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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่ อ เพิ่มผล

ประกอบการกรณีศกึษาบรษิทั จดี ีฟู้ด จํากดั  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัญหา สาเหตุของ

ปัญหาทีท่ําใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ ขาดทุน รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร  พรอ้ม

ทัง้การกําหนดกลยุทธใ์นการแกไ้ขปัญหา ซึง่เป็นกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการแขง่ขนัของบรษิทัฯ  โดยใน

การศึกษาดงักล่าวได้ใช้ระเบียบวธิกีารศึกษาคอื การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมแิละขอ้มูลปฐมภูม ิ 

สําหรบัข้อมูลปฐมภูมิ ได้ทําการสมัภาษณ์ผู้บรหิารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ผูอ้ํานวยการฝ่ายจดัซื้อ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี(2 คน)  ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ (2 คน)  ผูจ้ดัการฝ่าย

ธุรการโรงงาน  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์และ 

ประกนัคุณภาพ  รวมทัง้สิน้ 8 คน  สว่นขอ้มลูทุตยิภมูนิัน้ ผูศ้กึษาไดท้าํการศกึษาจากขอ้มลูทาง

การเงนิของบรษิทั รวมถงึประวตัคิวามเป็นมา เพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะหห์าสาเหตุของ

ปัญหา  จากนัน้ทาํการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จากตําราวชิาการเพื่อกําหนดกล

ยุทธ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยการนําแนวคิด องค์ความรู้ทาง

ทฤษฎีกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) การวเิคราะห์ความ

ได้เปรยีบเชิงแข่งขนัโดยใช้แนวคิดทฤษฎีความได้เปรยีบเชิงแข่งขนัของ Michael E. Porter  

(Five Forces Model) ทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การจดัการเชงิกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ 

(Business Level Strategy) และ การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ (The Decision Stage) มาใช้ใน

การศกึษา 

จากการศึกษา ทําใหท้ราบถึงสาเหตุที่ทําใหเ้กดิปัญหาผลประกอบการขาดทุนขึน้อนั

เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการซึง่สะสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่สาเหตุประเดน็สาํคญัคอื

การดําเนินกลยุทธ์ในช่วงเริม่ต้นของการก่อตัง้บรษิัท ซึ่งทําให้มคี่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรบัที่ได ้ 

แมว้่าบรษิทัจะมกีารเปลีย่นแปลงกลยุทธโ์ดยพยายามลดค่าใชจ้่ายลง  แต่กไ็ม่สามารถทําใหผ้ล



 

ประกอบการของบรษิัทดีขึ้นได้ และยงัคงเป็นผลต่อเน่ืองในปีต่อๆ มา เน่ืองจากปัญหาอื่นๆ   

ได้แก่ การขาดระบบในการบรหิารจดัการที่ดที ัง้ทางด้านวตัถุดบิ  การผลติ  การขาย รวมถึง

โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมยงัไม่ได้รบัการแก้ไข  ทําให้การศึกษาในครัง้น้ี  ผู้ศึกษาได้มุ่ง

ประเดน็ในการกําหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสม เพื่อเพิม่ผลประกอบการใหก้บับรษิทั  โดยกลยุทธ์ที่

กําหนดมี 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้ Stable Strategy ซึ่งเป็นกลยุทธ์คงที ่ 

เน่ืองจากบริษัทมีเงนิทุนจํากัดในการดําเนินการ  จึงต้องใช้การลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ  

รวมทัง้เพิ่มยอดขายโดยอาศยัการจดัการทรพัยากรที่มอียู่ให้มปีระสทิธิภาพมากที่สุด มกีาร

ขยายตลาดลูกค้าภายนอกเพิ่มขึ้น (ในลกัษณะการรบัจ้างผลิต) นอกเหนือจากลูกค้าภายใน 

(บรษิทัในเครอื)   สาํหรบั กลยุทธ์ระดบัธรุกิจ ใช ้Differentiation หรอืการสรา้งความแตกต่าง  

เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัและสรา้งโอกาสในระดบัธุรกจิ เน่ืองจากบรษิทั จดี ีฟู้ด 

จํากดัมปีระสบการณ์และความชํานาญในการสรา้งสนิคา้ทีม่คีุณภาพสูง ทัง้วตัถุดบิและสูตรทีม่ ี

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ  โดยเสรมินวตักรรมด้านผลติภณัฑ์เพื่อลูกคา้หลากหลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่  ผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่พื่อสุขภาพ การยดือายุผลติภณัฑเ์พื่อเพิม่ระยะเวลาในการจําหน่าย

หรอืปรบัปรุงคุณภาพ  การปรบัปรุงกระบวนการผลติเพื่อพฒันาคุณภาพสนิค้าและลดต้นทุน

การผลติลง     ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทัจะตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ใหโ้ดดเดน่กวา่คู่แขง่ มกีาร

วางตําแหน่งผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัดว้ย  จงึจะทําใหเ้กดิการพฒันา

องคก์รในลกัษณะทีเ่ตบิโตรว่มกนั   สุดทา้ยคอื กลยุทธร์ะดบัหน้าท่ี  มกีารนําหลกัการห่วงโซ่

คุณคา่หรอื Value Chain มาใชใ้นแต่ละกจิกรรมในองคก์ร ตัง้แต่การวางแผนการผลติเพือ่ใหเ้กดิ

ต้นทุนการเกบ็วตัถุดบิ/สนิคา้ หรอื inventory ตํ่าที่สุด แต่ไม่ใหเ้กดิการขาดสต็อกของสนิคา้ มี

การกําหนดช่วงเวลาในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  ปรมิาณสนิค้าที่ผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับ

แรงงานที่ม ี ลําดบัก่อน-หลงัในการผลติเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด และลดของเสยีใหม้าก

ทีสุ่ด  การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์นเชงิรุกและพฒันาระบบคุณภาพและความปลอดภยัของ

อาหารใหด้ยีิง่ขึน้ เช่นมกีารนําระบบ HACCP , ISO 9000 หรอื ISO 22000 เขา้มาใชเ้พื่อสรา้ง

ความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้โดยเฉพาะลกูคา้ภายนอก  การจดัทาํระบบบญัชทีีม่ปีระสทิธภิาพ ทนัต่อ

เหตุการณ์  การบรหิารการเงนิที่ดเีพื่อเพิม่สภาพคล่องใหก้บับรษิทั  การประสานงานระหว่าง

หน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพและมรีะบบ  ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่สําคญัในการสรา้งคุณค่าใหก้บั
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ภาพรวมขององคก์ร และ ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

ประวติัความเป็นมา 

บรษิทั จดี ีฟู้ด จํากดั เริม่ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2542  ดว้ยทุนจดทะเบยีน 

30 ล้านบาท  มีวตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นโรงงานผลิตและจําหน่าย

ผลติภณัฑอ์าหารประเภทเบเกอรแีช่แขง็ (Frozen Dough)  และแป้งผสมสําเรจ็รูป (Premixes) 

ให้กบับรษิัทในเครอืเดียวกันอีก 2 บรษิัท  ซึ่งดําเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม   และ

จําหน่ายในกับลูกค้าภายนอกด้วย ในสูตรที่แตกต่างกัน แต่ต่อมาได้ทําการยกเลิกลูกค้า

ภายนอกทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2548  คงเหลอืเพยีงการผลติและจําหน่ายใหเ้ฉพาะบรษิทัในเครอื

เท่านัน้  โดยการจําหน่ายเป็นไปในลกัษณะขายส่ง  มีการคิดกําไรบวกเพิ่ม (markup) จาก

ต้นทุนเพียงเล็กน้อย (คิดราคาแบบ Transfer cost)   ปัจจุบัน การผลิตของบริษัทฯ อยู่ใน

รปูแบบของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 9 ไร ่2 งาน 57 ตารางวา  แบ่งเป็น

พืน้ทีใ่นการผลติ 2,188 ตารางเมตร  พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ 2,100 ตารางเมตร  มสีถานทีต่ัง้อยูภ่ายใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู  จงัหวดัสมุทรปราการ  มพีนักงานทัง้สิน้ 93 คน  มกีารผลติเพยีงกะ

เดยีว ปริมาณการผลิตต่อปีประมาณ  3,436  ตนั (คดิเป็นผลติภณัฑ์เบเกอรแีช่แขง็  2,428  

ตนั และ แป้งผสมสําเรจ็รูป  1,008  ตนั)    คดิเป็นมูลค่าทัง้สิ้น  66  ล้านบาทต่อปี (คดิเป็น

ผลติภณัฑเ์บเกอรีแ่ช่แขง็  33  ลา้นบาท และ แป้งผสมสําเรจ็รปู   33  ลา้นบาท)   ทางโรงงาน 

ไดร้บัการรบัรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) หรอืหลกัเกณฑแ์ละการจดัการที่

ดใีนการผลติอาหาร ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และอยู่ในระหว่างการรบัรองระบบ 

GMP ตามมาตรฐาน Codex  การจดัทาํระบบ HACCP  

บรษิทัมผีลติภณัฑท์ีส่รา้งยอดขายแสดงดงัตารางและกราฟ 
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ประเภทเบเกอรีแช่แขง็ 

ตารางที ่1  แสดงปรมิาณยอดขายเฉลีย่ต่อปีของผลติภณัฑห์มวดเบเกอรแีชแ่ขง็ 

  

ผลิตภณัฑ ์ ยอดขายต่อปี (บาท) 

ครวัซองท ์(Croissants) 12,373,411.08 

ขนมปัง (Breads) 5,399,870.16 

มฟัฟิน/บราวน่ี (Muffins/Brownie) 4,721,183.28 

คุกกี ้(Cookies) 4,589,320.08 

เบเกิล้ (Bagels) 2,208,254.16 

เดนิช/โรล (Danish/Rolls) 1,519,719.72 

สโคน (Scones) 483,375.12 

ไสข้นม (Fillings) 802,410.96 

อื่นๆ (Others) 737,275.92 

รวม 32,834,820.48 

 

Bread
16%

Muffin/Brownie
14%

Filling
2%

Scone
1%

Roll
5%Bagel

7%

Croissants
39%

Cookies
14%

Others
2% Croissants

Bread
Muffin/Brownie
Cookies
Bagel
Roll
Scone
Filling
Others

 
 

รปูที ่1  กราฟแสดงสดัสว่นยอดขายผลติภณัฑเ์บเกอรแีชแ่ขง็ของ บ. จดี ีฟู้ด จาํกดั 
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ประเภทแป้งผสมสาํเรจ็รปู 

ตารางที ่2  แสดงปรมิาณยอดขายผลติภณัฑแ์ป้งผสมสาํเรจ็รปูต่อปี 

ผลิตภณัฑ ์ ยอดขายต่อปี (บาท) 

แป้งยสีตโ์ดนทั (Yeast Donut) 12,602,145.00 

แป้งชอ็กโกแลตโดนทั (Choc Cake Donut) 8,517,306.00 

น้ําตาลเคลอืบผวิขนม (Honey Dip Sugar) 3,161,637.00 

แป้งเคก้โดนทั (Cake Donut) 3,157,920.00 

แป้งเฟรนช ์(French Cruller) 1,734,925.68 

น้ําตาลไอซิง่ (Icing) 1,092,285.00 

น้ําตาลคลุก (Sugar Donut) 1,055,250.00 

แป้งบตัเตอรม์ลิค ์(Buttermilk) 916,261.56 

ฟรอสติง้วานิลลา (Vanilla Frosting) 536,403.00 

รวม 32,774,133.24 

 

Choc Cake Donut
26%

Cake Donut
10%

Buttermilk
3%

Icing
3%

Sugar Donut
3%

Vanilla Frosting
2%

French Cruller
5%

Yeast Donut
38%

Honey Dip Sugar
10%

Yeast Donut
Choc Cake Donut
Cake Donut
Buttermilk
French Cruller
Icing
Sugar Donut
Vanilla Frosting
Honey Dip Sugar

 
 

รปูที ่2  กราฟแสดงสดัสว่นยอดขายผลติภณัฑแ์ป้งผสมสาํเรจ็รปูของ บ. จดี ีฟู้ด จาํกดั 

คดิเป็นสดัสว่นระหวา่ง 2 สายการผลติ = 1 : 1 (อยา่งละ 50%) 



4 

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั ครวัซองท์   แป้งยสีต์โดนัท และ แป้งช็อกโกแลตโดนัท  คิด

เป็นสดัส่วนของแต่ละสายการผลติเท่ากบั  39 %  38 % และ 26 %  ตามลําดบั  หรอื เท่ากบั 

19.5 %  19 % และ 13 %  ตามลาํดบั ของผลติภณัฑร์วมในบรษิทั    สว่นผลิตภณัฑร์องไดแ้ก่  

ขนมปัง  มฟัฟิน/บราวน่ี  คุกกี้ และ แป้งเค้กโดนัท  คิดเป็นสดัส่วนของแต่ละสายการผลิต

เท่ากับ  16 %  14%  14 %  และ 10 %  ตามลําดบั หรอืเท่ากับ 8 %  7 %  7 % และ 5 %  

ตามลาํดบั ของผลติภณัฑร์วมในบรษิทั 

บริการอ่ืนๆ  

- บรกิารคลงัสนิคา้และการจดัส่งใหก้บัสาขาต่างๆ ของบรษิทัในเครอื  โดยใชส้ถานที่

บรเิวณเดยีวกบัโรงงานผลติ (แยกอาคารกนั) ในการจดัเก็บสนิค้าอื่นๆ ที่ใช้ภายใน

รา้น ทัง้วตัถุดบิอาหาร (ของแห้ง เก็บที่อุณหภูมหิ้อง) และบรรจุภณัฑ์ต่างๆ  โดยมี

การคดิคา่บรกิารเป็นรายไดก้ลบัมายงัโรงงาน 

- บรกิารซ่อมบํารุงวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชภ้ายในรา้น รวมถงึอาคารสถานทีข่องสาขาหน้ารา้น  

ซึง่มกีารคดิคา่บรกิารกลบัมาเป็นรายไดเ้ขา้โรงงานเชน่กนั 

  

โครงสร้างองคก์รของบริษทั จีดี ฟู้ด จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3  แผนภมูแิสดงโครงสรา้งขององคก์รของ บ. จดี ีฟู้ด จาํกดั 

 

จะเหน็ไดว้่าขนาดขององคก์รค่อนขา้งเลก็  แต่ละฝ่ายจะขึน้ตรงต่อกรรมการบรหิาร (Managing 

Director) ของกลุ่มบรษิัท ภายในองค์กรจะประกอบด้วยฝ่าย (Department) ทัง้หมด 5 ฝ่าย

ดว้ยกนั  ไดแ้ก่ 

Managing Director 

Factory Admin. Dept. 

(23  คน) 

Production Frozen 

 Dough Dept. (35   คน) 

Production Premixes 

Dept. (14   คน) 

 

R&D/QA Dept. 

( 9   คน) 

Maintenance Dept. 

(12   คน) 

Personnel 

 

Ware 

House 

 

Planning 

 

Product-

ion 

 

R&D 

 

QA 
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1. ฝ่ายธุรการโรงงาน  ดูแล 2 แผนกดว้ยกนัคอื แผนกบุคคลและธุรการ  และ แผนก

คลงัสนิค้า ทัง้คลงัสนิค้าที่เป็นวตัถุดบิสําหรบัจดัส่งหน้ารา้น และ สนิค้าสําเรจ็รูปที่

ผลติในโรงงาน 

2. ฝ่ายผลิตสินค้าแช่แขง็  ดแูล 2 แผนกดว้ยกนัคอื  

- แผนกวางแผนการผลติ ซึง่รบัผดิชอบในการวางแผนงานในแต่ละวนัใหก้บัฝ่ายผลติ 

, ออกใบแจ้งความต้องการวตัถุดิบไปยงัฝ่ายจดัซื้อ  นอกจากน้ียงัรบัผิดชอบจดัทํา

ตน้ทุนมาตรฐานส่วน labor cost , overhead ต่างๆ  โดยรบัขอ้มลูต้นทุนมาตรฐานจาก 

R&D 

- แผนกผลติสนิคา้แช่แขง็  รบัผดิชอบในการผลติสนิคา้ใหต้รงตามใบงานจากแผนก

วางแผนการผลติ 

3. ฝ่ายผลิตแป้ง Premix  ดูแลแผนกผลติแป้งผสมสําเรจ็รูป  ไม่มแีผนกวางแผนการ

ผลิต เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช้ไม่ซับซ้อนมากนัก  มีอายุผลิตภัณฑ์ค่อนข้างนาน 

กระบวนการผลติไม่แตกต่างกนัมาก รวมทัง้ความหลากหลายของสนิคา้มไีม่มาก จงึ

ไมจ่าํเป็นตอ้งแยกแผนกวางแผนการผลติออกมา 

4. ฝ่าย R&D/QA  ดแูล 2 แผนกดว้ยกนัคอื  

- แผนก R&D ทําหน้าทีป่ระสานงานกบัฝ่ายการตลาดของบรษิทัในเครอื ในการวจิยั

และพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในแต่ละปี  ปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ และทดสอบวตัถุดิบ

ทดแทน นอกจากน้ียงัรบัผดิชอบจดัทําต้นทุนมาตรฐานเฉพาะส่วนวตัถุดิบ ในทุก

ผลติภณัฑ ์

- แผนก QA รบัผดิชอบดา้นคุณภาพตัง้แต่วตัถุดบิจนถงึผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูทีส่ง่ไปยงั

ลกูคา้ 

5. ฝ่ายซ่อมบาํรุง  ดูแลรบัผดิชอบงานซ่อมบํารุง  วางแผนการบํารุงรกัษาเครื่องจกัร  

อุปกรณ์ ในโรงงาน นอกจากน้ี ยงับรกิารใหก้บัรา้นสาขาของบรษิทัในเครอือกีดว้ย 

 

 ทัง้น้ีองคก์รภายในบรษิทัจะไมม่ฝ่ีายจดัซือ้ และ ฝ่ายบญัช ี เน่ืองจากเป็นฝ่ายสนบัสนุน

ส่วนกลาง (Corporate) ของทัง้ 3 บรษิัท  ซึ่งจะประจําอยู่ที่สํานักงานใหญ่ ในสถานที่เดยีวกบั

บรษิทัอกี 2 บรษิทัในเครอื 

 

สภาพการแข่งขนั  

 ปัจจุบนัตลาดเบเกอร ีจดัไดว้่ามกีารแขง่ขนัทีค่่อนขา้งรุนแรง และยงัคงไดร้บัความนิยม

อย่างสงูจากผูบ้รโิภค มมีลูค่ารวมกว่า 6,500 ลา้นบาท  และมอีตัราการเตบิโตประมาณ  10 %  



6 

โดยผูป้ระกอบการมตีัง้แต่ระดบัทีผ่ลติเพื่อขายตามชุมชนไปจนถงึระดบัอุตสาหกรรม  ซึง่ถ้าจะ

มองภาพรวมของตลาดเบเกอรแีล้ว จะสามารถจําแนกออกได้เป็น 4 กลุ่มหลกั ตามลกัษณะ

ผลติภณัฑ ์ ราคา และ สถานที ่(Product , Price และ Place) ไดแ้ก่ 

1. ระดบับน หรอื Super Premium Bakery  เป็นกลุ่มที่จําหน่ายในโรงแรมระดบั 5 ดาว 

รวมถงึ Inhouse Bakery ของภตัตาคารและรา้นอาหารทีจ่บักลุ่มลูกคา้ระดบั High-End 

ทีม่อีาํนาจในการจบัจา่ยใชส้อยสงู  ดงันัน้ราคาของสนิคา้จะอยูใ่นระดบัทีส่งู 

2. ระดบั Premium  เป็นเบเกอรทีี่ผลติในรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งราคาจะอยู่ใน

ระดบัปานกลาง-สงู และม ีBrand Name ในตลาด มทีัง้จาํหน่ายในรา้นสาขาของตนเอง

และตามศนูยก์ารคา้  Modern Trade ต่างๆ 

3. ระดบักลาง  ส่วนมากจะผลติในรูปแบบโรงงานเช่นกนั  ตัง้แต่โรงงานขนาดใหญ่จนถงึ

ระดบั SME  ราคาจะอยูใ่นระดบัปานกลาง-ตํ่า  มชี่องทางจาํหน่ายตาม  Modern Trade  

ปัม๊น้ํามนั  รา้นสะดวกซือ้ต่างๆ หรอื รา้นของตนเอง 

4. กลุ่ม House Brand Bakery  จะเน้นเจาะกลุ่มผูม้รีายไดค้่อนขา้งตํ่า แต่มฐีานลูกคา้มาก

ทีส่ดุ เชน่ เบเกอรทีี ่Modern Trade ต่างๆ เป็นผูผ้ลติเอง  

สําหรบัการแข่งขนัในตลาดระดับ Super Premium เป็นการแข่งขนัที่ไม่รุนแรงมากนัก 

เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นรสนิยม และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (brand loyalty) ของผูบ้รโิภคเป็น

จุดขายมากกว่าอย่างอื่นในตลาดน้ี ผูผ้ลติเองจงึยงัคงใหค้วามสําคญัและพถิพีถินัในการผลติที่

เน้นรสชาตเิพราะถอืวา่เป็นจุดขายและเป็นแบรนดเ์ฉพาะของรา้น หรอืโรงแรม ซึง่แต่ละแหง่กจ็ะ

มสีตูรทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  มคีวามพรอ้มและไดเ้ปรยีบทางดา้นสถานทีผ่ลติ อุปกรณ์ และสถานที่

จดัจาํหน่ายซึง่มคีวามหรหูรา สอดคลอ้งกบัรสนิยมการบรโิภคของลกูคา้กลุ่มน้ี 

สําหรบัการแข่งขนัในตลาดระดบั Premium  เป็นการแข่งขนัในตลาดที่รุนแรงมาก โดยมี

ปัจจยัสาํคญัในการแขง่ขนัคอื 1. การควบคุมต้นทุน  2. การสรา้งความจงรกัภกัด ีและ  3. ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย เชน่ สถานทีท่ีเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดส้ะดวก ไมว่า่จะเป็นหา้งสรรพสนิคา้  แหล่ง

ชุมชน  สถานศกึษา สถานทีท่าํงาน (office building) ต่างๆ  ซึง่มผีลต่อตน้ทุนการผลติโดยตรง  

ดงันัน้ เพื่อทีจ่ะอยู่รอดในกระแสการแขง่ขนั และปัจจยัดา้นต้นทุน  ผูป้ระกอบการจะต้องมกีาร

พฒันาตนเองในมติต่ิางๆ อาท ิการสรา้งระบบบรหิาร  การจดัการที่ด ี หรอืแมแ้ต่การควบคุม

คุณภาพการผลติ  การตลาดที่ตอบสนองผูบ้รโิภคในแบบต่างๆ  การแตกไลน์ผลติภณัฑใ์หม่ๆ 

ตลอดเวลา  การสรา้งรูปแบบการนําเสนอ  การสรา้งฐานการตลาด และที่สําคญัคอืการสรา้ง

ความภกัดต่ีอสนิคา้ (brand loyalty)  รวมทัง้ปัจจยัทางดา้นองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ เพื่อให้

ยนืหยดัและสามารถแข่งขนัได ้เพราะตลาดระดบัน้ีเป็นตลาดที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง (highly 
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sensitive market)  ตลาดระดบัน้ีไดแ้ก่ เอสแอนดพ์ ี กาโตเ้ฮาส ์ ยามาซาก ิ อนิแอนดเ์อาท ์เป็น

ตน้ (บรษิทัฯ จดี ีฟู้ด และบรษิทัในเครอืจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีเชน่กนั) 

ส่วนตลาดระดบักลางจะเน้นเรื่องของการลดต้นทุนเป็นอนัดบัแรกและการจดัจําหน่ายให้

ได้มากที่สุด อาทเิช่น ฟารม์เฮาส์  การด์เีนีย  ซึ่งในปัจจุบนัน้ีจะสงัเกตได้ว่ามกีารนําสนิค้าไป

กระจายตาม bakery outlet ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นสะดวกซื้อ หรอืตาม modern trade ต่างๆ  

ซึ่งจําเป็นต้องมโีรงงานผลติทีอ่าศยัเทคโนโลยใีนการผลติทีส่งู เพื่อใหท้นักบัความต้องการของ

ตลาด  ดงันัน้จงึมกีารลงทุนในด้านวสัดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้าน

สขุอนามยัอาหาร  การแขง่ขนัในตลาดระดบัน้ีประกอบดว้ยผูป้ระกอบการทัง้รายใหญ่ รายกลาง

และรายย่อย (SME)  แต่ส่วนแบ่งการตลาดเป็นของแบรนด์ใหญ่ๆ ไม่กี่แบรนด์  นอกจากน้ี

ผูป้ระกอบการในระดบัน้ียงัน่าจะมโีอกาสขยายสายการผลติและชอ่งทางการจดัจาํหน่ายไดก้วา้ง

และหลากหลายขึน้เพื่อชงิขยายฐานการตลาดไปสู่ผูบ้รโิภคในตลาดใหม่ๆ เช่น การเปิดรา้นเบ

เกอรี่แบรนด์ใหม่ๆ หรอืมกีารลงไปทําตลาดแบบ home catering คอืรบัจดัเลี้ยงนอกสถานที ่ 

จดั coffee break เป็นตน้ 

สําหรบัตลาด House Brand Bakery นัน้  พบว่ามักจะผลิตสินค้าตามกระแสนิยมของ

ผูบ้รโิภค โดยมกีารตามกระแสมากกว่า และเน้นปรมิาณมากกวา่มองทางดา้นคุณภาพเน่ืองจาก

มขีอ้จาํกดัในการตัง้ราคาจาํหน่าย 

ส่วนแบง่ตลาดขององคก์ร 

จะเห็นได้ว่าบรษิัทฯ มีส่วนแบ่งในตลาดเพียงประมาณ 1 % เท่านัน้ (66 ล้านบาท จาก

มูลค่าตลาดรวม 6,500 ล้านบาท) เน่ืองจากตลาดเบเกอรเีป็นตลาดที่มผีู้ผลติเป็นจํานวนมาก 

(monopolistic)  มีการลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงมากนัก  จึงทําให้การเข้ามาสู่ธุรกิจน้ีเป็นไปได้

โดยงา่ย 

 

คู่แข่งขนัหลกัของบริษทั 

หากพจิารณาทางดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละกลุ่มผูบ้รโิภค (end user) แลว้  ผลติภณัฑ์

ของบรษิัทฯ จดัได้ว่าอยู่ในระดบั Premium หรอืกลุ่มที่ 2  โดยคู่แข่งขนัหลกัของบรษิัทได้แก่ 

โรงงานที่มกีารผลติเบเกอรใีนลกัษณะแช่แขง็ ได้แก่ C&W  Folies   S&P  UFM  เป็นต้น  และ

โรงงานผลติแป้งผสมสาํเรจ็รปู ไดแ้ก่ Thai Nissin   Global Food   UFM เป็นตน้  

 

1.2 ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร 

 เดมิทเีมื่อบรษิทั จดี ีฟู้ด เริม่จดัตัง้ขึน้นัน้ ทางบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะผลติสนิคา้เบเกอรี

ป้อนใหก้บับรษิทัฯ ในเครอื ซึง่เป็นรา้นอาหารและเครื่องดื่ม ทีซ่ือ้แฟรนไชสม์าจากต่างประเทศ 
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ก่อนหน้านัน้  ทางบรษิัทในเครอืได้ใช้ outsource ในการผลติสนิค้าให ้หรอื สัง่สนิค้าโดยตรง

จาก Franchiser  ซึ่งทําให้มีต้นทุน Food Cost สูง  ต่อมาเมื่อมีการขยายสาขามากขึ้น ทาง

ผูบ้รหิาร  จงึได้จดัตัง้บรษิัท จดี ีฟู้ด ขึน้ โดยนอกจากมุ่งหวงัให้ผลติสนิค้าให้แล้ว (ในราคาที ่

markup จากตน้ทุนเพยีงเลก็น้อย)  ยงัตอ้งการใหห้าลูกคา้ภายนอกดว้ยเพื่อนํารายไดม้าชดเชย

ตน้ทุนคงทีท่ีเ่กดิขึน้จากการลงทุน เช่น พืน้ทีโ่รงงานทีม่ขีนาดใหญ่ ทาํใหค้่าเช่าพืน้ทีส่งู  ตน้ทุน

บุคลากรระดบับรหิารในฝ่ายต่างๆ   แต่ต่อมากลบัพบว่าทางบรษิทัฯ ขาดสภาพคล่องมากขึน้ 

ประสบภาวะขาดทุน เน่ืองมาจากการดําเนินกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์และการเงนิ

ของบรษิทัซึง่มจีาํกดั (มกีารผลติและจาํหน่ายสนิคา้บางชนิดใหก้บัลกูคา้ภายนอกในลกัษณะการ

ฝากขายในปรมิาณมาก ซึ่งทําใหท้างบรษิัทต้องรบัภาระในส่วนสนิค้าหมดอายุที่ตีคนืกลบัมา  

