนทําใหปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น  

 
การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) 
แบบจําลองหวงโซคุณคา (Value chain) ตามแนวคิดของ Michel E. Porter ไดสราง

ภาพจําลองหวงโซคุณคา (Value Chain) ของธุรกิจซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยที่กิจกรรมตางๆเหลานี้จะมีผลตอ
ความสามารถในการทํากําไรขององคกรธุรกิจ 

 
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เปนกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับลักษณะทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑ ยอดขาย และสงมอบไปยังผูซ้ือและบริการภายหลังการขาย ซ่ึงกิจกรรมเบื้องตน
ประกอบดวย 

-    การนําวัตถุดิบเขา (Inbound Logistics)  
-    การปฏิบัติการ (Operations) การผลติ (Production)   
- การตลาดและการขาย (Marketing & Sales) 
- การสงผลิตภัณฑออก (Outbound Logistics)  
- การใหบริการ (Service) 

 
ระบบสนับสนุน (Support Systems) เปนกิจกรรมตางๆ ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมหลัก 
นอกจากนี้การจัดหากิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพื้นฐานเพื่อใหเปนกิจกรรมใหการสนับสนุน
ซ่ึงกันและกันกับกิจกรรมพื้นฐาน ประกอบดวย 
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- การบริหารทรพัยากรมนุษย (Human resource management) 
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) 
- การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) 
- โครงสรางพื้นฐานกิจการ (Firm infrastructure) 
 

   กิจกรรมหลักขางตนจะทํางานประสานงานกันไดดีจนกอใหเกิดคุณคาไดน้ันจะตอง
อาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม ซ่ึงไดแก โครงสรางองคกร (Firm Infrastructure) ไดแก 
ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) และการจัดหา 
(Procurement) นอกจากกิจกรรมสนับสนุน จะทําหนาที่สนับสนุนกิจกรรมหลักแลว กิจกรรม
สนับสนุนยังจะตองทําหนาที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวย 
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2) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน 
 สมยศ นาวีการ(2546:267) ขอไดเปรียบทางการแขงขันสามารถอยูบนพ้ืนฐานของ
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญบางอยางคือ 1) ความแตกตางของสินคา 2) การมุงสวนของตลาดที่
เจาะจง 3) การมุงการผลิตหรือชองทางการจัดจําหนาย 4) การใชโครงสรางราคา/ตนทุนที่
เลือกสรร การศึกษาธุรกิจขนาดยอมไดพบวาความสามารถดีเดนที่สรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันขึ้นจะมีอยู 6 อยางคือ 1 ความสามารถของเจาของและพนักงาน 2 สินคาที่มีคุณลักษณะ
พิเศษ 3 การบริการลูกคา 4 คุณภาพเปรียบเทียบของสินคา 5 ทําเลที่ตั้ง 6 ตนทุนและราคาที่ต่ํา  
 
  สมยศ นาวีการ(2546:250) เปาหมายของหนวยธุรกิจควรจะเปนการสราง “ขอ
ไดเปรียบทางการแขงขัน” ขอไดเปรียบทางการแขงขันจะปรากฏใหเห็นจากการทํากําไรที่สูง
กวาหนวยธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไมใชเพียงแคชั่วขณะใดขณะหนึ่ง หรือบางโอกาส 
แตจะเปนการทํากําไรที่สูงกวาอยางตอเน่ืองเพ่ือสงเสริมการสรางมูลคาสูงสุดของหนวยธุรกิจ 
 
 เสนาะ ติเยาว(2543:104) มีความเห็นวาวิธีการสรางความมั่งคั่งและม่ันคงใหองคกรที่ดี
ที่สุด คือการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงเปนหัวใจของการวางแผนธุรกิจ ความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน หมายถึง ความสามารถที่องคกรสามารถดําเนินธุรกิจไดดีกวาองคกร
อ่ืนหรือทํากําไรไดสูงกวามาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้น หรือองคกรสามารรถสรางใหเกิดคุณคา
แกองคกรของตนเองมากกวาคูแขง 
 
 ศิริวรรณ เสรรัีตน และคณะ(2542:123) ไดใหนิยามของคําวา Competitive Advantage 
ในการบริหารจัดการไววา ขอไดเปรียบทางการแขงขนัหมายถึงคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขันทีมี่
ผลตอความพอใจของลูกคา 
 

กิ่งพร ทองใบ(2546:77) กลาววา ขอไดเปรียบทางการแขงขัน หมายถึง ลักษณะ
ทางการดําเนินงานหรือฐานะที่ทําใหองคกรมีโอกาสทํากําไรที่สูงกวาคูแขง  

 
-  ระดับกลยุทธ(Strategy Level)  
  ระดับของกลยุทธสามารถแบงออกเปน  4 ระดับดังน้ี  

 1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)  เปนภาระรับผิดชอบของ
ผูบริหารระดับสูง เปนกระบวนการกําหนดลักษณะทั้งหมดและจุดมุงหมายขององคกร สรางและ
การจัดการกลุมธุรกิจในการขยาย การสรางความแข็งแกรงหรือการลด ตัดธุรกิจที่มีปญหา 
โดยทั่วไปกลยุทธระดับองคการมี 3 ประการ คือ กลยุทธคงที่  กลยุทธตัดทอน และกลยุทธ
เจริญเติบโต ผูบริหารภายในองคกรจะกําหนดกลยุทธไดจากการระดมความความคิดจาก
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ผูบริหารทุกฝาย เพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน จัดลําดับการลงทุน 
และจัดสรรทรัพยากรสําหรับหนวยธุรกิจที่มีโอกาสจูงใจสูง ปรับปรุงผสมผสานกลยุทธที่สําคัญ 
วิเคราะหแนวโนมอุตสาหกรรม และควรใชกลยุทธใดเพื่อลดความเสี่ยง และอยูรอดตอไป  

2. กลยุทธระดับธุรกิจ Business Strategy เปนภาระรับผิดชอบของผูบริหาร
ทั่วไปหัวหนาหนวยธุรกิจ มีหนาที่คิดวิธีการแขงขันและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน 
กําหนดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ระบุปญหาเฉพาะอยาง
และปญหาการปฎิบัติการ 

 3. กลยุทธระดับหนาที่ Function Strategy เปนภาระรับผิดชอบของผูจัดการ
ตามหนาที่ การตัดสินใจอนุมัติโดยหัวหนาธุรกิจ มีหนาที่ สรางความชํานาญ ใหการสนับสนุนกล
ยุทธหนวยธุรกิจ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการทํางานภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับองคกรและ
ธุรกิจ 

 4. กลยุทธระดับปฏิบัติการ Operation Strategy เปนภาระรับผิดชอบของ
ผูจัดการระดับลาง หัวหนาหนวยงาน โดยสรางความชํานาญในการปฏิบัติการ มีเปาหมาย ให
การสนับสนุนกลยุทธตามหนาที่ และกลยุทธหนวยธุรกิจ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของหนวย
ปฏิบัติ 
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3)  แนวคิด ดานกลยุทธการใชชองทางในการจัดจําหนาย 
สินคาอุตสาหกรรมมีชองทางในการจัดจําหนาย  ทางเลือกในการจัดจําหนายสินคา

อุตสาหกรรม  ประกอบดวย  3  ทางเลือก  ไดแก 
1.   การใชพนักงานขายของบริษัท 
2.   การใชผูคาสง 
3.   การใชผูจัดจําหนายหรือตัวแทนจําหนาย 

ผูผลิตสามารถเขาถึงผูบริโภค  โดยการใชกําลังขายของตัวเอง  หรือใชพนักงานขาย
ของผูคาสง  หรือใชทั้งสองชองทางผสมกัน  นอกจากนี้ผูผลิตยังขายตรงถึงผูคาสง  โดยไมตอง
ใชพนักงานขาย  และทางเลือก 

สุดทายคือการใชผูจัดจําหนายสินคาหรือตัวแทนจําหนาย  ซ่ึงสามารถติดตอไปยังผูคา
สงหรือผูบริโภคไดเลย 
 
ภาพที่7 แสดงชองทางเลือกการจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม 
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3.1 ชองทางการจัดจําหนายในประเทศดอยพัฒนา (Channels in Less Development Country) 
            ประเทศดอยพัฒนาจะมีลักษณะที่โดดเดนคือ จํานวนประชากรที่จะซ้ือสินคามีนอย 
สภาพเศรษฐกิจไมวาผานมากี่ปก็ยังคงเปนอยูเชนเดิม ประชากรยากจน อุปสงคในสินคามีนอย 
ทางเลือกชองทางการจัดจําหนายจึงตองคํานึงถึงตนทุนในการกระจายสินคา จึงเห็นไดวาการ
เขาไปทําธุรกิจกับประเทศดอยพัฒนา ธุรกิจจะประสบปญหาอุปสงคในสินคามีนอยไมคุมคาตอ
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย 
 
3.2 ชองทางการจัดจําหนายในตลาดใหม (Channel Strategy for new market entry) 
            บริษัทขามชาติจะเผชิญกับอุปสรรค ในการเขาสูตลาดตางประเทศที่เขาสนใจ ซ่ึงเปน
ตลาดใหมของเขา แตเปนตลาดที่มีคูแขงขันครองตลาดอยูแลว เปนการยากที่จะใชชองทางการ
จัดจําหนายอิสระ ชวยกระจายสินคาใหธุรกิจ บริษัทขามชาติจึงพยายามคิดหนทางใหสามารถ
เจาะตลาดเขาถึงผูบริโภคใหได ไมวาจะเปนการสรางแรงจูงใจใหแกตัวแทนจําหนาย หรือการ
พยายามสรางระบบการการจัดจําหนายของตัวเอง ซ่ึงการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายวิธีน้ี
ธุรกิจจะตองเสียคาใชจายที่สูงมาก 
            การใชชองทางการจัดจําหนายทางตรงในตลาดใหม แมวาจะตองเสียคาใชจายสูงมาก 
เชน คาตอบแทนพนักงานขาย ผูบริหารงานขาย และบริษัทตองม่ันใจวาพนักงานขายจะตองมี
กิจกรรมเชิงรุก และมีความสนใจในสินคา นอกจากนี้บริษัทยังตองจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
เพ่ือชวยพนักงานขาย เชน การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนราคาจะตองสมเหตุสมผล 
            เม่ือบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดแลว สินคาสามารถเขาสูตลาดใหมได
แลว ลูกคารูจักบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนชองทางการจัดจําหนาย จากการใชกองกําลังขาย  ไป
เปนการใชคนกลางอิสระแทน ซ่ึงบริษัทจะหันไปใชคนกลางอิสระไดเม่ือยี่หอของสินคาติดตลาด
แลว เปนที่ตองการของผูบริโภค ซ่ึงจะดึงดูดใจใหคนกลางสนใจนําสินคาไปขาย       

3.3 การบริหารพันธมิตรในชองทางการจัดจําหนาย (Managing Channel Alliance) 
  ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสมาชิกในชองทางการจัดจําหนาย จําเปนตองบริหาร

ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ฉะน้ันธุรกิจจะตองใหความสนใจเปนพิเศษในการติดตอกับ
สมาชิกอยูบนพ้ืนฐานความไววางใจ และการใหผลประโยชนตอกันอยางเต็มที่ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของทั้งสองฝาย การติดตอสื่อสาร แรงจูงใจ และการควบคุม จะมีความสําคัญมาก
ในการจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย 

การติดตอสื่อสาร  ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสมาชิกในชองทางการจัดจําหนายจะ
ประสพความสําเร็จถาทั้งสองฝายมีการติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพ  ในประเทศธุรกิจมี
สาขาตั้งอยู  การติดตอสื่อสารอาจทําไดงาย  อยางไรก็ตามสําหรับประเทศที่ใชคนกลางอิสระ
และธุรกิจไมมีสาขาในประเทศนั้นๆ  การติดตอสื่อสารสามารถเชื่อมโยงไดโดยวัตถุประสงคและ
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ขอมูลยอนกลับ  ดานผลการดําเนินงาน  การพัฒนาอยางรวดเร็ว  ดานโทรคมนาคม  การ
สื่อสาร 

การจูงใจ  สมาชิกในชองทางการจัดจําหนายไมวาประเภทใดก็ตาม  มักมีวัตถุประสงค
เชนเดียวกับผูผลิต  คือ  ตองการสรางตลาดในประเทศ  และไดผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง
ที่สุด  เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายทางการตลาดรวมกัน   

การควบคุม  การควบคุมชองทางการจัดจําหนาย  เปนสิ่งจําเปนตองพัฒนาเพื่อวัดผล
การดําเนินงานของสมาชิกในชองทางการจัดจําหนาย   การประเมินผลดําเนินงานในชองทางที่
เลือก  และการพยายามลดความแตกตางระหวางความปรารถนาและการดําเนินงานจริง  เพ่ือ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  ธุรกิจจะตองแจงใหสมาชิกทราบถึงวิธีการวัดผลการดําเนินงาน 

3.4 การประเมินผลดานชองทางการจัดจําหนาย (Evaluating Channel Performance) 

 หลังจากที่ไดจัดชองทางการจัดจําหนายขึ้นแลว การวัดผลชองทางการจัดจําหนายใน
แตละชวงเวลามีความจําเปนมาก ตัวแปรที่ใชวัดอยางงายๆ ไดแก ยอดขาย การบริการ และ
สินคาคงคลัง 