โดยลกัษณะสนิค้าของบรษิัทเป็นของสด  อายุผลิตภณัฑ์ค่อนข้างสัน้ทําให้มีการตีคืนสนิค้า

กลบัมามาก) และมลีูกคา้บางราย มรีปูแบบการจําหน่ายสนิคา้ทีใ่กลเ้คยีงกบับรษิทัในเครอื  จงึ

ทาํใหบ้รษิทัตอ้งเปลีย่นนโยบายใหมใ่นปีพ.ศ. 2548  โดยการใหบ้รษิทั จดี ีฟู้ด จาํกดั  ทาํหน้าที่

ผลติสนิค้าให้กบับรษิัทในเครอืเท่านัน้  ไม่มกีารจําหน่ายให้กบัลูกค้าภายนอก และมกีารปรบั

โครงสรา้งของบรษิทัใหม่ใหเ้ลก็ลง (ตามโครงสรา้งองคก์รทีแ่สดงในช่วงแรก)  โดยทีไ่ม่ตอ้งการ

ใหบ้รษิทัฯ สรา้งกําไรมากนกั  ตอ้งการเพยีง Break Even หรอืมากกว่าเลก็น้อยเท่านัน้  เพื่อให้

บรษิทัในเครอือกี 2 บรษิทั  สามารถทําไรไดม้ากทีสุ่ด  อยา่งไรกด็ ี ผลประกอบการขององคก์ร

ยงัคงตดิลบอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา (ปี 2546 – 2549) ดงักราฟ 
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รปูที ่4  กราฟแสดงผลประกอบการของ บ. จดี ีฟู้ด จาํกดัระหวา่งปี 2546 - 2548 

 

และในปีพ.ศ. 2549 ผลประกอบการยงัคงตดิลบมาตลอดระยะเวลา 9 เดอืนทีผ่า่นมาดงักราฟรปู

ที ่5 
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รปูที ่5  กราฟแสดงผลประกอบการของ บ. จดี ีฟู้ด จาํกดัในชว่งเดอืน ม.ค. – ก.ย. 2549 

 

เมื่อวเิคราะห์ถึงประเด็นปัญหาหลกัขององค์กร  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ทางด้าน

ต่างๆ มดีงัน้ี 

1.2.1 การเงินและการบญัชี 

- การเงนิขาดสภาพคล่องอยา่งมาก  ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและใชจ้า่ยต่างๆ ทุกดา้น 

- ไมม่กีารวางระบบบญัชตีน้ทุนทีล่ะเอยีดและชดัเจน 

- ไมม่กีารวางแผนงบประมาณและดาํเนินงานตามแผนอยา่งรดักุมและมรีะบบ 

จดัวา่เป็นปัญหาหลกัทีส่าํคญัทีส่ดุทีจ่ะตอ้งรบีแกไ้ขโดยดว่น  สว่นปัญหารองลงมาไดแ้ก่ 

1.2.2 การผลิต 

- การลงทุนทางดา้นเครื่องจกัร ยงัขาดการใหค้วามสําคญัจากผูบ้รหิารระดบัสงู  เครื่องจกัรที่มี

อยู่ค่อนข้างล้าสมยั และมีประสทิธิภาพไม่มากนัก ขาดการบํารุงรกัษา  ทําให้ได้ผลผลิตตํ่า  

คุณภาพสนิคา้ทีไ่ดไ้มค่งที ่ ตน้ทุนสนิคา้ต่อชิน้จงึสงู 

- ปรมิาณการผลติยงัคงตํ่ากว่ากําลงัการผลติที่มอียู่  บางวนัมกีารผลติไม่เต็มกะ ทําใหก้ารใช้

ทรพัยากรการผลติยงัไมเ่ตม็ที ่ มตีน้ทุนคงทีส่งู 

- ระบบการวางแผนการผลติ และ โลจสิตกิส ์(logistics) ยงัไม่สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลไดอ้ย่าง

ทัว่ถงึ 

1.2.3 การตลาดและการขาย (ของบริษทัในเครือ) 

- การตลาด  ยงัดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไวใ้นแต่ละปี  ทําใหไ้ม่สามารถคาดการณ์

วตัถุดบิทีใ่ชแ้ละการจดัเตรยีมกระบวนการผลติล่วงหน้าได ้

- ขาดการประสานงานระหว่างการตลาดและโรงงาน ทางดา้นความสามารถในการใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรทีม่อียูใ่นการผลติและออกผลติภณัฑใ์หม ่ การตดิตามและนําขอ้มลูการขายมาใช้

ใหเ้ป็นประโยชน์ 
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- การวางแผนการขายและประมาณการยอดขาย มกัมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

1.2.4 การจดัซ้ือ 

- ไม่สามารถทําราคาให้ตํ่าลงได้มากนักเน่ืองจากระยะเวลาในการชําระหน้ี (credit term) ที่

คอ่นขา้งยาวจากการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ  อกีทัง้วตัถุดบิบางชนิด มปีรมิาณการสัง่ซือ้ตํ่า  

ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการลดตน้ทุน 

- มกัต้องมกีารเปลี่ยนแปลงแหล่งวตัถุดบิที่ใช้ เน่ืองจากสาเหตุหลายประการได้แก่ วตัถุดบิที่

ตอ้งพึง่พาการนําเขา้จากต่างประเทศบางชนิดเขา้มาไม่ทนัตามกําหนด  บางชนิดหมดก่อนรอบ

นําเขา้ใหม ่จงึทาํใหต้อ้ง Air Freight เขา้มา หรอืผูจ้ดัหาไมส่ามารถจดัหาวตัถุดบิไดท้นั  ไมย่อม

สง่สนิคา้จนกวา่จะชาํระคา่สนิคา้เดมิ   

 

จากการศกึษาปัญหาและลกัษณะปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รขา้งตน้ พบว่าปัญหาตน้

ตอหลกัคอื ปัญหาทางดา้นการเงนิและการบญัช ี ซึง่ทาํใหโ้ยงใยไปยงัปัญหาดา้นอื่นๆ อกีหลาย

ดา้น และมผีลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรมาก หากไม่ไดร้บัการแก้ไขอย่างทนัท่วงท ี 

อาจทาํใหก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ซึง่สง่ผลกระทบต่อบรษิทัในเครอืและเจา้ของกจิการได ้  

 

1.3 ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหา  

จะเหน็ไดว้่า การขาดทุนของบรษิทัเกดิขึน้เป็นจาํนวนมากตดิต่อกนัมาโดยตลอด ทาํให้

เกดิผลกระทบต่อองคก์รในหลายดา้น ไดแ้ก่ 

- เมือ่ขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ทาํใหไ้มส่ามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดเวลา จงึเกดิคา่ใชจ้า่ย

เพิม่ขึน้ ผูข้ายมกีารเพิม่ราคาวตัถุดบิจากการยดืระยะเวลาการชาํระเงนิ ทาํใหต้น้ทุนสนิคา้สงูขึน้  

สนิคา้ขาดส่ง (ผูข้ายไมย่อมสง่สนิคา้) ทําใหเ้สยีโอกาสการขาย  และไม่สามารถขยายฐานลูกคา้

ใหก้วา้งขึน้ รวมถงึการสรา้งความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ต่อตราสนิคา้ 

- จากการจดัทําระบบบัญชีต้นทุนที่ไม่ละเอียดครอบคลุม  มีผลให้การคิดต้นทุนโอน และ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กรไม่ตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารมีการ

พยากรณ์และการควบคุมผดิพลาดทัง้กลุ่มบรษิทัได ้  
- การไม่มกีารวางแผนจดัทํางบประมาณประจําปีอย่างเป็นระบบ  ทําใหก้ารควบคุมค่าใชจ้่าย 

ลาํบากมากขึน้  ขาดการลงทุนในโครงการทีเ่หมาะสม 

- ไมส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติได ้ เน่ืองจากอุปกรณ์เครือ่งจกัรมปีระสทิธภิาพตํ่า  

- ไม่สามารถลดต้นทุนการผลติใหต้ํ่าลงอกีจากการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ได ้

เน่ืองจากปรมิาณการขายมจีาํกดัเฉพาะบรษิทัในเครอื  ซึง่ยงัมปีรมิาณไมม่ากพอ  

- การวางแผนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง  วตัถุดิบเข้าไม่เป็นไปตามที่กําหนดทําให้เกิดต้นทุน

แรงงานทีเ่พิม่ขึน้ 
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1.4 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

4.1 เพือ่ศกึษา วเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์และคน้หาสาเหตุต่างๆ ทีท่าํใหผ้ลประกอบการของบรษิทั 

จดี ีฟู้ด จาํกดั มคีา่ตดิลบ 

4.2 เพื่อกําหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลประกอบการ

เพิม่ขึน้ตามเป้าหมาย โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  สภาวะ

การแข่งขนัในอุตสาหกรรม  การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ รวมถึงขอ้มูลทางดา้นการเงนิ

ประกอบกนั เพือ่ใหท้ราบวา่องคก์รควรมกีารดาํเนินไปในทศิทางใด   

 
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษาของปัญหา 

วิธีการยืนยนัปัญหา 

  1.5.1 เก็บขอ้มูลปฐมภูมโิดยการสมัภาษณ์เชงิลกึในระดบับรหิารกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งจาก

หลายฝ่ายเป็นจํานวน 8 ราย ได้แก่ ฝ่ายบญัชี , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายบุคคล และฝ่ายจดัซื้อ  เพื่อ

ทราบปัญหาขององค์กรที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท  รวมทัง้ความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรงุ 

  1.5.2 ศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมใิน Management Report หรอื P/L ในแต่ละเดอืน , ปีทีผ่่าน

มายอ้นหลงั 3 ปีเป็นอยา่งน้อย เพือ่ใหส้ามารถพยากรณ์ปัญหาและแนวโน้มได ้

วิธีการศึกษาสาเหตขุองปัญหา 

  1.5.3 ศกึษาขอ้มลูการจดัการเชงิกลยทุธจ์ากตําราวชิาการ และ งานวจิยัต่างๆ ทีม่คีวาม 
      เกีย่วขอ้งกนั  
  1.5.4 วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และ วางแนวทางการแก้ไข จากขอ้มูลที่มอียู่ ใน

เชงิกลยทุธ ์ โดยมเีครือ่งมอืทีใ่ชแ้ละขัน้ตอนในการจดัเตรยีมการวเิคราะห ์ดงัน้ี 
- การใช้แผนภูมิ cause-and-effect diagram ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากปัญหาเพื่อหา

สาเหตุของการขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้ในทุกๆ ดา้น เชน่ดา้นบุคลากร , ดา้นวตัถุดบิ , ดา้น

เครือ่งจกัรและประสทิธภิาพในการผลติ , ดา้นวธิกีารทาํงาน เป็นตน้ 
- การระบุโอกาสและอุปสรรคภายนอกองค์กร (Organization’s External Opportunities 

and Threats) หรือ O-T และ การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร (Internal 

Strengths and Weaknesses) หรือ S-W 
- การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั (Five Forces Analysis)  

- การวเิคราะหห์ว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain Analysis) 

- การวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy Analysis) 
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- กําหนดทางเลือก (Generation of Alternatives) ของกลยุทธ์ในระดับต่างๆ และการ

ตดัสนิใจเลอืกขัน้สดุทา้ย (Final Decision) 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

Management Report :  เป็นรายงาน Profit&Loss ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนของบรษิัท จีดี ฟู้ด 

จาํกดั 

กลุ่มบรษิทั  :  หมายถงึบรษิทั จดี ีฟู้ด จาํกดั และ บรษิทัในเครอืเดยีวกนัอกี 2 บรษิทั   
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

6.1 สามารถกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขภาวะการขาดทุนของบรษิทัได ้
6.2 สามารถกาํหนดเป้าหมายและทศิทางในการเจรญิเตบิโตรว่มกนัของกลุ่มบรษิทัได ้
6.3 เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด ของกลุ่มบรษิทั 
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บทท่ี 2 

แนวคิด และ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง (Literature Review) 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ศ้กึษาขอนําเสนอจากการศกึษาในครัง้น้ี มดีงัต่อไปน้ี 

2.1 การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาโดยใช ้Cause and Effect Diagram 

2.2 ทฤษฎกีารจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

2.3 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) 

2.4 ทฤษฎหีว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain) 

2.5 กระบวนการในการสรา้งและคดัเลอืกกลยทุธ ์

 

2.1 การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา โดยใช้  Cause  and  Effect  Diagram 

 

 
 

รปูที ่ 6  ภาพแสดงผงั Cause and Effect Diagram 
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Cause  and  Effect  Diagram  เป็นการวเิคราะหผ์ลของปัญหา  (Effect)  ทีเ่กดิขึน้ว่า

มาจากสาเหตุ  (Cause)  ใด  โดยการวเิคราะหส์าเหตุของผลนัน้อาจแบ่งได ้ ดงัน้ี 

3.1 สาเหตุทีเ่กดิจากคน  (Man / People) 

3.2 สาเหตุทีเ่กดิจากเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์  (Machine / Equipment) 

3.3 สาเหตุทีเ่กดิจากวธิกีารทาํงาน  (Methods) 

3.4 สาเหตุทีเ่กดิจากวตัถุดบิหรอืวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ  (Materials) 

 

2.2 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

การจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management) เป็นกระบวนการซึง่รวมกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 4 

ประการ ไดแ้ก่ การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Analysis , Environmental Scanning) , การ

กําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) , การนํากลยุทธ์ไปใช้ (Strategy Implementation) , 

และ การควบคุมกลยุทธ์และการประเมนิผล  (Strategy Evaluation and Control)  โดยนําการ

วเิคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) มาใชใ้นขัน้ตอนการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์ ซึ่งในการบรหิาร

เชิงกลยุทธ์นัน้ จะประสบความสําเร็จได้ ขึ้นอยู่กับการจัดการกับจุดแข็ง (Strengths) และ 

จุดอ่อน (Weakness) ภายในองค์กรให้เหมาะสมกับโอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค 

(Threats) จากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร   โดยรายละเอยีดในแต่ละกระบวนการเป็นดงัน้ี 

1) การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

เป็นพืน้ฐานของกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ ์ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื การวเิคราะหเ์ป้าหมาย

เชงิกลยุทธ ์, การสาํรวจโอกาสและอุปสรรคจากสิง่แวดลอ้มภายนอก และ การศกึษาจุดแขง็และ

จุดออ่นขององคก์ร (SWOT Analysis)  

เป้าหมายเชิงกลยทุธ ์(Strategic Goals) 

เป็นการกําหนดวสิยัทศัน์ (Vision)  ภารกจิ (Mission)  และ วตัถุประสงค ์(Objectives)  ซึง่เป็น

จุดมุ่งหมายในการใช้ความพยายามขององค์กรเพื่อนํามาใช้เป็นเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ซึ่งเป็น

เป้าหมายเดยีวกนัของทัง้องค์กร  และนําพาองค์กรเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดงักล่าว  เป้าหมาย

เชงิกลยุทธ์จะนําเขา้ไปสู่การกําหนดกลยุทธ์  ซึ่งเป้าหมายนัน้ไม่สามารถกําหนดขึน้โดยอสิระ

จากสถานการณ์ทีเ่ผชญิหน้าขององคก์ร  แต่จะพจิารณาถงึสิง่ทีค่าดหวงัไวว้่าต้องการบรรลุผล

โดยสมัพันธ์กับโอกาสและอุปสรรคในสิ่งแวดล้อม และความสามารถของอค์กรเอง  ความ

เชื่อมโยงกนัระหว่างเป้าหมายและเน้ือหา (content) ของเป้าหมาย จะกําหนดการตดิต่อสื่อสาร

ระหวา่งกนัในสว่นของการวเิคราะหก์ลยทุธ ์

การวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis)  
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การบรหิารเชงิกลยุทธ์ที่ประสบความสําเรจ็นัน้ ขึน้อยู่กบัการจดัการจุดแขง็ (Strengths) และ

จุดอ่อน (Weaknesses) ภายในองค์กร ให้เหมาะสมกบัโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) จากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths) คอื คุณลกัษณะหรอืปัจจยัทีเ่สรมิใหอ้งคก์รเกดิความไดเ้ปรยีบในการ

ดาํเนินการและการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิ เป็นการวเิคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดอ่อน (Weaknesses)  คอื คุณลกัษณะหรอืปัจจยัภายในองค์กรที่ก่อใหเ้กดิขอ้จํากดัต่อ

การดําเนินงาน  เมื่อทําการวเิคราะห์จะทําใหท้ราบถึงจุดอ่อนหรอืขอ้ด้อยที่ต้องปรบัปรุง ควร

หลกีเลีย่งเพือ่ลดขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน  เป็นการวเิคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายใน 

โอกาส (Opportunities)  คือ ปัจจยัที่สนับสนุนให้เกิดความได้เปรยีบในการดําเนินงาน  

เป็นการวเิคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

อุปสรรค (Threats)  คือ ปัจจยัภายนอกที่ก่อให้เกิดข้อจํากดัในการดําเนินงาน และเป็น

ปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้ ซึง่ต่างจากจุดอ่อนทีเ่ป็นปัจจยัภายในทีค่วบคุมได ้ เป็นการวเิคราะหจ์าก

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

- โอกาสและอุปสรรคภายนอก (External Opportunities and Threats)  เป็นสิง่สําคญัในการ

บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  หมายความรวมถึงลักษณะด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  

ประชากรศาสตร ์ สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติ  การเมอืง  กฎหมาย  รฐับาล  เทคโนโลย ี และ 

แนวโน้มทางการแข่งขนัและเหตุการณ์  ซึ่งสามารถสรา้งประโยชน์หรอือุปสรรคอนัตรายใหก้บั

องคก์รไดใ้นอนาคต  โอกาสและอุปสรรคนัน้ไมส่ามารถควบคุมได ้

 การวเิคราะหถ์งึความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอกจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของ

ธุรกจิเพราะการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอก  ทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในความ

ตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภค  ซึง่จะนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธุรกจิ 

- จดุแขง็และจดุอ่อนภายใน (Internal Strengths and Weaknesses)  เป็นกจิกรรมทีส่ามารถ

ควบคุมได้ภายในองค์กรซึ่งทําให้มีลักษณะที่ดีหรือไม่ดี  ประกอบด้วยฝ่ายจัดการ  ฝ่าย

การตลาด  การเงิน  บัญชี  การผลิต  การปฏิบัติการ  การวิจัยและพัฒนา  ระบบข้อมูล   

กจิกรรมเหล่าน้ีจะมจุีดแขง็หรอืจุดอ่อนเกดิขึน้   กระบวนการกําหนดและประเมนิจุดแขง็และ

จุดอ่อนขององคก์รเป็นกจิกรรมทีส่าํคญัในการบรหิารเชงิกลยุทธ ์  องคก์รจะสามารถใชจุ้ดแขง็

กาํหนดเป็นกลยุทธแ์ละในขณะเดยีวกนั จะตอ้งปรบัปรงุจุดออ่นทีม่ ี ซึง่ทัง้จุดแขง็และจุดออ่นนัน้

จะตอ้งวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในองคก์ร (Internal Environment Analysis) 

เป็นการตรวจสอบและประเมนิขดีความสามารถและขอ้บกพรอ่งขององคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการกําหนดอนาคตขององคก์ร  ตลอดจนสง่เสรมิความเขม้แขง็และลดความอ่อนแอของธุรกจิ   

โดยผูบ้รหิารเชงิกลยุทธจ์ะตอ้งพจิารณาปัจจยัภายในองคก์ร เพื่อสามารถระบุปัจจยัเชงิกลยุทธ์
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ภายใน  โดยการวเิคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อนขององค์กรซึ่งจะสามารถใช้ในการกําหนดกล

ยทุธ ์ โดยการใชจุ้ดแขง็ใหเ้ป็นประโยชน์และหลกีเลีย่งจุดอ่อน หรอืทําการป้องกนัการโจมตจีาก

คู่แขง่ขนัโดยการแกไ้ขจุดอ่อนนัน้เสยี  ซึ่งโดยปกต ิการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  

สามารถทําได้โดยการศึกษาถึงทรพัยากรพื้นฐานขององค์กร เปรียบเทียบกับคู่แข่งขนัใน

อุตสาหกรรม  โดยวธิการศกึษานัน้ สามารถทาํไดด้งัน้ี 

1. การระบุและการแยกประเภทของทรพัยากร  เป็นปัจจยัภายในองค์กรในด้านจุดแขง็และ

จุดออ่นโดยเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั 

2. การระบุความสามารถขององคก์ร  เป็นการรวมทรพัยากรขององคก์รทีเ่ป็นความสามารถที่

เฉพาะเจาะจงทีถ่อืเป็นจุดเดน่ขององคก์ร 

3. การประเมนิศกัยภาพของความสามารถ  โดยประเมนิความสามารถในดา้นการสรา้งกําไร

ขององค์กรจากทรพัยากรที่เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั และความเหมาะสมของ

ผลตอบแทน 

4. การเลอืกกลยุทธ์ขององค์กร  เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรและความสามารถ

ขององค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด  ซึ่งจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของโอกาสจาก

ปัจจยัภายนอก 

5. การระบุชอ่งวา่งทางทรพัยากร  องคก์รจาํเป็นตอ้งลงทุนเพิม่เพือ่ทีอ่งคก์รจะใชท้รพัยากรทีม่ี

อยูใ่หเ้ตม็ที ่ โดยเป็นการแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รใหม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้เพื่อป้องกนัหรอื

ลดการถูกโจมตจีากคูแ่ขง่ขนั 

เมื่อนําทรพัยากรขององค์กรมารวมเขา้ด้วยกนั จะสามารถนํามาสรา้งเป็นความสามารถหลกั 

(Core Competency) ขององคก์รที่ใชใ้นการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั   ดงันัน้การรกัษาคุณลกัษณะ

ของทรพัยากรและความสามารถขององคก์รจะทาํใหอ้งคก์รสามารถรกัษาความไดเ้ปรยีบเหนือคู่

แขง่ขนัไวไ้ด ้

 วธิกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

ผูบ้รหิารเชงิกลยุทธ ์ควรระบุปัจจยัภายในองคก์รทีอ่าจเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน  โดยปัจจยัทีเ่ป็น

จุดแขง็คอื ปัจจยัทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั  สว่นปัจจยัทีเ่ป็น

จุดอ่อนคอื ปัจจยัทีอ่งคก์รทําไดไ้มด่หีรอืไมม่คีวามสามารถในขณะทีคู่่แขง่ขนัมคีวามสามารถใน

ปัจจัยนัน้  ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบขององค์กรในการประเมินความสําคัญของปัจจัยเหล่าน้ี  

ผูบ้รหิารควรมัน่ใจว่าสิง่ใดเป็นปัจจยัเชงิกลยุทธ์  สิง่ใดเป็นจุดแขง็ และสิง่ใดเป็นจุดอ่อน  โดย

สามารถทําไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบปัจจยัต่างๆ กบัตวัชีว้ดั  ซึง่สามารถพจิารณาในมติสิาํคญัได้

ดงัน้ี 

1. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เช่น ยอดขาย  กําไร  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  

คุณภาพการควบคุมการผลติ  หรอืการบรหิารการจดัสรรทรพัยากรมนุษยเ์ป็นตน้ 
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2. คู่แขง่ขนั  โดยเฉพาะคู่แขง่ขนัรายสาํคญัขององคก์ร  ทัง้ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นคู่แขง่โดยตรงและ

ผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพและอาจทดแทนผลติภณัฑข์ององคก์รไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

3. อุตสาหกรรม  โดยพจิารณาดคูวามเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในอุตสาหกรรมทัง้หมด 

หากปัจจยัภายในใดมคีวามแตกต่างอย่างมากจากผลการดําเนินงานเดมิ  จากคู่แข่งขนัราย

สําคญั  หรอืจากค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  ปัจจยัเหล่าน้ีน่าจะเป็นปัจจยัเชงิกลยุทธ์  ผูบ้รหิาร

สามารถวเิคราะหปั์จจยัภายในดว้ยวธิกีารวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า เพื่อคน้หาความสามารถหลกั

ในการแข่งขนัขององค์กร (Core Competencies) การวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถทําให้

เกดิความเขา้ใจจุดแขง็และจุดออ่นขององคก์รไดด้ขีึน้ 

 การคน้หาความสามารถหลกัในการแขง่ขนัขององคก์ร (Core Competencies) 

การพจิารณาเริม่แรกจะพจิารณาคน้หาจากทรพัยากรขององคก์ร ซึ่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภทคอื 

1. Tangible Resources  เป็นทรพัยากรที่จ ับต้องได้ ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น เงนิทุน  

อาคาร  กระบวนการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. Intangible Resources  เป็นทรพัยากรที่ไม่สามารถจบัต้องได้ เช่น ชื่อเสียง  การมี

นวตักรรม 

 ทรพัยากรภายในองคก์รจะถูกใช ้ ซึ่งความสามารถในการใชท้รพัยากรในแต่ละองคก์ร

จะแตกต่างกนั  การที่องค์กรมขีดีความสามารถในการใช้ทรพัยากรสูง จะทําใหเ้กดิประโยชน์

สูงสุดจากการใช้  ในส่วน Core Competencies จะเกดิจากความสามารถในการใช้ทรพัยากร 

(Capability) ที่ทําให้เกิดข้อได้เปรยีบในการแข่งขนักบัคู่แข่ง  การมี Core Competencies ที่

หลากหลาย ทําให้องค์กรมขีอ้ได้เปรยีบคู่แข่งมากขึน้  แต่การพจิารณาความสามารถในการ

แขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื  จะพจิารณาจากเงือ่นไข 4 ประการ ดงัน้ี 

1. Valuable  ความสามารถทีม่คีุณคา่  สามารถนําไปใชเ้พิม่โอกาสได ้

2. Rare  พจิารณาวา่ทรพัยากรนัน้หายากหรอืไม ่ ถา้หายาก องคก์รจะยิง่มคีวามไดเ้ปรยีบ 

3. Costly to Imitate  ความสามารถทีอ่งคก์รมนีัน้ บรษิทัอื่นสามารถลอกเลยีนแบบไดย้าก 

4. Non Substitutable  ต้องไม่มีสิ่งที่ทดแทนได้  หากมีสิ่งที่ทดแทนได้จะทําให้ความ

ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนันัน้หมดไป 

 จากเงือ่นไขดงักล่าว  นอกจากความไดเ้ปรยีบทีเ่กดิขึน้จะตอ้งมคีุณค่าแลว้ ยงัจะต้องมี

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถรกัษาความไดเ้ปรยีบนัน้ตลอดเวลา และตอ้งมกีาร

ประเมนิวา่ความไดเ้ปรยีบนัน้มสีิง่อื่นทีท่ดแทนไดห้รอืไม ่เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 



18 

 
 

รปูที ่7  แสดงองคป์ระกอบการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 

 

2) การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 

เป็นวธิกีารทางกลยุทธเ์พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์ะยะยาว  การวเิคราะหก์ลยุทธท์ีส่มเหตุสมผล

โดยถอืเกณฑ์การกําหนดกลยุทธ์ใน 4 ระดบัคอื ระดบับรษิทั (Corporate Level) , ระดบัธุรกจิ 

(Business Level )   ระดบัหน้าที ่(Functional Level)  และ ระดบัระหวา่งประเทศ (International 

Level)  โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี 

กลยทุธร์ะดบับริษทั (Corporate Level Strategy) 

เป็นกระบวนการกําหนดลกัษณะทัง้หมดและจุดมุ่งหมายขององค์กร  กําหนดผลติภณัฑ์หรอื

ธุรกจิที่จะเพิม่เขา้มาหรอืยกเลกิไป แล้วกําหนดกลยุทธ์ระดบับรษิัท หรอื ระดบัของกลยุทธ์ที่

สมัพันธ์กับคําถามที่ว่า บริษัททําธุรกิจอะไรอยู่  องค์กรทัง้หมดควรเป็นอย่างไร ตลอดจน

ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยธุรกจิและสายผลติภณัฑท์ีม่อียู ่ กลยุทธร์ะดบับรษิทัจาํแนกไดห้ลาย

รปูแบบดงัน้ี 

1. กลยทุธเ์ติบโต (Growth Strategies) 

1.1 กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน (Concentration Strategy) หรอืกลยุทธ์การเจาะตลาด 

(Market Penetration Strategy) เป็นกลยุทธข์ององคก์รทีมุ่ง่ความสาํคญัของธุรกจิ เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ด้านการเจริญเติบโต ตลอดจนการเพิ่มระดับของการปฏิบัติการในธุรกิจเดิม 

(Primary Business) หรอืเป็นกลยุทธ์ทีมุ่่งสายผลติภณัฑใ์นปัจจุบนัของรา้น หรอืเป็นกลยุทธ์ที่

มุ่งเน้นไปที่ทรพัยากรขององคก์รเพื่อใหผ้ลติภณัฑช์นิดหน่ึงๆเกดิการเจรญิเตบิโต หรอืในกลุ่ม

ของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกนัมน้ีอยราย 
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1.2 การเจรญิเตบิโตแบบรวมตวั (Integrative Growth Strategy) เป็นการคน้หาโอกาส

ในการขยายตวัจากระบบการดําเนินงานขององค์กร โดยใชก้ลยุทธ์ที่มกีารรวมตวัในฐานะเป็น

ผูข้ายวตัถุดบิหรอืปัจจยัการผลติ หรอืการรวมตวัไปขา้งหน้าในฐานะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์

ทัง้น้ีธุรกจิที่มกีารรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration) เปรยีบเสมอืนกบัการมุ่งธุรกจิไป

ขา้งหน้าเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ํา และการรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) จะเป็น

อุตสาหกรรมตน้น้ําดงัน้ี 

1.2.1 การขยายกจิการตามแนวดิง่ (Vertical Integration) 

เป็นการเขา้ครอบครองกจิการทีอ่ยู่ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมต่อเน่ืองกนั เพื่อเพิม่ความสามารถ

ในการควบคุม สรา้งผลกาํไร เพิม่ยอดขาย  ซึง่ม ี2 ประเภทคอื 

-> การขยายกจิการแบบไปขา้งหลงั (Backward Integration)  เป็นการทีอ่งคก์รควบคุม

ปัจจยันําเขา้หรอืแหล่งทรพัยากรโดยการเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตเอง หรอืเป็นการที่ธุรกิจ

ดําเนินการเกี่ยวกบัการจดัหาปัจจยัการผลติเอง หรอืควบคุมเกีย่วกบัผูข้ายปัจจยัการผลติ เช่น

วตัถุดบิ เครือ่งจกัร และปัจจยัการผลติอื่นๆ 

-> การขยายกจิการแบบไปขา้งหน้า (Forward Integration)  เป็นการที่องคก์รควบคุม

เกีย่วกบัผลผลติ (ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร) โดยการทีเ่ป็นผูจ้ดัจําหน่ายเอง เช่น มรีา้นคา้เป็นของ

ตนเอง หรอืใชร้ะบบการใหส้ทิธทิางการคา้ (Franchising) หรอืเป็นความพยายามหาโอกาสจาก

การขยายตวัในการบรหิารธุรกจิโดยเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเอง 

1.2.2 การขยายกจิการตามแนวนอน (Horizontal Integration) 

เป็นกลยุทธ์การเจรญิเตบิโตทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขยายตวัในระดบัเดยีวกนั กลยุทธน้ี์จะเกีย่วขอ้ง

กบัการขยายตวัในสายผลติภณัฑ์เดมิและขจดัอุปสรรคที่เกดิจากการปฏิบตัิงานของคู่แข่งขนั 

หรอืเป็นการขยายการดาํเนินงานขององคก์ร โดยรว่มกบัองคก์รอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อ

ดําเนินการในสิ่งเดียวกัน เช่น การรวมร้านกับบริษัทของคู่แข่งขนั หรือเป็นการขยายการ

ดาํเนินงานในหลายพืน้ที ่โดยมวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนัในเครอืขา่ยการสรา้งคุณคา่ของอุตสาหกรรม 

(Industry Value Chain)  เพื่อเพิม่ขนาดของกจิการ เพิม่ยอดขาย เพิม่ผลกําไร และเพิม่สดัส่วน

การครองตลาด 

1.3 การขยายกจิการแบบกระจายตวั (Diversification) 
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เป็นการเข้าครอบครองกิจการเพื่อต้องการ การผลิต เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ

ช่องทางการจําหน่าย สาเหตุเพราะต้องการเขา้ซื้อกิจการที่มกีารเติบโตเรว็กว่า มเีงนิสดมาก

เกนิไป ตอ้งการกระจายความเสีย่ง ตอ้งการความชาํนาญพเิศษ หรอืตอ้งการแหล่งการเงนิหรอื

เทคโนโลย ี

-> การกระจายแบบมคีวามสมัพนัธ ์(Related/Concentric) Diversification 

-> การกระจายแบบไมม่คีวามสมัพนัธ ์(Unrelated / Conglomerate Diversification) 

1.4 การควบรวมกจิการ และกจิการรว่มคา้ (Mergers & Joint Ventures) 

การควบรวมกจิการ : เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการสลายตวั และรวมตวัเป็นกจิการ

องคก์รใหมข่ึน้มา 

กจิการรว่มคา้ : เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการรว่มมอืกนัสรา้งองคก์รธุรกจิใหมข่ึน้มา 

2. กลยทุธค์งท่ี (Stability Strategy) 

เป็นการมุง่เน้นสายธุรกจิเดมิทีม่อียูใ่นขณะนัน้ ในกรณทีีบ่รษิทัเองมขีนาดใหญ่และโดดเดน่อยู่

แลว้ในตลาดและอุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตชา้  ผูบ้รหิารทีเ่ลอืกใชก้ลยทุธค์วามคงที ่เพือ่

ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อสว่น

ครองตลาดหรอืกาํไร หรอืเพือ่ชะลอการขยายตวัทีร่วดเรว็เกนิไป โดยทัว่ไปองคก์รขนาดเลก็จะ

เลอืกใชก้ลยทุธน้ี์เน่ืองจากมขีอ้จาํกดัดา้นเงนิทุน 

3. กลยุทธ์การตัดทอน  (Retrenchment Strategies) หรือกลยุทธ์การป้องกัน 

(Defensive Strategy) 

เป็นกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลดกจิกรรมการดําเนินงานของธุรกจิ หรอืเป็นกลยุทธ์ในระยะสัน้

สําหรบัองค์กรที่มีความอ่อนแอในการดําเนินงาน หรอืมีผลการดําเนินงานที่ลดลง ผู้บรหิาร

ต้องการลดการดําเนินงานขององคก์าร เมื่อองคก์รประสบปัญหาดา้นการเงนิ มอุีปสรรคจากคู่

แขง่ขนัใหม ่หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม ซึง่การลดกจิกรรมการดาํเนินงานอาจทาํ

ใหธุ้รกจิมผีลกําไรมากขึน้  โดยในปัจจุบนับรษิทั จดี ีฟู้ด จํากดัไดด้ําเนินการตามกลยุทธน้ี์  กล

ยทุธน้ี์มอียูด่ว้ยกนั 3 ระดบั คอื 

3.1 กลยทุธป์รบัเปลีย่นธุรกจิ (Turnaround Strategy) 

เมือ่กจิการแย ่แต่ยงัไมถ่งึระยะวกิฤต 

3.2 กลยทุธล์า่ถอย (Divestment Strategy) 

เมือ่กจิการไมส่ามารถบรรลุเป้าประสงค ์หรอืเพือ่ปรบัปรงุสถานะทางการเงนิ 
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3.3 กลยทุธส์ลายตวั (Liquidation Strategy) 

เป็นการเลกิกจิการในธุรกจินัน้ๆ 

4. กลยทุธแ์บบผสม (Combination Strategies) 

เป็นการผสมผสานกลยทุธต่์างๆ ในเวลาเดยีวกนั 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) 

เป็นกลยุทธ์ซึ่งมองหาวิธีการแข่งขนัในแต่ละหน่วยธุรกิจ  ซึ่งบรษิัทจะต้องพยายามสรา้งสิง่

ต่อไปน้ี 

 1 ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages)  หรือการสร้างความ

แตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation)  เป็นกลยุทธ์ซึ่งมุ่งที่ผลิตภณัฑ์

สินค้าและบรกิาร  โดยคํานึงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ในอุตสาหกรรม  มุ่งที่ผู้บรโิภคโดยไม่

คาํนึงถงึราคา (Price-Insensitive) มากนกั 

 2 ความเป็นผูนํ้าดา้นต้นทุน (Cost Leadership)  เป็นกลยุทธซ์ึ่งมุ่งทีก่ารผลติสนิคา้ทีม่ี

มาตรฐาน (Standardized Products) ดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยทีต่ํ่า  โดยมเีป้าหมายสาํหรบัผูบ้รโิภค

ทีอ่อ่นไหวต่อราคา (Price-Sensitive) 

 3 การปรบัตวัที่รวดเรว็ (Quick Response)  สําหรบัระดบัธุรกจิน้ี  ธุรกจิจะเผชญิกบัคู่

แข่งขนั เผชญิการแข่งขนัในดา้นการแวงหาลูกคา้ และยอดขาย  บรษิทัจะแข่งขนักบับรษิทัอื่น

ซึง่มธุีรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และนําเสนอผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนั ในตลาดทีค่ลา้ยคลงึกนัดว้ย 

 4 การมุ่งที่ลูกค้ากลุ่มเล็ก (Focus)  เป็นกลยุทธ์ซึ่งมุ่งที่การผลิตสินค้าและบรกิารที่

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเลก็หรอืเฉพาะกลุ่ม 

 

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy) 

เป็นการสรา้งข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ธุรกิจ

ประสบความสาํเรจ็  ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัคุณค่า (Value) ซึง่องคก์รสามาถสรา้งลูกคา้ได ้ งานของการ

สรา้งคุณค่าที่เกดิขึน้ภายในจากหน้าที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในธุรกจิ หน้าที่เหล่าน้ีจะต้องเชื่อมโยง  

จะต้องสอดคลอ้งกนัเป็นโครงสรา้งงาน  ซึ่งเรยีกว่าเครอืข่ายในการสรา้งคุณค่า (Value Chain) 

โครงสรา้งน้ีสมมตวิา่ทุกหน้าทีภ่ายในธุรกจิสามารถทีจ่ะผลติมลูคา่สาํหรบัลกูคา้ 

 ทุกหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าสําหรบัลูกค้า (Customer Value) และข้อ

ได้ เปรียบทางการแข่งขัน  (Competitive Advantage)  โดยคํ านึ งถึงคุณ ภาพ  (Quality)  

ประสทิธภิาพ (Efficiency) และการสง่มอบคุณคา่ (Value Delivery) ใหก้บัลกูคา้ 
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 หน้าทีต่่างๆ มดีงัน้ี 

 1 การตลาด (Marketing)  การใชเ้ครื่องมอืทางการตลาดโดยคาํนึงถงึความพงึพอใจของ

ลกูคา้โดยใชต้น้ทุนทีเ่หมาะสม และสามารถเปลีย่นแปลงกลยทุธไ์ดท้นัเวลา 

 2 การปฏบิตักิาร (Operation) หรอืการผลติ (Production)  มคีวามสมํ่าเสมอในการผลติ

สนิคา้หรอืบรกิาร  สนิคา้ทีผ่ลติมคีวามสอดคลอ้งกบัการออกแบบทางวศิวกรรม  โดยก่อใหเ้กดิ

ผลเสยีตํ่าทีสุ่ดและเกดิผลผลติสงูสุด และมคีวามรวดเรว็ต่อการปรบัเขา้หาความตอ้งการซือ้ของ

ลกูคา้ได ้

 3 การวจิยัและพฒันา (Research and Development)  เป็นการประสมประสานความ

ตอ้งการของลกูคา้กบัความสามารถในการผลติ เพือ่ใหเ้กดินวตักรรมใหม ่

 4 การบญัช ี(Accounting)  มกีารจดัหาขอ้มลูขา่วสารเพื่อการตดัสนิใจ  สรา้งความเรยีบ

งา่ยและลดคา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และเพือ่นําขอ้มลูกลบัมาใชไ้ดท้นัทว่งท ี

 5 การเงนิ (Financial)  การใชก้ลยุทธ์ทางการเงนิเพื่อความอยู่รอด  ความเจรญิเตบิโต 

และความคล่องตวัทางดา้นการเงนิ เพือ่ใหเ้กดิกําไรสงูสดุ (Profit Maximization) และความมัง่คัง่

สงูสดุ (Wealth Maximization) 

  6 การจัดซื้อ (Purchasing)  การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ที่มีคุณภาพ การเจรจา

ต่อรองราคาทีเ่หมาะสม  การสง่มอบทนัท่วงท ี การป้องกนัไม่ใหเ้กดิสนิคา้เกนิความจาํเป็นและ

ไมใ่หเ้กดิการขาดแคลน 

 7 การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)  การจัดหาและการ

ฝึกอบรมบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

 

กลยทุธร์ะดบัประเทศ (International Level Strategy) 

องค์กรที่มคีวามสลบัซบัซ้อน  จะต้องประสมประสานการกําหนดกลยุทธ์ในตลาดต่างประเทศ 

กบัระดบับรษิัท  ระดบัหน่วยธุรกิจ และระดบัหน้าที่   การเผชิญกบัการแข่งขนักบัตลาดใน

ประเทศนัน้ๆ  การเลอืกวธิทีีจ่ะเขา้ไป (Market Entry)  องคก์รเหล่าน้ีจะตอ้งสรา้งความแตกต่าง

ใหเ้กดิขึน้ รวมถงึจะตอ้งเผชญิกบัความแตกต่างทางดา้นสงัคม วฒันธรรม  การเมอืง และระบบ

เศรษฐกจิของแต่ละประเทศทีธุ่รกจิเขา้ไป 

3) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(Strategy Implementation) 

เป็นกระบวนการของการเปลีย่นแปลงกลยทุธท์ีก่าํหนดไว ้(Intended Strategy) ใหเ้ป็นกลยทุธท์ี่

เป็นจรงิ  โดยดาํเนินการผา่น  

- Action Plan/Programs  กจิกรรมหรอืขัน้ตอน (โดยสว่นใหญ่เป็นแผนงานทีใ่ชเ้พยีงครัง้

เดยีว) 
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- Budgets  งบประมาณทีร่ะบุลงไปในแผนงานนัน้ๆ 

- Procedures  ระบบของลาํดบัขัน้ตอน หรอืเทคนิคต่างๆ ทีใ่ช ้

4) การควบคมุกลยทุธ ์(Strategy Control) 

เป็นกระบวนการในการจดัการซึ่งต้องตรวจสอบแผนกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้

เหมาะสมซึง่ประกอบดว้ย ประเดน็สาํคญัซึง่เลอืกตรวจสอบในกระบวนการผลติสนิคา้ , กจิกรรม

ทีส่าํคญัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

สว่นประกอบทีส่าํคญั 4 ประการของการปฏบิตัติามกลยทุธ ์และ การควบคุมกลยทุธ ์ไดแ้ก่  

- การประสมประสาน (Integration)  หมายถึงการที่สมาชกิหน่วยต่างๆ ทํางานร่วมกนั

อยา่งมปีระสทิธผิล 

- โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)  การปฏิบัติตามกลยุทธ์นั ้น ต้องการ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  ซึ่งความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ มีการ

มอบหมายอํานาจหน้าที่ซึ่งผู้บรหิารจะกําหนดโครงสร้างขององค์กร และเผชิญกับ

เงือ่นไขทางเลอืกในการทีจ่ะเชื่อมโยงระดบัของการรวมอํานาจ (Centralization)  ความ

เป็นรูปแบบ (Formalization) และความสลบัซบัซ้อน (Complexity) แต่ละทางเลอืกจะ

สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบ (Advantage) และขอ้เสยีเปรยีบ (Disadvantage) 

- การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controls)  ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์  ผู้บริหาร

จะตอ้งใชก้ารควบคุมเชงิกลยุทธส์าํหรบัจุดมุง่หมายทีแ่ตกต่างกนั 2 ประการคอื 1) เพื่อ

ตดิตามการปฏบิตักิารตามแผน และ 2) เพื่อปรบัปรุงแผนกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอกทีไ่มส่ามารถคาดหวงัได ้

- ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)  เป็นวิธีการซึ่งปัจจยัต่างๆ  สามารถ

ประสมประสานกนัภายในองคก์รผูนํ้า 
 

2.3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment 

Analysis) 
 ทุกองค์กรในธุรกิจต่างดําเนินกิจการเพื่ อหวังผลกําไร  ความมัน่คง  และการ

เจรญิเติบโต  โดยเฉพาะปัจจุบนั หลายธุรกจิได้ใหค้วามสนใจกบัการสรา้งความเขม้แขง็ และ

การเจรญิเตบิโตในอนาคตมากกว่าการทาํกาํไรในระยะสัน้ เพราะการขยายตวัทางธุรกจิสามารถ

เอือ้อํานวยใหอ้งคก์รมตี้นทุนที่ตํ่าลงและใชศ้กัยภาพไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ  ซึ่งส่งผลใหอ้งคก์รมี

รายไดแ้ละกําไรสูงขึน้   โดยผูบ้รหิารของกจิการที่ต้องการอยู่รอดและมกีารพฒันาการที่ย ัง่ยนื

ต้องยอมรบัต่อ “การเปลี่ยนแปลง”  หลายครัง้ธุรกจิที่มกีําไรในช่วงเริม่ต้นกลบัประสบความ

ล้มเหลวในเวลาต่อมา   เพราะผู้บริหารไม่ได้เตรียมพร้อมหรือไม่ให้ความสําคัญต่อการ
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เปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นต้นกําเนิดที่สําคญัของโอกาสและ

อุปสรรคที่สําคญั   สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ยปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

องคก์ร และการเปลีย่นแปลงสามารถสรา้ง “อุปสรรค” ต่อองคก์ร และ/หรอืเป็น “โอกาส” ต่อ

อกีองคก์รหน่ึง   การตดัสนิใจเลอืกกลยทุธจ์ะเป็นเครือ่งมอืนําไปสูก่ารตดัสนิใจในกจิกรรมเชงิกล

ยุทธ์อื่นขององค์กรว่า องค์กรจะมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร หรอืคาดการณ์

ล่วงหน้าต่อโอกาสและอุปสรรคทีเ่ผชญิ   นอกจากน้ี ผูบ้รหิารอาจมกีารรบัรูต่้อสภาพแวดลอ้ม

ต่างกนั เพราะลกัษณะของวตัถุประสงคข์ององคก์ร หรอืความเขา้ใจต่อสถานการณ์ที่ไดว้างไว ้ 

ทาํใหก้ารตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มมทีศิทางและรปูแบบทีต่่างกนั 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

องคก์รและเป็นประเดน็สาํคญัทีผู่บ้รหิารตอ้งตระหนัก  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมกีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งซบัซอ้น  ประการสาํคญัคอื เป็นการยากที่

ธุรกจิจะสามารถควบคุมเพือ่กําหนดทศิทางของการพลวตัได ้  ดงันัน้การทราบและเขา้ใจถงึการ

เปลีย่นแปลงเหล่านัน้ จะช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถวางแผนกลยุทธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  นกักลยุทธ์

จงึต้องศกึษาขอ้มูลของสภาพแวดล้อมอย่างรอบคอบ   ซึ่งสามารถจําแนกกระบวนการในการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกออกเป็นขัน้ตอนดงัน้ี 
1. การตรวจสอบ (Scanning)  ผูว้เิคราะหส์ภาพแวดล้อมจะทําการศกึษาถงึสภาวะแวด

ล้อมรอบ ๆ องค์กรในประเด็นต่างๆ  ที่สามารถบอกถึงสญัญาณของการเปลี่ยนแปลงที่อาจ

เกดิขึน้ในอนาคต และตรวจสอบถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ แต่ยงัไม่ทราบถงึผลลพัธท์ีช่ดัเจน  

ซึง่จะแสดงภาพรวมของสภาพแวดลอ้มและทศิทางในอนาคต 

2. การติดต ามและต รวจสอบ (Monitoring)  เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้วา่มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อองคก์รอยา่งไร 

3. การพยากรณ์ (Forecasting)  เป็นการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์

ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้โดยใชข้อ้มลูจากากรตรวจสอบและการตดิตาม ซึง่จะทาํใหท้ราบถงึแนวโน้ม

ในอนาคต 

4. การประเมิน (Assessing)  เป็นการประเมนิถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น  อทิธพิลของ

ผลกระทบนัน้ๆ และระยะเวลาของการเกดิผลกระทบนัน้ 

 ขัน้ตอนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงการ

เปลีย่นแปลงและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม และสามารถใชใ้ห้

เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธข์ององคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม  แต่สภาพแวดลอ้มภายนอก

จะมขีอบเขตและระดบัความสมัพนัธ์กบัธุรกจิในมติิและความรุนแรงที่แตกต่างกนั  ซึ่งจะต้อง

แยกการวเิคราะหต์ามระดบัและความสาํคญัของปัจจยัทีจ่ะมผีลต่อการดาํเนินกลยทุธข์ององคก์ร  

ซึง่การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกม ี3 ลกัษณะคอื 
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สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

สภาพแวดล้อมทางอตุสาหกรรม 

สภาพแวดล้อมในการแข่งขนั 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทัว่ไป 

สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment)  เป็นสภาพแวดล้อมที่มีขอบเขตครอบคลุม

กว้างไกลที่สุด  ขณะเดียวกันก็เป็นกรอบการดําเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม  

สภาพแวดลอ้มทัว่ไปเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบในวงกวา้งต่ออุตสาหกรรม  ซึ่ง

ประกอบดว้ยปัจจยัสาํคญัไดแ้ก่ 

1. สังคมและวฒันธรรม (Sociocultural)  ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรมในแต่ละ

ท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน  ทําให้องค์กรต้องทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม

วฒันธรรมย่อย และรปูแบบการดําเนินชวีติทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบการประเมนิสภาพแวดลอ้ม

และใชป้ระกอบการพจิารณากาํหนดกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เทคโนโลยี (Technology)  พัฒนาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิด

นวตักรรม (Innovation) ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทัง้ในด้านผลิตภณัฑ์  บรกิาร และกระบวนการผลิต  

ทําให้ผู้บรหิารที่มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีการพิจารณาถึงปัจจยัน้ี และนํามาปรบัปรุงใช้อย่าง

เหมาะสมกบัองค์กร  เทคโนโลยเีป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาศกัยภาพและการแข่งขนัของ

ธุรกจิ  นอกจากผลกระทบทีม่ต่ีอองคก์รแลว้  เทคโนโลยยีงัมผีลในระดบัมหภาค โดยมอีทิธพิล

ต่อการปรบัตวัของปัจจยัทางเศรษฐกจิ  สงัคม และ การเมอืง  โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทีม่อีทิธพิลและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของหลายประเทศ  ซึง่เป็นปัจจยัทีผู่บ้รหิารควรจะตอ้ง

ตระหนกัถงึ  ถา้ตอ้งการใหอ้งคก์รของตนดาํรงอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

3. เศรษฐกิจ (Economic)  ปัจจัยทางเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นปริมาณการ

จดัสรรและการใชท้รพัยากร  ปัจจยัทางเศรษฐกจิมแีรงผลกัดนัที่สําคญัต่อการดําเนินงานของ

องคก์รธุรกจิ  เน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกจิจะครอบคลุมหลายประเดน็  เช่นรายไดป้ระชาชาต ิ 

อตัราเงนิเฟ้อ  อตัราดอกเบี้ย  อตัราการจ้างแรงงาน  ดุลการชําระเงนิ  ดุลบัญชีเดินสะพัด  

อตัราภาษี และ ผลิตภาพ เป็นต้น  โดยผู้บรหิารต้องสามารถนําขอ้มูลทางเศรษฐกิจมาใช้ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อก่อให้เกิดโอกาสสูงสุดและลดอุปสรรคในการดําเนินงานของ

องคก์ร 

4. กฎหมายและการเมือง (Political-Legal)  องคก์รธุรกจิตอ้งตดิตามการดาํเนินงานทาง

การเมอืง  เพื่อนํามาประกอบการวเิคราะหแ์ละการกําหนดกลยุทธ ์เช่น เสถยีรภาพของรฐับาล  

พฒันาการทางการเมอืง  นโยบายของประเทศ และนโยบายของรฐัทีม่ต่ีออุตสาหกรรมเป็นตน้ 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางอตสาหกรรม 

การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม (Industrial Analysis)  

เป็นสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานของธุรกจิ หรอื อุตสาหกรรม  คอืกลุ่มธุรกจิที่ผลติภณัฑ์

หรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัทีเ่ฉพาะเจาะจงและกระทบต่อการบรหิารงาน

ของธุรกจิในทนัท ี ไดแ้ก่ 

1. ลูกค้า (Customer)  Peter Ducker กล่าวว่า  ลูกคา้เป็นบุคคล และ/หรอื สาเหตุที่ทําให้

ธุรกจิดํารงอยู่  ดงันัน้การศกึษาถงึคุณลกัษณะและพฤตกิรรมของลูกคา้ที่ซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร

จากองคก์ร มคีวามสาํคญัต่อองคก์ร  เน่ืองจากจะชว่ยใหน้กักลยทุธท์ราบถงึแนวความคดิในการ

ปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหเ้ป็นทีต่อ้งการและยอมรบัจากลกูคา้ 

2. คู่แข่งขนั (Competitor)  เป็นภยัคุกคามโดยตรงของธุรกจิ ขณะเดยีวกนักจ็ะเป็นปัจจยั

ทีก่ระตุ้นใหธุ้รกจิมพีฒันาการ  ดงันัน้การทําความเขา้ใจในคู่แข่งขนัจะเป็นกุญแจสําคญัในการ

พฒันากลยุทธ์ขององคก์ร  ดงันัน้การวเิคราะหค์ู่แข่งขนัจะช่วยใหผู้บ้รหิารมองเหน็จุดแขง็และ

จุดอ่อนของคู่แขง่ขนั และสามารถคาดคะเนไดว้่าคู่แขง่ขนัใชก้ลยุทธอ์ะไร  โดยทําการพจิารณา

จาํนวนคู่แข่งขนั  ความรุนแรงของการแข่งขนั  การเคลื่อนไหวของคู่แขง่ขนั  การเพิม่ส่วนแบ่ง

ของตลาด และการจดัสรรทรพัยากร 

3. แรงงาน (Labour)  การเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงานจะมผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน

และการจดัการทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร  โดยนักกลยุทธ์จะต้องพิจารณาถึงทักษะของ

แรงงาน  ค่าจ้าง และอายุงานโดยเฉลี่ยของแรงงาน ซึ่งมคีวามสําคญัต่อการดําเนินงานของ

องคก์ร 

4. ผู้จาํหน่ายวตัถดิุบ (Supplier)  การบรหิารวตัถุดบิให้มปีรมิาณที่เหมาะสมในเวลาที่

ต้องการ ช่วยใหร้ะบบการผลติขององค์กรมปีระสทิธภิาพและช่วยลดต้นทุนในการผลติได ้ แต่

รปูที ่8  แสดงองคป์ระกอบของการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
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วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติบางอยา่งมจีาํนวนจาํกดัหรอืมจีาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิน้อยราย   ดงันัน้

การพจิารณาถงึปัจจยัผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิ ทาํใหอ้งคก์รสามารถจดัระบบงานและควบคุมตน้ทุนได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการดาํเนินธุรกจิ 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการแข่งขนั 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั (Competitive Environment)  ทําใหท้ราบถงึสภาวะ

ความเป็นไปของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  เพื่อทราบถึงจุดแขง็และจุดอ่อนขององค์กรและ

คู่แข่งขนัสําหรบัใช้ในการวางแผนเชงิกลยุทธ์ ซึ่ง Michael E. Porter  นักกลยุทธ์ ที่มชีื่อเสยีง

กล่าวโดยสรุปว่า  ปัจจุบันธุรกิจต้องให้ความสําคญักับความรุนแรงของการแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมมากทีสุ่ด  โดยระดบัความรุนแรงของการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนด

โดยแรงผลกัดนั  5 ประการ (Five Forces)  ไดแ้ก่  การคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม ่(Threat of New 

Entrants)  การแขง่ขนัระหว่างธุรกจิในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry)  อํานาจต่อรองของผู้

ซื้อ (Bargaining of Buyers)  อุปสรรคของสินค้าหรอืบรกิารทดแทน (Threat of Substitutes)  

และอํานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจยัการผลิต (Power of Suppliers)  ซึ่งความเข้มแขง็ของ

พลงัทัง้ 5  จะกําหนดความเป็นไปไดข้องการทํากําไรขององค์กร  ซึ่งรวมเรยีกว่า แบบจําลอง

แรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Forces Model)  โดยรายละเอยีดของแต่ละปัจจยัมดีงัน้ี 

1. การคกุคามของผู้เข้ามาใหม่ (New Entrants)  ผูเ้ขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรมทําใหก้ําลงัการ

ผลติในอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ และมคีวามตอ้งการสว่นแบ่งตลาดและทรพัยากรในการผลติ  ทาํให้

คุกคามต่อสถานะและความมัน่คงของผูอ้ยู่ในอุตสาหกรรมเดมิ   ผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาถงึปัจจยั

ทีจ่ะสามารถสรา้งความเขม้แขง็เพือ่ป้องกนัการเขา้สูต่ลาดของผูเ้ขา้มาใหม ่ ซึง่ธุรกจิสามารถทาํ

ไดโ้ดยสรา้งความเขม้แขง็ในปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1.1 การประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale)  การลดลงของภาระต้นทุนในการผลติจํานวน

มาก 

1.2 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เป็นลกัษณะความแตกต่างด้าน

กายภาพและการรบัรู ้ ซึง่จะทาํใหผ้ลติภณัฑม์เีอกลกัษณ์ในสายตาผูบ้รโิภค 

1.3 ความต้องการเงนิทุน (Capital Requirement)  จํานวนของการลงทุนที่ต้องใช้ในการเขา้สู่

อุตสาหกรรม ประกอบดว้ยโรงงานและเครือ่งมอืต่างๆ  ตลอดจนเงนิทุนหมนุเวยีน 

1.4 ต้นทุนการเปลี่ยนผูข้าย (Switching Cost)  เป็นต้นทุนซึ่งเกดิโดยผูใ้ชจ้ะเปลี่ยนแปลงจาก

ผูข้ายปัจจยัการผลติหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึง  สิง่น้ีจะประกอบดว้ยตน้ทุนดา้นจติวทิยา และตน้ทุน

ดา้นจาํนวนเงนิ 
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1.5 อุปสรรคต่อการเขา้สู่ช่องทางการจดัจําหน่าย (Threat of Access to Distribution Channel)  

การหาช่องทางการจดัจําหน่ายที่เหมาะสมแก่ผลิตภัณฑ์เป็นงานที่สําคัญของผู้เข้ามาใหม ่ 

สาํหรบัผูอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมเดมิ ตอ้งพยายามสรา้งความเขม้แขง็ของตนและอุปสรรคในช่องทาง

การจดัจาํหน่าย เพือ่ป้องกนัการเขา้สูต่ลาดของผูเ้ขา้ตลาดรายใหม ่

1.6 ขอ้เสยีเปรยีบทางดา้นตน้ทุนทีไ่มไ่ดข้ึน้อยู่กบัขนาด  ผูเ้ขา้มาใหมอ่าจมขีอ้เสยีเปรยีบต่อผูท้ี่

อยู่ในตลาดเดมิที่มปัีจจยัในการดําเนินงานที่เป็นจุดแขง็ และส่งเสรมิศกัยภาพขององค์กรและ

เป็นโอกาสอนัเอือ้อาํนวยมาจากสิง่แวดลอ้มอื่น 

2. การแข่งขนัระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry)  อุตสาหกรรมจํานวน

มากในระบบเศรษฐกิจเสรนิียม  มกีารแข่งขนัที่รุนแรงมากขึ้น  ซึ่งโดยทัว่ไป ระดบัของการ

แขง่ขนัจะขึน้อยูก่บัปัจจยั 3 ประการคอื โครงสรา้งการแขง่ขนั (Competitive Structure)  สภาวะ

ของอุปสงค์ (Demand Condition)  และ อุปสรรคของการออกไป (Exit Barrier) การแข่งขนัน้ี

โดยทัว่ไปเพิม่ขึน้จากการแข่งขนัดา้นราคา  ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ์ และนวตักรรมดา้น

ผลติภณัฑ ์  ผูบ้รหิารจะตอ้งระลกึว่าธุรกจิในรปูแบบของการแขง่ขนัเหล่าน้ี ไมส่ามารถแยกจาก

กนัได ้

3. อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining of Buyers)  ผูซ้ื้อผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมจะสรา้ง

อํานาจการต่อรองด้านราคา หรอืต้องการคุณภาพที่ดีขึ้นสําหรบัราคาเดิม  ลูกค้าเป็นบุคคล

สาํคญัต่อการอยู่รอดและเสถยีรภาพของธุรกจิทัง้ทางตรงและทางออ้ม  ศกัยภาพในการต่อรอง

ของผู้ซื้อมสี่วนในการผลกัดนัให้ผู้ขายต้องปรบัราคาตํ่าลงและพฒันาคุณภาพของสนิค้าและ

บรกิารทีด่ขี ึน้ 

4. อปุสรรคของสินค้าหรือบริการทดแทน (Threat of Substitutes)  ความสามารถในการหา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทดแทนกันได้ จะทําให้เกิดข้อจํากัดของราคาของผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรม  เมื่อราคาของผลติภณัฑท์ีม่อียู่ สงูขึน้เหนือจากผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได ้ ลูกคา้

จะเปลี่ยนแปลงไปใช้สนิค้าที่ทดแทนกนัได้นัน้ๆ  ธุรกจิที่มกีารแข่งขนัที่ทดแทนกนัได้จะต้อง

พยายามสรา้งความแตกต่างทางการแขง่ขนั  ทางเลอืกกค็อืธุรกจิจะตอ้งสรา้งการเพิม่ตน้ทุนของ

การเปลีย่น 

ของผูซ้ื้อ ระหว่างผลติภณัฑข์องตนกบัของบรษิทัคู่แข่ง ซึ่งเป็นผลติภณัฑท์ี่ทดแทนกนัได ้ ซึ่ง

จะต้องมกีารติดตามอย่างใกล้ชดิ ประกอบด้วยลกัษณะการพฒันาการปรบัปรุงผลติภณัฑ์ใน

รปูแบบของการบรหิารและการลดราคาลง 

5. อาํนาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (Power of Suppliers)  วธิซีึง่ผูข้ายปัจจยัการ

ผลติจะมผีลกระทบต่อศกัยภาพดา้นกําไรของอุตสาหกรรม  ทําใหร้าคาปัจจยัการผลติและราคา

สนิคา้สงูขึน้ หรอืลดคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารลง 
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รปูที ่9   แสดงองคป์ระกอบของการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั 

 

 

2.4 ทฤษฎีห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 

ห่วงโซ่คุณค่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 กจิกรรมคอื  กจิกรรมพืน้ฐาน (Primary Activities) และ 

กจิกรรมสนบัสนุน (Support Activities) 

2.4.1 กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities)  เป็นกจิกรรมที่สรา้งประโยชน์ใหก้บัลกัษณะทาง

กายภาพของผลิตภัณฑ์  ยอดขาย และส่งมอบไปยงัผู้ซื้อและบรกิารหลงัการขาย กิจกรรม

พืน้ฐานประกอบดว้ย  

 การนําวตัถดิุบและปัจจยัการผลิตเข้าสู่กิจกรรม (Inbound Logistics)  เป็นกจิกรรมใน

การรบั  การเกบ็รกัษา และการจดัการปัจจยันําเขา้  ประกอบดว้ยหน้าทีใ่นการจดัการเกี่ยวกบั

วสัดุ  การคลงัสนิคา้  ระบบการควบคุมสนิคา้คงเหลอื  กําหนดตารางการเคลื่อนยา้ยและการรบั

คนืจากผูข้าย   การปรบัปรงุกจิกรรมเหล่าน้ีเป็นผลต่อการลดตน้ทุน และการเพิม่ขึน้ของผลผลติ  

 การปฏิบติัการ (Operations) หรือ การผลิต (Productions)  จะเกี่ยวข้องกบักิจกรรมที่

ตอ้งการเปลีย่นปัจจยัการผลติเป็นผลติภณัฑข์ัน้สุดทา้ย (Final Product)  ประกอบดว้ยกจิกรรม

ต่างๆ เช่น เครื่องจกัรกล  การบรรจุภณัฑ ์ สายการผลติ  การทดสอบ  การปรบัปรุง  กจิกรรม

เหล่าน้ีจะนําไปสู่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพที่ดขีึน้   ซึ่งมกีารตอบสนองที่รวดเรว็

ต่อความตอ้งการใชข้องตลาด 

 การจดัส่งสินค้าสําเรจ็รูป (Outbound Logistics)  เป็นการจดัส่งสินค้าสําเร็จรูปออกสู่

ตลาด  ซึ่งเป็นลูกค้าของธุรกจิ  งานที่เกี่ยวขอ้งประกอบดว้ย การคลงัสนิค้า  การจดัการวสัดุ  
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การกําหนดตารางการส่ง และกระบวนการปฏิบัติการตามคําสัง่ซื้อ   การปรบัปรุงกิจกรรม

เหล่าน้ีมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพและระดบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีด่ขี ึน้ 

 การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)  กจิกรรมการตลาดและการขายของธุรกจิ

จะเกีย่วขอ้งกบัปัญหา 4 ประการ คอื สว่นประสมผลติภณัฑ ์(Product Mix)  ราคา (Price)  การ

ส่ ง เส ริมก ารตลาด  (Promotion)  และช่ อ งท างการจัด จํ าห น่ าย  (Place or Channel of 

Distribution)  โดยมุ่ งที่ส่วนของตลาดซึ่งธุรกิจกําหนดเป็นเป้าหมาย  ตลอดจนความ

สลบัซบัซ้อนของกระบวนการผลติ  ธุรกจิจะต้องตดัสนิใจผลติหรอืจดัจําหน่ายผลติภณัฑอ์ย่าง

แคบหรอือย่างกวา้ง  ราคาซึง่เหมาะสมกบัผลติภณัฑ ์มคีุณค่า และเป็นทีย่อมรบัในสายตาของ

ลูกคา้  ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีป่ระสบความสาํเรจ็ ตอ้งมกีารสง่เสรมิอยา่งระมดัระวงั  ตลอดจน

การบรรจุภณัฑ์ที่มกีารวางแผนโฆษณา และการใช้สื่อ  ในการพิจารณาว่าผลิตภณัฑ์ควรจะ

จําหน่ายไปยงัลูกค้าที่เป็นเป้าหมายอย่างไร  ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความสําคัญที่

เกีย่วขอ้งกนัของผูจ้ดัจําหน่าย เปรยีบเทยีบกบัการขายโดยตรง  โดยใชห้น่วยงานขายและการ

พจิารณาทาํเลทีต่ ัง้ของชอ่งทางการคา้ปลกี 

 บริการ (Service)  ผู้บรหิารจะต้องให้ความสําคญักบัการให้บรกิารลูกค้า  ซึ่งถือว่าเป็น

กจิกรรมการสรา้งคุณค่าทีส่าํคญัทีสุ่ดของธุรกจิ  การใหบ้รกิารลูกคา้ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ 

เช่น การตดิตัง้  การซ่อมแซม  การฝึกอบรมลกูคา้  การปรบัปรุงผลติภณัฑ ์ การใหค้าํแนะนําที่

รวดเรว็ สามารถตอบสนองต่อคําติชมของลูกค้าในขัน้แนะนําผลิตภณัฑ์  ดงันัน้จงึเกิดความ

จาํเป็นในการใหบ้รกิารลกูคา้ทีเ่หนือกวา่  ซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ของบรษิทั 

 

กจิกรรมพืน้ฐานมกีารประเมนิเครอืขา่ยการสรา้งคุณคา่ของธุรกจิไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การนําวตัถุดบิและปัจจยัการผลติเขา้สูก่จิกรรม 

- ความเหมาะสมของระบบการควบคุม 

- ประสทิธภิาพของกจิกรรมคลงัสนิคา้ของวตัถุดบิ 

2. การปฏบิตักิาร หรอื การผลติ 

- กจิกรรมของการเปรยีบเทยีบอุปกรณ์กบัคูแ่ขง่ขนัทีส่าํคญั 

- ความเป็นกระบวนการอตัโนมตัขิองกระบวนการผลติ 

- ประสทิธผิลของระบบการควบคมุการผลติ 

- ประสทิธภิาพของการจดัผงัโรงงานและการออกแบบการหมนุเวยีนของงาน 

3. การจดัสง่สนิคา้สาํเรจ็รปู 

- การทนัต่อเวลาและประสทิธภิาพของการขนสง่สนิคา้และบรกิารสาํเรจ็รปู 

- ประสทิธภิาพของสนิคา้สาํเรจ็รปู และประสทิธภิาพของกจิกรรมคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปู 

4. การตลาดและการขาย 
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- ประสทิธผิลของการวจิยัตลาดเพือ่กาํหนดสว่นของตลาด และความตอ้งการของตลาด 

- นวตักรรมในการสง่เสรมิการขายและการโฆษณา 

- การประเมนิชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทีเ่ป็นทางเลอืกต่างๆ 

- การจงูใจหน่วยงานขายและความสามารถของหน่วยงานขาย 

- การพฒันาภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพและชื่อเสยีงทีน่่าพงึพอใจของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

- ขอบเขตของความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ในสายตาผูบ้รโิภค 

- ขอบเขตของลกัษณะเดน่ทางการตลาดภายในสว่นของตลาดหรอืตลาดรวม 

5. บรกิาร 

- ปัจจยัทีใ่หค้วามสาํคญัต่อการรบัรูข้องลกูคา้โดยการปรบัปรงุผลติภณัฑ ์

- ใหค้วามสนใจและแกปั้ญหา จากขอ้เสนอแนะและขอ้ตําหนิจากลกูคา้อยา่งรวดเรว็ 

- นโยบายการรบัประกนัคุณภาพของสนิคา้ และใหบ้รกิารการรบัประกนัทีเ่หมาะสม 

- คุณภาพในการใหค้วามรูแ้ก่ลกูคา้และการฝึกอบรมลกูคา้ 

- ความสามารถทีจ่ะจดัหาอะไหล่ทดแทนและบรกิารซ่อมแซม 

2.4.2  กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมหลกั  ประกอบด้วยการบรหิารทรพัยากรมนุษย์  การพฒันาเทคโนโลย ี การจดัหา

วตัถุดบิ และโครงสรา้งพื้นฐานกจิการ ซึ่งประกอบด้วย การจดัการทัว่ไป  การเงนิ  การบญัช ี 

ระบบข้อมูล  กฎหมาย และความสัมพันธ์กับรฐับาล   นอกจากน้ีการจัดหากิจกรรมเพื่อ

สนบัสนุนกจิกรรมพืน้ฐานเพือ่ใหเ้ป็นกจิกรรมทีใ่หก้ารสนบัสนุนซึง่กนัและกนักบักจิกรรมพืน้ฐาน   

ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

  การบริหารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management)  ประกอบด้วยกจิกรรม

สรรหา  คดัเลอืกฝึกอบรม  พฒันา และกําหนดค่าตอบแทนทุกระดบัของพนกังาน  อทิธพิลของ

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มใีนทุกกจิกรรมของเครอืขา่ยการสรา้งคุณค่า  ต้นทุนทัง้หมดของ

การบรหิารทรพัยากรไมส่ามารถกาํหนดในเชงิปรมิาณไดโ้ดยงา่ย เน่ืองจากมปัีญหาสลบัซบัซอ้น  

ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิารตน้ทุนหลายประการจะเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยซ์ึง่เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

 การพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development)  เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมการสร้าง

คุณค่าในองค์กรซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  และกระบวนการเพื่อ

ก่อใหเ้กดิคุณคา่และจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลกูคา้ 

  การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement)  หมายถึงหน้าที่ในการซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งใช้ใน

เครอืขา่ยการสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิ  ประกอบดว้ย วตัถุดบิ  วสัดุสิน้เปลอืง และปัจจยัการผลติ

อื่นๆ ซึง่ใชใ้นกระบวนการผลติ  ตลอดจนอุปกรณ์ เครือ่งจกัร 
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  โครงสร้างพื้นฐานของกิจการ (Firm Infrastructure)  ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การเงนิ  การบญัชี  กฎหมาย  รฐับาล  ระบบข้อมูล และการจดัการทัว่ไป  กิจกรรมเหล่าน้ี

โดยทัว่ไปใชก้ารสนับสนุนเครอืขา่ยในการสรา้งคุณค่าและเป็นจุดเริม่ต้น  มใีนทุกระดบัภายใน

องค์กร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  โครงสร้างพื้นฐานของกิจกรรม  จะถือว่าเป็น

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  แต่อย่างไรก็ตาม  กิจกรรมเหล่านัน้สามารถเป็นแหล่งทางการสรา้งข้อ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัดว้ย 

 

กจิกรรมสนบัสนุนมกีารประเมนิเครอืขา่ยการสรา้งคุณคา่ของธุรกจิไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

- ประสทิธผิลของกระบวนการสรรหา  คดัเลอืก  ฝึกอบรม และเลื่อนตําแหน่งพนกังานทุกระดบั 

- ความเหมาะสมของระบบการใหร้างวลัเพือ่จงูใจและกระตุน้พนกังาน 

- สภาพแวดลอ้มในการทํางานซึง่สามารถลดการขาดงานและรกัษาระดบัการหมุนเวยีนเขา้ออก

ทีพ่งึพอใจ 

- ระดบัการจงูใจพนกังานและความพงึพอใจในงาน 

2. การพฒันาเทคโนโลย ี

- ความสําเร็จของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งนําไปสู่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการทาํงาน 

- กจิกรรมการพฒันาดา้นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

3.  การจดัหาวตัถุดบิ  

- การพฒันาแหล่งปัจจยันําเขา้เพือ่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิการพึง่พาอาศยักนั 

- การจดัหาวตัถุดบิโดยถอืเกณฑ ์ ทนัเวลา  ตน้ทุนตํ่าสดุ  ระดบัคุณภาพทีย่อมรบัได ้

- กระบวนการจดัหาโรงงาน  เครือ่งจกัร  และอาคาร 

- ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูข้ายปัจจยัการผลติทีเ่ชื่อถอืไดใ้นระยะยาว 

4. โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ 

- ความสามารถในการกําหนดโอกาสตลาด สําหรบัผลิตภัณฑ์ใหม่ และอุปสรรคสําหรับ

สิง่แวดลอ้มทีม่ศีกัยภาพ 

- คุณภาพของระบบการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

- การประสานงานและการผสมผสานทุกกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ยการสรา้งคุณคา่ระหวา่ง

หน่วยงานยอ่ยขององคก์ร 

- ความสามารถทีจ่ะไดร้บัเงนิทุนทีใ่ชต้น้ทุนตํ่าสุด  สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการลงทุน และค่าใชจ้่าย

ในการปฏบิตักิาร 
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- ระบบขอ้มูลที่ใหก้ารสนับสนุนในการตดัสนิใจในเหตุการณ์ประจําวนั และการตดัสนิใจเชงิกล

ยทุธ ์

- มขีอ้มูลในการจดัการที่ทนัเวลาและถูกต้องเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมทัว่ไปและสภาพแวดล้อม

ทางการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่10  แสดงองคป์ระกอบของการวเิคราะหห์ว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain) 

 

หลงัจากทีอ่งคก์รไดม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในแลว้  จะ

ทําให้องค์กรเห็น โอกาสและอุปสรรค จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และเห็น 

จุดออ่นและจุดแขง็ จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  ขัน้ตอนต่อมาองคก์รจะเขา้สูข่ ัน้ที ่2 

คอืการจดัทาํกลยทุธต่์อไป 

 

2.5 กระบวนการในการสรา้งและเลือกกลยทุธ ์

การจดัทาํกลยทุธใ์นระดบับริษทั 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ตอนปัจจยันําเข้า 

1.1 เครื่องมือท่ีใช้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor Evaluation 

(EFE) Matrix)  มขีัน้ตอนการประเมนิดงัต่อไปน้ี 

1) เลอืกชุดของปัจจยัภายนอกที่สําคญั ทัง้ที่เป็นโอกาสและเป็นภยัคุกคาม ควรมกีารกระจาย

อย่างครอบคลุม และพยายามระบุให้เฉพาะเจาะจง ชดัเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ (ควรมีปัจจยั

ทัง้หมดระหวา่ง 10-20 ตวั) 
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2) ให้น้ําหนักตัง้แต่ 0.0 (ไม่สําคัญ) ถึง 1.0 (สําคัญ) สําหรบัแต่ละปัจจยั ซึ่งน้ําหนักแสดง

ความสาํคญัของปัจจยัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ขององคก์รในอุตสาหกรรม 

3) ให้คะแนนตัง้แต่ 1-4 สําหรบัแต่ละปัจจัย โดยความสามารถในการตอบสนองที่ดีมาก  

(คะแนน = 4) สามารถตอบสนองไดด้กีว่าคู่แข่งเล็กน้อย (คะแนน = 3) สามารถตอบสนองได้

เทา่กบัคู่แขง่ (คะแนน = 2) สามารถตอบสนองไดด้อ้ยกวา่คูแ่ขง่ (คะแนน = 1) ในการใหค้ะแนน

จะพจิารณาในตวัองคก์ร แต่การใหน้ํ้าหนักในขัน้ตอนที ่2 นัน้  พจิารณาจากความสาํคญัทีม่ต่ีอ

อุตสาหกรรม 

4) คณูน้ําหนกักบัคะแนนทีไ่ดร้บัของแต่ละปัจจยั และรวมคะแนนของทุกปัจจยั 

 เมื่อพจิารณาถึงหลายๆ ปัจจยั ซึ่งรวมอยู่ในเมตรกิซ์ IFE  คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมอยู่

ในช่วง 1.0 ถึง 4.0   คะแนนเฉลี่ยของ EFE คอื 2.5 องค์กรที่ได้คะแนนรวมมากกว่า 2.5 เป็น

องคก์รทีต่อบสนองต่อโอกาสและภยัคุกคามไดเ้ป็นอย่างด ีสว่นองคก์รทีไ่ดค้ะแนนรวมน้อยกว่า 

2.5 เป็นองคก์รทีม่ตีอบสนองต่อโอกาสและภยัคุกคามไดไ้มด่ ี 

1.2 เครื่องมือท่ีใช้การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factor Evaluation (IFE) 

Matrix)  มขีัน้ตอนการประเมนิดงัต่อไปน้ี 

1) เลอืกชุดของปัจจยัภายในที่สําคญั ควรมกีารกระจายอย่างครอบคลุม และ พยายาม ระบุให้

เฉพาะเจาะจง ชดัเจนทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้(ควรมปัีจจยัทัง้หมด ระหวา่ง 10-20 ตวั) 

2) ให้น้ําหนักตัง้แต่  0.0 (ไม่สําคญั) ถึง 1.0 (สําคญั) สําหรบัแต่ละปัจจยั ซึ่งน้ําหนักแสดง

ความสําคัญของปัจจัยที่เป็นทัง้จุดแข็งและจุดอ่อนอันมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรใน

อุตสาหกรรม 

3) ใหค้ะแนนตัง้แต่ 1-4 สาํหรบัแต่ละปัจจยั โดยเป็นจุดอ่อนทีส่าํคญั (คะแนน = 1) จุดอ่อนทีไ่ม่

สําคญั (คะแนน  = 2) จุดแขง็ที่ไม่สําคญั (คะแนน = 3) จุดแขง็ที่สําคญั (คะแนน = 4) ดงันัน้

จุดอ่อนจึงต้องให้คะแนน 1, 2 และจุดแข็งต้องให้คะแนน 3, 4 เท่านัน้ ในการให้คะแนนจะ

พิจารณาในตัวองค์กร แต่การให้น้ําหนักในขัน้ตอนที่ 2 นัน้พิจารณาจากความสําคญัที่มต่ีอ

อุตสาหกรรม 

4) คณูน้ําหนกักบัคะแนนทีไ่ดร้บัของแต่ละปัจจยั และรวมคะแนนของทุกปัจจยั 

 เมื่อพจิารณาถึงหลายๆ ปัจจยั ซึ่งรวมอยู่ในเมตรกิซ์ IFE  คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมอยู่

ในช่วง 1.0 ถึง 4.0  ถ้าคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม = 2.5 แสดงว่าอยู่ที่ค่าเฉลี่ย (Average Score)  

ถ้าหากน้อยกว่า 2.5 แสดงว่าองคก์รนัน้อยู่ในตําแหน่งจุดอ่อน  ถ้ามากกว่า 2.5  แสดงว่าอยู่ใน

ตําแหน่งจุดแขง็ 
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1.3 เมตริกซ์โครงร่างการแข่งขนั (The Competitive Profile Matrix (CPM))  เมตรกิซ์ CPM 

จะแสดงถึงคู่แข่งขนัหลกัของบรษิัท  เป็นการเปรยีบเทียบปัจจยัแห่งความสําเร็จของธุรกิจ

ระหวา่งตวัองคก์รกบัคูแ่ขง่ ซึง่จะเป็นทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  

การใหค้ะแนนน้ําหนักของแต่ละปัจจยัจะพจิาณาจากความสาํคญัต่อความสาํเรจ็ในอุตสาหกรรม    

นัน้ๆ เหมอืนกบั EFE แต่ในการใหค้ะแนนจะใหต้ามความเขม้แขง็และความอ่อนแอ โดย 4 = มี

ความเข้มแขง็มาก , 3 = มคีวามเข้มแขง็พอสมควร , 2 = มคีวามอ่อนแอพอสมควร , 1 = มี

ความออ่นแอมาก 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนการจบัคู่ 

หลงัจากบรษิทัไดว้เิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูเกีย่วกบัโอกาส  อุปสรรค  จุดแขง็ จุดออ่น 

และความสามารถเมื่อเปรยีบเทียบกบัคู่แข่งขนัแล้ว จะทําการวเิคราะห์หากลยุทธ์โดยอาศยั

เครือ่งมอืในการวเิคราะห ์TOWS Matrix 

เมตรกิซ์ TOWS จะแสดงถงึกลยุทธท์างเลอืก 4 ประการ คอื SO   WO   ST   WT  โดย

การจบัคูร่ะหวา่งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

โดยทัว่ไป  บรษิัทได้กําหนดจุดแข็งและจุดอ่อน  ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอ้ม  แต่สิง่ทีม่องขา้มไปคอื  การเชื่อมปัจจยัเหล่าน้ีต้องเลอืกกลยุทธ์ที่แตกต่างกนั

เพื่อจดัระบบทางเลือกเหล่าน้ี  เมตรกิซ์ TOWS ได้เสนอ T แทนอุปสรรค (Threats)  O แทน

โอกาส (Opportunities)  W แทนจุดอ่อน (Weaknesses)  S แทนจุดแข็ง (Strengths)  Model 

TOWS เริม่ตน้ทีอุ่ปสรรค (T) เพราะในหลายสถานการณ์ บรษิทัมกีารวางแผนกลยุทธเ์ป็นผลมา

จากวกิฤตการณ์ดา้นปัญหาหรอือุปสรรค 
                  ปัจจยัภายใน 

                   (Internal Factor) 

ปัจจยัภายนอก 

(External Factor) 

จุดแขง็ภายใน 

[Internal Strengths (S)] 

เชน่จุดแขง็ดา้นการจดัการ 

จุดอ่อนภายใน 

[Internal Weaknesses (W)] 

เช่ น  ปั ญ ห าต่ างๆ  ที่ เกิ ด จาก

ภายในบรษิทั 

โอกาสจากภายนอก [External 

Opportunities (O)]  เช่ น  ภ าว ะ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั อนาคต การ

เปลีย่นแปลงผลติภณัฑ ์บรกิาร 

กลยทุธ ์SO  :  มาก-มาก 

(SO strategy : maxi-maxi) 

เช่น การใชจุ้ดแขง็ขององค์กรเพื่อ

สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

กลยทุธ ์WO  :  น้อย-มาก 

(WO strategy : mini-maxi) 

เช่น กลยุทธ์พัฒนาเพื่อเอาชนะ

จุดอ่อน 

อุป สรรค  [External Threats (T)] 

เช่ น  ก ารข าด แค ลน พ ลังงาน  

คูแ่ขง่ทีแ่ขง็แกรง่ 

กลยทุธ ์ST  :  มาก-น้อย 

(ST strategy : maxi-mini) 

เช่น การใช้จุดแข็งเพื่อเอาชนะ

หรอืหลกีเลีย่งอุปสรรค 

กลยทุธ ์WT  :  น้อย-น้อย 

(WT strategy : mini-mini) 

เช่ น  ก า ร ตั ด ท อ น  ก า ร เลิ ก

ดาํเนินงาน 
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กลยุทธ์ทางเลือก 4 ประการ (Four Alternative Strategies) แสดงทางเลือก 4 ประการของ

เมตรกิซ ์TOWS   กลยุทธถ์อืเกณฑก์ารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก  (อุปสรรคและโอกาส) 

และ สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดออ่นและจุดแขง็) ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์ WT (WT Strategy)  มเีป้าหมายที่จะสรา้งใหเ้กดิจุดแขง็และมอุีปสรรคตํ่าที่สุด  

ซึ่งต้องการให้บริษัทใช้รูปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture)  การลดค่าใช้จ่าย 

(Retrench) 

2. กลยุทธ์ WO (WO Strategy)   พยายามที่จะให้เกิดจุดอ่อนตํ่าที่สุดและโอกาสสูงสุด  

ดงันัน้ธุรกจิทีม่จุีดอ่อนในบางกรณีอาจะพฒันาองคก์รหรอืความต้องการความสามารถ

เฉพาะอยา่ง 

3. กลยุทธ์ ST (ST Strategy)  ถือเกณฑ์จุดแข็งขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอ้ม เป้าหมายคอื ทาํใหเ้กดิจุดแขง็สงูสดุและมอุีปสรรคตํ่าสดุ 

4. กลยุทธ์ SO (SO Strategy)  โดยทัว่ไปเป้าหมายขององค์กรจะเปลี่ยนจากตําแหน่งอื่น

ของเมตรกิซ์น้ี  ถ้ามจุีดอ่อนพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนใหเ้ป็นจุดแขง็  ถ้าเผชญิ