1.   การวิเคราะหยอดขาย (Sales Analysis) จะรวมถึงการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับยอดขายที่ตั้งไว วิธีน้ีทําใหไดขอมูลวาจะทําอยางไรใหชองทางการจัดจําหนาย
บรรลุเปาหมายการขายตามที่ตั้งไว นอกจากนี้ขอมูลที่ไดยังชวยนักการตลาดในเรื่องการจัด
โปรแกรมการตลาดอีกดวย 

2.  ระดับการใหบริการ (The Level of Service) การบริการหลังการขายสําหรับสินคามี
ความสําคัญตอผูบริโภคมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสินคามีปญหาในการใชงาน การพบปะเยี่ยม
เยียนลูกคาจะเปนเครื่องมือ ที่ไดเปรียบดานการแขงขัน ธุรกิจจึงมักใหคําม่ันสัญญาในการ
บริการหลังการขายตอลูกคา ถาสมาชิกในชองทางการจัดจําหนายไมสามารถใหบริการเหลานี้ได
เพียงพอ การขายในอนาคตก็จะไมประสพผลสําเร็จได 

3.  การรักษาระดับสินคาคงคลังของสมาชิกในชองทางการจัดจําหนาย ธุรกิจจะสามารถ
กําหนดสินคาคงคลังใหแกสมาชิกในชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงมาตรฐานเหลานี้จะขึ้นอยูกับ
ระดับสมาชิก เชน ผูคาสงหรือผูคาปลีก แนวคิดในการรักษาระดับสินคาคงคลังไวก็เพ่ือใหสินคา
มีเพียงพอใหความตองการของลูกคา แตแนวคิดนี้ในปจจุบันจะลดความสําคัญลง ถาการ
เคลื่อนยายสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคือสงถูกที่ตรงเวลา 
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4) แนวคิดทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) เปนการบริหารองคกรทั้งหมดเพื่อใหมีลักษณะ

ที่ดีในดานผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา หรือเปนการควบคุม
คุณภาพ ซ่ึงมุงที่เง่ือนไขขององคกรในการปรับปรุงคุณภาพรวมกัน โดยจุดมุงหมายขององคกร
เพ่ือใชคุณภาพเปนปจจัยสําคัญในการประเมินการทํางาน บริษัทตองมีกิจกรรมเปนขั้นตอน และ
ตองตัดสินใจอยางรอบคอบ โดยตองตระหนักถึงความตองการของลูกคาอยูเสมอ ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการอยางตอเน่ือง เหลานี้ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษัท
สามารถสินคาที่มีคุณภาพเพ่ือแขงขันในตลาดโลกได  โดย Dr. W. Edwards Deming ไดเสนอ
หลักการที่สําคัญ 5 ประการคือ  

1.  การปรับปรุงอยางตอเน่ือง การบริหารคุณภาพโดยรวมตองเปนกระบวนการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะครอบคลุมถึงบุคลากร อุปกรณ ผูขายปจจัยการผลิต วัตถุดิบและ
ขั้นตอนการผลิต เปาหมายขั้นสุดทายก็คือความสําเร็จที่สมบูรณ ซ่ึงจะทําไมไดถาไมมีการศึกษา
คนควา Walter Shewhart ผูเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารคุณภาพ ไดพัฒนาโมเดลรูปวงกลม 
การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการดําเนินงาน Plan-Do-Check-Act (PDCA)  
นอกจากนี้ยังมี Six Sigma  เปนกรรมวิธีการบริหารคุณภาพที่พยายามใหมีของเสียนอยที่สุด   

2.  การมอบหมายงานแกพนักงาน เปนการขยายงานสูพนักงานเพื่อเปนการเพิ่ม
ความรับผิดชอบละเพื่อใหมีอํานาจหนาที่จากระดับลางสุดขององคกรขึ้นมา หรือเปนกลยุทธการ
ผลักดันใหมีการตัดสินใจไปสูพนักงานที่เหมาะสม ในระดับลางสุด หรือกระจายอํานาจไปสู
ขั้นตอนการผลิตหรือบริการ  

3. การกําหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ เปนการเลือกมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปน
ตัวแทนของผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดสําหรับกระบวนการหรือกิจกรรม ซ่ึงจะรวมถึงการกําหนด
มาตรฐานสินคา การบริการ ตนทุนเปนตน 

4. การจัดสงสินคาทันเวลาพอดี เปนการควบคุมสินคาคงเหลือใหทันเวลาพอดี เปน
การออกแบบเพื่อการผลิตหรือการขนสงสินคาใหทันเวลาพอดี เพ่ือลดจํานวนสินคาคงเหลือของ
บริษัท  

5. ความรูและทักษะในการใชเครื่องมือคุณภาพโดยรวม  
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5) แนวคิดทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 
  การตลาดระหวางประเทศ (International Market) เปนการดําเนินกิจกรรมทาง 
การตลาดตั้งแต 2 ประเทศขึ้นไป โดยมีปรัชญาในการดําเนินงานยึดตลาดภายในประเทศเปน
หลัก การวิจัยและพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับตลาดในประเทศ  การบริหารงานเปนการรวม
อํานาจและใหศูนยกลางอยูประเทศแม ลักษณะปรัชญาการบริหารเชนน้ีเรียกวา “การบริหารงาน
แบบยึดบริษัทแมเปนศูนยกลาง” Ethnocentric คือการที่ธุรกิจเริ่มสงสินคาไปขายยังตางประเทศ  
จะยึดสินคาที่ขายในตลาดในประเทศเปนหลัก ชองทางการจําหนาย ราคา และการสงเสริม
การตลาดก็จะยึดแนวความคิดและประสบการณเดิมจากตลาดในประเทศ ตลอดจนการดูแล
บริหารงานขาย  
 
ปจจัยการสนับสนุนการตลาดระหวางประเทศ 
 การตลาดระหวางประเทศไดขยายตวัและเตบิโตขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวง 20 ปที่ผานมา เปนยคุของการแขงขันระดับโลก Warren J. Keegan 
(Keegan,1989 :33)   ไดกลาวถึงปจจัยที่สนับสนุนและผลักดันใหการตลาดระหวางประเทศ
ขยายตวัอยางรวดเร็ว ไดแก 
 1.  ความตองการของตลาด   
 2.  ความเจริญทางเทคโนโลยี การถายทอดทางเทคโนโลยีไมมีสิ่งกีดกั้นได ไมวาเชิ้อชาติ 
ศาสนา เทคโนโลยีเติบโตอยางรวดเร็วทําใหการถายทอดวัฒนธรรมการบริโภค รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต  การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  
 3.  ตนทุนสินคา การผลิตสินคาแตละชนิดตองใชตนทุนสูงตั้งแตการวิจัย ออกแบบ ผลิต 
จําหนาย ถาสินคาจําหนายทั่วโลกปริมาณการผลิตที่มากจะชวยลดตนทุนสินคาได  เปนการ
กระตุนใหผูผลิตพยายามขยายตลาด  
 4.  คุณภาพสินคา  ภาวการณแขงขันระดับโลกผูผลิตพยายามผลิตสินคาที่ใหคุณคาแก
ผูบริโภค พัฒนาสินคาเพิ่มมากขึ้น พยายามใชเทคโนโลยีสูงขึ้นและลดตนทุนการผลิต  สินคาที่
จําหนายระดับโลกตองปรับปรุงใหมีคุณภาพทั้งสินคาและบริการ  
 5.  การติดตอสื่อสารและการขนสง การติดตอขนสงที่ทันสมัยรวดเร็ว การไดรับขาวสาร
ระดับโลกมีเทาเทียมกัน หรือถายทอดถึงกันไดรวดเร็วมาก  ผูบริโภคทุกคนตองการสินคาที่ดี
ที่สุดและทันสมัยที่สุด นักการตลาดตองพยายามผลักดันสินคาตองสรางภาพพจนและตรายี่หอ 
และวางตําแหนงผลิตภัณฑใหชัดเจน สินคาจึงจะเปนที่ยอมรับและแพรหลาย  
 6.  ผลตอบแทนที่ธุรกิจไดรับ  การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศและกระทํากิจกรรม
การตลาดระหวางประเทศทําใหธุรกิจไดรับประโยชน 5 ประการดวยกันคือ  
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  6.1  ไดรับประโยชนจากการถายทอดประสบการณจากการดําเนินงาน กิจกรรม 
ทางการตลาดจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง  
  6.2  ไดรับประโยชนจากการถายทอดระบบการบริหารจากประเทศหนึ่งไปยังอีก 
ประเทศหนึ่ง  
  6.3  ไดรับประโยชนจากการประหยัดขนาดใหญเน่ืองจากการผลิตจํานวนมาก 
  6.4  ไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากรอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนเรื่องคน เงิน  
วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต  
     6.5  ไดรับประโยชนจากการบริหารงานเชิงกลยุทธ  ทําใหสามารถชนะคูแขงขัน 
และมีความมั่นคงทางธุรกิจ 
 
ขอจํากัดการตลาดระหวางประเทศ 
 
 การดําเนินการตลาดระหวางประเทศ ตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมทางการตลาดในระดับโลก 
ไมวาจะเปนนโยบายประเทศที่เขาไปลงทุน กฎหมาย การเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จึงมีขอจํากัดหลายประการดวยกัน  ธุรกิจที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในประเทศ
หน่ึงมิไดหมายความวาจะประสบความสําเร็จในอีกประเทศหนึ่ง  
 
ปจจัยที่เปนขอจํากัดการตลาดระหวางประเทศ 
 
 1.  ความแตกตางในแตละตลาด ตลาดแตละประเทศมีลักษณะเฉพาะตัวตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การจัดสวนผสมทางการตลาดของแตละ
ประเทศจะแตกตางกัน นักการตลาดจําเปนตองรูจักลักษณะเฉพาะตัวของตลาดนั้นๆเปนอยางดี 
 2.  ประวัติของธุรกิจ ธุรกิจระดับโลก ตรายี่หอ มีความสําคัญมาก จะตองมีจุดยืนที่ชัดเจน
ในตลาดแตละประเทศหรือเปนมาตรฐานเหมือนกันในระดับโลกธุรกิจระดับประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จมากในประเทศหนึ่งไมสามารถยืนยันไดวาจะประสบความสําเร็จในอีกประเทศหนึ่ง 
 3.  จุดออนดานการจัดการ ธุรกิจที่ดําเนินการตลาดระหวางประเทศสวนใหญที่ไมประสบ
ความสําเร็จ จุดออนมิไดมาจากตัวผลิตภัณฑหรือสวนผสมทางการตลาดดานอ่ืนๆ แตกลับเปน
ดานการจัดการ เชน ธุรกิจไมสามารถสรางความเปนผูนําสรางคุณคาใหผุบริโภคไดในตลาด
ระหวางประเทศ  
 4.  วัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองมีความรูในแนวลึกดานความตองการของผูบริโภคใน
แตละทองถิ่นและเง่ือนไขทางการตลาด จึงจะสามารถเจาะลึกเขาถึงตลาดระดับประเทศ  
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 5.  นโยบายประเทศและนโยบายกีดกั้นทางการคา  ภายใตการแขงขันเสรีในปจจุบัน และ
มีการเรียกรองใหเปดเสรีทางการคาทั่วโลก แตในการปฏิบัติทุกประเทศทั่วโลกตางก็พยายาม
ปกปองคุมครองธุรกิจภายในประเทศตนเอง และผลประโยชนจากตลาดสวนเกินไดกีดกันการ
เขามาดําเนินธุรกิจของตางประเทศ เชน ในธุรกิจการแขงขันแบบผูกขาด 
 
เหตุจูงใจในการดําเนินการตลาดระหวางประเทศ 
 
 หนวยธุรกิจดําเนินอยูภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
จะตองปรับตัวและรูจักฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจ  ดวยเหตุผลนี้จึงเปนเหตุจูงใจใหธุรกิจเขาสูตลาด
ระหวางประเทศ  มูลเหตุจูงใจในการดําเนินการตลาดระหวางแบงไดเปน 2 ปจจัยหลักดังน้ี 
 
 1. ปจจัยผลักดัน (Push Factor) ปจจัยผลักดันเกิดจากสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลง ทําใหธุรกิจตองปรับตัวเพ่ือใหสามารถดํารงอยูได สิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป และเปนตัวผลักดันธุรกิจไดแก 

  1.1  สินคา เปลี่ยนแปลงไปตามคานิยม การถายทอดทางวัฒนธรรม การพัฒนา
คุณภาพและคุณคาของสินคา  
  1.2  ผูบริโภคตองการสินคามีคุณภาพ สินคาในตลาดมีมากมายทั้งภายในแต
ภายนอกประเทศ  
  1.3  คูแขงขัน พยายามปรับตัวเองใหทันกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
ฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจ คูแขงขันมีทั้งคูแขงขันภายในประเทศและคูแขงขันระดับโลก  
  1.4  วงจรชีวิตของสินคา  ในชวงสินคาถดถอยธุรกิจจําเปนตองปรับตัว เชน การ
ขยายตลาดไปยังตางประเทศ สินคาที่ถดถอยในประเทศหนึ่งอาจจะเปนชวงแนะนําใหอีก
ประเทศหนึ่งได  
 
 2. ปจจัยดึง (Pull Factor) ปจจัยดึงเปนปจจัยที่ดึงดูดใหธุรกิจขยายตัวสูตางประเทศ 
เน่ืองจากการฉกฉวยโอกาสทางการตลาดและตองการความเปนผูนําและไดเปรียบในการแขงขัน 
ปจจัยที่สําคัญไดแก  