อุปสรรคพยายามเปลีย่นใหเ้ป็นโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 

 

การศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาทีมุ่ง่เน้นถงึประเดน็ปัญหาหลกัขององคก์รทีพ่บ และเป็น

ปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกจิการ  โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

3.1  การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมูแิละปฐมภมู ิ

3.2  แนวทางการแกปั้ญหา 

3.3  การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

3.1 การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิูและปฐมภมิู 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มลูทีใ่ชม้ ี2 ประเภทคอื 

1. ขอ้มลูปฐมภมู ิ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคลากรในระดับบริหารจาก

หน่วยงานต่างๆ  จํานวน 8 ราย  เพื่อให้ทราบและทําความเข้าใจถึงปัญหาขององค์กรที่มี

ผลกระทบต่อผลประกอบการบรษิทั  รวมทัง้ความคดิเหน็  ขอ้เสนอแนะ และแนวทางปรบัปรุง

แกไ้ข 

2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ ไดจ้ากเอกสารรายงานทางการเงนิตัง้แต่ปี 2546 – 2548 ตําราวชิาการ

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวิเคราะหข้์อมลู 

3.1.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูม ิ เป็นผลการนําขอ้มูลงบการเงนิของบรษิัทมา

วเิคราะหร์่วมกบัขอ้มูลในภาคธุรกจิและอุสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั จดี ีฟู้ด จํากดั ในดา้น

ต่างๆ ต่อไปน้ี 

 -  ก ารวิ เค ราะห์ห าสาเห ตุ ของปั ญ ห าโดย ใช้แผน ภู มิ  Cause and Effect 

 Diagram 

 -  การวเิคราะหปั์จจยัเชงิกลยทุธ ์(SWOT Analysis) 

 -  การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมและการแขง่ขนั (Five Forces Analysis) 

 -  การวเิคราะหท์ฤษฎหีว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain) 

 -  การวเิคราะหก์ารจดัการเชงิกลยทุธใ์นระดบัธุรกจิ 

3.1.2  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ

 -  ผลการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารในฝ่ายต่างๆ แบบเจาะลกึ (Depth Interview) 

3.1.3  สรปุประมวลผลการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิและปฐมภมู ิ
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โดยรายละเอยีดของขอ้มลูและการวเิคราะหม์ดีงัน้ี 

3.1.1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 

ข้อมลูทุติยภมิู ไดจ้ากงบการเงนิ ตัง้แต่ปี 2546 – 2548 (ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก หน้า 68)  

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูทุตยภมิู 

การวเิคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเป็นการนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมของบรษิัท จดีี ฟู้ด 

จาํกดั มาวเิคราะหเ์พือ่ใชใ้นการจดัทาํกลยทุธ ์โดยทาํการวเิคราะหปั์จจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

-  การวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนภมู ิCause and Effect Diagram 

-  การวเิคราะหปั์จจยัภายในและปัจจยัภายนอก SWOT 

-  การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมและการแขง่ขนั (Five Force Analysis) 

-  การวเิคราะหท์ฤษฎหีว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain) 

-  การวเิคราะหก์ารจดัการเชงิกลยทุธใ์นระดบัธุรกจิ 

 

1) การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาโดยใช้ Cause and Effect Diagram 

สามารถวเิคราะหห์าสาเหตุทีท่าํใหบ้รษิทัขาดทุน โดยใชแ้ผนภมูไิดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการวเิคราะห ์พบว่ามหีลายสาเหตุ ทีม่ผีลต่อผลประกอบการของบรษิทั แต่สาเหตุ

หลกัทีส่าํคญัคอืมมุมองของผูบ้รหิารทีม่ต่ีอบรษิทั (โรงงาน) และ ระบบบญัช ี, การเงนิ 

หลงัจากที่ทําการวเิคราะห์โดยใช้แผนภูมดิงักล่าวแล้ว  สามารถนํามากําหนดคําถามในการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ เพือ่จดัทาํขอ้มลูปฐมภมูไิด ้

 

2) ผลการวิเคราะห ์SWOT 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (Organization’s External Opportunities and Threats) และ

ปัจจยัภายใน (Organization’s Internal Opportunities and Threats) ขององค์กร  ทําให้สามารถ

 

ผลประกอบการ

ขาดทุนอยา่ง

ต่อเน่ืองกวา่ 3 ปี 

คน เครือ่งจกัร , อุปกรณ์ 

วตัถุดบิ วธิกีาร , ระบบ 

คุณภาพ

วตัถุดบิ 

การสง่มอบ 

ระบบบญัชี ,  

การเงิน 

โครงสรา้ง

องคก์ร 

ประสทิธภิาพ

ของพนกังาน 

มมุมองของ

ผูบ้ริหาร 

ประสทิธภิาพ

ของเครือ่งจกัร 

การบาํรุงรกัษา 
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ระบุ  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses)  โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats)  ไดด้งัน้ี 

จดุแขง็ (Strengths) 

1. บรษิทัมบุีคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความชาํนาญในอุตสาหกรรมเบเกอร ี

2. คุณภาพของสนิคา้สงู  ใชว้ตัถุดบิทีด่ใีนการผลติ และสตูรทีค่ดัสรรมาอยา่งด ี ไมม่กีารใชว้ตัถุ

กนัเสยี 

3. โรงงานมรีะบบการควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัอาหารอย่างถูกต้อง  ผ่านมาตรฐานของ 

อย. 

4. มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมาก และมกีารพฒันาสนิคา้ใหมอ่อกมาอยา่งต่อเน่ือง 

5. ตราสนิคา้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค 

จดุอ่อน (Weaknesses) 

1. บรษิทัมโีครงสรา้งองคก์รทีไ่มส่มบรูณ์  ทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพไมเ่พยีงพอ 

2. นโยบายผูบ้รหิารทีไ่มช่ดัเจน  ทาํใหบ้รษิทัยากทีจ่ะเตบิโตไดเ้องโดยไมต่อ้งพึง่บรษิทัในเครอื 

3. อุปกรณ์ เครื่องจกัรทีใ่ช ้ค่อนขา้งเก่า ขาดการบํารุงรกัษาอย่างสมํ่าเสมอ ทําใหผ้ลติสนิคา้ได้

คุณภาพไมค่งที ่ ควบคุมยาก และมขีองเสยีสงู 

4. ผูบ้รหิารใหค้วามสําคญัต่อโรงงาน ซึ่งเป็นส่วนผลติสนิคา้ น้อยกว่าหน้ารา้นซึ่งเป็นส่วนขาย

และสรา้งรายไดเ้ขา้บรษิทั  จงึใหง้บประมาณทีค่่อนขา้งจาํกดั ทาํใหบ้รษิทัขาดเงนิทุนหมุนเวยีน

ทีเ่พยีงพอ 

5. โรงงานมทีีต่ ัง้คอ่นขา้งไกลจากในเมอืงและรา้นสาขา  ทาํใหต้น้ทุนคา่ขนสง่สงู 

โอกาส (Opportunities) 

1. การใชช้วีติในสงัคมเมอืงมคีวามเร่งรบีมากขึน้  ทําใหอ้าหารประเภทเบเกอรเีป็นที่นิยมมาก

ขึน้จากความสะดวกในการรบัประทาน   หาซือ้งา่ย  ทาํใหบ้รษิทัมโีอกาสเตบิโตได ้

2. ตลาดอาหารและเบเกอรมีกีารขยายตวัต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นสนิค้าบรโิภค และมผีูบ้รโิภค

หลายกลุ่ม  มฐีานผูบ้รโิภคกวา้ง 

3. ผูบ้รโิภคมคีวามใส่ใจต่อสุขภาพมากขึน้  ทําใหผ้ลติภณัฑ์เบเกอรซีึ่งสามารถทําเป็นอาหาร

เพือ่สขุภาพได ้มกีารเตบิโตตามตลาดอาหารสขุภาพดว้ย 

4. วตัถุดบิหลกัหาไดง้า่ย เน่ืองจากเป็นสนิคา้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร และมี

ผูค้า้หลายราย 

5. รฐับาลมกีารควบคุมเรื่องสุขอนามยัของอาหารมากขึน้  ทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในการ

รบัประทานอาหารและเบเกอรจีากโรงงานทีไ่ดม้าตรฐานความปลอดภยัอาหารมากขึน้ 

อปุสรรค (Threats) 

1. การเขา้มาสูธุ่รกจิเป็นไปไดโ้ดยงา่ย เน่ืองจากการลงทุนไมส่งูมากนกั  ทาํใหม้กีารแขง่ขนัสงู 
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2. ราคาของวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสูงขึน้  ทําใหต้้นทุนสนิคา้สูง แต่ไม่สามารถปรบัราคาไดม้าก

นกั  เน่ืองจากราคาเป็นสว่นสาํคญัในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคพอสมควร 

3. สนิคา้สามารถลอกเลยีนแบบไดง้า่ย และใชต้น้ทุนไมส่งู 

4. ราคาแป้งสาล ี(ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัที่ใชใ้นการผลติ) ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆ ใน

แถบอาเซยีน เน่ืองมาจากภาษนํีาเขา้ขา้วสาลสีงู  ทาํใหม้สีนิคา้จากประเทศเพื่อนบา้นทีร่าคาตํ่า

กวา่เขา้มาตตีลาดไทย เชน่ Frozen Dough จากประเทศจนี   แป้งมกิซจ์ากมาเลเซยี 

5. มบีรษิทัร่วมลงทุนขนาดใหญ่ในไทย  ผลติสนิคา้ในปรมิาณมาก  ทาํใหส้ามารถผลติสนิคา้ได้

ทีต่น้ทุนตํ่ากวา่  จาํหน่ายในราคาตํ่ากวา่ได ้

6. ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั  ทาํใหผู้บ้รโิภคคาํนึงถงึการใชจ้า่ยมากขึน้ 

 

จากผลการวิเคราะห์ SWOT ของบรษิัท  สามารถนํามากําหนดวิสยัทศัน์ และ พนัธกิจของ

บรษิทัไดด้งัน้ี 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

นําเสนอผลติภณัฑเ์บเกอรทีีม่คีุณภาพสงู คํานึงถงึคุณค่าทางโภชนาการทีลู่กคา้ไดร้บัเป็นหลกั 

เพือ่ใหผู้บ้รโิภค สามารถบรโิภคไดอ้ยา่งคุม้คา่ 

พนัธกิจ (Mission) 

1. ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และถูกหลกัอนามยัเพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

2. พฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความแตกต่าง และความแปลกใหม่ให้กบัลูกค้า 

ภายใตต้น้ทุนทีเ่หมาะสม 

 

3) ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการแข่งขนั (Five Forces Analysis) 

 สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเบเกอรีและนํามา

เปรยีบเทยีบกบับรษิทั จดี ีฟู้ด ไดด้งัน้ี 

การคกุคามของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ 

เน่ืองจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเบเกอรมีไีม่สูงมากนัก  จงึทําใหม้ผีูเ้ขา้มาในอุตสาหกรรม

เป็นจาํนวนมาก ทัง้รายเลก็และรายใหญ่  ซึง่ทางบรษิทัฯ จะตอ้งทําการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ 

ออกสู่ตลาดอย่างสมํ่าเสมอ  รวมถึงผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างหรอืมคีุณลกัษณะที่ดีกว่าคู่แข่งขนั  

เน่ืองจากผูบ้รโิภคในอุตสาหกรรมน้ีมกัไม่ยดึตดิกบัตราสนิคา้มากนัก  แต่เลอืกที่คุณภาพที่น่า

พอใจมากกว่า  นอกจากน้ี ทางบรษิทัฯ ยงัคงต้องพจิารณาถงึความประหยดัต่อขนาด โดยการ

เพิม่การผลติและจาํหน่ายสนิคา้ เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทุนเหนือคูแ่ขง่ขนั 

การแข่งขนัระหว่างธรุกิจในอตุสาหกรรม 
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จดัได้ว่ามคีวามรุนแรงปานกลาง ไม่ถึงกบัสูงมากนัก  เน่ืองจากสาเหตุหลายประการเช่น การ

ออกจากธุรกิจของผู้แข่งขนัที่ไม่ประสบความสําเร็จ ทําได้ไม่ยากนักเพราะการลงทุนไม่สูง  

สนิค้าเบเกอรมีคีวามแตกต่างกนั  ดงันัน้ คุณภาพของสนิค้ากบัราคาจงึเป็นปัจจยัหลกัในการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคควบคู่กนั ซึ่งแต่ละรายมรีสนิยมและความชอบทีไ่ม่เหมอืนกนั แมว้่าจะมี

ผูผ้ลติหลายราย กจ็ะไม่เกดิความรุนแรงในการแข่งขนั เช่นการตดัราคา ลดแลกแจกแถม เป็น

ตน้  อยา่งไรกด็ ีบรษิทัในเครอืซึง่เป็นผูจ้าํหน่ายสนิคา้จะตอ้งมแีผนการดาํเนินงานทีเ่ขา้ถงึลูกคา้

มากขึน้เชน่การจดัสง่สนิคา้ถงึที ่(Delivery)  การรบัจดัเลีย้ง (Catering) เป็นตน้ 

อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 

มคี่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูผ้ลติมหีลายราย และแต่ละรายพยายามสรา้งจุดเด่นใหก้บัผลติภณัฑ์

ของตนเอง  อกีทัง้ผูบ้รโิภคมกันิยมทางเลอืกใหม่ๆ   จงึทาํใหผู้ซ้ือ้มอีาํนาจในอุตสาหกรรมน้ี  ซึง่

ทางบริษัทฯ จะต้องพัฒนาสินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา เช่นสินค้าที่ย ังไม่มีจําหน่ายในตลาด

เมอืงไทย รวมถึงสนิค้าเพื่อสุขภาพต่างๆ  สนิค้าเพื่อการควบคุมน้ําหนัก  สนิค้าที่ปราศจาก

ไขมนัชนิดทรานส ์(trans-fat) เป็นตน้   

อปุสรรคของสินค้าทดแทน 

ในอุตสาหกรรมเบเกอร ีมสีนิค้าทดแทนค่อนขา้งสูงเช่น อาหารขบเคี้ยว  อาหารประเภทขา้ว

กล่องแชแ่ขง็  ซึง่สามารถรบัประทานทดแทนกนัได ้ มคีวามสะดวก  อยา่งไรกต็าม การทดแทน

เกดิขึน้เป็นบางครัง้ ขึน้อยู่กบัความพอใจและความต้องการของผูบ้รโิภคในขณะที่ตดัสนิใจซื้อ

ดว้ย  ซึ่งทางบรษิทัฯ อาจต้องพจิารณาสรา้งสายผลติภณัฑท์ี่เป็นสนิคา้ทดแทนบา้งบางส่วนที่

สามารถทาํไดโ้ดยใชท้รพัยากร เครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีม่อียู ่

อาํนาจการต่อรองของผูข้าย 

ส่วนใหญ่มไีม่มากนัก  เน่ืองจากมผีู้ขายหลายรายแข่งขนักนั  ยกเว้นวตัถุดบิบางชนิดที่ต้อง

นําเข้าหรอืมีผู้ขายเพียงรายเดียว  ทางบรษิัทฯ จะไม่สามารถต่อรองได้  ซึ่งบรษิัทฯ จะต้อง

พยายามหาผู้ขายรายใหม่ หรือสินค้าทดแทนที่สามารถใช้แทนกันได้ โดยการปรบัสูตร

ผลติภณัฑเ์ลก็น้อยเทา่นัน้ 
 
4) ผลการวิเคราะหท์ฤษฎีห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 

 การวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่าจากขอ้มูลดําเนินงานของบรษิทั จดี ีฟู้ด จํากดั พบว่าต้องมี

การปรบักจิกรรมเพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 2 อยา่งดงัน้ี  

 1. กิจกรรมหลกั (Primary Activities) เพื่อสรา้งคุณคา่ของผลติภณัฑ ์ยอดขาย การสง่

มอบไปยงัผูซ้ือ้หรอืบรษิทัในเครอื และการบรกิารหลงัการขาย  บรษิทัฯ จะตอ้งมกีารดาํเนินการ

ดงัน้ี 

 - การนําวตัถุดบิและปัจจยัการผลติเขา้สู่กจิการ (Inbound logistics)  จะต้องมกีาร

วางแผนการผลติใหเ้หมาะสมต่อปรมิาณการผลติ  ไมเ่กบ็สตอ็กมากเกนิไป ซึง่จะทาํใหต้น้ทุนสงู 
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หรอืสัง่วตัถุดบิไม่เพยีงพอต่อการผลติ  โดยเฉพาะวตัถุดบิทีต่้องนําเขา้  จะตอ้งมกีารประมาณ

การที่แม่นยํา เน่ืองจากหากสนิคา้ไม่เพยีงพอ จะกระทบต่อยอดขาย ต้นทุนที่ต้องนําเขา้สนิคา้

โดยการ Air Freight  นอกจากน้ีการรบัสินค้าจะต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ดีตาม

มาตรฐาน  เพื่อใหส้นิคา้ที่ผลติไดม้คีุณภาพ  มกีารจดัเกบ็สนิคา้อย่างถูกสุขลกัษณะตามระบบ 

GMP  ตอ้งคํานึงถงึสภาวะการเกบ็เป็นสาํคญั ไดแ้ก่อุณหภูม ิ ความชืน้  การถ่ายเทของอากาศ  

การปนเป้ือนจากสนิคา้อื่นทีเ่กบ็รว่มกนั เชน่กลิน่ , วตัถุดบิทีม่สีารก่อภมูแิพ ้(allergen) 

 - การปฏบิตักิารหรอืการผลติ (Operation)  จะตอ้งมกีารควบคุมการผลติใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานทัง้ทางดา้นความปลอดภยัและคุณภาพของสนิคา้  การควบคุมของเสยีที่เกดิขึน้  

การใช้เครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการวางแผนการผลติที่ดดี้วย  การ

จดัการไหลของกระบวนการผลิตที่มปีระสทิธภิาพเพื่อลดเวลาในการผลิตลงและเพิม่ผลติผล 

(productivity) ใหม้ากขึน้  ทําใหอ้ตัราส่วนผลผลติต่อแรงงานสงู แมว้่าอุปกรณ์เครื่องจกัรทีม่อียู่

จะค่อนขา้งโบราณ แต่เราสามารถใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดไดจ้ากการวางแผนการผลติ และผงั

การผลติทีด่ไีด ้ นอกจากน้ีการผลติสนิคา้จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการยอดขายจากสาขา 

เพือ่ไมใ่หส้นิคา้คา้งสตอ็กมากนกั หรอืสนิคา้ขาดสง่ 

 - การจดัสง่สนิคา้สาํเรจ็รปู (Outbound logistics)  จะตอ้งจดัทาํตารางการจดัสง่ทีใ่ช้

เวลาอย่างมปีระสทิธภิาพ  จดัทําเสน้ทางการเดนิรถขนส่ง  เวลาทีใ่ชใ้นแต่ละสาขารา้น เพื่อให้

ส่งได้ทันเวลา  รวมทัง้การควบคุมอุณหภูมิรถ ซึ่งเป็นปัจจยัที่สําคญัต่อคุณภาพของสินค้า 

โดยเฉพาะสนิคา้แช่แขง็ประเภทเบเกอร ี (Frozen Dough) ซึง่อ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของ

อุณหภูมมิาก เน่ืองจากยสีต์จะเริม่ทํางานเมื่ออุณหภูมสิูงขึน้เพยีงเล็กน้อย  สถานที่เกบ็สนิค้า

สาํเรจ็รปูจะตอ้งควบคุมอุณหภมูใิหค้งทีส่มํ่าเสมอใหม้ากทีส่ดุ 

 - การตลาดและการขาย (Marketing and sales)  เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้ทํา

การตลาดและการขายเอง จงึขอเสนอการวเิคราะหเ์ป็นแนวทางสาํหรบับรษิทัในเครอืแทน โดย

บรษิทัในเครอืควรมกีารวางแผนการตลาดเป็นโครงรา่งทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัความสามารถ

ของการผลติทีม่อียู่  มกีารวจิยัตลาดเพื่อขยายกลุ่มผูบ้รโิภคใหก้วา้งขึน้  การเขา้สู่ช่องทางการ

จดัจําหน่ายใหม่ๆ เช่นการผกูป่ินโตอาหารเชา้ (ดจูากลกัษณะของผลติภณัฑท์ีจ่ําหน่ายอยู่ ควร

เป็นอาหารเช้า)  ซึ่งสามารถได้ลูกค้าที่แน่นอน  รายการอาหารที่แน่นอน  นํามาซึ่งรายได้ที่

แน่นอน  การวางจําหน่ายผลติภณัฑ์ที่มอีายุผลิตภณัฑ์ที่ค่อนขา้งนาน ในห้างสรรพสนิค้าใน

ลกัษณะการฝากขาย  เพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างความจดจําตราสนิค้าให้กบั

ผู้บรโิภคได้ด้วย การส่งเสรมิการขายในลกัษณะให้ลูกค้าเป็นสมาชกิของทางรา้น โดยมบีตัร

สมาชกิและมสี่วนลดหรอืของพรเีมีย่ม  การโฆษณาทางวทิยุหรอืเป็นผูส้นับสนุนเกมในรายการ

วทิยุ  การสรา้งแบรนดใ์หม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้ เพื่อใหลู้กคา้มคีวามตอ้งการสนิคา้จากแบรนด์

สินค้ามากกว่าตัวสินค้า  ซึ่งทําให้ลูกค้ามองข้ามราคาของสินค้า ว่าไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการ

ตดัสนิใจซือ้ได ้  
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 - การให้บรกิารแก่ลูกค้า (Customer services)  เน่ืองจากปัจจุบนั ลูกค้าเป็นผูท้ี่มี

ความสําคญัต่อการสรา้งคุณค่าของธุรกจิ  ทางบรษิทัฯ จงึต้องมกีารตระหนักถงึการใหค้วามรู้

และขอ้มลูแก่ลูกคา้ โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีอ่อกจาํหน่ายใหม ่หรอืผลติภณัฑท์ีม่กีารเสรมิอาหาร

หรอืมคีุณสมบตัพิเิศษ  ความเหมาะสมในการบรโิภคของผูบ้รโิภคแต่ละรายซึง่มคีวามแตกต่าง

กนั  ทางบรษิทัฯ ไดท้ําการสาธติวธิกีารอบสนิคา้ การวางจําหน่ายใหก้บัลูกคา้ซึ่งเป็นบรษิทัใน

เครอื ในกรณีผลติภณัฑ์ใหม่  การจดัเตรยีมตวัอย่างตามความต้องการของลูกคา้  การประกนั

คุณภาพของสนิคา้ตามความเหมาะสม  การตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้ณ จุดขาย หลงัจาก

การออกผลติภณัฑใ์หม ่

 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เพื่อสนับสนุนกจิกรรมที่สรา้งคุณค่า

ของผลติภณัฑ ์

 - การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management)  บรษิทัจะต้องมี

กระบวนการในการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม  มเีกณฑ์ในการ

เลื่อนตําแหน่งและปรบัเงนิเดอืนพนักงานทุกระดบัอย่างชดัเจน  มกีารวดัประสทิธภิาพในการ

ทาํงานโดยใช ้KPI  นอกจากน้ีควรมกีารตัง้ระบบการใหร้างวลั (incentive) เพื่อสรา้งแรงจงูใจใน

การทํางาน  มกีารจดักจิกรรมกลุ่มเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน พนักงาน และ

เสรมิสรา้งความรกัในองคก์ร 

 - การพฒันาด้านเทคโนโลย ี(Technology development)  ทาง จีดี ฟู้ด จะต้องมี

การพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  

เน่ืองจากสนิคา้เป็นผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร จงึไม่ควรจะจําเจ  เพราะจะทําใหลู้กคา้เกดิความ

เบื่อหน่ายได้ง่าย  การสรา้งนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่เพื่อสรา้งความตื่นเต้นให้กบัลูกค้า เช่น

บรรจุภณัฑ์แนวใหม่  ผลิตภณัฑ์เบเกอรเีพื่อการลดและควบคุมน้ําหนักภายใต้สโลแกน “Eat 

without Guilty”    นอกจากน้ียงัควรมกีารนําเทคโนโลย ีเครื่องจกัรที่ทนัสมยัมาใชใ้นการผลติ  

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ ทําใหไ้ดผ้ลผลติทีส่งูกว่าเมื่อเทยีบกบัการใชเ้ครื่องจกัรเก่าซึง่

ต้องใช้แรงงานคนที่มากกว่าในการคดัแยกสนิค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  การพฒันาระบบคุณภาพ

ต่างๆ เช่น HACCP  ISO 9000  ISO 22000 กม็คีวามสําคญัเช่นเดยีวกนั เพราะจะสรา้งความ

น่าเชื่อถอืใหก้บับรษิทัมากขึน้  ความผดิพลาดจากการทาํงานจะลดลง  คุณภาพความสมํ่าเสมอ

ของสนิคา้จะมมีากขึน้ 

 - การจดัหาวตัถุดบิ (Procurement)  ตอ้งพฒันาระบบในการคดัเลอืกผูข้าย  จดัทํา 

AVL (Approved Vender List) สาํหรบัผูข้ายแต่ละราย  มกีารตรวจสอบผูข้ายปัจจยัผลติทัง้ก่อน

การซื้อสินค้า และในระหว่างการนําวตัถุดิบเข้ามาใช้ เพื่อประเมินคุณภาพของผู้ขาย  ทัง้

คุณภาพของสนิคา้และคุณภาพในการส่งมอบ (เช่น ตรงตามกําหนดเวลา , สภาวะการขนส่ง , 

ความถี่ในการคนืสนิคา้ และการพบสนิคา้มขีอ้บกพรอ่ง , ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ เป็นตน้)  
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นอกจากน้ียงัต้องมีการเปรียบราคาและคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อหาสินค้าที่มีต้นทุนตํ่ าใน

คุณภาพทีย่อมรบัไดม้าใชใ้นการผลติ 

 - โครงสรา้งพืน้ฐานของธุรกจิ (Firm infrastructure)  บรษิทัฯ จะตอ้งสรา้งระบบการ

บญัช ีการเงนิที่มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะบญัชตี้นทุน ควรมกีารเปรยีบเทยีบระหว่าง ต้นทุน

มาตรฐาน (standard cost) และตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ (actual cost) อยา่งสมํ่าเสมอ  การเงนิควรมี

การจดัระบบทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้พยีงตอต่อการหมุนเวยีนและไม่ใหข้าดสภาพคล่องทางการเงนิ  

ซึ่งจะมผีลต่อความน่าเชื่อถือของกิจการ  ควรมกีารวางกลยุทธ์และทิศทางในการเติบโตของ

กจิการทีช่ดัเจน 

 จากการที่แยกกจิกรรมหลกัและกจิกรรมรองตามทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า หรอื Value 

Chain ของ Porter ทําใหเ้กดิความชดัเจนในการกําหนดกลยุทธ์ในระดบัธุรกจิและระดบัหน้าที ่

ซึง่สามารถนําไปแกไ้ขปัญหาดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นการจดัการภายในบรษิทัไดใ้นระดบั

หน่ึง 

 

5) ผลการวิเคราะหก์ารจดัการเชิงกลยทุธใ์นระดบัธรุกิจ 

 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

 บรษิทั จดี ีฟู้ด ดําเนินธุรกจิในส่วนของโรงงานผลติสนิค้าเบเกอรแีช่แขง็และแป้งผสม

สาํเรจ็รปู  ดงันัน้การสรา้งความแตกต่างจงึควรเป็นความแตกต่างทางดา้นนวตักรรมผลติภณัฑ์

ซึ่งบรษิัทมคีวามสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญในการสรา้งสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ใน

ตลาด  โดยอาศยัการประสานงานร่วมกบัฝ่ายการตลาดในการใหข้อ้มูลที่สําคญักบัลูกคา้ และ

สรา้งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ในลกัษณะของ “อาหารเบเกอรีเ่พื่อสุขภาพอย่างแทจ้รงิ”  เพื่อ

การพฒันาองค์กรใหเ้ตบิโตร่วมกนั  เน่ืองจากบรษิทัเอง ไม่สามารถเตบิโตไดม้ากนักหากขาด

การเตบิโตของบรษิทัในเครอืรว่มกนัทัง้องคก์ร 

กลยทุธผ์ูนํ้าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 

 ในสว่นของโรงงาน หรอืบรษิทัเอง หากตอ้งการเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน จะตอ้งมกีารผลติใน

ปรมิาณทีม่ากขึน้เพื่อใหเ้กดิความประหยดัต่อขนาด (Economy of scale)  ทัง้ราคาวตัถุดบิทีต่ํ่า

กว่า (ซื้อในปรมิาณมาก) , ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยที่ลดลงจากปรมิาณการผลติที่มากขึน้  ซึ่งใน

ปัจจุบนั  กําลงัการผลติในบรษิทัมเีพยีง 50 – 60% ของความสามารถในการผลติจากสนิทรพัย์