  2.1  การฉกฉวยโอกาสทางการตลาด  เชน แรงกระตุนจากรัฐบาลตางประเทศในการ
สนับสนุนการลงทุน  การลดหยอนภาษีนําเขาและสงออก การรวมทุน การปกปองธุรกิจภายใต
การสนับสนุนของรัฐบาล 
  2.2  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตางประเทศ เชนประเทศในกลุมเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ในชวงที่เศรษฐกิจกําลังเจริญเติบโต 
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  2.3  ผลประโยชนดานการแขงขัน เชนประโยชนในการลดตนทุนเนื่องจากการผลิต
ขนาดใหญ  การขยายสวนแบงการตลาด การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ  
  2.4  ปจจัยอ่ืนๆ เปนเหตุผลทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และชื่อเสียงของบริษัท เชน 
การสรางภาพพจนที่ดีใหแกบริษัท  
 



 
 

บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง “ การกําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันของบริษัท แปงมันไทย จํากัด ” เปน
การศึกษาคนควาดวยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึง
ประกอบดวย การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือก / การเลือกกลยุทธ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ และการควบคุม โดยไดทําการศึกษาขอมูลทั้งสวนที่เปนทุติยภูมิ (Secondary Data) 
และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในสวนของการศึกษาขอมูลปฐมภูมิเปนการเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและผูจัดการฝายตางๆที่เกี่ยงของกับการกําหนดกลยุทธ จํานวน 4 
คน ดังรายละเอียดขอ 5 ระเบียบวิธีการศึกษาปญหา จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห
ประมวลผล ดังน้ี 

 
1. การวิเคราะห บทสัมภาษณผูบริหาร   
 
 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูบริหารดวยประเด็นสําคญัดังน้ี  
 1. ทานคิดวาผลติภัณฑขององคกรกับเปรียบเทียบคูแขงเปนอยางไร 
 2. การดําเนินงานขององคกร ประสบกบัปญหา และ อุปสรรคอยางไร 
 3. สภาพการแขงขันขององคกรกับคูแขงขนัเปนอยางไร 
 4. ทานคิดวาองคกร มีกลยุทธใดที่จะใชในการแขงขัน 
 5.  เปาหมายที่จะนําไปสูการเตบิโตขององคกรในอนาคตเปนอยางไร 
 
ขอมูลการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท แปงมันไทย จํากัด โดยสามารถสรุปประเด็นไดดังน้ี 
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ตารางที่ 10 สรุปการสัมภาษณผูบริหารที่เกี่ยวของของบริษัท แปงมันไทย จํากัด 
ประเด็นคําถาม กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายขาย

ตางประเทศ 
ผูจัดการฝายขายใน
ประเทศ 

ผู จั ด ก า ร ฝ า ย ว า ง
แผนการผลิต 

1.ทานคิดวา
ผลิตภัณฑของ
องคกรกับคูแขง
เปนอยางไร 

แปงมันที่ใชใน
อุตสาหกรรมการ
ผลิตกระดาษ มี
คุณภาพใกลเคียง
กับคูแขงสามารถ
แขงขันได แตใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
ยังขาดความพรอม
ทางดานบุคลากร 
และ การควบคุมที่
ไดมาตรฐาน 

ในอุตสาหกรรม
กระดาษ เปนที่
ยอมรับของ
ลูกคา แตใน
อุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ยังตองมี
การพัฒนาใน
เรื่องของ
เทคโนโลยี และ 
บุคลากร 

ในอุตสาหกรรม
อาหารยังตองมี
การพัฒนาและ
ควบคุมที่ดีพอ  

อุตสาหกรรม
กระดาษ สามารถ
ผลิตไดตามที่
ลูกคาตองการ แต
ในอุตสาหกรรม
อาหาร ยังตองมี
การควบคุม
เขมงวดกวานี ้

2. การดําเนินงาน
ขององคกร 
ประสบกบัปญหา
และอุปสรรค
อยางไร 

ความผันผวนของ
วัตถุดิบ นํ้ามัน และ
คาเงินบาท เปน
อุปสรรคที่สําคัญใน
การวางแผนและ
กําหนดราคาของ
สินคา 

ตนทุนของ
สินคาที่เปน
ตัวกําหนดราคา
เพ่ิมขึ้นมาก ทํา
ใหองคกรตอง
ปรับตวัใหทัน
กับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว  

การวิจัยและการ
พัฒนาของ
ผลิตภัณฑยังไมมี
ความหลากหลาย
พอที่จะ
ตอบสนองตอ
ความตองการ
ของลูกคา 

การประสานงาน
หรือการแบง
หนาที่กันยังไม
ชัดเจน ทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการ
ทํางาน และ การ
ควบคุมในแตละ
สวนงานยังไมดีพอ 

3. สภาพการ
แขงขันของ
องคกรกับคูแขง
ขันเปนอยางไร 

ในอุตสาหกรรม
ดานกระดาษ จะ
แขงขันดานราคา 
สวนอุตสาหกรรม
ดานอาหารจะ
แขงขันดาน
คุณภาพ 

มีการแขงขันสูง
และคูแขงขัน
พยายาม
ปรับปรุงราคา
สินคาใหเปนที่
ตองการของ
ตลาด 

 

คูแขงในประเทศ
มีอยูหลายราย ใน
อุตสาหกรรมแปง
มัน 

สามารถแขงขนัได 
ขึ้นอยูกับคุณภาพ
ที่ตองควบคุมให
ไดตามที่ลูกคา
ตองการ 
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4. ทานคิดวา 
องคกรมีกลยุทธ 
ใดที่จะใชในการ 
แขงขัน 

ชองทางการจัด
จําหนายที่ผาน
ตัวแทนขายทีมี่อยู
ในหลายประเทศ 

มีการบริหาร 
Supply chain 
ที่ดีตั้งแตตนน้าํ 
จนถึงปลายน้าํ 

ความสามารถใน
การจัดหาวัตถุดิบ
ที่มีมากกวาคูแขง 

โรงงานอยูใกลกับ
แหลงวัตถุดิบทํา
ใหสามารถจัดหา
วัตถุดิบไดงาย 

5. เปาหมายที่จะ
นําไปสูการเตบิโต
ขององคกรใน
อนาคตเปน
อยางไร 
 

การไดมาซึ่งกําไร
เพ่ือนํามาปรับปรุง
องคกรใหกาวหนา
ตอไป 

การควบคุมการ
ทํางานในทุกๆ
สวนใหมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ือจะได
สนองตอบตอ
ความตองการ
ของลูกคาให
ไดมากที่สุด 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมี
ความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 

การควบคุมการ
ผลิตใหไดคุณภาพ
และการลดของ
เสียในกระบวน 

การผลิตใหนอย
ที่สุด  
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2.  การวิเคราะห FIVE FORCES MODEL 

 จากการศึกษา โดยการใชขอมูลปฐมภูมิ และ ทุตยิภูมิ นํามาวิเคราะห โดยใชเครื่องมือ
ของ Michel E. Porter โดยไดกําหนดพลังผลักดัน 5 ประการ เพ่ือวัดความนาสนใจในกําไรระยะ
ยาวของการตลาด หรือสวนการตลาด ไดดังน้ี 

2.1  อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหม  ( Threat of news entrants ) 

จากการศึกษาในเรื่องของคูแขงที่จะเขามาใหม พบวาสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
ผลิตแปงมันสําปะหลังแปรรูป Modified Starch เปนอุตสาหกรรมที่ถือวาเปนอุตสาหกรรมที่มี
ภาวะการแขงขันคอนขางสูงและมีผูผลิตรายใหญอยู เพียงไมกี่ราย ยากตอการเขามา
ประกอบการสําหรับผูประกอบการรายใหม เน่ืองจาก 

1. Economy of scale มีความสําคัญในเรื่องความไดเปรียบดานตนทุน ซ่ึงจะตองผลิตใน
จํานวนมากจึงจะสามารถไดเปรียบในเรื่องตนทุนที่แขงขันได 

2. Product Differentiate  ความแตกตางของผลิตภัณฑมีไมมากนัก  

3. Capital requirement  ตองใชเงินลงทุนสงูมากกวาการผลิตแปงธรรมดามาก 

4. Access to Distribution Channels การเขาถึงลูกคาคอนขางจํากัดเนื่องจากผลิตภัณฑแตละ 

ประเภทมีคุณสมบัติที่จะเหมาะสมนําไปใชงานแตกตางกัน จึงตองมีทีมงานสนันสนุน technical 
support ที่มีความรูความเชีย่วชาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ คอยแนะนําและใหคําปรกึษาแกลูกคา 

5. Government policy  รัฐบาลไมมีการคุมครองผูผลิตในอุตสาหกรรมนี้ ทําใหผูผลิตรายใหม 

สามารถเขามาได 

6. Experience curve  ผูผลิตตองอาศัยประสบการณในการผลิต เน่ืองจากคุณภาพวัตถุดิบไม 

แนนอนขึ้นกับฤดูกาล  และยังตองอาศัยประสบการณและความชํานาญในการแกปญหาตาง ๆ 

7.   Switching cost  เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลติคอนขางเฉพาะกับการผลิตแปงทําให
ยากตอการนําไปผลิตผลติภัณฑอ่ืนๆ จึงมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงสูง 
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2.2  อํานาจการตอรองของผูซื้อ  ( Bargaining  power of buyers ) 

 จากการศึกษาในเรื่องอํานาจการตอรองของผูซ้ือพบวา ผูซ้ือมีอํานาจในการตอรองสูง
เน่ืองจาก มีสินคาที่สามารถใชทดแทนแปงมันสําปะหลังได คือ แปงขาวโพด และ แปงมันฝรั่ง 
โดยลูกคาจะเลือกพิจารณาจากคุณสมบัติและราคาเปนหลัก ทําใหลูกคาสามารถเปลี่ยนไปใช
ผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนไดงายโดยไมมีคาใชจายในการเปลี่ยนแปลง ลูกคามีโอกาสในการ
ทํา Backward Integration ต่ํา เพราะการลงทุนที่สูงในเรื่องของเครื่องจักร ที่จะใชผลิต 

2.3  อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining power of suppliers ) 

 จากการศึกษาในเรื่องของอํานาจในการตอรองของผูขายพบวาในอุตสาหกรรมนี้มีผู
จําหนายวัตถุดิบคือชาวไร โดยทั่วไปผูผลิตจะรับซ้ือผลผลิตหนาโรงงานและเกษตรกรจะนํามา
ขายตามจุดรับซ้ือที่โรงงานตางๆ เน่ืองจากเปนสินคาเกษตร ผลผลิตจะไดรับผลกระทบจาก
ฤดูกาลราคาเปนไปตามปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบ เน่ืองจากผูผลิตและเกษตรกรมีหลายราย
ราคาวัตถุดิบจึงเปนไปตามกลไกตลาด ทั้งน้ีในการทํา Contract Farming น้ันไมไดผลตอบรับที่
ดี เน่ืองจากเกษตรกรไมปฏิบัติตามสัญญา ถาโรงงานไหนใหราคาที่ดีกวาเกษตรกรจะนําหัวมัน
ไปขายใหโรงงานนั้น แตหากจะปลูกเองตองใชแรงงานและพื้นที่เพาะปลูกจํานวนมากอีกทั้งมี
การแทรกแซงราคาจากรัฐบาลในการใหความชวยเหลือเกษตรกร ทําใหผูประกอบการไมมี
อํานาจตอรองในสวนนี้ทั้งนี้ในชวงที่ผลผลิตขาดแคลนการกําหนดราคารับซ้ือที่สูงจะทําใหมี
วัตถุดิบใชในการผลิตเพียงพอในกระบวนการผลิต ทําใหผูผลิตตองเสนอราคาใหกับเกษตรกรใน
ราคาสูงเพ่ือใหมีวัตถุดิบในการผลิตเพียงพอ 

2.4  อุปสรรคจากผลิตภัณฑทีท่ดแทน ( Threat of substitute products ) 

  จากการศึกษาในเรื่องของอุปสรรคจากสินคาทดแทนพบวา แปงมันสําปะหลังแปรรูปน้ัน
สามารถทดแทนไดดวยแปงมันฝรั่ง แปงขาวโพด โดยมีคุณภาพไมแตกตางกันมากนัก  แมราคา
ของแปงจําพวกนี้มีราคาสูงแตในบางประเทศมีการชดเชยใหกับเกษตรกรทําใหมีราคาต่ํากวา
ความเปนจริง ทําใหไทยยังไมสามารถสงออกไดมากนัก เชน ในอเมริกาซึ่งเปนแหลงปลูก
ขาวโพดรัฐบาลมีการชดเชยราคาแปงขาวโพด ในยุโรปก็มีการชดเชยราคาแปงมันฝรั่งเชนกัน 
แปงมันสําปะหลังจึงเปนที่ตองการมากกวาในโซนเอเชีย นอกจากนี้แปงมันสําปะหลังเปนแปงที่
ใชในอุตสาหกรรมที่มีราคาต่ําที่สุด ทําใหมีความตองการใชมากกวาแปงชนิดอ่ืนๆ แปงที่ราคา
สูงสุด คือ  แปงมันฝรั่ง แปงขาวโพดมีราคาปานกลาง แตคุณสมบัติทางเคมีตางๆยังไมสามารถ
ทดแทนไดทั้งหมด ผลกระทบของสินคาทดแทนขึ้นกับปริมาณผลผลิตและราคาของมัน
สําปะหลังและสินคาทดแทนดวย และยังขึ้นกับฤดูกาล อีกทั้งนโยบายรัฐบาลของประเทศผูผลิต
อันเปนปจจัยที่ควบคุมไมได 
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2.5  การแขงขันระหวางธุรกิจ ( Rivalry among existing firms ) 

จากการศึกษาคูแขงขันระหวางธุรกิจพบวา ประเทศไทยเปนผูสงออกแปงมันแปรรูป
อันดับ 1 ของโลก ทั้งน้ีอุตสาหกรรมแปงธรรมดามีการผลิตใชในประเทศเปนสวนใหญ มีผูผลิต
หลายราย มีการแขงขันสูง ทั้งน้ีในสวนของผูผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมแปงมันแปรรูปการจะเขา
มาอยูในอุตสาหกรรมนี้ไมไดงายนัก เน่ืองจากเหตุตองมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซอน การเขา
มาในอุตสาหกรรมนี้ตองมีการปรับตัวมากและตองสามารถเขาถึงลูกคาได ทั้งนี้การแขงขันของ
ผูผลิตแปงแปรรูปที่เปนกลุมกระดาษจะแขงขันที่ราคาเปนหลักเนื่องจากการผลิตไมซับซอนมาก
นักและผูซ้ือใชปริมาณมาก ลูกคาไมคํานึงถึงตราสินคามากนัก หากไดคุณภาพตามที่ตองการจะ
ตัดสินใจซื้อจากราคาเปนหลัก แตสินคาที่เปนกลุมอาหารจะเนนที่เทคโนโลยีการผลิตและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑมากกวาดานราคาและใหความสําคัญกับตราสินคามากกวา 
 
• Relative industry growth อุตสาหกรรมกระดาษมีอัตราการเติบโตต่ําแตยังมีความ

ตองการเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ทั้งน้ีการสงออกในปจจุบันของบริษัทแปงมันไทย จํากัดยังสงออก
ไปเพียงบางประเทศ ซ่ึงยังมีโอกาสในการขยายตลาดไดอีกในอีกหลายประเทศ เชน ทวีป
ยุโรป หรือ ทวีปในโซนอเมริกาใต 

• Fixed or storage cost คาใชจายคงที่อาจสูงหากพึ่งมีการลงทุนเพ่ิมในเรื่องของเครื่องจักร 
แตหากอยูมานานคาใชจายในการบริหารจะต่ํา อยางไรก็ตามตองมีการลงทุนในการ
พัฒนาการผลิตอยูตลอด คาใชจายในการเก็บรักษาไมสูงนักแตสินคามีอายุการใชงาน
ประมาณ 1 ปหากเก็บไวนานจะเสื่อมสภาพ 

• Product features ลักษณะสินคาสวนใหญเปนสินคา commodity ยกเวนที่เปนเกรดพิเศษ 
• Capacity increases การเพิ่มกําลังการผลิตตองลงทนุคอนขางสูง เน่ืองจากเครื่องจักรที่

ใชในกระบวนการผลิตตองในเขามาจากตางประเทศ 
• Diversity of competitors คูแขงไมหลากหลายมากนัก เพราะตองใชเงินลงทุนสูง 
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3.  การวิเคราะห VALUE CHAIN 

 จากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แบบจําลองหวงโซ
คุณคา (Value chain) ตามแนวคิดของ Michel E. Porter ไดดังน้ี  

ภาพที ่8 แสดงการวิเคราะหโครงสรางขององคกรโดยใช Value Chain   
Firm Infrastructure (S) 

มีการบริหารจัดการทั่วไปอยูในเกณฑดี  

Human Resource Management (W) 
ขาดการฝกอบรมพนักงานในเรื่องทักษะในการทํางานและระบบคุณภาพตาง ๆ  

Technology Development (S) 
มีการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
มีการสงผานขอมูลผานระบบ LAN ระหวางทางโรงงงานกับสํานักงานกรุงเทพ  

Procurement (S) 
มีความสัมพันธอันดีกับชาวไรและ supplier ตาง ๆเนื่องจากกําหนดราคารับซื้อหัวมันที่คอนขางสูง  และเปนการชําระดวยเงิน

สด เพื่อสรางความสัมพันธในกระบวนการซื้อขาย  
Inbound Logistics 
• มีการตรวจสอบ

คุณภาพหัวมันที่รับ
ซื้อ 

• ไมมีอํานาจตอรองกับ
ชาวไรมากนัก
เนื่องจากรัฐบาลมีการ
ประกันราคาหัวมัน 
(W) 

Operation 
• ผลิตดวย

กระบวนการผลิต
ที่ไดคุณภาพผาน
กระบวนการ
ตรวจสอบที่ได
มาตรฐาน ของ
ระบบ ISO 9002 

• การผลิตมี
ประสิทธิภาพต่ํา  
(W) 

Outbound 
Logistics 

• มีโกดังจัดเก็บ
สินคาที่นิคม
อุตสาหกรรม
ลาดกระบังเพื่อเปน
ศูนยกระจายสินคา 

• มีการจัดสงสินคา
ใหถึงมือลูกคาตรง
ตามกําหนดเวลา 

(S) 

Marketing and 
Sales 

• ผลิตภัณฑมี
คุณภาพ 

• การกําหนดราคา
ขึ้นกับราคาตนทุน
วัตถุดิบ 

• มี agent ใน
ภูมิภาคตาง ๆ 
(S)  

Service 
 

• ลูกคาจะไดรับ
ความชวยเหลือใน
ดาน technical 
support  ผาน
ทาง agent และ
ไดรับการตอบขอ
ซักถามตางอยาง
ทันถวงที  (S) 
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3.1 Support Activities 

3.1.1 Firm Infrastructure (General Management, Accounting, Finance, Strategic 
Planning) 

•  มีการบริหารการจัดการทั่วไปอยูในเกณฑดีมีการแบงความรับผิดชอบของแตละสาย
งาน โดยขึ้นตรงกับผูบริหารในแตละหนวยงาน  

3.1.2 Human Resource Management 

• ยังขาดการฝกอบรมพนักงานในเรื่องทักษะในการทํางานที่ดีพอ เพ่ือใหพนักงานเขาใจ
ในกระบวนการทํางานของทั้งระบบ และระบบคุณภาพตาง ๆ บางหนวยงานยังไมไดวัด
หรือตรวจสอบที่ดีพอ เชน หนวยงานของฝายขายที่ไดมีการวัดความพึงพอใจของลูกคา 
แตไมไดนําความตองการของลูกคามาปรับปรุงใหไดตามความตองการ 

• มีการจางแรงงานในทองถิ่น แรงงานสวนใหญจะเปนคนในทองถิ่นเพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีใหกับองคกร 

3.1.3   Technology Development (R&D) 

• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือจะตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดมาก
ที่สุด 

• มีการสงผานขอมูลผานระบบ LAN ระหวางทางโรงงานที่กับสํานักงานที่กรุงเทพ และอยู
ในระหวางการศึกษาเพื่อนําระบบ ERP มาใชเพ่ือลดการทํางานที่ซํ้าซอน การจัดการ
ขอมูลอยางเปนระบบและทําใหติดตอประสานงานกันไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.1.4 Procurement 

• มีความสัมพันธอันดีระหวางชาวไรกับผูผลิตหัวมัน เน่ืองจากกําหนดราคารับซ้ือหัวมันที่
ไดราคาที่เปนที่นาพอใจ เพ่ือใหไดปริมาณที่เพียงพอตอการผลิต 

• มีความสัมพันธอันดีกับ supplier ตาง ๆ ทําใหการทํางานมีประสิทธภิาพ 
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3.2  Primary Activity 

3.2.1 Inbound Logistics        

• โรงงานตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการปลูกมันสาํปะหลังมากที่สุดในประเทศ การ
มีตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ จึงลดปญหาหาการขาดแคลนวัตถุดิบ  

3.2.2   Operations 
• ผลิตดวยกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน พรอมทั้งไดรับการรับรองคุณภาพในระบบ  

 ISO 9002 GMP และ HACCP 

3.2.3 Outbound Logistics 

• มีการจัดสงมอบสินคาที่ตรงเวลา โดยมีการวางแผนในการจัดสงจากโรงงานจนถึง
ระยะเวลาในการสงสินคาจนถึงมือลูกคา 

• มีโกดังจัดเก็บสินคาที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเพ่ือเปนศูนยกระจายสินคา และ เปน
การชวยลดตนทุนในการขนสง ในการที่จะตองรับตูสนิคาไปบรรจุสนิคาที่โรงงาน  

3.2.4 Marketing and Sales 
• ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังที่ใชในกลุมของกระดาษ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาด 
• การกําหนดราคาโดยการแบงตามกลุมลูกคาและราคาตนทุนวตัถุดิบในแตละฤดูกาล 

• มีตัวแทนจําหนายในธุรกิจประเทศตาง ๆ และมีสาขาที่ประเทศจีนและญี่ปุน 

• บริษัทไดจัดทาํ website : www.gsl-th.com เพ่ือใหลกูคาสามารถติดตามขอมูลขาวสาร 
และรายละเอียดของผลิตภัณฑของทางบริษัท และ มี E-Mail ของแตละบุคคล เพ่ือที่จะ
เขาถึงลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

3.2.5 Service 
• มีทีมงานเทคนิคที่ชวยในการสนับสนุน technical support ผานทางตัวแทนขาย เชน ใน

ประเทศ จีน จะมีทีม Agent ที่จะคอยเขาไปดูแล ในเรื่องของปญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตของลูกคา 

• ลูกคาจะไดรับการตอบขอซักถามและไดรับความชวยเหลือแกไขปญหาอยางทันที 
เพราะมีการวางระบบในการทํางานที่ดี ทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว 
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4. การวิเคราะห SWOT ANALYSIS 
 

จากการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Primary Data) และ จากการคนควาหาขอมูล
จากแหลงตางๆ (Secondary Data) เพ่ือมาวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกขององคกรได
ดังน้ี 

 
จุดแข็ง  (Strength) 
1. ชองทางการจัดจําหนายที่ดี โดยผานตัวแทนจําหนายในการกระจายสินคา ซ่ึงมีสาขาอยู

ทั้งในประเทศจีน และ ญ่ีปุน  
2. ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยไดรับการรับรองในระบบมาตรฐานตาง ๆ ดังน้ี  

  ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001 และ ISO 9002 : 2000 จากสถาบันตรวจ 
ประเมิน คุณภาพ BVQI ไดรับการรับรองมาตรฐานภายใตระบบ HACCP และ GMP 
ไดรับการรับรอง ตราเครื่องหมายฮาลาล (HALAL) 

3. มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพราะตัวแทนจําหนายมีทีมงานที่คอยดูแลลูกคาอยู เพ่ือ
คอยเขาไปชวยแกไขปญหา 

4. ที่ตั้งโรงงานอยูใกลแหลงวัตถุดิบ โดยจังหวัดนครราชสมีามีปริมาณวัตถุดิบมากที่สดุ 
5. มีความสัมพันธที่ดีกับ Supplier ทั้งชาวไร และผูจําหนายสารเคมีชวยใหมีปริมาณ

วัตถุดิบเพียงพอที่จะใชในกระบวนการผลิต 
6. บริษัทมีการลงทุนในเรื่องของ BIO GAS โดยเปนการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียที่ได

จากกระบวนการผลิตซ่ึงสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตาไดชวยลด
ตนทุนในกระบวนการผลิต 

 
จุดออน  (Weaknesses) 
1. ตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตยังต่ํา เน่ืองจากยังมีเปอรเซ็นตของ

เสียอยูในเปอรเซ็นตที่สูง ทําใหการแขงขันดานราคาทําไดลดลง  
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ตารางที่11 แสดงการเปรียบเทียบของเสยีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตั้งแตป ค.ศ. 2002-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Research and development มีการลงทุนในสวนนี้คอนขางนอยทําใหไมสามารถพัฒนา

สินคาที่เปน hi-end ไดมากนัก จึงยังตองเนนการขายกลุมที่เปน medium-low end ซ่ึงมี
การแขงขันดานราคาเปนหลกั 

3. พนักงานมี Turnover rate สูงในบางแผนก ทําใหตองเสียคาใชจายอบรมเพ่ิมขึ้นในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน 

 
 ตารางที่12 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการลาออกของพนักงานตั้งแตป ค.ศ. 2002 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.42100,140.3684,557.16Finished Product

12.8618,449.8016,346.76Failed Product

%increase20032002Year

29.10129,283.94100,140.36Finished Product

7.219,779.8018,449.80Failed Product

%increase20042003Year

Comparision failed product during 2002 & 2003

Comparision failed product during 2003 & 2004

--129,283.94Finished Product

16.4223,027.9619,779.80Failed Product

%increase20052004Year

Comparision failed product during 2004 & 2005

 

(11)4045Employee

%increase20032002Year

255040Employee

%increase20042003Year

(60)8050Employee

%increase20052004Year

Comparision turnover employee during 2002 & 2003

Comparision turnover employee during 2003 & 2004

Comparision turnover employee during 2004 & 2005

 

141,294.83 9.20 
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 4. โครงสรางของเงินทุนสวนใหญของบริษัทมาจากการกูยืมทําใหความเสี่ยงสูง และมีภาระ
ดอกเบี้ยจายสูง 