ทีม่ ี อกีทัง้เครื่องจกัรที่มปีระสทิธภิาพตํ่า  ทําใหเ้กดิต้นทุนจากของเสยีทีเ่กดิขึน้ และค่าแรงใน

การคดัแยกสนิค้า  จึงดําเนินกลยุทธ์น้ีได้ค่อนขา้งลําบาก  นอกเสยีจากจะสามารถหาตลาด

ได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว , เครื่องจกัรที่ทันสมยัหรอืการบํารุงรกัษาเครื่องจกัรที่ดี  จึงจะทําให้

สามารถสรา้งผลติภณัฑท์ีม่ตีน้ทุนตํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนัในระดบัคุณภาพเดยีวกนัได ้

  กลยทุธม์ุ่งเน้นสร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Focus Differentiation ) 
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 ทางบรษิทัมคีวามสามารถในการมุ่งเจาะตลาดลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ในหลายๆ กลุ่ม เช่น

ผูบ้รโิภคที่รกัสุขภาพ , ผูบ้รโิภคที่ต้องควบคุมระดบัน้ําตาลและไขมนัในเสน้เลอืด , ผูบ้รโิภคที่

ตอ้งการควบคุมน้ําหนกั  ซึง่บรษิทัมคีวามสามารถในการพฒันาผลติภณัฑท์างเลอืกต่างๆ  เพื่อ

รองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคเหล่าน้ี   

 กลยทุธม์ุ่งเน้นต้นทุนตํา่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus) 

 เป็นกลยุทธท์ีไ่มเ่หมาะกบัสถานการณ์ของบรษิทั เน่ืองจากคาํนึงถงึตน้ทุนในการผลติที่

จะตอ้งทาํใหต้ํ่าทีส่ดุเพื่อผลตอบแทนทีส่งูทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค เพราะเป็นการมุง่ไปทีต่ลาดสว่น

แคบดว้ยคุณภาพของผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานและเชื่อถอืไดใ้นราคาถูกกว่าคู่แขง่ขนั ซึง่บรษิทั

มุ่งเน้นทีคุ่ณภาพสงูในราคาทีเ่หมาะสม แต่อาจจะไม่ถูกกว่าคู่แข่งขนั เพราะต้นทุนคู่แขง่หลาย

รายตํ่ากวา่ 

  
3.1.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู 

ข้อมูลปฐมภมิู ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์โดยใชค้าํถามแบบเจาะลกึบุคลากรในระดบับรหิาร  ซึง่ผู้

ศกึษาไดท้ําการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารจํานวน 8 ราย จากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัหา  ฝ่าย

บญัช ี1  ฝ่ายบญัช ี2  ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฝ่ายผลติเบเกอรแีช่แขง็  ฝ่ายผลติแป้งผสม

สําเรจ็รูป  ฝ่ายธุรการโรงงาน  ฝ่ายวจิยัและพฒันา และประกนัคุณภาพ  เพื่อทําให้ทราบถึง

ปัญหาขององค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะด้านวตัถุดบิ-เครื่องจกัร  

ด้านการผลติ  ด้านการตลาดและการขาย  ด้านโครงสรา้งองค์กรและการบรหิารจดัการ  ที่มี

ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทั และแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุง (ดงัรายละเอยีดใน

ภาคผนวกหน้า 70-76)  หลงัจากนัน้ไดท้ําการรวบรวมขอ้มลูทีม่ปีระเดน็คําตอบทีค่ลา้ยคลงึกนั

ในแต่ละหวัขอ้คาํถาม  รวมทัง้มมุมองทีแ่ตกต่างออกไป  ซึง่นํามาวเิคราะหส์รปุผลไดด้งัน้ี 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจํานวน  8  ราย  จําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล

เป็นดงัน้ี 

1. วุฒกิารศกึษา  ผูบ้รหิารกลุ่มตวัอย่างมวีุฒกิารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ  87.5   

ปรญิญาโท รอ้ยละ 12.5 

2. ตําแหน่งงานปัจจุบนัของผูบ้รหิารกลุ่มตวัอย่าง  มตีําแหน่งอยู่ในระดบัผูจ้ดัการแผนก

แผนก คิดเป็นร้อยละ 12.5  ผู้จ ัดการฝ่ายร้อยละ 75  และมีตําแหน่งอยู่ในระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย รอ้ยละ 12.5 

3. ตําแหน่งงานปัจจุบนัของผูบ้รหิารกลุ่มตวัอยา่ง มดีงัน้ี 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหา 
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- ผูจ้ดัการฝ่ายผลติเบเกอรแีชแ่ขง็ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายผลติแป้งผสมสาํเรจ็รปู 

- ผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์และ ประกนัคุณภาพ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการโรงงาน 

- ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี1 

- ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี2 

4. การมสีว่นรว่มในการจดัทาํกลยทุธข์ององคก์ร  ผูบ้รหิารทีม่สีว่นในการจดัทาํกลยทุธข์อง

องคก์รมเีพยีงรอ้ยละ 12.5 

5. ผู้บรหิารกลุ่มตัวอย่าง มีอายุการทํางานกบับรษิัทนาน 0 – 2 ปี  คิดเป็นรอ้ยละ 37.5  

อายงุาน 3 – 5 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  และอายงุานมากกวา่ 8 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 25  

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการสมัภาษณ์สรปุได้ว่า 

ปัญหาด้านวตัถดิุบ 

- ขาดการวางแผนการสัง่ซื้อวตัถุดบิอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยเฉพาะวตัถุดบิทีม่กีารสัง่ซื้อจาก

ต่างประเทศ มกีาํหนดเขา้ไมค่งที ่และบางครัง้วตัถุดบิหมดก่อนรอบกาํหนดเขา้อกีครัง้  ทาํใหไ้ม่

สามารถผลติสนิคา้บางชนิดได ้มปัีญหาต่อการวางแผนการผลติ และเสยีโอกาสในการขาย 

- ปรมิาณการสัง่ซือ้วตัถุดบิแต่ละชนิดทีใ่ชม้ปีรมิาณไมม่าก แต่มจีาํนวนหลายชนิด  ทาํใหอ้าํนาจ

การต่อรองกบัผูข้ายมตีํ่า และราคาทีซ่ือ้สงู ทาํใหต้น้ทุนในการผลติสงู 

- คุณภาพของวตัถุดบิอาหารมกัไมค่งที ่โดยเฉพาะวตัถุดบิทีเ่ป็นของสดเชน่ ผกั ผลไม ้

- ราคาวตัถุดิบมกัมีการเปลี่ยนแปลง  เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบทางการเกษตร  ทําให้คิดราคา

ตน้ทุนลาํบาก 

- การจดัเก็บวตัถุดิบค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีความเข้มงวด เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะ

อุณหภมูแิละความสะอาด ซึง่จะมผีลต่อคุณภาพวตัถุดบิและผลติภณัฑอ์ยา่งมาก 

วิธีการแก้ไข 

- ควรมกีารทวนสอบ (Audit) ผูข้ายปัจจยัการผลติ  จากแต่ละหน่วยงาน เพื่อประเมนิคุณภาพ

ทัง้ทางดา้นวตัถุดบิ , กระบวนการผลติ และการสง่มอบ  

- ควรมีการหาวตัถุดิบสํารอง จากผู้ขายภายในประเทศ ทดแทนวัตถุดิบที่ต้องนําเข้าจาก

ต่างประเทศ และควรมผีูข้ายวตัถุดบิอย่างน้อย 2 รายต่อวตัถุดบิ 1 ชนิด  โดยที่วตัถุดบิต้อง

สามารถใชท้ดแทนกนัไดโ้ดยผลติภณัฑม์คีุณภาพคงเดมิ ไมเ่ปลีย่นแปลง 

- ควรมกีารทาํสญัญากบัผูข้ายวตัถุดบิทางดา้นราคา  โดยเฉพาะวตัถุดบิทีม่ปีรมิาณการใชส้งู 
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- ต้องมกีารวางแผนการสัง่ซื้อวตัถุดบิอย่างแม่นยํามากขึน้ โดยต้องมกีารประสานงานระหว่าง

ฝ่ายวางแผนการผลติ  ฝ่ายการตลาด (มกีารออกผลติภณัฑใ์หมห่รอืสง่เสรมิการขายทีจ่ะตอ้งใช้

วตัถุดบินัน้ๆ มากขึน้) และฝ่ายจดัซือ้ เป็นอยา่งด ี

- ตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพการเกบ็วตัถุดบิอยา่งด ีตรงตามสภาวะการเกบ็มาตรฐาน  โดยมกีาร

ตรวจเชค็อุณหภูมแิละความสะอาดของหอ้งเกบ็สนิคา้  ระบบการเบกิจ่าย เป็นไปตาม FIFO  มี

ป้ายระบุและการจดบนัทกึทีช่ดัเจน 

ปัญหาด้านการผลิตและการวางแผนการผลิต 

- เครื่องจกัร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการผลติ ขาดการบํารุงรกัษาที่ด ีและมสีภาพใกล้หมดอายุ

การใชง้าน  ทาํใหป้ระสทิธภิาพในการผลติตํ่า  มผีลกระทบต่อคุณภาพสนิคา้  ทาํใหคุ้ณภาพไม่

คงที ่และเสยีหาย  ตอ้งใชพ้นกังานจาํนวนมากขึน้ในการผลติและคดัแยกสนิคา้ 

- การผลติไม่เต็มกําลงัการผลติที่มอียู่  โดยดูจากสนิทรพัย์ประเภทเครื่องจกัร อุปกรณ์  พื้นที่

อาคาร และผลผลติทีไ่ดต่้อชัว่โมงทาํงาน  ซึง่พบวา่กาํลงัการผลติอยูท่ีป่ระมาณ 50% 

- การจดัการดา้นการวางแผนการผลติ ระบบการสง่ขอ้มลูและการสื่อสาร ประสานงานยงัไมด่พีอ 

ทาํใหท้ราบขอ้มลูทีต่อ้งการความเรง่ดว่นในการตดัสนิใจ ชา้เกนิไป 

- การสื่อสารภายในระหว่างพนักงานผลิตและหัวหน้างาน ขาดประสิทธิภาพและเกิดการ

ผดิพลาด  ทาํใหส้ง่ผลต่อการผลติสนิคา้และตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 

- ฝ่ายปฏบิตักิารจากบรษิทัในเครอืมกีารประมาณการยอดขายไมถู่กตอ้ง  ทาํใหก้ารวางแผนการ

ผลติผดิพลาด บางครัง้วตัถุดบิไมเ่พยีงพอ  บางครัง้มสีนิคา้คงเหลอืสงู 

วิธีการแก้ไข 

- ควรมแีผนการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร อุปกรณ์ตามกาํหนดระยะเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ควรมีการประชุมกลุ่มก่อนการทํางาน  อบรมพนักงานให้สื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อ

ป้องกนัการเกดิปัญหา 

- ควรหา outsource สําหรบัวตัถุดบิบางอย่างทีม่คีวามยุ่งยากในการเตรยีมการผลติ เน่ืองจาก

อุปกรณ์มจีาํกดั  ไมส่ะดวกต่อการผลติ 

- ควรนําระบบการวางแผนการผลติทีเ่หมาะสมมาใช ้เพื่อช่วยลดการผดิพลาดจากคน และช่วย

ใหก้ารควบคุมเป็นไปไดง้า่ยขึน้ 

ปัญหาด้านการตลาดและการขาย 

- ไม่มหีน่วยงานบญัชปีระจําโรงงาน ทําใหก้ารตัง้ราคาขายยงัไม่สอดคลอ้งกบัต้นทุนที่เกดิขึน้

จรงิ  และเมื่อต้นทุนมกีารเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถปรบัได้ทนั เน่ืองจากไม่มกีารเก็บขอ้มูล 

Actual Cost เปรยีบเทยีบกบั Standard Cost 

- ไม่มลีูกค้าภายนอก ทําให้ยอดขายไม่เติบโต  รายรบัเป็นไปตามความสามารถในการสรา้ง

ยอดขายของบรษิทัในเครอืเทา่นัน้ 
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- ฝ่ายการตลาดของบรษิทัในเครอื มแีผนการออกจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หม ่หรอืสง่เสรมิการขายที่

ไม่แน่นอน ไม่เป็นไปตามแผนการตลาดที่กําหนดไว้ในแต่ละปี  ทําให้วตัถุดิบบางชนิดขาด

แคลน 

วิธีการแก้ไข 

- ควรมีฝ่ายบัญชีประจําโรงงานเพื่อควบคุมต้นทุนสินค้าได้ดีขึ้น  เมื่อมีสิ่งใดผิดปกติ จะได้

สามารถแกไ้ขไดท้นัทว่งท ี

- ควรมีการขยายตลาดเพิ่มโดยการหาลูกค้าจากภายนอก  มีการตัง้หน่วยงานเฉพาะจาก

บุคลากรทีม่อียู ่ เพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ชดเชยกบัตน้ทุนคงทีท่ีม่อียู ่

- ควรมกีารวางแผนการตลาดรว่มกนัระหวา่งฝ่ายการตลาด  ฝ่าย R&D และฝ่ายผลติ เพือ่ใหก้าร

ออกจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หม ่การสง่เสรมิการขาย มกีารเตรยีมการทีด่ขี ึน้ 

ปัญหาด้านโครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการ 

- โครงสรา้งองคก์รมกีารจดัวางไมถู่กตอ้ง  ไมม่ผีูม้อีาํนาจสงูสดุประจาํโรงงาน  แต่ละฝ่ายขึน้ตรง

ต่อกรรมการบรหิารของ 3 บรษิทั (ซึง่ประจําอยู่ทีส่ํานักงานใหญ่) และแต่ละฝ่ายมอีํานาจสูงสุด

เท่าเทยีมกนั ทาํใหข้าดผูนํ้าทีม่อีาํนาจการตดัสนิใจ  การรวบรวมขอ้มลูและการตดัสนิใจ เป็นไป

อยา่งล่าชา้  โดยเฉพาะการตดิต่อสือ่สารกบับรษิทัในเครอื 

- โรงงานเป็นเสมอืนหน่วยงานทีค่อยรองรบัความตอ้งการของบรษิทัในเครอื 2 บรษิทั  ทาํใหไ้ม่

สามารถเตบิโตได ้หรอื สรา้งผลกาํไรเองได ้

- การประสานงานระหว่างหน่วยงานยงัขาดประสทิธภิาพทีด่ ี จงึเกดิขอ้ผดิพลาดในการทํางาน

ขึน้ไดง้า่ย 

วิธีการแก้ไข 

- ควรมผีูบ้รหิารทีม่อีาํนาจสงูสดุประจาํโรงงาน  เพือ่การบรหิารขอ้มลู และการตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ 
 

3.1.3 สรปุประมวลผลการวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิูและปฐมภมิู 

เมื่อนําผลการวิเคราะห์ SWOT มาประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  สามารถ

วเิคราะหห์าแนวทางเลอืกโดยใช ้TOWS Matrix Evaluation Model  ดงัตารางที ่3 - 5  
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ตารางที ่3  SWOT Evaluation Model 

SWOT Evaluation Model 

Internal Factor Evaluation (IFE) 

ดา้นปัจจยัภายใน (S-W) 

External Factor Evaluation (EFE) 

ดา้นปัจจยัภายนอก (O-T) 

S O 

- บุคลากรมีประสบการณ์ และความ

ชาํนาญในการผลติ 

- คุณภาพสนิคา้สงู ใชว้ตัถุดบิอยา่งด ี

- โรงงานผลติมรีะบบ GMP 

- สนิคา้มหีลากหลายชนิดใหเ้ลอืก 

- ตราสนิคา้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค 

 

- สังคมปัจจุบันมีความเร่งรีบมากขึ้นจึง

ตอ้งการอาหารทีส่ะดวกรบัประทาน หาซือ้งา่ย  

- ตลาดอาหารมกีารขยายตวัต่อเน่ือง 

- ผูบ้รโิภคหว่งใยสุขภาพมากขึน้ ซึง่สามารถ

ทาํเบเกอรีเ่พือ่สขุภาพได ้

- วตัถุดบิหลกัสามารถหาไดง้า่ย 

- ภาครฐัรณรงคเ์รือ่งความปลอดภยัอาหาร 

W T 

- โครงสรา้งองคก์รไมส่มบรูณ์ ขาดผูนํ้า 

- เติบโตลําบากเน่ืองจากยอดขายพึ่ง

บรษิทัในเครอื 

- อุปกรณ์เครื่องจกัรค่อนข้างเก่า ขาด

การบาํรงุรกัษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ผูบ้รหิารไมใ่หค้วามสาํคญักบัโรงงาน 

ทาํใหข้าดเงนิทุนหมนุเวยีนทีเ่พยีงพอ 

- ทีต่ ัง้ของโรงงานอยูไ่กล 

 

- การเขา้สูธุ่รกจิ ทาํไดง้า่ย 

- ราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้บ่อย 

- สามารถลอกเลยีนแบบไดง้า่ย 

- มสีนิคา้ต่างประเทศเขา้มาตตีลาดในราคาที่

ตํ่ากวา่ 

- มบีรษิัทขนาดใหญ่ผลิตสนิค้าด้วยราคาที่

ตํ่ากวา่ 

- เศรษฐกจิมกีารชะลอตวั 
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ตารางที ่4 แสดงการถ่วงน้ําหนกัคะแนนสาํหรบัปัจจยัภายนอก (EFE) 

ปัจจยัภายนอก ความสาํคญั คะแนนท่ีได้ ผลรวม 

Opportunities    

1 สงัคมปัจจุบนัมคีวามเรง่รบีมากขึน้จงึตอ้งการอาหาร

ทีส่ะดวกรบัประทาน หาซือ้งา่ย  

2 ตลาดอาหารมกีารขยายตวัต่อเน่ือง 

3 ผู้บรโิภคห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ซึ่งบรษิัทสามารถ

ทาํเบเกอรีเ่พือ่สขุภาพได ้

4 วตัถุดบิหลกัสามารถหาไดง้า่ย 

5 ภาครฐัรณรงคเ์รือ่งความปลอดภยัอาหาร 

0.09 

 

0.10 

0.10 

 

0.10 

0.09 

3 

 

3 

4 

 

3 

3 

0.27 

 

0.30 

0.40 

 

0.30 

0.27 

Threats    

1 การเขา้สูธุ่รกจิ ทาํไดง้า่ย 

2 ราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้บอ่ย 

3 สามารถลอกเลยีนแบบไดง้า่ย 

4 มสีนิคา้ต่างประเทศเขา้มาตตีลาดในราคาทีต่ํ่ากวา่ 

5 มบีรษิทัขนาดใหญ่ผลติสนิคา้ดว้ยราคาทีต่ํ่ากวา่ 

6 เศรษฐกจิมกีารชะลอตวั 

0.09 

0.09 

0.08 

0.08 

0.09 

0.09 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

0.27 

0.27 

0.24 

0.16 

0.18 

0.18 

รวม 1.00  2.84 

 

ตารางที ่5 แสดงการถ่วงน้ําหนกัคะแนนสาํหรบัปัจจยัภายใน (IFE) 

ปัจจยัภายใน ความสาํคญั คะแนนท่ีได้ ผลรวม 

Strengths    

1 บุคลากรมปีระสบการณ์ และความชาํนาญในการผลติ 

2 คุณภาพสนิคา้สงู ใชว้ตัถุดบิอยา่งด ี

3 โรงงานผลติมรีะบบ GMP 

4 สนิคา้มหีลากหลายชนิดใหเ้ลอืก 

5 ตราสนิคา้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค 

0.10 

0.11 

0.10 

0.05 

0.10 

4 

4 

3 

3 

3 

0.40 

0.44 

0.30 

0.15 

0.30 

Weaknesses    

1 โครงสรา้งองคก์รไมส่มบรูณ์ ขาดผูนํ้า 

2 เตบิโตลาํบากเน่ืองจากยอดขายพึง่บรษิทัในเครอื 

3 อุปกรณ์เครื่องจกัรค่อนข้างเก่า ขาดการบํารุงรกัษา

อยา่งสมํ่าเสมอ 

4 ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญกับโรงงาน ทําให้ขาด

เงนิทุนหมนุเวยีนทีเ่พยีงพอ 

5 ทีต่ ัง้ของโรงงานอยูไ่กล 

0.10 

0.14 

0.11 

 

0.14 

 

0.05 

1 

1 

2 

 

1 

 

2 

0.10 

0.14 

0.22 

 

0.14 

 

0.10 

รวม 1.00  2.29 
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จากผลการวเิคราะหปั์จจยัภายนอกและปัจจยัภายในโดยใช ้TOWS Matrix  Evaluation 

Model  ทําใหท้ราบว่าองคก์รสามารถตอบสนองต่อโอกาสและภยัคุกคามจากปัจจยัภายนอกได ้

(คะแนน = 2.84) แต่อยู่ในตําแหน่งที่เป็นจุดอ่อน (คะแนน = 2.29)  ดงันัน้กลยุทธ์ที่เหมาะสม

ขององค์กรคือ WO Strategy  ซึ่งองค์กรจะต้องพฒันาเพื่อเอาชนะจุดอ่อนที่มีอยู่โดยอาศัย

ความสามารถในการตอบสนองต่อโอกาสเป็นข้อได้เปรียบ  การพัฒนาจะต้องอาศัย

ความสามารถเฉพาะอยา่ง ซึง่มอียูเ่หนือคูแ่ขง่และสรา้งใหเ้ป็นจุดแขง็ขององคก์ร 

จากการวเิคราะหต์ําแหน่งขององคก์รจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  ทําใหไ้ดม้า

ซึ่งกลยุทธ์ในการพฒันาเพื่อเอาชนะจุดอ่อน (WO) กลยุทธ์ที่เหมาะสมกบัองค์กรคอื กลยุทธ์

การคงตัว (Stable Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ โดยการลด

ตน้ทุนบางอยา่งทีส่ามารถลดได ้ ใชส้นิทรพัยท์ีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพใหม้ากทีส่ดุ รวมถงึการ

เพิม่ผลกําไรโดยการขยายตลาดไปสู่ลูกคา้ภายนอก  การปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ในกลุ่ม

ลูกค้าใหม่และลูกคา้เดมิ ซึ่งจะต้องมกีารสรา้งกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที่ รองรบัดว้ย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์การคงตวัทีเ่ลอืก  ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ 3.2 - 3.3 (แนวทางการ

แกไ้ขปัญหา และการตดัสนิใจเลอืกแนวทางในการแกไ้ขปัญหา) 

 

3.2  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

จากการประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิดงักล่าวข้างต้น และได้นํามาวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร  สภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั และการวเิคราะห์

อื่นๆ แล้วจงึนํามาประเมนิหาแนวทางเลอืกในการแก้ไขปัญหา ที่จะนํามากําหนดกลยุทธ์ทัง้ 3 

ระดบัได้แก่ระดบัองค์กร  ระดบัธุรกจิ และ ระดบัหน้าที่ ของบรษิทัจดี ีฟู้ด จํากดั ไดข้อ้สรุปดงั

รายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

1. ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level Strategies)  

สามารถวางแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยใชก้ลยทุธร์ะดบัองคก์รแบบต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 1.1 กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy)  

 บรษิัทฯ จะต้องแก้ไขปัญหาน้ีได้โดยการใช้กลยุทธ์การร่วมทุน (Joint Venture) กับ

บรษิทัทีม่คีวามเขม้แขง็ทางการเงนิสงู โดยอาศยัโอกาส (Opportunities) ทีม่อียู่ เพื่อลดจุดอ่อน

ของบรษิทัฯ 

 ขอ้ด ี

- สามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ จากการขยายตลาด 

- สามารถพฒันาไปสูธุ่รกจิและตลาดใหม่ๆ  
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- เมื่อมกีารลงทุนในเครื่องจกัร อุปกรณ์ใหม่ๆ ทําใหส้ามารถผลติในปรมิาณมากเพื่อเกดิความ

ประหยดัต่อขนาด และสามารถลดตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยลงได ้

- เป็นการสรา้งจุดแขง็ของธุรกจิในการแขง่ขนั   

 ขอ้เสยี  

- มคีวามเสีย่งในการลงทุนดาํเนินงานในโครงการใหม ่ๆ สงูมาก 

- อาจหาบรษิทัทีร่ว่มทุนไดย้ากเน่ืองจากผลประกอบการของบรษิทัไมด่ ี

1.2 กลยทุธก์ารคงตวั (Stable Strategy) 

การไม่ดําเนินการใด ๆ โดยอยู่แบบคงที่ ทําใหบ้รษิทัลดความเสี่ยงในการลงทุน หรอื

ดําเนินการโครงการใหม่ ๆ ทางแกปั้ญหาการขาดทุนคอืบรษิทัสามารถเปลี่ยนแปลงวธิกีารคดิ

ตน้ทุนโอน (transfer cost) ใหม่ โดยบวกเพิม่ตน้ทุนอื่นๆ นอกเหนือจากวตัถุดบิใหม้ากขึน้ เช่น 

ค่า overhead ต่างๆ ทัง้ทางตรง (direct) และ ทางออ้ม (indirect)  การลดค่าใชจ้่ายบางอยา่งลง

อกี รวมถงึการพจิารณาหาลูกคา้ภายนอกในลกัษณะรบัจา้งผลติ สําหรบัผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม

และสามารถใชเ้ครือ่งจกัรทีม่อียูไ่ด ้ ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถมกีาํไรได ้

ขอ้ด ี

- สามารถลดคา่ใชจ้า่ยไดเ้น่ืองจากการอยูแ่บบคงที ่

- เพิม่กาํไรจากการลดคา่ใชจ้า่ย 

- มกีาํไรเพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิตน้ทุนโอนใหม ่

- มกีาํไรเพิม่จากการขยายตลาดหาลกูคา้ภายนอก 

 ขอ้เสยี  

- หากบรษิทัฯ ไมม่กีารดาํเนินการใดๆ อาจทาํใหคู้แ่ขง่ของกลุ่มบรษิทัดนัตวัขึน้มาแทนทีไ่ด ้

- บรษิทัอาจถดถอยจนไมส่ามารถแขง่ขนัในธุรกจิได ้และตอ้งออกจากธุรกจิไปในทีส่ดุ 

- เป็นการแกปั้ญหาทีป่ลายเหตุ แต่ตน้ตอของปัญหาไมไ่ดร้บัการแกไ้ข และไมส่ามารถทาํใหห้าย

ขาดทุนได ้ แต่กลบัทาํใหบ้รษิทัในเครอืมภีาระตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

1.3 กลยทุธก์ารหดตวั (Retrenchment Strategy) 

กรณีทีก่ารแขง่ขนัมคีวามรุนแรง และบรษิทัฯ ประสบกบัสภาวะทีค่่าใชจ้่ายสงู แต่รายไดค้งที ่จน

มีผลกระทบต่อภาวะรายได้และกําไรมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะต้องมีการหาแนวทางปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เหมาะสม หรือปรบัปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ เพื่อ

พยายามสร้างรายได้มากขึ้น ด้วยการพยายามลดต้นทุนของบรษิัทที่เกิดขึ้นและพิจารณาถึง

ขนาดขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัภาวะปัจจุบนั เพิม่ประสทิธภิาพของบุคลากรทีม่จีาํนวนจาํกดั 

 ขอ้ด ี 

- เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของบุคลากรในองคก์ร โดยการปรบัปรุง โครงสรา้งองคก์ร 

- เป็นการรกัษาธุรกจิใหอ้ยูร่อด   

   ขอ้เสยี  
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- การลดขนาดบุคลากรและตดัทอนคา่ใชจ้า่ยมากเกนิไปจะสง่ผลใหข้าดการสรา้งสรรค ์

งานให้มีประสิทธิภาพ และอาจสูญเสียบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ยอดขายของบรษิทัในเครอื 

- ยงัคงมตี้นทุนคงทีอ่ยู่สงูทีไ่ม่สามารถลดได ้ หรอืหากตอ้งการลด เช่นการยา้ยโรงงานไปตัง้อยู่

ในพืน้ทีข่นาดเลก็กวา่ จะตอ้งใชค้า่ใชจ้า่ยในการยา้ยสงูอยูด่ ี

- การล่าถอย อาจทาํใหคู้แ่ขง่มกีารพฒันาจนกลุ่มบรษิทัไมอ่าจสามารถแขง่ขนัได ้

 

2. ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ (Business Level Strategies)  

เมื่อพิจารณาแนวทางเลือกในระดับธุรกิจ มีอยู่ 3 ระดับคือ การกลยุทธ์สร้างความ

แตกต่าง  การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม และ การเป็นผู้นําด้านต้นทุน พบว่า ระดบัที่เหมาะสมที่จะ

นํามาใชก้บับรษิทัคอื กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง 

 