 
โอกาส (Opportunity) 
1. ตลาดเดิมยังมีอัตราการเติบโตที่สูงอยู และ ยังสามารถเติบโตไดอีก จากตัวเลขของการ

นําเขาแปงมันสําปะหลังของแตละประเทศ 
2. จากการเปด FTA ไทย จีนมีการลดภาษีนําเขาจาก 20% เปน 12% ทําใหภาษนํีาเขาถูกลง 

ชวยใหประเทศไทยมีโอกาสสงออกสินคาจากประเทศไทยไดเพ่ิมขึน้ 
3. องคกรสามารถขยายตลาดไดอีกมากโดยการขยายสายการผลิตภัณฑใหมีมากขึ้น เน่ืองจาก

แปงมันสําปะหลังสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมไดหลากหลาย เชน กระดาษ อาหาร กาว 
ผงชูรส สารใหความหวาน กาว เปนตน 

4. มันสําปะหลังสามารถเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ชวยสรางทางเลือกในการผลิตสินคา 
โดยบริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเพ่ือพัฒนาการผลิตและผลิตเอทานอลได ซ่ึงชวยเพิ่มความ
ยืดหยุนแกบริษัทโดยเอทานอลมีความตองการสูงขึ้นและปจจุบันเปนที่ตองการของตลาด 
 

อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายรัฐบาลในการรับจํานําหัวมันสําปะหลังทําใหวัตถุดิบปรับตัวเพ่ิมขึ้น สงผลตอตนทุน

ในการผลิตทําใหคาใชจายสูงขึ้น 
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีแนวโนมที่แข็งคาขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมูลคาจากการ

สงออกเม่ือแปลงเปนเงินบาท มีมูลคาลดลง 
3. ตนทุนพลังงานและสารเคมซ่ึีงอิงตามราคาน้ํามันปรับตวัสูงขึ้นตามความตองการการใช

พลังงานของโลก 
4. ปริมาณวัตถุดิบที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับฤดูกาล สงผลตอราคาสินคาที่ตอง เพ่ิมราคารับ

ซ้ือหนาโรงงาน เพ่ือใหเพียงพอตอกระบวนการผลิต 
5. ปญหาจากสินคาทดแทนทั้งขาวโพด และ มันฝรั่ง สามารถใชทดแทนกันไดอยางสมบูรณ 

ทําใหลูกคาสามารถเลือกใชสินคาตัวใดตัวหน่ึงได ถาเกิดราคาถูกกวา  
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5. การวิเคราะห TOWS MATRIX  

ตารางที่ 13 แสดงแนวทางเลือกเพ่ือกําหนดกลยุทธดวย TOWS MATRIX 

 
TOWS MATRIX 

 
 
 
 

INTERNAL FACTORS 
 
 
 
 
 

EXTERNAL FACTORS 

Strengths (S) 
S1  ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดรับการรับรอง 
ในระบบมาตรฐานตาง ๆ 
S2  โรงงานตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ 
S3  มีชองทางการจัดจําหนายที่แข็งแกรง 
S4  มีทีม R&D ในการคิดคนและพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ 
ลูกคา 
S5  มีการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียที่ได 
จากกระบวนการผลิตซึ่งสามารถนํามาใช 
เปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตาได 

Weaknesses (W) 
W1 ตนทุนการผลิตสูงเนื่องจาก 
ประสิทธิภาพในการผลิตการต่ํา 
W2 ไมสามารถสรางความแตกตางใน 
ผลิตภัณฑไดมากนัก 
W3 พนักงานมี turnover สูง 
W4 โครงสรางของเงินทุนสวนใหญของ 
บริษัทมาจากการกูยืมทําใหความเสี่ยงสูง 
และมีภาระดอกเบี้ยสูง 
 

Threats (T) 
T1 นโยบายรัฐบาลในการรับจํานํา 
หัวมันสําปะหลังทําใหราคาวัตถุดิบ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
T2 ความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
T3 ตนทุนพลังงานและสารเคมีที ่
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน 
T4 ปริมาณวัตถุดิบไมแนนอนขึ้นกับ 
ฤดูกาล 
T6    ปญหาสินคาทดแทน 

ST Strategies 
 

WT Strategies 

• กลยุทธในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

Opportunities (O) 
O1  ตลาดเดิมยังมคีวามตองการเพิ่มขึน้ 
และสามารถเติบโตไดอีก 
O2 ไทยเปด FTA กับจีนทําใหภาษีนําเขา 
ของคูคาลดลง  
O3 การผลิตเอทานอลยังเปนอีกทางเลอืก 
หนึ่งในการลงทุนเพิ่ม 
O4 บริษัทสามารถขยายตลาดไดอีกมาก  
โดยการขยายสายผลิตภัณฑใหมีมากขึ้น 

SO Strategies 

• กลยุทธในการพัฒนาตลาด  
WO Strategies 

• กลยุทธการเปนผูนําดาน 
   ตนทุนรวม 
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แนวทางการแกไขปญหา 
 
แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ ( Product-Development Strategy) 
 
 ภาพที่ 9 ตาราง ANSOFF กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product-Development Strategy) การแนะนํา
ผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมยอดขายในกลุมลูกคาเดิม โดยการพัฒนาในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาเห็น
วาความตองการสินคาในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังยังมีอีกมาก จากขอมูลการนําเขาสินคา
แปงมันของแตละประเทศจะเห็นวา ในตลาดเดิมยังมีความตองการสินคาอีกมาก แตเน่ืองจาก
องคกรเนนในเรื่องของกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายหลักมากเกินไป โดยสัดสวนของรายได มาจาก
อุตสาหกรรมกระดาษเกือบรอยละ 80 เปอรเซ็นต ของรายไดทั้งหมด  
 
 ซ่ึงปญหาของอุตสาหกรรมประเภทนี้คือการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก โดย
ปจจุบันองคกรมีสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารอยู 2 สายการผลิต ที่จะรองรับคําสั่งซ้ือจาก
ลูกคา  ผูศึกษาจึงมองเห็นวาถาปรับสัดสวนในการลงทุนใหม โดยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ในกลุมของอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมที่เนนคุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลัก 
และ ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชแปงมันสําปะหลังมากที่สุด โดยสามารถนําไปใชไดดังน้ี 
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• อุตสาหกรรมที่ใชแปงมันสําปะหลังเปนตัวชวยเพิ่มความกรอบ เชน อาหารขบเคี้ยว  
• อุตสาหกรรมที่ใชแปงมันสําปะหลังเปนตัวเพ่ิมความเขมขนและการเกาะตัว เชน 
       อุตสาหกรรมผลิตขนมปง และ กวยเตี๋ยว 
• อุตสาหกรรมที่ใชแปงมันสาํปะหลังเปนตวัเพ่ิมความหนืด เชน ซอสพริก และ           
        ซอสมะเขือเทศ 
• อุตสาหกรรมที่ใชแปงมันสาํปะหลังเปนสารใหความหวาน เชน อุตสาหกรรมผงชูรส 
        กลูโคส และ ฟรักโทส 
 
 ความตองการของอุตสาหกรรมประเภทนี้มีความตองการที่สูงอยูแลว และ กําไร       
( Margin ) ที่ไดสูงกวาในอุตสาหกรรมกระดาษมากกวา 10 เปอรเซ็นต อีกทั้งการพัฒนาสินคา
ใหมีคุณภาพเปนผลดีกับองคกร เพราะลูกคาจะเชื่อม่ันในตัวผลิตภัณฑ ทําใหเกิดการซื้อซํ้าถา
เกิดลูกคาพึงพอใจในตัวสินคา  
 
 ผูศึกษาเห็นวาการเลือกกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑน้ัน องคกรควรจะตองลงทุน
ทางดาน R & D พรอมกับผูเชี่ยวชาญทางดานกระบวนการผลิตแปงอาหารโดยเฉพาะ เน่ืองจาก
การผลิตแปงที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารนั้นตองใสใจในกระบวนการผลิตเปนอยางมาก การ
ควบคุมคุณภาพยิ่งเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพราะตองควบคุมขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนให
เปนไปตาม Spec ที่ตกลงกับลูกคา ซ่ึงถาเกิดขอผิดพลาดในกระบวนการผลิตในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งจะทําใหสินคานั้นเสียหายไดงาย กวาขั้นตอนในกระบวนการผลิต เพ่ือใหองคกรมี
การพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลาย ควบคูไปกับการลงทุนในดานบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อมา
ควบคุมการทํางาน อีกทั้งกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑยังเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมที่อยูใน
อุตสาหกรรมกระดาษทําใหองคกรสามารถรักษาคุณภาพของสินคาไดตามที่ลูกคาตองการอีก
ดวย  
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 ขอดี 
1. ทําใหองคกรลดความเสี่ยงจากการแขงขันดานราคาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ

กระดาษ โดยเลือกที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาหารมากขึ้น 
2. เปนการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลาย โดยการสรางทีมงาน R&D และ บุคลากรให

มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะใชในการแขงขันกับคูแขงในอนาคต 
3. เปนการพัฒนาผลิตภัณฑ และ รักษาคุณภาพของสินคา ใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันตอ

สินคาขององคกร 
 
ขอเสีย 
1. การลงทุนในดาน R & D และ ผูเชี่ยวชาญที่จะมาดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต      
 มีการลงทุนที่คอนขางสูง  
2.  ตองใชเวลาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความชํานาญ 

 
การวิเคราะหการลงทุน 
 
 1.  ขอตกลงเบื้องตนในการคิดคํานวณหาผลประโยชนและคาใชจายของโครงการ 
  1.1  อายุโครงการ 5 ป 
  1.2  คาใชจายในการลงทุนเครื่องจักร  20,000,000 บาท 
  1.3  คาใชจายในการวิจัยปละ 200,000 บาท 
    
 2.  รายไดของโครงการ 
  รายไดของโครงการจากการประมาณการเพิ่มขึ้นของอัตรายอดขายรอยละ 5 ตอป       
  โดยคํานวณจากอัตรายอดขายในปจจุบัน 1,600,000,000 บาท 
 
 3. ตนทุนขาย 
  การคํานวณตนทุนขาย คิดที่อัตรารอยละ 80 ของรายได  

 
 4.  ผลการวิเคราะหดานการเงิน สามารถสรุปไดตามตารางที่ 13 ดังตอไปน้ี  
   
  4.1  มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV (I = 6%))  = 34.25  ลานบาท 
  4.2  อัตราผลประโยชนตอคาใชจาย (B/C Ratio) = 1.2464 เทา 
  4.3  ดัชนีกําไร (Profitability Index) = 1.7125 เทา 
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ตารางที่ 14 แสดง Cash flow and NPV ของการลงทุนโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ  
   
             หนวย : ลานบาท 

  0 1 2 3 4 5 
รายไดจากการขายสินคา   80.00 84.00 88.20 92.61 97.24 
คาใชจาย (Operating Cost)  64.20 67.40 70.76 74.29 77.99 
คาเสื่อม (Depreciation)   4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
กําไรขางตนกอนภาษี  
(Income before taxes) 

  11.80 12.60 13.44 14.32 15.25 

ภาษี (Tax) 30%   3.54 3.78 4.03 4.30 4.57 
กําไรสุทธิ (Net Income)  8.26 8.82 9.41 10.03 10.67 
คาเสื่อม (Depreciation)   4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน 
(Operating Cash Flow) 

  12.26 12.82 13.41 14.03 14.67 

คาเครื่องจักรและอุปกรณ -20       
กระแสเงินสด 
(Cash Flow) 

-20 12.26 12.82 13.41 14.03 14.67 

กระแสเงินสดสะสม -20 -7.74 5.08 18.49 32.51 47.19 
PIVF (I = 6%)   0.9434 0.8900 0.8396 0.7921 0.7473 
pv   11.57 11.41 11.26 11.11 10.97 
        
NPV = 34.25        
PI  = 34.25/20 = 1.7125 
B/C = 1.2464 
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แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธในการพัฒนาตลาด ( Market-Development Strategy) 
   
   ภาพที่ 10 ตาราง ANSOFF กลยุทธในการพัฒนาตลาดใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพัฒนาตลาด (Market-Development Strategy) การขยายผลิตภัณฑเดิมเขาไป
ขายในตลาดใหม และการขายสินคาตามภูมิศาสตรใหมเปนตลาดภายในประเทศหรือตลาด
ระหวางประเทศ โดยผูศึกษาไดศึกษาในเรื่องของทฤษฐีระหวางประเทศ และ กลยุทธในการ
บริหารชองทางการจัดจําหนายเขามาชวยในการศึกษาครั้งน้ี 
 