2.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบใน

การแข่งขนัและสร้างโอกาสในระดับธุรกิจโดยการเลือกการสร้างความแตกต่าง มีเหตุผล

ประกอบดงัต่อไปน้ี 

 บรษิทั จดี ีฟู้ด ดําเนินธุรกจิในส่วนของโรงงานผลติสนิค้าเบเกอรแีช่แขง็และแป้งผสม

สําเรจ็รูป  มปีระสบการณ์และความชํานาญมายาวนาน อกีทัง้ตลาดของสนิค้าอยู่ในระดบัพรี

เมีย่ม  ใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพสงู  สตูรทีพ่ถิพีถินั  ซึง่องคก์รจะมคีวามชํานาญในการสรา้งความ

แตกต่างของสนิคา้มากกว่าการลดตน้ทุนของสนิคา้ (แต่ตอ้งมกีารทําควบคู่กนัไปดว้ย) และการ

สรา้งความแตกต่างควรเป็นความแตกต่างทางดา้นนวตักรรมผลติภณัฑส์าํหรบัลูกคา้ และสรา้ง

ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง เช่น เป็นผลติภณัฑ์เบเกอรเีพื่อสุขภาพ (เช่น 

การเสรมิใยอาหาร  การลดน้ําตาลโดยใชส้ารใหค้วามหวานจากธรรมชาต ิ การใชส้ารทดแทน

ไขมนั  การใช้ไขมนัที่ปราศจากไขมนัชนิดทรานส ์ สนิคา้สําหรบัผูค้วบคุมน้ําหนัก  สนิคา้ที่มี

สารก่อภูมแิพต้ํ่า  สนิคา้ทีเ่ป็นอาหารออรก์านิก (Organic Food)  การยดือายผุลติภณัฑเ์พือ่เพิม่

ระยะเวลาในการจําหน่ายและปรบัปรุงคุณภาพให้แตกต่างจากคู่แข่งในระดบัเดียวกนั  การ

ปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพฒันาคุณภาพสนิค้า จะทําให้เกิดการพฒันาองค์กรให้เติบโต

รว่มกนั  เน่ืองจากบรษิทัเอง ไมส่ามารถเตบิโตไดม้ากนักหากขาดการเตบิโตของบรษิทัในเครอื

รว่มกนัทัง้องคก์ร 

  ขอ้ด ี

- ทาํใหเ้กดิภาพลกัษณ์ ความน่าเชื่อถอืเป็นทีย่อมรบัในตลาดมากขึน้ 

- ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เกนิความคาดหวงั 
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- สรา้งมลูค่าต่างๆใหโ้ดดเด่นเหนือคู่แขง่ขนั เพื่อป้องกนัการเขา้มาของคู่แขง่และการแยง่ชงิสว่น

แบ่งตลาด  

ขอ้เสยี  

- ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยสงูในการดาํเนินการ 

- คูแ่ขง่สามารถลอกเลยีนแบบไดง้า่ย และรวดเรว็ จงึตอ้งมกีารพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ 

สาํหรบักลยทุธอ์ื่นๆ ไดแ้ก่ 

2.2 กลยทุธค์วามเป็นผูนํ้าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 

เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัมปีรมิาณการผลติน้อย จงึไม่สามารถซื้อวตัถุดบิที่มรีาคาตํ่ากว่าคู่แข่งใน

อุตสาหกรรมได ้ อกีทัง้เครื่องจกัรไม่ทนัสมยั ทําใหไ้ดผ้ลผลติไม่สูงมาก  จงึไม่น่าเป็นกลยุทธ์ที่

เหมาะสมกบับรษิทันกั 

 ขอ้ด ี

- สามารถเจาะกลุ่มลกูคา้ไดก้วา้งขึน้ 

 ขอ้เสยี 

- ตอ้งลงทุนสงูทางดา้นเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

- ตอ้งทาํการขยายตลาดในปรมิาณมากเพือ่ใหคุ้ม้กบัการลงทุน 

- อาจทาํใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทัเปลีย่นไป 

2.3 กลยทุธม์ุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focused) 

บรษิทัฯ มแีผนการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ซึง่ไดแ้ก่กลุ่มผูท้ีร่กัสุขภาพ และใสใ่จ

ในอาหารที่รบัประทาน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของไขมนัในส่วนประกอบ , ปรมิาณใยอาหาร , 

ปรมิาณน้ําตาล , วตัถุเจอืปนอาหาร , ฯลฯ  ซึง่ทาํใหม้โีอกาสในการดาํเนินกลยทุธน้ี์ 

 ขอ้ด ี

- ทาํใหบ้รษิทัฯ มภีาพลกัษณ์ทีช่ดัเจนในสายตาของผูบ้รโิภค 

- มเีป้าหมายในการดาํเนินงานทีช่ดัเจน 

 ขอ้เสยี 

- มฐีานลกูคา้คอ่นขา้งแคบ 

- เสยีลกูคา้กลุ่มอื่นๆ ไป 

- มตีน้ทุนสงูในการสรา้งสนิคา้เฉพาะกลุ่มเหล่าน้ี 

 

3. ทางเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี  (Functional Level Strategies) 

 การดําเนินการโดยกลยุทธร์ะดบัหน้าทีจ่ะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บับรษิทัฯ  โดย

ต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์ระดบัองค์กร และระดบัหน่วยธุรกิจ ในการศึกษาครัง้น้ีจะกําหนด      

กลยทุธร์ะดบัหน้าทีไ่ว ้ 3 ทางเลอืก ตามหน้าทีใ่นองคก์ร ดงัน้ี 
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3.1 การวิจยัและพฒันา 

จะต้องมกีารพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติ อย่างต่อเน่ืองเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบใน

การแข่งขนั  โดยพฒันาอย่างสอดคล้องกบัแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกคา้ และพฒันาในเชงิรุกเพื่อสรา้งความต้องการของตลาด ซึ่งทัง้น้ีจะต้องสอดคลอ้งกบัความ

สามรถในการผลติของโรงงาน  มกีารสรา้งนวตักรรมผลติภณัฑใ์หม่ๆ เช่นบรรจุภณัฑแ์นวใหม ่ 

ผลิตภัณฑ์เบเกอรีเพื่อการลดและควบคุมน้ําหนักภายใต้สโลแกน “Eat without Guilty”    

นอกจากน้ียังคงต้องพัฒนาระบบคุณภาพเช่น HACCP , ISO 9000 หรือ ISO 22000 เพื่อ

รองรบัการขยายตวัของตลาด และสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ภายนอกดว้ย 

3.2 การบญัชี และ การเงิน 

ตอ้งมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหม้ากทีส่ดุโดยเฉพาะขอ้มลูการผลติ บญัชตีน้ทุน โดยการนําระบบ

บญัชทีีท่นัสมยัเขา้มาใช ้ ทาํใหก้ารทาํงานงา่ยขึน้ และถูกตอ้งแมน่ยาํมากขึน้ มกีารเปรยีบเทยีบ

ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) และต้นทุนที่เกดิขึน้จรงิจากการผลติ (Actual Cost) เพื่อให้

สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงทหีากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ  ซึง่ฝ่ายบญัชทีีร่บัผดิชอบดแูลบรษิทั จี

ด ีฟู้ด  ควรประจําอยู่ทีโ่รงงาน  ทางดา้นการเงนิควรมกีารหาแหล่งเงนิทุนทีม่คี่าใชจ้่ายตํ่าทีสุ่ด  

เพื่อการควบคุมทีด่แีละสรา้งความคล่องตวัทางการเงนิ โดยมกีารบรหิารระยะเวลาทางการเงนิ

อยา่งเหมาะสม  อาจมกีารระดมทุนโดยการออกหุน้เพิม่ขึน้ 

3.3 การผลิต 

มกีารวางแผนเพื่อใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพสูงสุดโดยมกีารกําหนดช่วงเวลาในการผลติสนิคา้

แต่ละชนิด  ปรมิาณสนิค้าที่ผลิตเพื่อให้เหมาะสมกบัแรงงานที่ม ี ลําดบัก่อน-หลงัในการผลิต  

การวางแผนการผลติเพื่อใหเ้กดิต้นทุน inventory ตํ่าที่สุด และไม่เกดิการขาดสต็อกของสนิคา้ 

ซึ่งจะต้องมกีารนําระบบหรอืโปรแกรมที่ดมีาใชใ้นการทํางาน  นอกจากน้ีจะต้องมกีารควบคุม

การผลติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัง้ทางดา้นความปลอดภยัและคุณภาพของสนิคา้  การควบคุม

ของเสยีทีเ่กดิขึน้  การใชเ้ครือ่งจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ การจดัการการไหลของกระบวนการ

ผลติทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ลดเวลาในการผลติลงและเพิม่ผลติผล (productivity) ใหม้ากขึน้  ทาํให้

อตัราส่วนผลผลติต่อแรงงานสูง  มกีารตรวจสอบและบํารุงรกัษาเครื่องจกัร อุปกรณ์ที่ใชอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อมใิหก้ารผลติสนิคา้ต้องหยุดชะงกัหรอืเสยีหาย และหากกระบวนการผลติสนิคา้ 

หรือ work in process ใดไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอยู่  จะต้องพิจารณาจ้าง 

outsource เพือ่ทาํการผลติแทนในบางสว่น 

 

ขอ้ด ี

- สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานไดม้ากขึน้หากประสานงานกนัไดท้ัง้องคก์ร 

- ใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
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- เกดิคุณค่าเพิม่ (Value added) ตลอดทุกกจิกรรมส่งผลดถีงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ

องคก์ร 

ขอ้เสยี 

- ตอ้งการความรว่มมอืและประสานงานกนัทุกฝ่าย ทัง้ตวัผูบ้รหิารและตวัพนกังานเอง 

- การประสานงานแต่ละฝ่ายอาจมปัีญหาถา้นโยบายองคก์รไมช่ดัเจน 

- ตอ้งการเงนิลงทุนในดา้นการปรบัปรงุพฒันา ซึง่อาจไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนเทา่ทีค่วร 
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ตารางที ่6 สรปุแนวทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหาเชงิกลยทุธใ์นระดบัต่างๆ   

 
ระดบัของกลยุทธ ์ ทางเลอืกกลยุทธ ์ ขอ้ด ี ขอ้เสยี กลยุทธท์ีเ่ลอืก 

1. ระดบั Corporate 1.1Growth Strategy - สามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ จากการขยายตลาด  

- สามารถพฒันาไปสูธุ่รกจิและตลาดใหม ่ๆ 

- เมื่อมีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ ใหม่ๆ ทําให้

สามารถผลติในปรมิาณมากเพือ่เกดิความประหยดัต่อขนาด 

และสามารถลดตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยลงได ้

- เป็นการสรา้งจุดแขง็ของธุรกจิในการแขง่ขนั   

- มคีวามเสีย่งในการลงทุนดําเนินงานในโครงการใหม ่

ๆ  

- หาบรษิทัรว่มทุนยากเน่ืองจากผลประกอบการไมด่ ี

 

Stability Strategy 

1.2 Stable Strategy - สามารถลดคา่ใชจ้า่ยได ้เน่ืองจากการอยูแ่บบคงที ่

- เพิม่กาํไรจากการลด คา่ใชจ้า่ย 

- มกีําไรเพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิต้นทุนโอน

ใหม ่

- มกีาํไรเพิม่ขึน้จากการขยายตลาดหาลกูคา้ภายนอก 

- หากบริษัทไม่มีการดําเนินการใด ๆ อาจทําให้คู่แข่ง

ของกลุม่บรษิทัดนัตวัขึน้มาได ้

- บริษัทอาจถดถอยจนไม่สามารถแข่งขนัในธุรกิจได ้

และตอ้งออกจากธุรกจิไปในทีส่ดุ 

- เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้นตอของปัญหา

ไมไ่ดร้บัการแกไ้ข ทาํใหบ้รษิทัในเครอืมภีาระเพิม่ขึน้ 

1.3 Retrenchment 

Strategy 

- เพิม่ประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรในองค์กร โดย

การปรบัปรุง โครงสรา้งองคก์ร 

- เป็นการรกัษาธรุกจิใหอ้ยูร่อด   

 

- การลดขนาดบุคลากรและตดัทอนค่าใชจ้่ายมากเกนิไป

จะสง่ผลใหข้าดการสรา้งสรรคง์านใหม้ปีระสทิธภิาพ และ

อาจสูญเสียบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไป ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อยอดขายของบรษิทัในเครอื 

- ยงัคงมตี้นทุนคงที่อยู่สูงที่ไม่สามารถลดได้  หรอืหาก

ต้องการลด เช่นการย้ายโรงงานไปตัง้อยู่ในพื้นที่ขนาด

เลก็กวา่ จะตอ้งใชค้า่ใชจ้า่ยในการยา้ยสงูอยูด่ ี

- การล่าถอย อาจทําใหคู้่แขง่มกีารพฒันาจนกลุ่มบรษิทั

ไมอ่าจสามารถแขง่ขนัได ้
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ระดบัของกลยุทธ ์ ทางเลอืกกลยุทธ ์ ขอ้ด ี ขอ้เสยี กลยุทธท์ีเ่ลอืก 

2. ระดบั Business 2.1 Differentiation 

Strategy 

- ทําให้เกิดภาพลกัษณ์ ความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรบัใน

ตลาดมากขึน้ 

- ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เกนิความคาดหวงั 

- สร้างมูลค่าต่างๆให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั เพื่อป้องกนั

การเขา้มาของคูแ่ขง่และการแยง่ชงิสว่นแบง่ตลาด 

 

- ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยสงูในการดาํเนินการ 

- คูแ่ขง่สามารถลอกเลยีนแบบไดง้า่ย และรวดเรว็  

 

Differentiation Strategy  

2.2 Cost-Leadership 

Strategy  

- สามารถเจาะกลุม่ลกูคา้ไดก้วา้งขึน้ 

 

 

 

 

 

- ตอ้งลงทุนเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

- ตอ้งหาตลาดปรมิาณมากเพือ่ใหคุ้ม้ทุน 

- ภาพลกัษณ์ของบรษิทัเปลีย่นไป 

2.3 Focused Strategy - ภาพลกัษณ์ของบรษิทัชดัเจน 

- เป้าหมายการดาํเนินงานชดัเจน 

 

 

 

 

 

- ฐานลกูคา้คอ่นขา้งแคบ 

- เสยีลกูคา้กลุม่อื่นๆ ไป 

- ตน้ทุนของสนิคา้สงู 
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ระดบัของกลยุทธ ์ ทางเลอืกกลยุทธ ์ ขอ้ด ี ขอ้เสยี กลยุทธท์ีเ่ลอืก 

3. ระดบั Functional - การวจิยัและพฒันา 

ทางเลอืก คอื ทาํการ 

วจิยัพฒันาเอง เน่ืองจาก

มบุีคลากรและสิง่อํานวย

ความสะดวกพรอ้ม  

  - ทั ้ง  3 ป ระก าร   โด ย

พิ จ า รณ าดํ า เ นิ น ก า ร

ท างด้ าน การเงิน  ก าร

บญัช ีก่อน  จงึดาํเนินการ

วิจยัและพัฒนา และการ

ผลติต่อมา 

 

- การผลติ 

นําระบบวางแผนที่ดีมา

ใช ้, การจดัการไหลของ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  , 

outsource ผลิตภัณฑ์ที่

ไมเ่หมาะสมกบั line 

- สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานได้มากขึน้หาก

ประสานงานกนัไดท้ัง้องคก์ร 

- ใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

- เกดิคุณค่าเพิม่ตลอดทุกกจิกรรมส่งผลดถีงึประสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 

 

- ต้องการความร่วมมือและประสานงานกันทุกฝ่าย 

โดยเฉพาะผูบ้รหิาร และตวัพนกังานเองดว้ย 

- การประสานงานแต่ละฝ่ายอาจมีปัญหาถ้านโยบาย

องคก์รไมช่ดัเจน 

- ต้องการเงนิลงทุนในด้านการปรบัปรุงพฒันา ซึ่งอาจ

ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนเทา่ทีค่วร 

- การบญัช ี/  การเงนิ 

นําระบบบญัชทีีด่มีาใช ้, 

เป รีย บ เที ย บ ต้ น ทุ น

มาตรฐานกบัต้นทุนจรงิ 

, ห า แ ห ล่ ง เงิน ทุ น ที่

ดอกเบี้ยตํ่ า ระยะเวลา

ชาํระยาว , ออกหุน้เพิม่ 
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3.3  การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 จากแนวทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหาการจดัการเชงิกลยุทธเ์พื่อเพิม่ผลประกอบการม ี5 

ทางเลอืก 3 ระดบักลยทุธ ์ (ตารางที ่3.2) 

 ทางบรษิทัพบวา่เมือ่พจิารณาถงึขอ้ดขีอ้เสยีในแต่ละทางเลอืกแลว้ แนวทางเลอืกทีม่คีวาม

เป็นไปได้มากที่สุดคือ ใช้ทางเลือกที่ 1.2 กลยุทธ์การคงตัว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในระดบัองค์กร

ร่วมกบัทางเลอืกที ่2.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ซึ่งเป็นกลยุทธใ์นระดบัธุรกจิ และ 3 

ซึง่เป็นกลยุทธร์ะดบัหน้าท่ีทัง้ 3 ประการ ได้แก่ การวิจยัและพฒันา , การบญัชี / การเงิน 

และ การผลิต นัน่คอื บรษิทัฯ จะต้องพฒันาองคก์รเพื่อเอาชนะจุดอ่อนทีม่อียู่ก่อน โดยการใช้

ความสามารถทีเ่ป็นจุดแขง็ทีม่อียู ่เน่ืองจากบรษิทั จดี ีฟู้ด ประสบภาวะขาดทุนตดิต่อกนัมานาน 

ทําใหผ้ลประกอบการของบรษิทัตดิลบ  สาํหรบักลยุทธก์ารเตบิโต นัน้  การหาผูร้่วมทุนเป็นไป

ได้ยากและมคีวามเสีย่งสูงต่อทัง้กลุ่มบรษิัท  หากมกีารผดิพลาดเกดิขึน้  ดงันัน้บรษิัทจงึต้อง

พยายามทีจ่ะลดตน้ทุนทีม่อียู่ใหม้ากขึน้ เช่นตน้ทุนวตัถุดบิโดยการหาแหล่งวตัถุดบิทีม่รีาคาตํ่า

กว่าในคุณภาพทีย่อมรบัไดใ้นระดบัเดยีวกนั  การบรหิารคลงัสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิ

ต้นทุนตํ่าที่สุด  การเพิม่รายไดโ้ดยการขยายช่องทางทางการตลาดโดยการหาลูกคา้ภายนอก

เพิม่ขึ้น  โดยพจิารณาผลติภณัฑ์ที่เหมาะสม  เช่น มสีูตรที่แตกต่างจากสูตรที่จําหน่ายให้กบั

บรษิทัในเครอื  สามารถใชเ้ครื่องจกัรที่มอียู่ร่วมกนัได้ เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บักจิการ แทนการ

ขายใหก้บับรษิทัในเครอืเพยีงอยา่งเดยีว  เน่ืองจากรายรบัจากการขายสนิคา้ใหเ้ฉพาะบรษิทัใน

เครอืนัน้ ไมเ่พยีงพอต่อการดาํรงอยูข่องกจิการโดยไมข่าดทุน (พจิารณาจากขอ้มลูงบการเงนิใน

แต่ละปี)  โดยมกีารประสานความร่วมมือกบัฝ่ายการบญัชี / การเงนิ เพื่อพิจารณาถึงความ

คุม้ค่าของเงนิ  การจดัทําขอ้มูลทางการเงนิอย่างมรีะบบ และทนัท่วงท ี การจดัทําบญัชตี้นทุน

อย่างถูกต้อง เช่นการคดิต้นทุนโอนที่เหมาะสมกบัต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ เพื่อมใิหบ้รษิทัขาดทุน

หากคดิตน้ทุนตํ่ากว่าความเป็นจรงิ หรอืบรษิทัในเครอืตอ้งแบกรบัภาระมากเกนิไปหากคดิราคา

โอนเกนิความเป็นจรงิ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบรษิทั  มกีารพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนที่มี

ตน้ทุนตํ่า การออกหุน้เพิม่ ฯลฯ  นอกจากน้ี ดา้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่และเทคโนโลย ีเพื่อ

สรา้งความแตกต่างนัน้  บรษิทัฯ มอีงคค์วามรู ้ซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ของบรษิทัเพยีงพอทีจ่ะสามารถ

ดําเนินการได้หากมเีงนิทุนอย่างพอเพยีง และบรษิัทจะต้องนํากลยุทธ์น้ีมาใช้เพื่อสรา้งความ

แตกต่างในการพฒันาสินค้าเพื่อจําหน่ายกับลูกค้าภายนอก ในขณะเดียวกันจะต้องพฒันา

กระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ ลดของเสยีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างกระบวนการผลติ  มกีารวาง

แผนการผลติทีด่โีดยการนําระบบทีท่นัสมยัมาใชเ้พือ่ควบคุมสตอ็กของวตัถุดบิและสนิคา้ 

สําหรบัการกลยุทธ์อื่นเช่น กลยุทธ์การหดตวั โดยการลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่มอียู่สูง เช่น

การยา้ยโรงงาน  จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งการลงทุนดงักล่าว จะไม่คุ้มค่าและอาจทําให้

บรษิทัประสบภาวะการขาดทุนเพิม่ขึน้จนไมส่ามารถดาํรงอยูใ่นธุรกจิต่อไปได ้  
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บทที่ 4 
บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผล

ประกอบการกรณีศกึษา บรษิทั จดี ีฟู้ด จํากดั”  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัญหา สาเหตุของ

ปัญหาทีท่ําใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ ขาดทุน รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร  พรอ้ม

ทัง้การกําหนดกลยุทธใ์นการแกไ้ขปัญหา ซึง่เป็นกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการแขง่ขนัของบรษิทัฯ  โดยใน

การศกึษาดงักล่าวไดใ้ชร้ะเบยีบวธิกีารศกึษาคอื การศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมแิละขอ้มลูปฐมภมู ิตาม

แนวคิดและองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบด้วย ทฤษฎี

กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management Process) การวเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบ

เชิงแข่งขันโดยใช้แนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขนัของ Michael E. Porter  (Five  

Forces Model) ทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับ ธุรกิจ 

(Business Level Strategy) และ การตัดสิน ใจเลือกกลยุทธ์  (The Decision Stage) สรุป

การศกึษาไดด้งัน้ี  

4.1 สรปุผลการศกึษา 

4.2 ขอ้จาํกดัของการศกึษา 

4.3 ขอ้เสนอแนะในการศกึษา 
 

4.1 สรปุผลการศึกษา 

 4.1.1 การสร้างกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

- กลยุทธ์ระดบัองค์กร ใช ้กลยุทธ์การคงตวั  โดยเป็นบรษิทัฯ จะต้องพฒันาองค์กร

เพื่อเอาชนะจุดออ่นทีม่อียูก่่อน โดยการใชค้วามสามารถทีเ่ป็นจุดแขง็ทีม่อียู ่เน่ืองจากบรษิทั จดี ี

ฟู้ด ประสบภาวะขาดทุนตดิต่อกนัมานาน ทําใหผ้ลประกอบการของบรษิทัตดิลบ  ดงันัน้บรษิทั

จงึต้องพยายามที่จะลดต้นทุนที่มอียู่ใหม้ากขึน้ เช่นต้นทุนวตัถุดบิโดยการหาแหล่งวตัถุดบิที่มี

ราคาตํ่ากว่าในคุณภาพที่ยอมรบัได้ในระดบัเดยีวกนั  การบรหิารคลงัสนิค้าที่มปีระสทิธิภาพ

เพื่อใหเ้กดิต้นทุนตํ่าที่สุด  การปรบัปรุงโครงสรา้งต้นทุนโอนใหม่เพื่อเพิม่ผลกําไรใหก้บับรษิทั 

และสอดคลอ้งกบัต้นทุนที่เกดิขึน้จรงิ  การเพิม่รายไดโ้ดยการขยายช่องทางทางการตลาดโดย

การหาลูกคา้ภายนอกเพิม่ขึน้  โดยพจิารณาผลติภณัฑ์ที่เหมาะสม  เช่น มสีูตรทีแ่ตกต่างจาก

สูตรที่จําหน่ายให้กบับรษิัทในเครอื  สามารถใช้เครื่องจกัรที่มอียู่ร่วมกนัได้ เพื่อสร้างรายได้

ใหก้บักจิการ แทนการขายใหก้บับรษิทัในเครอืเพยีงอย่างเดยีว ซึง่ไม่เพยีงพอต่อการหล่อเลีย้ง

บรษิัท ทัง้น้ีบรษิัทจะต้องมกีารปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิต โดยการวางแผนการผลิตที่มี
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ประสทิธภิาพ  อาจนําระบบซอฟทแ์วรท์ีด่มีาใช ้ การบาํรงุรกัษาอยา่งถูกตอ้ง และสมํ่าเสมอ  ซึง่

จะชว่ยลดตน้ทุนในการผลติลงไดจ้ากการลดปรมิาณของเสยีลง เพิม่ผลผลติมากขึน้ 

- กลยุทธ์ระดบัธรุกิจ ใช ้กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบใน

การแขง่ขนัและสรา้งโอกาสในระดบัธุรกจิโดยการเลอืกการสรา้งความแตกต่าง เน่ืองจากบรษิทั 

จดี ีฟู้ด จํากดัมปีระสบการณ์และความชํานาญในการสรา้งสนิคา้ทีม่คีุณภาพสูง ทัง้วตัถุดบิและ

สูตรที่มเีทคโนโลยจีากต่างประเทศ  บุคลากรจงึมคีวามชํานาญในการสรา้งความแตกต่างของ

สนิคา้มากกว่าการสรา้งสนิคา้ทีล่ดต้นทุนใหต้ํ่าเพื่อแข่งขนัทางดา้นราคา  โดยมนีวตักรรมดา้น

ผลติภณัฑเ์พื่อลูกคา้หลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก่  ผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่พื่อสุขภาพ เช่น การเสรมิใย

อาหาร  การลดน้ําตาลโดยใชส้ารใหค้วามหวานจากธรรมชาต ิ การใชส้ารทดแทนไขมนั  การใช้

ไขมนัที่ปราศจากไขมนัชนิดทรานส ์ สนิคา้ที่มสีารก่อภูมแิพต้ํ่า  สนิคา้ที่เป็นอาหารออรก์านิก 

นอกจากน้ีจะต้องพฒันาการยดือายุผลติภณัฑ์เพื่อเพิม่ระยะเวลาในการจําหน่ายหรอืปรบัปรุง

คุณภาพ  การปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพฒันาคุณภาพสนิค้าและลดต้นทุนการผลิตลง     

ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทัจะต้องสรา้งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ใหโ้ดดเด่นกว่าคู่แข่ง มกีารวางตําแหน่ง

ผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าของกลุ่มบรษิทัด้วย  จงึจะทําให้เกดิการพฒันาองค์กรใน

ลกัษณะทีเ่ตบิโตรว่มกนั   

- กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี เพื่อตอบสนองและใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการจดัการเชงิกล

ยุทธ์ในระดบัองค์กร และหน่วยธุรกจิ โดยการสรา้งเสรมิประสทิธภิาพขององค์กร โดยการนํา

หลกัการห่วงโซ่คุณค่า (ส่วนการผลติ  การพฒันาเทคโนโลย ีและ การบญัช/ีการเงนิ) มาใชเ้พื่อ

เป็นกุญแจแห่งความสําเรจ็ในแต่ละกจิกรรมในองค์กร ตัง้แต่การวางแผนการผลติเพื่อให้เกิด

ตน้ทุนการเกบ็วตัถุดบิ/สนิคา้ หรอื inventory ตํ่าทีสุ่ด และไมเ่กดิการขาดสตอ็กของสนิคา้ มกีาร

กําหนดช่วงเวลาและปรมิาณในการผลติสนิคา้แต่ละชนิด ลําดบัก่อน-หลงัในการผลติเพื่อใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพสูงสุด และเหมาะสมกบัแรงงานทีม่ ีรวมถงึการลดของเสยีในระหว่างกระบวนการ

ผลติ การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์นเชงิรุก ซึ่งบรษิทัฯ มบุีคลากรที่มคีวามชํานาญและระบบ

ขอ้มูลที่ดเีป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ  และพฒันาระบบคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารใหด้ยีิง่ขึน้ 

เช่นมกีารนําระบบ HACCP , ISO 9000 หรอื ISO 22000 เขา้มาใชเ้พื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บั

ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าภายนอกซึ่งบรษิัทฯ ะต้องแข่งขนักบัคู่แข่งขนัรายอื่นด้วย  การจดัทํา

ระบบบญัชทีีม่ปีระสทิธภิาพ ทนัต่อเหตุการณ์  การบรหิารการเงนิทีด่เีพื่อเพิม่สภาพคล่องใหก้บั

บรษิทั  การประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพและมรีะบบ  สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่

สาํคญัทีจ่ะสรา้งคุณคา่ใหก้บัองคก์ร 

 4.1.2 การใช้และการควบคมุกลยทุธ ์(Strategic Implementation and Control) 