 จากปญหาในเรื่องของการแขงขันในอุตสาหกรรมแปงมัน สัดสวนการสงออกของ
องคกรจะอยูในภูมิภาคโซนเอเชียเปนตลาดหลัก ซ่ึงเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง ผูศึกษาจึงได
ทําการศึกษาแนวโนมการเติบโตของตลาด และ ภาษีการนําเขาของตลาดในโซนอื่นๆ โดยผล
การศึกษาเปนดังน้ี 
ตารางที่15   แสดงขอมูลการสงออกแปงมันสําปะหลังแปรรูป จําแนกตามรายประเทศ  
   ป ค.ศ. 2002 - 2005 
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ตารางที่ 16 แสดงอัตราภาษีการนําเขาแปงของแปงมันสําปะหลัง 
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 ขอมูลปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังแปรรูปในโซนยุโรปจะเห็นวาตลาดมี
แนวโนมที่เพ่ิมขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2002 ถึง ป 2005 โดยมีอัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้นอยูที่ 16.8 
เปอรเซ็นต และ จากขอตกลงของ EU ที่ใหสิทธิพิเศษทางภาษีการคาแกไทย โดยไมเก็บภาษี
นําเขา ทําใหผูศึกษามองเห็นโอกาสที่จะเขาไปเจาะตลาดในโซนยุโรป โดยการบริหารชองทาง
ในการจัดจําหนาย โดยการหาตัวแทนขายที่มีความสามารถในการจัดจําหนาย มีประสบการณ 
และ ความเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนการประหยัดในดานตนทุนการดําเนินงานจัดจําหนาย อีกทั้ง
ตัวแทนขายสามารถเสนอผลตอบแทนใหองคกรไดสูงกวาการที่องคกรจะดําเนินการเอง และ 
การเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวา ผูศึกษาเห็นวาถาสามารถบริหารตัวแทนจําหนายให
สามารถเขาไปชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (Technical Support) ของลูกคาไดจะทําใหลูกคาเกิด
ความพอใจในดานการบริการอีกดวย 
 
ขอดี 
1. สามารถเพิ่มรายไดใหกับองคกร จากการที่เปดตลาดในโซนยุโรปที่มีแนวโนมการนําเขา 
 เพ่ิมขึ้น 
2. สามารถเพิ่มกลุมลูกคาใหมในโซนยุโรปไดเพ่ิมมากขึ้น 
3. กระจายความเสี่ยงทางดานการแขงขันทีมี่มากในโซนเอเซีย 
4. คาใชจายในการลงทุนไมสูง เพราะจะเสียคาคอมมิชชั่นใหกับตวัแทนขายเพียงอยางเดียว 
 
ขอเสีย 
1. ถาตัวแทนขายไมมีประสบการณ จะทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่วาง 
 เอาไว 
2. ตองแขงขันกบัสินคาทดแทนที่เปนแปงมันฝรั่งที่นิยมปลูกมากในโซนยุโรป 
 
งบประมาณ 
 คาใชจายในการพัฒนาตลาดประมาณการณ 630,000 บาท เปนคาคอมมิชชั่นของตัวแทน
ขาย โดยประมาณยอดขายที่เพ่ิมขึ้นปละ 3,600 ตัน เปนคาคอมมิชชั่น USD 5 ตอตัน 
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แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนรวม ( Cost Leadership ) 
 
 เน่ืองจากองคกรไดมีประสบการณในการผลิตแปงมันสําปะหลังที่ใชในอุตสาหกรรม
กระดาษ และ มีการเลือกที่จะเนนลงทุนในการผลิต และ จัดจําหนาย ในอุตสาหกรรมประเภทนี้
ในสัดสวนที่มากถึง 80 เปอรเซ็นต ตัวแทนจําหนาย ( Agent ) ก็มีประสบการณในธุรกิจประเภท
น้ีเปนสวนมาก ดังน้ันผูศึกษาจึงไดวิเคราะหขอมูลที่ไดและหาแนวเลือกในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นโดยที่จะใชกลยุทธดานตนทุน เปนแนวทางเลือกหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ โดยที่กลยุทธ
ดังกลาวจะเปนการมุงเนนการลดตนทุนการผลิตและการจัดจําหนาย ชวยใหผลิตภัณฑมีราคา
ถูก ซ่ึงสรางความนาสนใจใหกับลูกคา การเลือกกลยุทธน้ีเพ่ือสามารถจะกําหนดราคาใหแขงขัน
กับคูแขง และ เปนผูนําตลาดได โดยการเจาะตลาด ( Market – Penetration Strategy ) เพ่ือ
มุงเนนในผลิตภัณฑเดิมและลูกคากลุมเดิมเปนหลัก เพ่ิมสวนครองตลาดและยอดขาย  
 

จากการศึกษาผูศึกษาจึงไดมุมมองในการบริหารใหไดประสิทธิภาพ ในการปรับปรุง
ผลิตภาพหลายวิธีมองวาผลผลิตที่ไดคงที่ และสามารถปรับปรุงผลิตภาพดวยการลดจํานวนสิ่งที่
ปอนเขาไป เชน ลดคนงาน หรือลดวัตถุดิบ ซ่ึงก็ไมไดเปนการปรับปรุงผลิตภาพอยางถาวร แต
เม่ือเม่ือพิจารณาถึงผลิตภาพในแงของผลผลิตที่ปราศจากขอผิดพลาดแลว การปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการใหดีขึ้นก็จะเปนการเพิ่มผลิตภาพเชนกัน น่ันคือเม่ือลูกคาพอใจ ก็ทําให
สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นทําใหไดกําไรมากขึ้น ในขณะที่คาใชจายอันเน่ืองจากความเสียหายลดลง 
ทําใหอัตราสวนผลิตภาพสูงขึ้น จากการศึกษาผูศึกษาจึงไดมุมมองในการบริหารใหได
ประสิทธิภาพดังภาพที่ 11 
 
  ภาพที่ 11  แสดงถึงกระบวนการจัดการใหเกิดผลิตภาพสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพสูง 

ลูกคาพอใจ 
มากขึ้น 

สวนแบงตลาด
เพิ่มขึ้น 

(ขายไดมากขึ้น)ฉ 

กําไร 
เพิ่มขึ้น 

(Output) 

สินคามีอัตรา 
สูญเสียนอยลง 

คาใชจาย 
การผลิตลดลง 

คาใชจายตอหนวย
ลดลง 

(Input) 

ผลิตภาพสูงขึ้น 
(Output / Input) 
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 โดยผูศึกษาเห็นวาควรจะลดตนทุนคาใชจายในการผลิตและการบริหารที่เกิดขึ้นทําให
บริษัทสามารถที่จะแขงขันในดานราคากับคูแขงได โดยผูศึกษาเห็นวาจากขอมูลของเสียที่
เกิดขึ้นทําใหองคกร ควรหาวิธีในการดําเนินงานเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นใหอยูในเปอรเซ็นตที่ตั้ง
เปาไว และ วางแผนควบคุมปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือที่จะไดสามารถกําหนดราคาของสินคา 
และ ทําใหยอดขายของสินคาเพิ่มขึ้นได โดยผูศึกษาเลือกที่จะใชทฤษฐีของ TQM เขามาเพื่อ
ปรับใชและควบคุมการทํางาน เพ่ือลดคาใชจายที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีดังตอไปน้ี 
 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูล  และ  วิ เคราะห จุดออน  จุดแข็ง พบวาองคกรมี
ประสิทธิภาพในการผลิตยังต่ําอยู ดูจากเปอรเซ็นตของ แปงที่สูญเสียจะพบวาอยูในเปอรเซ็นตที่
ยังสูง ตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2005 ซ่ึงถือเปนตนทุนคาใชจายในการกําหนดราคาสินคาที่จะใชใน
การแขงขัน ดังน้ันผูศึกษาจึงไดหาแนวทางที่จะใชในการควบคุมคาใชจายจากการสูญเสียและ
เห็นวาควรจะนําทฤษฐี TQM เขามาใชในการควบคุมการลดตนทุนของเสียในกระบวนการผลิต  
 
 จากทฤษฐีของ Dr. W. Edwards Deming ในเรื่องของการปรับปรุงอยางตอเน่ือง การ
วางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการดําเนินงาน Plan-Do-Check-Act (PDCA) ผูศึกษา 
จึงไดนํามาปรับใชเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึน้ 
 
วางแผน (Plan)  
 ผูศึกษาเห็นวาการจะควบคุมการทํางานใหไดคุณภาพตองเปนไปทั้งระบบ การ
เชื่อมตอขอมูลระหวางแผนกควรเปนไปอยางรวดเร็วและตรวจสอบได องคกรควรจะนํา
โปรแกรม ERP เขามาใชในการเชื่อมตอขอมูล และ เปนการควบคุมการทํางานในแตละแผนก 
ทําใหการควบคุมเปนไปไดอยางเปนระบบ เชน การวางแผนการผลิต เพ่ือผลิตสินคาใหรวดเร็ว 
ทันตามความตองการของลูกคาและใชเปนขอมูลประกอบ การตัดสินใจในการรับผลิตสินคาดวย 
โดยในสวนนี้จะชวยลดความซับซอนในการวางแผนการผลิตลงโดยจะสามารถรับขอมูลที่จะตอง
ใชในการวางแผนทั้งหมดโดยอัตโนมัติไมวาจะเปนรายงานสถานการณผลิตทุกขั้นตอน รายวัน 
(Daily Production Report) จากฝายผลิต กําหนดการจัดสงสินคาใหลูกคาจากฝายการตลาด
ยอดจํานวน วัตถุดิบจากคลังสินคา รวมไปถึงขอมูลในการผลิตตางๆ ไดแก กําลังการผลิต 
จํานวนแรงงาน เปนตน นอกจากนั้นยังสามารถจัดทําเปนรายงานเพื่อเสนอผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจ ในดานอ่ืนๆ ดวย หรือ ฝายผลิต ขบวนการผลิต
จะตองผลิตสินคาตามแผนการผลิตที่ไดรับจากฝายวางแผนการผลิตและใหไดคุณภาพ ตาม
ความตองการของลูกคา โดยตัวซอฟตแวรจะชวยทํางานในการรับขอมูลที่ใชประกอบในการผลิต 
อาทิเชน แผนการผลิต จากฝายวางแผนการผลิต BOM (Bill of Material) จากฝายการตลาด 
และขอมูลวัตถุดิบจาก Inventory เปนตน นอกจากนั้นยังชวยในการออกรายงานสถานะ การ
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ผลิตประจําวัน (Daily Status Report) ซ่ึงผูบริหารจะตองสรางวัฒนธรรมขององคกรให
พนักงานเห็นความตองการและเปาหมายที่แทจริงเพ่ือจะใหทุกคนปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 ดําเนินการ (Do)  
 โดยตั้งเปาหมายของวัตถุประสงคในการทํางานไว โดยหลังจากที่นําโปรแกรมเขามา
ใช ตองมีการตั้งเปาของวัตถุประสงคในการทํางาน โดยผูศึกษาเหน็วาถานําโปรแกรมเขามาชวย
จะทําใหสามารถควบคุมการทํางานของทุกๆฝาย รวมทั้งฝายผลิตดวย โดยผูศึกษาเห็นวาเม่ือ
นําโปรแกรมเขามาชวยแลวของเสียในกระบวนการผลิตจะมีไมเกิน 5 เปอรเซ็นตของสินคาที่
ผลิตได 
 
 ตรวจสอบ (Check)  
 เม่ือไดตั้งเปาหมายที่ไดวางแผนและลงมือทําแลว ตองมีตรวจเช็คการทํางานวาปฏิบัติ
ไดตามวัตถุประสงคที่วางเอาไวหรือไม โดยตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูล เพ่ือ
นําผลที่ไดมาวิเคราะหปญหาตอไป 
 
 แกไข (Act)  
 เม่ือลงมือปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่วางไว องคกรตองมีการกําหนดหรือหาสาเหตุของ
ปญหา (Root Cause) เสียกอน เพ่ือกําหนดแนวทางปองกัน (Prevention) และ แกไข 
(Correction) เพ่ือไมใหปญหาที่เกิดขึ้นเกิดซ้ําอีก 
  
ขอดี 
 

1. ในการจะเปนผูนําดานตนทุนไดน้ัน ก็ตองมาจากการลดคาใชจายใหไดมากที่สุด เม่ือ
องคกรสามารถควบคุมคาใชจายในสวนตางๆไดแลว จะทําใหองคกรสามารถเปนผูนํา
ของตลาดในการกําหนดราคาของสินคา และ ปองกันคูแขงรายใหมที่จะเขามาแยงสวน
แบงทางการตลาด 

2. ในการแกไขปญหานั้น เม่ือองคกรไดลงทุนในเรื่องของการนําโปรแกรม ERP เขามา
ชวยจะทําใหองคกรใหสามารถกาวทันตอเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
และ การประสานงานของแตละฝายในองคกรเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 
สามารถลดขั้นตอนในการทํางานที่ซับซอน และ เวลาการทํางานลง 

3. การนําโปรแกรมเขามาชวยพัฒนาองคกรจะชวยลดคาใชจายในสวนอ่ืนๆ ไดอีกมาก 
เชน ฝายจัดซื้อที่สามารถควบคุมการสั่งซ้ือ ใหอยูในระดับพอดีกับการผลิต เปนตน  
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4. ทําใหองคกรสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ทําใหลูกคา
เกิดความเชื่อม่ันและความพึงพอใจตอองคกร 

5. เม่ือลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและผลิตภัณฑ ก็จะทําใหองคกรขายสินคาไดมาก
ขึ้น และ กําไรที่ไดจากการดําเนินงานก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

 
ขอเสีย 
 

1. ถาคูแขงในธุรกิจเดียวกันตาง ใชราคาเขามาแขงขันจะทําใหเกิดสงครามราคาเกิดขึ้น 
2. ในการลงทุนเพ่ือนําโปรแกรมเขามาควบคุมการทํางานทั้งระบบขององคกรนั้น ตองใช

เงินลงทุนที่สูง 
3. พนักงานในองคกรอาจจะไมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของระบบ 

 
การวิเคราะหการลงทุน 
 
 1.  ขอตกลงเบื้องตนในการคิดคํานวณหาผลประโยชนและคาใชจายของโครงการ 
  1.1  อายุโครงการ 5 ป 
  1.2  คาใชจายในการลงทุนพัฒนาโปรแกรม 10,000,000 บาท 
  1.3  คาใชจายในการดูแลรักษาปละ 240,000 บาท 
    
 2.  รายไดของโครงการ 
  รายไดของโครงการจากการประมาณการเพิ่มขึ้นของอัตรายอดขายรอยละ 5 ตอป       
   โดยคํานวณจากอัตรายอดขายในปจจุบัน 1,600,000,000 บาท 
 
 3. ตนทุนขาย 
  การคํานวณตนทุนขาย คิดที่อัตรารอยละ 70 ของรายได  

 
 4.  ผลการวิเคราะหดานการเงิน  สามารถสรุปไดตามตารางที่ 16 ดังตอไปน้ี  
   
  4.1  มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV (I = 6%))  = 65.65   ลานบาท 
  4.2  อัตราผลประโยชนตอคาใชจาย (B/C Ratio) = 1.4229 เทา 
  4.3  ดัชนีกําไร (Profitability Index) = 6.565 เทา 
 
 



 
64

ตารางที่ 17 แสดง Cash flow และ NPV ของการลงทุนในกลยุทธความเปนผูนําดานตนทุนรวม  
    
             หนวย : ลานบาท 
ปที ่   0 1 2 3 4 5 
1 รายไดจากการขายสินคา   80.00 84.00 88.20 92.61 97.24 
2 คาใชจาย (Operating Cost)  56.24 59.04 61.98 65.07 68.31 
3 คาเสื่อม (Depreciation)   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

กําไรขางตนกอนภาษี  4 
(Income before taxes) 

  21.76 22.96 24.22 25.54 26.93 

5 ภาษี (Tax) 30%   6.53 6.89 7.27 7.66 8.08 
6 กําไรสุทธิ (Net Income)  15.23 16.07 16.95 17.88 18.85 
7 คาเสื่อม (Depreciation)   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน 

8 

(Operating Cash Flow) 

  17.23 18.07 18.95 19.88 20.85 

9 คาโปรแกรม ERP -10       
กระแสเงินสด 10 
(Cash Flow) 

-10 17.23 18.07 18.95 19.88 20.85 

  กระแสเงินสดสะสม -10 7.23 25.30 44.26 64.14 84.99 
11 PIVF (I = 6%)   0.9434 0.8900 0.8396 0.7921 0.7473 
  pv -10 16.26 16.08 15.91 15.75 15.58 
          
  NPV = 65.65        

PI  = 65.65/10 = 6.565   
B/C = 1.4229 
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การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 
 จากกลยุทธทั้ง 3 แนวทาง ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยตางๆ เพ่ือใหผูบริหารทําการ
ลงคะแนนแลวนําคะแนนที่ไดมาประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด   โดยให
คะแนนปจจัยที่สามารถเปนไปไดมากที่สุด คือ 5 คะแนน และลดลําดับลงมาเรื่อยๆ ดังน้ี 
 
  ระดับคะแนน  5      แทน เหมาะสมมากที่สุด 
     4  แทน เหมาะสมมาก 
     3  แทน เหมาะสมปานกลาง 
     2  แทน เหมาะสมนอย 
     1  แทน เหมาะสมนอยที่สุด 
 

ตารางที่ 18 แสดงการประเมินของแนวทางเลือก  
 

                                              กลยุทธ พัฒนา พัฒนา ผูนําดาน  
           ปจจัย ผลิตภัณฑ ตลาด ตนทุนรวม 
1. จํานวนเงินลงทุนในการพัฒนากลยุทธ 3 3 4 
2. ระยะเวลาของแผนกลยุทธที่จะนําไปใช 3 3 4 
3. ความพรอมของพนักงานในการปรับตัว 4 4 4 
4. สามารถนํามาใชกับระบบการทํางานของ 
องคกรในปจจุบัน 3 3 4 
5. คุณภาพของสินคาและบริการ 4 3 5 

รวม 17 16 21 
 
 จากการวิเคราะหแนวทางเลือกดวยเกณฑการตัดสินใจดานการเงิน และ การ Weight 
นํ้าหนักของแตละแนวทางเลือก พบวา กลยุทธที่เหมาะสมที่จะนํามาใชแกไขปญหามากที่สุด คือ  
กลยุทธผูนําดานตนทุนรวม (COST LEADERSHIP) เพราะมีมูลคาการลงทุน (NPV) เทากับ 
65.65  อัตราผลประโยชนตอคาใชจาย (B/C RATIO) เทากับ 1.4229 เทา และ ดัชนีกําไร 
(PROFITABILITY INDEX) = 6.565 เทา และ ผูศึกษาเห็นวาการใชกลยุทธดานผูนําดานตนทุน
รวม เปนการลงทุนที่เหมาะสมตอสถานการณในปจจุบันมากที่สุด เพราะ ปจจุบันคาใชจายที่
เปนตนทุน ไมวาจะเปนคาขนสง คาน้ํามัน คาน้ํา คาไฟฟา และ คาหัวมันสําปะหลัง มีการผัน
ผวนมากขึ้น การควบคุมคาใชจายเปนไปไดยาก ดังน้ันถาองคกรสามารถควบคุม คาใชจายที่
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เกิดขึ้นไดจะทําใหองคกร มีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นได อีกทั้งการแขงขันกับคูแขงจะ
สามารถวางแผนในการดําเนินงานไดงาย เพราะมีตนทุนที่ต่ําทําใหสามารถกําหนดราคาเพื่อใช
แขงขันกับคูแขงได อีกทั้งการใชกลยุทธน้ียังเปนการควบคุมสินคาใหมีคุณภาพ ทําใหลูกคาเกิด
ความพอใจในสินคา และ ราคาทําใหลูกคาเกิดการซื้อซํ้า สรางรายไดตอองคกรอีกดวย  
 
 ผูศึกษาเห็นวากลยุทธที่ 1 และ ที่ 2 เปนทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการนําพาใหองคกร
เติบโต  แตถารากฐานในการดําเนินงานขององคกรไมมีประสิทธิภาพ การนํากลยุทธดังกลาวไป
ปฏิบัติก็ไปไดยากทําใหองคกรไมประสบความสําเร็จในเปาหมายได  ดังนั้นการเลือกกลยุทธ
ผูนําดานตนทุนรวมจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด แลว คอยนํากลยุทธที่เหลือไปปฏิบัติในขั้นตอไปจะ
ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จตามที่ได 



 
 

บทที่ 4  
บทสรุปและขอเสนอแนะ  

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทําใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุของ
ปญหาและผลกระทบของปญหาออกมาไดวา ปญหาขององคกรเกิดจากการแขงขันที่สูงใน
กลุมแปงมันสําปะหลังที่นําไปใชในอุตสาหกรรมกระดาษ โดยเปนการแขงขันในดานราคา
เปนหลัก ทําใหการควบคุมคาใชจายในสวนตางๆภายในองคกร เปนปจจัยสําคัญที่จะใชใน
การแขงขันได เพราะ ปจจุบันสภาวการณจากปจจัยภายนอก ทั้งคาน้ํามัน คาวัตถุดิบ คา
ขนสง คาครองชีพ ตางๆ ตางปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นจากในปที่ผานมา ดังนั้นองคกรควรจะมี
วิธีการในการควบคุมคาใชจายในสวนอ่ืนๆที่สามารถควบคุมได ไดแก คาใชจายในการผลิต 
และ คาใชจายในการบริหาร เพ่ือจะทําใหองคกรมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น หาก
องคกรไมสามารถหาวิธีหรือกลยุทธที่ดีมาใชในการแขงขันกับคูแขงได จะทําใหสงผลกระทบ
ตอการเติบโตขององคกรทําใหองคกรจะไมสามารถขายสินคาไดตามเปาหมายที่ตั้งเอาไวได 
ทําใหองคกรขาดรายไดที่จะนํามาใชเพ่ือพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจ
เดียวกันได  
 
 จากการศึกษาผูศึกษาเห็นวาการเลือกที่จะใชกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือที่จะใชใน
การแขงขันขององคกรในระยะยาวไดน้ัน กลยุทธในการเปนผูนําดานตนทุนรวม เปนกลยุทธ
ที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาใช เพราะเปนกลยุทธที่สามารถวางรากฐานที่ม่ันคงใหกับองคกร
โดย กลยุทธจะมุงเนนในการลดคาใชจายเปนหลัก และ ควบคุมคาใชจายที่เกิดขึ้นขององคกร
ใหลดนอยลง เพ่ือเปนแนวทางที่จะนํากลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ กลยุทธในการ
พัฒนาตลาด สามารถที่จะนําไปใชไดตอไปในการวางแผนเพื่อการแขงขันในอนาคตไดตอไป 
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ขอจํากัดของการศึกษา 
 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีเวลาในการศึกษาทีจํ่ากัด ทําใหการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหมี
จํากัด การไดซ่ึงขอมูลบางตัวเปนไปไดอยาก ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษาครั้งน้ี 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 
 ในการศึกษาครั้งตอไปองคกรควรศึกษา และ วิเคราะหการลงทุน ในเรื่องของการ
วางแผนเกี่ยวกับธุรกิจใหม (Planning New Business) โดยศึกษาในเรื่องของการเติบโตจาก
การรวมตัว (Integrative Growth) ทั้งการรวมตัวแบบถอยหลัง (Backward Integration) และ 
การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) ดังตอไปน้ี 
 
การรวมตวัแบบถอยหลัง (Backward Integration)  
 โดยการศึกษาในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกมันสําปะหลัง เพ่ือใหได
ตนทุนวัตถุดิบที่ต่ําในการปอนวัตถุดิบใหกับธุรกิจขององคกร โดยการศึกษา ราคาที่ดิน 
แหลงที่นิยมปลูก แนวโนมของผลผลิตหัวมันสําปะหลัง ราคาในการซื้อขาย เพ่ือวิเคราะห
โอกาส และ ความเสี่ยงในการลงทุน และ การทํา Farm Contract กับเกษตรกรใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อจะไดวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตในอัตราที่ต่ํา  
 
การรวมตวัไปขางหนา (Forward Integration) 
 โดยการลงทุนเพ่ิมในสวนการเพิ่มคุณคาในสินคา (Value Added) ในเรื่องของ
อุตสาหกรรมที่นําแปงมันสําปะหลังไปใชในกระบวนการผลิตวา อุตสาหกรรมใดมีแนวโนมมี
การเติบโตของตลาดเปนอยางไร เชน อุตสาหกรรมกระดาษ ที่มีแนวโนมในการเติบโตของ
ตลาดที่สูง และ การนําแปงไปใชในการกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก โดยศึกษาในเรื่อง
ของโอกาสในการลงทุนเอง (Direct Investment) หรือ การรวมลงทุน (Joint Venture) วาจะ
คุมคากับการลงทุนไหม ความเสี่ยงเปนอยางไร มีโอกาสมากนอยเปนอยางไร  
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ภาคผนวก ก 
กระบวนการของแปงมันสําปะหลัง 

 
แปงมันสําปะหลัง (cassava flour หรือ tapioca flour) คือ ผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ได

จากการนําหัวมันสําปะหลังสดไปลางทําความสะอาด แยกเอาดินหรือสิ่งสกปรกออก แลวนําไป
ขูดเปลือกออกพรอมกับสับใหมีขนาดเล็กลง  จากนั้นนําไปบดยอยพรอมทั้งแยกเอากากมัน
สําปะหลังและน้ําแปงออกจากกัน สวนกากมันสําปะหลัง (cassava meal หรือ cassava waste) 
จะถูกแยกออกไปตากใหแหง เพ่ือนําไปจําหนายเปนกากมันสําปะหลังหรือนําไปใชผสมกับมัน
เสนเพ่ืออัดเปนมันเม็ดอีกครั้งหนึ่ง นํ้าแปงที่ถูกแยกออกมาจะถูกสงไปฟอกดวยไอกํามะถัน  
เพ่ือขจัดยางและฟอกสีใหขาวสะอาดขึ้น จากนั้นจะถูกสงตอไปทําใหแหงเพ่ือไดแปงมัน
สําปะหลังออกมา การทําใหแหงมีทั้งการใชวิธีการสลัด (centrifuge) และการอบดวยความรอน 
หัวมันสําปะหลังสดหนัก 1 กิโลกรัม ผลิตเปนแปงมันสําปะหลังได 0.20 กิโลกรัม และไดกากมัน
สําปะหลังประมาณ 0.04-0.09 กิโลกรัม 
 จากแปงมันสําปะหลัง สามารถนําไปผลิตเปนแปงแปรรูป (modified starch) ชนิดตาง 
ๆ ซ่ึงมีความสําคัญทางอุตสาหกรรมอาหาร ยา ตลอดจนสิ่งพิมพ หรือกาว และคาดวาแปงแปร
รูปจากมันสําปะหลังจะมีบทบาทตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  
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ภาคผนวก ข 
กราฟแสดงสดัสวนแหลงผลิตมันสําปะหลังของไทยในป 2547 รายภาค และ รายจังหวัด 
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ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตตอไรของไทยตั้งแตป 2538-2548 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงตนทุนการผลิตแปงมันสําปะหลัง 
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ภาคผนวก จ 
ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารบริษัท อ. แปงมันไทย จํากัด 