การนํากลยทุธไ์ปใชแ้ละการควบคมุกลยทุธ ์ ควรมกีารพจิารณาถงึความเหมาะสมของโครงสรา้ง

องคก์รเพื่อใหเ้กดิการประสานงานทีด่ ี มกีารกําหนดแผนการปฏบิตังิาน รวมถงึงบประมาณทีใ่ช้
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ในการดาํเนินงาน  นอกจากน้ี จะตอ้งมกีระบวนการในการควบคุมการปฏบิตังิาน จงึจะทาํใหก้ล

ยุทธ์ทีจ่ดัทําขึน้ ประสบความสําเรจ็  ซึ่งปัจจยัที่จะนําไปสู่ความสําเรจ็นัน้ ต้องมกีารวดัผลดว้ย

ตวัชี้วดั KPI (Key Performance Indicators) และมีการประเมนิผลอย่างครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน

โดยใช ้Balance Scorecard ดงัน้ี 

1. Customer มุมมองทางดา้นลกูคา้  ไดจ้ากคาํแนะนํา ตชิม และคาํวจิารณ์ของลูกคา้ เป็น

มมุมองจากภายนอก 

2. Process  มมุมองดา้นกระบวนการ  ไดม้าจากประสทิธภิาพของพนกังานภายในองคก์ร 

3. Learning & Growth  มุมมองด้านการเจริญเติบโตและการเรียนรู้  ในการพัฒนา

บุคลากรในการเรยีนรู ้และเพิม่ศกัยภาพของพนกังานภายในองคก์ร 

4. Finance  มุมมองทางด้านการเงนิ ได้มาจากการเพิม่ขึ้นของยอดขาย และทําให้เกิด

สภาพคล่องทางการเงนิ  การลดคา่ใชจ้า่ย 

ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยภาพรวมขององค์กร แล้วจึงแยกย่อยไปตามลําดับหน้าที่การ

ดําเนินงาน ซึ่งแต่ละหน้าที่จะต้องกําหนดแผนการปฏิบัติงานออกมาอย่างชดัเจน เพื่อการ

ควบคมุและวดัผลการดาํเนินงาน  

 

4.2 ข้อจาํกดัของการศึกษา 

- เน่ืองจากการศกึษาในครัง้น้ี เป็นการศกึษาเฉพาะบรษิทั จดี ีฟู้ด จํากดั เพยีงบรษิทั

เดยีวในกลุ่มบรษิทัทัง้ 3 บรษิทั  ซึ่งบรษิทั จดี ีฟู้ด เปรยีบเสมอืนหน่วยผลติหรอืโรงงาน ซึ่งทํา

หน้าทีผ่ลติสนิคา้ตามคาํสัง่ซือ้ของอกี 2 บรษิทัในเครอื  ดงันัน้การกําหนดกลยุทธ ์จงึมขีอ้จาํกดั

ในการกําหนดที่ไม่สามารถกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้มากนัก เน่ืองจากจะอยู่

นอกเหนือสว่นซึง่บรษิทั จดี ีฟู้ด รบัผดิชอบ 

 - การสมัภาษณ์เป็นไปอย่างยากลําบากเน่ืองจากผูบ้รหิารระดบัฝ่ายต่างๆ มเีวลาว่าง

คอ่นขา้งน้อย 

 
4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
การศกึษาปัญหา 

- ควรศกึษาใหค้รอบคลุมถงึบรษิทัในเครอืดว้ย เพือ่ทาํใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละกําหนดกล

ยุทธใ์หก้บัองคก์รไดด้ยีิง่ขึน้  เพื่อใหอ้งคก์รสามารถเตบิโตรว่มกนัทัง้ 3 บรษิทั ไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ 
การเกบ็ขอ้มลู 

- ควรมกีารเกบ็ขอ้มลูในการสมัภาษณ์เชงิลกึใหม้ากขึน้ รวมทัง้ขอ้มลูยอ้นหลงัมากกว่า 3 

ปี ที่สามารถวิเคราะห์การขาดทุนเริ่มแรกได้อย่างชัดเจน  มีตัวเลขยืนยันที่แน่ชัด 
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นอกเหนือจากการสอบถามพนักงานที่อยู่ในบรษิทัมานาน เพื่อใหส้ามารถนําขอ้มูลมา

ใชว้เิคราะหไ์ดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ 
ดา้นองคก์ร 

- ควรมกีารจดัวางโครงสรา้งขององคก์รใหแ้ต่ละฝ่ายมหีน้าทีท่ีช่ดัเจนมากขึน้ และจะตอ้งมี

ผูป้ระสานงานระหว่างบรษิัทซึ่งมอีํานาจในการตดัสนิใจที่เพยีงพอ  เพื่อทําให้องค์กร

สามารถขบัเคลื่อนไปไดด้ยีิง่ขึน้ 
- องค์กรควรมีการประเมินผลการทํางานโดยใช้ KPI และสร้างระบบการให้รางวลัที่

เหมาะสม เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาองค์กรในอนาคต อกีทัง้ยงัเป็นแรงจูงใจในการ

ทาํงานดว้ย  
- สําหรบัการขยายตลาดหาลูกค้าภายนอกนัน้  ควรอยู่ในความดูแล รบัผิดชอบและ 

ประสานงานกบับรษิัทในเครอืด้วย  เน่ืองจากบรษิัทในเครอืมีฝ่ายการตลาด  ซึ่งจะ

สามารถทําหน้าที่ได้ดแีละไม่เกิดปัญหาว่ามกีารผลิตสนิค้าให้คู่แข่ง ควรพิจารณาถึง

ตลาดสง่ออกดว้ยเน่ืองจากเป็นตลาดทีค่่อนขา้งใหญ่และมศีกัยภาพสงู  แต่ตอ้งคาํนึงถงึ

มาตรการ ขอ้กําหนดของสนิคา้ทัง้มาตรการความปลอดภยัของอาหาร ฉลากและบรรจุ

ภณัฑ์อาหาร  กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการนําเขา้-ส่งออกด้วย  เพื่อลดความเสี่ยงทาง

การคา้ 
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ภาคผนวก ก 

 

ตารางแสดงงบการเงนิบรษิทั จดี ีฟู้ด จาํกดั 
เปรยีบเทยีบงบกาํไรขาดทนุ  

 หนว่ย : บาท 

 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 46  

รายไดห้ลกั 89,373,830.00  130,055,423.00  106,398,933.00   

  รวมรายได ้* 89,373,830.00  130,055,423.00  106,398,933.00   

ตน้ทนุขาย 81,177,648.00  127,816,994.00  101,708,410.00   

คา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรกิาร 16,191,518.00  22,878,775.00  11,283,910.00   

ดอกเบีย้จา่ย 5,710,269.00  4,961,319.00  4,776,772.00   

ภาษีเงนิได ้           

  รวมรายจา่ย 
* 

103,079,435.00  155,657,088.00  117,769,092.00   

กําไร (ขาดทนุ) 
สทุธ ิ (13,705,605.00)  (25,601,665.00)  (11,370,159.00)   

กําไรตอ่หุน้ 
(บาท) (4.57)  (8.53)  (3.79  

 
เปรยีบเทยีบงบดลุ  

 หนว่ย : บาท 

 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 46  

สนิทรพัย ์
  ลกูหนีก้ารคา้
และตัว๋เงนิรับ
สทุธ ิ

17,941,788.00  85,260,419.00  78,193,617.00   

  สนิคา้คงเหลอื 4,330,006.00  7,653,733.00  4,198,927.00   

    รวม
สนิทรพัย์
หมนุเวยีน 

23,586,785.00  97,574,199.00  86,250,382.00   

  ทีด่นิอาคาร 13,250,256.00  23,572,799.00  16,621,730.00   
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และอปุกรณ์
(สทุธ)ิ 
  รวมสนิทรพัย ์ 38,404,913.00  124,464,870.00  106,087,412.00   

หนีส้นิและทนุ 
  เจา้หนีก้ารคา้
และตัว๋เงนิจา่ย 

42,178,822.00  104,067,155.00  68,872,751.00   

    รวมหนีส้นิ
หมนุเวยีน 

50,848,332.00  115,858,875.00  72,362,623.00   

  รวมหนีส้นิ 91,857,672.00  164,212,024.00  120,232,901.00   

  รวมสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ 

(53,452,759.00)  (39,747,154.00)  (14,145,489.00)   

ทนุจดทะเบยีน 30,000,000.00  30,000,000.00  30,000,000.00   

ทนุชําระแลว้ 30,000,000.00  30,000,000.00  30,000,000.00   

จาํนวนหุน้ 3,000,000 หุน้  3,000,000 หุน้  3,000,000 หุน้   
 

เปรยีบเทยีบอตัราสว่นทางการเงนิ  
 ปี 

 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 46 

1. Liquidity Ratios 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน/หนีส้นิหมนุเวยีน 
(เทา่) 0.46 0.84 1.19 

อตัราสว่นทนุหมนุเร็ว (เทา่) 0.38 0.78 1.13 

2. Efficiency Ratios 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์(เทา่) 2.33 1.04 1.00 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 72.27 236.01 264.57 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ 
(เทา่) 4.98 1.53  1.36 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 19.20 21.56 14.86 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 
(เทา่) 18.75 16.70 24.22 

ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 187.05 293.11 243.78 

3. Profitability Ratios 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 9.17 1.72 4.41 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) (15.34) (19.70) (10.69) 

อตัรากําไรกอ่นหกัภาษี/สนิทรัพย์
ทัง้หมด (%) (35.69) (20.57) (10.72) 
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อตัราผลตอบแทนของสว่นของผูถ้อื
หุน้ (%) 25.64 64.41 80.38 

อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย ์
(%) (35.69) (20.57) (10.72) 

4. Leverage Ratios 

หนีส้นิรวม/สนิทรัพยร์วม (%) 239.18 131.93 113.33 

หนีส้นิรวม/สว่นของผูถ้อืหุน้ (%) (171.85) (413.14) (849.97) 

ทนุจดทะเบยีน/สนิทรัพยท์ัง้หมด 
(%) 78.12 24.10 28.28 

สว่นของผูถ้อืหุน้/สนิทรัพยท์ัง้หมด 
(%) (139.18) (31.93) (13.33) 

กําไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษี/
ดอกเบีย้จา่ย (เทา่) (1.40) (4.16) (1.38) 

5. Growth Ratios 

อตัราการเพิม่ของยอดขาย (%) (31.28) 22.23 4.18 

อตัราการเพิม่ของกําไรสทุธ ิ(%) 46.47 (125.17) (120.35) 

อตัราการเพิม่ของสนิทรัพยร์วม (%) (69.14) 17.32 23.01 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถาม 

 
การศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมผลประกอบการ กรณีศึกษาบริษทั จีดี ฟู้ด จาํกดั 

จากคาํถามขา้งลา่งต่อไปน้ี ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย    ในชอ่งทีต่รงกบัทา่นมากทีส่ดุ 

 

ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดบัการศกึษาสงูสดุของทา่น 

 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี     ปรญิญาโท  สงูกวา่ปรญิญาโท 

 
ปัจจุบนัตาํแหน่งงานของทา่นอยูใ่นระดบัใด (ระบุหน่วยงาน) 

  
หวัหน้าแผนก ________      ผูจ้ดัการฝ่าย _________      ผูอ้าํนวยการฝ่าย _________ 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

 

ทา่นมสีว่นรว่มในการจดัทาํกลยุทธห์รอืเป้าหมายของบรษิทัหรอืไม ่

 

 ม ี   ไมม่ ี

 

ทา่นมอีายกุารทาํงานกบับรษิทันานเทา่ใด 

 

 0 – 2 ปี   3 – 5 ปี   6 – 8 ปี 
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 มากกวา่ 8 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสมัภาษณ์ 

 

โครงสรา้งคาํถาม (ในการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร) 

ปัญหาขององคก์รทีม่ผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทั และแนวทางการแกไ้ข 

ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- ดา้นวตัถุดบิ 

- ดา้นการผลติและการวางแผนการผลติ 

- ดา้นการตลาดและการขาย 

- ดา้นโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารจดัการ 
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ตวัอย่างบทสมัภาษณ์ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

Q : ดา้นวตัถุดบิมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - วตัถุดบิมกัขาดตลาด  บางชนิดม ีsupplier น้อยราย ทําใหก้ารควบคุมตน้ทุนและการวาง

แผนการผลติคอ่นขา้งลาํบาก 

 - คุณภาพของวตัถุดิบโดยเฉพาะของสด ควบคุมยาก  การจดัเก็บต้องควบคุมสภาวะ

แวดลอ้มมาก เชน่เกบ็ในหอ้งเยน็ , แชแ่ขง็  ตอ้งสะอาดมากๆ  ทาํใหม้ตีน้ทุนสงู 

 - วตัถุดบิบางชนิดมปีรมิาณการสัง่ซือ้น้อย เน่ืองจากใชก้บัผลติภณัฑเ์พยีงไมก่ีช่นิดหรอืยอด

จําหน่ายไม่มาก  ทําใหต้้นทุนวตัถุดบิสูง เราซื้ออย่างละนิดละหน่อย หลายๆ อย่างรวมกนั  

ทาํใหต้น้ทุนสงูและตอ้งวางแผนการผลติดีๆ  มเิชน่นัน้จะเกดิ waste สงู 

 - การทาํขอ้มลู inventory  หากไมถู่กตอ้ง  จะทาํใหข้อ้มลู P/L ผดิพลาดได ้

 

Q : ดา้นการผลติมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - การวางแผนการผลติ หรอืสัง่ผลติ บางครัง้ไมส่มัพนัธก์บัเวลาทีม่ ีทาํใหม้ปัีญหาเรือ่งคา่แรง 

 - มกีารผลติไม่เตม็กําลงัการผลติ คํานวณจากอตัราการผลติ/ชัว่โมงแลว้  ควรจะผลติสนิคา้

ไดม้ากกว่าน้ี  จงึทําใหเ้กดิ fixed cost สงู  ซึ่งทุกวนัน้ีถอืว่า fixed cost สูงเน่ืองจากสูงกว่า  

50% ของยอดขายทีไ่ด ้ ทาํใหปั้จจุบนัรายรบัไมค่รอบคลุมคา่ใชจ้า่ย 

 - การจดัการเรือ่งการวางแผนการผลติ  การสง่ขอ้มลู ยงัจดัการไดไ้มด่ ี

 

Q : ดา้นการตลาดและการขายมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - ตลาดแคบลง เน่ืองจากขายเฉพาะบรษิทัในเครอื  ทําใหร้ายไดเ้ขา้มาน้อยลง  ควรตอ้งหา

ตลาดเพิม่เพือ่เพิม่กาํลงัการผลติ  ซึง่ควรมไีมต่ํ่ากวา่ 90% ของกาํลงัการผลติเตม็ที ่

  



73 

Q : ดา้นการโครงสรา้งองคก์รและการจดัการมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - โรงงานมโีครงสรา้งไมเ่ตม็รปูแบบ   

 - การจดัการดา้นเอกสาร  การควบคุมภายในยงัไมด่นีกั 

 - เมื่อพจิารณาจากปรมิาณยอดขาย  บรษิัทไม่ควรจะมโีรงงานขนาดใหญ่เท่าน้ี  ซึ่งทําให้

ค่าใชจ้่ายของโรงงานสูง  ขนาดโรงงาน mini factory กน่็าจะเพยีงพอ เพราะค่าเช่าโรงงาน

สงูเมือ่เทยีบกบัรายรบั 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

 

Q : ดา้นวตัถุดบิมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - การประมาณการวตัถุดบิทีต่อ้งนําเขา้มกัจะคลาดเคลื่อน  บางอยา่งหมดก่อนการสัง่รอบ

ใหม ่

 

Q : ดา้นการผลติมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - แต่ละหน่วยงาน ทําหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบเท่านัน้ ไม่ไดป้ระสานงานหน่วยงานอื่นรอบ

ขา้ง ทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด  ขาดการวางแผนงานอนาคตหรอืความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  

  

 

Q : ดา้นการตลาดและการขายมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - ไม่มกีารหาลูกค้าเอง  ทําใหย้อดขายเป็นไปตาม performance ของอกี 2 บรษิทัในเครอื  

ซึง่ไมเ่พยีงพอต่อการหล่อเลีย้งบรษิทั 

 

Q : ดา้นการโครงสรา้งองคก์รและการจดัการมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - หน้าที่รบัผดิชอบคอืทําตามความต้องการของอกี 2 บรษิัท เท่านัน้  ไม่ได้สรา้งผลกําไร

ใหก้บัตนเอง 

 - โครงสรา้งองค์กรไม่ถูกต้อง  มกีารจดัวางที่ไม่ด ีทําให้ขาดความเขม้แขง็  ขาดผู้นําที่มี

อํานาจการตัดสนิใจทําให้ไม่มีหลกัยดึ และทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ เป็นเพียงองค์กรที่คอย

รองรบัคาํสัง่และทาํตามความตอ้งการของอกี 2 บรษิทัในเครอื  ทาํใหไ้มส่ามารถเตบิโตได ้

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและธรุการโรงงาน 

 

Q : ดา้นวตัถุดบิมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 
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A : - คุณภาพวตัถุดบิบางประเภทยงัไม่คงที ่ อาจเน่ืองมาจากการคํานึงถงึราคาเพื่อผลติสนิคา้

ใหไ้ดต้น้ทุนตํ่า  การสัง่ซือ้วตัถุดบิในปรมิาณน้อย ทาํใหอ้าํนาจการต่อรองกบัผูข้ายมน้ีอยลง  

สง่ผลต่อกําหนดระยะเวลาส่งวตัถุดบิ  ซึง่บางครัง้เขา้ไม่ตรงตามกําหนด  การผลติสนิคา้จงึ

ไมต่รงตามทีว่างแผนการผลติไว ้

 - ควรมกีารแกไ้ขโดยจดัการตรวจสอบ (audit) บรษิทัผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิแต่ละประเภท  โดย

มผีูเ้กีย่วขอ้งคอืฝ่ายจดัซือ้  ฝ่ายผลติ  ฝ่ายประกนัคุณภาพ  ฝ่ายคลงัสนิคา้  เพื่อตรวจสอบ

กระบวนการผลติวตัถุดบิในแต่ละประเภท  สว่นการสัง่ซือ้วตัถุดบิในปรมิาณมากจะสามารถ

ต่อรองราคากบับรษิัทผู้จําหน่ายได้ แต่ต้องคํานึงถึงการวางแผนผลิตด้วย  คือสามารถ

หมุนเวียนวตัถุดิบและผลิตสินค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนของ

วตัถุดบิและผลกาํไรของบรษิทั 

 

Q : ดา้นการผลติมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ขาดการบํารุงรกัษา  ใกล้หมดอายุการใช้งาน  ทําให้

ประสทิธิภาพในการผลิตตํ่า และอาจเกิดอนัตราย หรอืความเสียหายในอนาคต  ควรมีการ

บาํรุงรกัษาตามระยะเวลาทีก่าํหนด โดยจดัทาํแผนการซ่อมบํารงุรกัษาเครือ่งจกัรและปฏบิตัติาม

แผนงานทีว่างไว ้

 - การสื่อสารภายในยงัไม่ดนีกัเน่ืองจากมพีนักงานเขา้ใหมแ่ละเป็นพนักงานรายวนัเป็นสว่น

ใหญ่  ทําให้บางครัง้การสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บังคบับัญชาผิดพลาด  ส่งผลต่อ

กระบวนการผลติสนิคา้ส่งผลต่อการเพิม่ของต้นทุนการผลติได ้ ดงันัน้จงึควรมกีารประชุม

กลุ่มย่อยก่อนการเริม่งาน เพื่อแจ้งขอ้มูล สอบถามถึงปัญหาและวธิกีารป้องกนักรณีเกิด

ปัญหา 

 

Q : ดา้นการโครงสรา้งองคก์รและการจดัการมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - โครงสรา้งองคก์รยงัไม่ครบถว้น และผูม้อีํานาจสงูสุดไม่ไดป้ระจาํอยูโ่รงงาน (แต่ประจําอยู่

ทีส่าํนักงานใหญ่)  จงึทําใหก้ารตดิต่อหรอืการแกไ้ขปัญหาเป็นไปค่อนขา้งล่าชา้  ดงันัน้จงึควรมี

ผูบ้รหิารเขา้มาประชุมบ่อยขึน้ อยา่งน้อยเดอืนละ 2 ครัง้ 

 

ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

- เน่ืองจากบรษิทั เป็นบรษิทัในเครอืของกลุ่มบรษิทั ซึ่งม ี2 บรษิทั เป็นลูกคา้ ซึง่บางครัง้มกีาร

เรยีกรอ้งการบรกิารซึ่งทําใหม้ผีลกระทบทางดา้นต้นทุนการบรหิารของบรษิทั  ดงันัน้ผูบ้รหิาร

ควรเลง็เหน็ความสาํคญัของบรษิทัดว้ย แมว้่าจะเป็นบรษิทัทีท่าํหน้าทีผ่ลติสนิคา้ใหก้บับรษิทัใน

เครอืกต็าม 
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ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตแป้งผสมสาํเรจ็รปู 

Q : ดา้นวตัถุดบิมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - วตัถุดบิบางครัง้มกีารสัง่เขา้โรงงานชา้กว่ากาํหนด  เน่ืองจากการออกคาํสัง่ซือ้จากสโตรช์า้  

ทําให้ฝ่ายผลิตต้องเลื่อนการผลิตออกไป  ส่งผลให้ผลิตสนิค้าได้ไม่ทนัตามที่วางแผนไว ้ 

ดงันัน้พนักงานสโตร์ผู้รบัผดิชอบ  จะต้องมกีารติดตาม stock ของวตัถุดบิและสนิค้าเป็น

ประจํา  และควรประสานงานกบัฝ่ายผลติดว้ย  รวมถงึการแจง้ราคาวตัถุดบิทีเ่ปลี่ยนแปลง

ไป 

 - การ FIFO ของวตัถุดบิยงัมปัีญหา  ทางคลงัสนิค้าจะต้องมกีารจดัการที่ดใีนการส่งมอบ

วตัถุดบิเขา้สูก่ระบวนการผลติ 

 

Q : ดา้นการผลติมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ขาดการบํารุงรกัษา ไม่ได้รบัการดูแลเท่าที่ควร  ทําให้

เครื่องจกัรเสื่อมสภาพ และเกดิการปนเป้ือนได ้เช่นมสีิง่แปลกปลอมหลุดเขา้ไป  ทําใหเ้กดิ

ปัญหาทางด้านคุณภาพ  ดงันัน้จงึควรมแีผน preventive maintenance ที่ชดัเจน  เพื่อให้

ฝ่ายผลติรบัทราบกาํหนดเวลาในการซ่อมบาํรงุ และทาํใหเ้ครือ่งจกัรมกีารใชง้านไดน้านขึน้ 

 - พนักงานขาดความรอบคอบในการทํางาน เน่ืองจากมกีารหมุนเวยีนเขา้-ออกบ่อย  มผีล

ทาํใหส้นิคา้เสยีหาย มผีลต่อการเพิม่ตน้ทุนการผลติ  ดงันัน้หวัหน้างานจะตอ้งควบคุมอยา่ง

เขม้งวดมากขึน้ โดยเฉพาะในจุดวกิฤตต่างๆ  เพือ่ป้องกนัความผดิพลาด 

 - ขาดเงนิหมุนเวยีนฉุกเฉินและการใหค้วามสาํคญัของหน่วยงานสนบัสนุน เช่นเครื่องจกัรที่

จะตอ้งซ่อมด่วน เมื่อมคี่าใชจ้่ายสงู หรอืช่างซ่อมไมว่่าง  จะตอ้งรอ  ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย

ต่อการผลติ  ดงันัน้ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้วามสาํคญั ชว่ยเหลอืใหม้ากขึน้ 

 

Q : ดา้นการตลาดและการขายมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - บรษิทั จดี ีฟู้ด เป็นเพยีงบรษิทัที่ผลติและจําหน่ายสนิคา้ใหก้บับรษิทัในเครอืเท่านัน้  ผล

กําไรจงึไม่ปรากฏชดัเจนเท่าไหรน่ัก  ซึง่นโยบายจากผูบ้รหิารเอง ไม่ตอ้งการหาลูกคา้ภายนอก  

ทาํใหจ้าํกดัยอดขาย  บรษิทัจงึเตบิโตลําบาก เป็นไปตามยอดขายทีบ่รษิทัในเครอืทําได ้ ดงันัน้

จงึควรใหท้างบรษิทัมกีารจําหน่ายใหก้บัลูกคา้ภายนอกบา้ง  เพื่อใหม้ผีลกําไรเพิม่ขึน้  ทาํใหไ้ม่

ตอ้งผกูขาดการเตบิโตกบับรษิทัในเครอื   

 

Q : ดา้นการโครงสรา้งองคก์รและการจดัการมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - อํานาจการตดัสนิใจในทศิทางของบรษิทัอยู่ทีผู่บ้รหิารสูงสุด  ซึ่งไม่ไดดู้แลโรงงานใกลช้ดิ 

ทําใหก้ารตดิต่อสื่อสารมจีํากดั  จงึควรมผีูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์

ในการบรหิารโรงงานอยูป่ระจาํทีโ่รงงาน 
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 - องคก์รขาดความสามคัค ีบรษิทัในเครอืไม่ร่วมมอืกนัเท่าทีค่วร แต่คอยจบัผดิการทํางาน

ของอีกฝ่าย  ทําให้การแก้ปัญหาไม่สมัฤทธิผ์ลนัก  ควรมีการประสานงานกันมากขึ้น  

กาํหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานใหช้ดัเจนมากขึน้ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตเบเกอร่ีแช่แขง็ 

Q : ดา้นวตัถุดบิมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - วตัถุดบิบางหมวดหมู่มกีารเฉพาะเจาะจง ไม่มสีนิคา้ทดแทน เช่นวตัถุดบินําเขา้ ทําใหม้ี

ราคาสูง ไม่สามารถต่อรองราคาได้  จงึควรมผีูท้ี่รบัผดิชอบในการหา supplier เพิม่โดยมี

การตัง้เป้าหมาย เชน่ จาํนวน supplier  มกีารรวบรวมขอ้มลูอยา่งชดัเจน เป็นระบบ  

 

Q : ดา้นการผลติมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - ระบบการผลติยงัเป็น manual ค่อนขา้งมาก ทําใหผ้ลผลติที่ไดน้้อย เมื่อเทยีบกบัชัว่โมง

ทํางาน  ส่งผลใหต้้นทุน direct labor cost สูง  ดงันัน้ การผลติส่วนใดที่สิน้เปลอืงแรงงานมาก

ควรหา outsource แทน 

 

Q : ดา้นการตลาดและการขายมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - เรื่องการตัง้ราคาขาย  ไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ  เน่ืองจากไม่มหีน่วยงานบญัชี

ประจําทีโ่รงงานโดยตรง  เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงตน้ทุนวตัถุดบิ หรอืตน้ทุนแรงงาน หรอืปรมิาณ

ผลผลติที่ได ้ จะทําใหก้ารเปลี่ยนแปลงช้า ไม่ทนัต่อการปรบัต้นทุน  ดงันัน้จงึควรมกีารจดัตัง้

หน่วยงานบญัชทีีโ่รงงาน 

 

Q : ดา้นการโครงสรา้งองคก์รและการจดัการมปัีญหาใดทีม่ผีลกระทบต่อกาํไรขององคก์ร 

A : - เน่ืองจากโรงงานอยู่ในลกัษณะ support สนิค้าให้บรษิัทในเครอื ในสายตาของผู้บรหิาร  

ทําใหเ้มื่อมปัีญหาเกดิขึน้ทีโ่รงงาน  การตดัสนิใจจงึเป็นไปอย่างล่าชา้เน่ืองจากตอ้งตดิต่อไปยงั

สํานักงานใหญ่ ซึ่งผู้บริหารเห็นปัญหาไม่ชัด ทําให้เกิดความเสียหายได้  นอกจากน้ีการ

ประสานงานระหว่างองค์กรหรอืบรษิัทในเครอืไม่เป็นไปในทศิทางเดยีว  มกีารสื่อสารไป-มา

หลายหน่วยงาน ทําให้หาข้อสรุปได้ไม่ชดั  จึงควรมีผู้จดัการโรงงานที่มีอํานาจสูงสุดในการ

ตดัสนิใจ เพือ่ประสานงานใหเ้กดิทศิทางทีช่ดัเจน 
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ประวติัผูศึ้กษา 

 

 นางสาวกาญจนพันธุ์   วิชพันธุ์   เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2513  สําเร็จ

ก ารศึก ษ าป ริญ ญ าต รีวิท ย าศ าสต ร์บัณ ฑิ ต   ส าข า เท ค โน โลยีชี วภ าพ   จ าก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2535  และศึกษาต่อในระดับปริญญา

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2548 

 

 เขา้ทาํงานทีบ่รษิทัโกลเดน้ฟู้ดเซอรว์สิ จาํกดั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 จนถงึปัจจุบนั 
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