 
1. บทสัมภาษณกรรมการผูจัดการบริษัท แปงมันไทยจํากัด 
 
ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาผลิตภัณฑขององคกรเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ตอนนี้โรงงานของเรามีระบบในการจัดการคุณภาพ ไมวาจะเปน ISO 9002 
หรือ HACCP ทําใหเราคนของเรามีการปรับปรุงคุณภาพของสินคาไดดีขึ้น ทําใหสินคาเราใน
กลุมอุตสาหกรรมกระดาษ เราสามารถที่จะแขงขันกับคูแขงได แตในเร่ืองของ อุตสาหกรรม
อาหาร เรายังขาดเครื่องไม เครื่องมือ และ บุคลากรดี ทําใหการผลิตยังมีปญหาอยู ลูกคาจะมี
ปญหาบอย  
 
ผูสัมภาษณ : การดําเนินงานขององคกร ประสบกับปญหาและอุปสรรคอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : อยางที่เห็นกันอยูวาตอนนี้วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตมีความผันผวนเปน
อยางมากไมวาจะเปน ราคาน้ํามัน การที่รัฐเขามาแทรกแซงราคามันทําใหราคาหัวมันปรับสูงขึ้น 
อีกทั้งการแข็งคาขึ้นของคาเงินบาท ยังทําใหเราประสบปญหา เพราะถาเราขึ้นราคาสินคาก็รูอยู
วาลูกคาตองมีปญหาแน การกําหนดราคาสินคาเปนไปไดยากตองวิเคราะหในหลายๆสวน ถา
เราไดวิเคราะหเกิดกําหนดราคาในอัตราที่ต่ําไป ถาเกิดวัตถุดิบอยางหัวมันสูงขึ้นเราก็ขาดทุนได  
 
ผูสัมภาษณ : สภาพการแขงขันขององคกรกับคูแขงขันเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ก็สวนใหญในภูมิภาคเอเซีย กลุมลูกคาเราก็จะเปนกลุมกระดาษเสียสวนใหญ 
คูแขงของเรา ก็พวก NSC กับ สงวนวงศ ที่เปนคูแขงเรานะ เพราะเคามีกลุมลูกคาที่อยูใกลเคียง
กับเรา ทําให Agent เราตองพยายามดึงลูกคารายใหญๆไวใหได อยางลูกคา Nine Dragons ที่
อยูเมืองจีน ที่เปนลูกคารายใหญของเราถูกคูแขงบุก เราก็ตองเตรียมรับมือไว ในอุตสาหกรรม
กระดาษ ผมวานาจะแขงขันดานราคาเปนหลัก เพราะคุณภาพของเรากะของคูแขงใกลเคียงกัน 
วัดกันดานราคามากกวา แตในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่เปนลูกคาในประเทศเปนสวนใหญ จะ
เนนเรื่องของคุณภาพมากกวา แตเรายังมีปญหาอยูเพราะแปงอาหารตองควบคุมมากกวากลุม
กระดาษ 
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ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาองคกรมีกลยุทธใดที่จะใชในการแขงขัน 
 
ผูใหสัมภาษณ : นโยบายของเราจะขายผาน Agent เพราะเราจะไดไมตองเสียคาใชจายในการ
ดูแลเอง แลว Agent ที่เราเลือกสวนใหญเคาจะมีทีมงานของเขา ในการเขาไปดูแลลูกคาให
คําปรึกษาในเรื่องของเทคนิคตางๆ ดังน้ันจะเห็นวาเราจะมีตัวแทนที่อยูในประเทศตางๆ ไมวา
จะเปน จีน ญ่ีปุน อินโดนีเซีย หรือแมแตอเมริกา 
 
ผูสัมภาษณ เปาหมายที่จะนําไปสูการเติบโตขององคกรในอนาคตเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : แนนอนในการทําธุรกิจเปาหมายของแตละบริษัท ก็ตองขายแลวมีกําไร ขึ้นอยู
กับวิธีในการปฏิบัติ ถาไดกําไรเราก็จะไดนํากําไรน้ันมาพัฒนาบุคลากร เครื่องจักร ใหเติบโต
ตอไปในอนาคต 
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2. บทสัมภาษณผูจัดการฝายขายตางประเทศ บริษัท แปงมันไทยจํากัด 
 
ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาผลิตภัณฑขององคกรเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : พ่ีวาในอตุสาหกรรมกระดาษเปนทีย่อมรับของลูกคาพอสมควรนะ ดูจากกลุม 
ลูกคาสวนใหญของเราจะเปนลูกคาที่อยูในกลุมกระดาษเสียสวนใหญเกือบรอยละ 80 เปอรเซ็นต 
ของสัดสวนรายไดก็วา จากที่ผานมาเรามีการนําแปงตัวอยางของลกูคาที่ซ้ือกับคูแขงมา 
วิเคราะหคุณสมบัติก็ใกลเคียงกัน แตในอุตสาหกรรมอาหาร เราตองมีทีมงานที่พรอมกวานี้เพ่ือ 
จะพัฒนาหรือลงทุนในแปงชนิดอ่ืนๆ เรายังตองลงทุนอีกมากในการ มีผูเชี่ยวชาญ และ  
เทคโนโลยีที่ดีกวานี ้
 
ผูสัมภาษณ : การดําเนินงานขององคกร ประสบกับปญหาและอุปสรรคอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ตนทุนของสินคาในปจจุบันเพ่ิมขึ้นอยูตลอดเวลา เราจะตองมีการควบคุมใน 
สวนตางๆใหดี เพ่ือที่จะแกไขตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาจะเปนราคาหัวมัน  
ราคาหัวมัน คาขนสงที่ปรับตัวสูง พวกนี้ถือเปนตนทุนที่สําคัญตอตนทุนการผลิตของเรา 
 
ผูสัมภาษณ : สภาพการแขงขันขององคกรกับคูแขงขันเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ปจจุบันมีการแขงขันที่สูงนะ สวนใหญในกลุมลูกคาหลักของเรา จะ Sensitive  
ตอราคามาก เราตองพยายามรักษาลกูคารายใหญๆของเราไว ถาเราเสียไปก็จะมีผลกระทบตอ 
องคกร ดังน้ันเราตองดูปริมาณดวยวาลูกคาเจาไหน ซ้ือเยอะซ้ือนอย ก็ตองมากําหนดอีกที 
 
ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาองคกรมีกลยุทธใดที่จะใชในการแขงขัน 
 
ผูใหสัมภาษณ : พ่ีคิดวาระบบ Supply chain ของบริษัทเราดีกวาของคนอื่นนะ เพราะเรามี
สถานที่ตั้งโรงงานอยูในแหลงเพาะปลูกหัวมัน ทําใหการผลิตตอเน่ือง แลวเรายังมีโกดังอยูที่
ลาดกระบังเพ่ือเปนศูนยกระจายสินคา ตรงนั้นเราก็พยายามจะไมเก็บสินคา เม่ือเราขนไปก็ขึ้น
รถหัวลากเลย ไมตองมาเสียคาเก็บสินคา อีกทั้งยังใกลสถานที่คืนตูดวย ทําใหเรา Save Cost 
คาขนสงไปไดอีกดวย แลวของเราขายผาน agent แลวคอยไปกระจายสินคาใหกับลูกคาอีกที 
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ผูสัมภาษณ เปาหมายที่จะนําไปสูการเติบโตขององคกรในอนาคตเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : พ่ีวาถาเราสามารถควบคุมทุกๆสวนใหมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนฝายผลิต 
ฝายขาย ฝายจัดซื้อ และ ฝายอ่ืนๆ ไดจะทําใหลดตนทุนไปไดเยอะ ถาเราจัดการระบบของเรา
ใหดี แนนอนองคกรเราก็จะมีประสิทธิภาพ ทั้งดานราคา และ คุณภาพ ลูกคาก็เกิดความพึง
พอใจ 
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3. บทสัมภาษณผูจัดการฝายขายในประเทศ บริษัท แปงมันไทยจํากัด 
 
ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาผลิตภัณฑขององคกรเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ยังตองปรับปรุงในดานคุณภาพของแปงอาหารอยู เพราะเรายังมีปญหาในการ
ควบคุม คุณภาพที่ดีพอ การควบคุมมันยาก อีกอยางบุคลากรของเรายังไมพรอม พ่ีวาตองหา
คนที่มีความเชี่ยวชาญ มาดูแลระบบของที่โรงงานเรา จะทําใหเราแกไขปญหาไดมาก 
 
ผูสัมภาษณ : การดําเนินงานขององคกร ประสบกับปญหาและอุปสรรคอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ผลิตภัณฑเรายังยังไมมีความหลายหลายมากนัก เรายังตองมีการพัฒนา R&D 
อีกมาก เพ่ือเจาะกลุมลูกคา การพัฒนาของเรายังไมไดตอบสนองความตองการของลูกคา
เทาที่ควร 
 
ผูสัมภาษณ : สภาพการแขงขันขององคกรกับคูแขงขันเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : คูแขงในประเทศเรามีอยูหลายรายมาก ตลาดคงอยูที่เทานี้แหละ คูแขงเยอะ
ลูกคาก็มีทางเลือกเยอะ ถาเราสามารถสรางความแตกตางได มันจะเปนที่นาสนใจของลูกคาได  
 
ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาองคกรมีกลยุทธใดที่จะใชในการแขงขัน 
 
ผูใหสัมภาษณ :  องคกรเรามีแหลงที่ตั้งที่ไดเปรียบคูแขงอยู ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ
ของเรามีมาก เพราะที่โรงงานเรามีการซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรเปนเงินสด และ การกําหนด
ราคาหนาโรงงาน ทําใหเปนที่ดึงดูดใจของเกษตรกรในการสงวัตถุดิบใหกับโรงงานเรา 
 
ผูสัมภาษณ เปาหมายที่จะนําไปสูการเติบโตขององคกรในอนาคตเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : การเพิ่มสายการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมใหม ที่นําแปงไปเปนวัตถุดิบ ในการ
ผลิต จะทําใหองคกรมีสินคาที่หลายหลาย ทําใหเราสามารถหาตลาด หรือ เจาะกลุมเปาหมาย
ใหมไดมากขึ้นอีกดวย 
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4. บทสัมภาษณผูจัดการฝายวางแผนการผลิตของ บริษัท แปงมันไทยจํากัด 
 
ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาผลิตภัณฑขององคกรเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ในแปง Cationic หรือ Amphotiric ที่ใชในกลุมกระดาษเราสามารถผลิตได
ตามที่ลูกคาตองการนะ ลูกคาบางรายมีการกําหนด spec มาเราสามารถ ควบคุมไดตามที่ลูกคา
ตองการ แตในประเภทอาหาร แปง Food เรายังตองมีการควบคุมที่ตองเขมงวดกวานี้ เพราะ 
ถาเกิดควบคุมไมดี การสูญเสียก็จะเกิดขึ้นได 
 
ผูสัมภาษณ : การดําเนินงานขององคกร ประสบกับปญหาและอุปสรรคอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : การประสานขององคกรเรายังมีปญหา การแบงงานในสวนตางๆยังไม
ประสานงานกันเทาที่ควร บางครั้งวางแผนการผลิตที่จะจัดสง แตเม่ือมาเช็คเรื่องถุงกับ ไม
เปนไปตามที่อยูใน Stock หรือ บางทีมีแปงอยูใน Stock พอฝายขายเปด Order มากับไมมี
สินคาใน Stock ก็มี ทําใหตองแกปญหาอยูตลอดเวลา 
 
ผูสัมภาษณ : สภาพการแขงขันขององคกรกับคูแขงขันเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : จากการที่ฝายขายของเรามีการให agent เราเอาสินคาของคูแขงมา 
เปรียบเทียบ spec กัน พ่ีวาสินคาเราก็อยูในระดับเดียวกันนะ แตเราอาจจะตองมาปรับ spec 
บางตัวใหใกลเคียงกับคูแขงที่เปนลูกคาในกลุมกระดาษนะ ในกลุมอาหารเรายังสูคูแขงไมคอยได 
มันตองควบคุมเปนอยางดี 
 
ผูสัมภาษณ : ทานคิดวาองคกรมีกลยุทธใดที่จะใชในการแขงขัน 
 
ผูใหสัมภาษณ : การมีแหลงที่ตั้งใกลกับแหลงวัตถุดิบ ทําใหโรงงานมีวัตถุดิบที่เพียงพอตอใน
กระบวนการผลิต ทําใหเพียงพอตอการรองรับคําสั่งซ้ือ 
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ผูสัมภาษณ เปาหมายที่จะนําไปสูการเติบโตขององคกรในอนาคตเปนอยางไร 
 
ผูใหสัมภาษณ : ถาสามารถควบคุมการผลิตของเราใหมีการสูญเสียที่นอยลงได และ ตอง
ควบคุมคุณภาพใหดีอยูตลอดเวลา ถือวาเปนเปาหมายที่จะทําใหองคประสบผลสําเร็จได 
 



ประวัติผูศึกษา 
 
 นาย รุงโรจน กีรติพลกุล เกิดเม่ือวันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. 2521 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย รามคําแหง คณะ รัฐศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ เม่ือปการศึกษา 
2542 และ ไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หอการคาไทย เม่ือปการศึกษา 2548 เร่ิมเขาทํางานที่
บริษัท แกรนดเวิลด จํากัด เม่ือป พ.ศ. 2543 - 2547 และ เม่ือ ตุลาคม พ.ศ. 2548 ไดมีโอกาส
เขาทํางานในตําแหนง Export Document Officer ที่บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด จนถึง
ปจจุบัน 
 




