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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การศกึษาปญหาและกําหนดกลยทุธของบรษิัท LAI 

จํากัด เพ่ือการเติบโตในการทําธุรกิจ จากการที่บริษทัประสบปญหารายไดหลักลดลง สงผลให
อัตราการเจรญิเตบิโตของบริษทัลดลง ซึ่งมีผลกระทบตอการเจริญเตบิโตและความสามารถใน
การแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้นผูศึกษาจึงแบงวธิีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Study) โดยทําการสัมภาษณผูบริหารของบริษทัและกลุมลูกคาหลัก เพ่ือเปน
แนวทางในการวิเคราะห กําหนดกลยุทธ และนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของบริษทั 
และขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Study) ที่เกี่ยวของกบัธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เชน สภาวะ
อุตสาหกรรม และสภาพการแขงขันทางการตลาด การจัดจําหนาย โดยรวบรวมขอมูลจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร สิ่งพิมพ ขาวสารทางอินเตอรเน็ต และ Web Site ที่เกีย่วของ จากนั้น
นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผล เพ่ือสรางแนวทางในการแกไขปญหาในเชิงกลยุทธ  
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมสวนครองตลาด จึงเปนเหตุผลสําคัญใหเกิดการศึกษา
เรื่อง “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยทุธ ของบรษิทั LAI จํากัด เพ่ือการเติบโตในการทํา
ธุรกิจ” มีวัตถปุระสงคในการศึกษา ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาปญหาและลักษณะของปญหาที่มีผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจ 
2. เพ่ือหาสาเหตุและทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 
3.  เพ่ือกําหนดกลยุทธ  และแนวทางการแกไขปญหาของบริษัท เพ่ือใหบริษทัสามารถ

แขงขันและเจริญเตบิโตในธรุกิจไดอยางยั่งยืน



 จ

ผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษทั LAI 
จํากัดและการสัมภาษณกลุมลูกคาหลัก พบวา แนวโนมในการดําเนินงานของการประกอบธุรกิจ
ขนาดยอมในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ผูบริหารมีนโยบาย การวางแผนการดําเนินงาน โดย
ความสําคัญในเรื่อง การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคากลุมเดิม ในตลาดเดิม ทัง้ผูจัดหาปจจัย
การผลิต และพนักงานในบริษัท บริหารจัดการดําเนินงานใหมีตนทนุต่ํา และการเพิ่มชองทางใน
การจัดจําหนายกระจายตวัสนิคา โดยการเปนพันธมิตรกับลูกคา แตงตั้งใหเปนตวัแทนจดั
จําหนาย นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่สรางความไดเปรียบและความเสียเปรียบในการแขงขนั
ของบริษทั LAI จํากัด คือ ในดานการดําเนินงาน  ดานองคการและการจัดการ ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการตลาด และดานการบริหารการเงิน สวนการสัมภาษณกลุมลูกคาหลกั
ของบริษทันั้น พบวา ลูกคามีความตองการสินคาและบริการหลากหลายขนาด มีความออนไหว
ตอราคา และการสงเสริมการขาย 

ผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) พบวาปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ในการทําธุรกิจของบริษัท LAI จํากัด แบงเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายนอก ไดแก การปรับราคา
น้ํามันที่สูงขึ้นมีผลตอตนทุนในการดําเนินงานตางๆ สูงมากขึ้น สถานการณทางการเมืองและ
ความไมสงบในประเทศใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบตอการลงทุนของ
ผูประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ การระบาดของไขหวัดนก ที่ยังไมสามารถ
ควบคุมได สงผลกระทบตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศ และสภาพการแขงขันใน
ธุรกิจที่รุนแรง ประกอบกับศักยภาพของคูแขงเพ่ิมสูงขึ้น ปจจัยภายใน ไดแก เงินทุนไมเพียงพอ
ในการขยายกิจการ เน่ืองจากเปนธุรกิจที่มีเจาของคนเดียว ไมมีการระดมความคิดเห็นจาก
ผูรวมงาน สงผลใหการวางแผนการตลาดไมมีประสิทธิภาพ ประกอบกับตนทุนในการจัดสง
วัตถุดิบสูงขึ้นตามความผันผวนของราคาน้ํามัน สงผลใหตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้น และบริษัท
ไมไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ ทําใหรายไดหลักของบริษัทลดลง   

จากการศึกษาโดยใชแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ พบวา บริษทัควรดําเนิน
กลยุทธการสรางความแตกตางของการบริการใหมีความแตกตางจากคูแขง โดยการสรางความ 
สัมพันธอันดีกับลูกคา เปนการรักษาฐานลูกคาเปนอันดับแรก เน่ืองจากบริษัทมีความพรอมดาน
การออกแบบ ติดตั้ง ตูฟกไข ตูเกิดแบบครบวงจร มีวศิวกร ทีมชางที่มีประสบการณและมีความ
เชี่ยวชาญ ใหความสนใจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง ทําใหลูกคาเกิดความ
จงรักภักดีตอตราสินคา เกดิการซื้อซํ้า เกิดการบอกตอ เกิดการปกปอง และอาจจะเปนหุนสวน
ในการทําธุรกจิไดในอนาคต สวนงบประมาณในการดําเนินกลยุทธไมสูงมาก ทําใหรายไดและ
สวนแบงการตลาดเพิ่มได  เนื่องจากการทําการตลาดกับลูกคาเกาเปนเรื่องงายกวาการทํา
การตลาดกับลูกคาใหม และยังสามารถชวยแกปญหาเรื่อง ลูกคาขาดการเอาใจใสหลังการซื้อ
สินคาและบรกิารได  สามารถแกปญหาไดในระยะสัน้แตสงผลระยะยาว ทําใหบริษทัเปนทีรู่จัก
มากยิ่งขึ้น   
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1. ภาพรวมองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
1.1 ประวัติบริษัท 
 

บริษัท LAI จํากัด จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 ใชทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 1 ลานบาท ถือเปนธุรกิจที่อยูในกลุมธุรกิจขนาดยอม (SMEs) บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดาน
การออกแบบ ติดตั้งตูฟกไขและตูเกิด การซอมบํารุง โดยนําเขาวัตถุดิบในการผลิตตูฟกไขและ 
ตูเกิดจากประเทศจีน รวมถึงการซื้อขายอุปกรณที่เกี่ยวกับตูฟกไขและตูเกิด และอุปกรณที่ใชใน
ฟารมไก บริษัทตั้งอยูที่เลขที่ 1/11 ซอยอินทามระ 55 ถนนสุทธิสาร  แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลา 7 ปที่ผานมาบริษัทมีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ติดตั้ง 
รวมถึงมีความมุงม่ันที่จะบริการและผลิตผลงานใหไดคุณภาพ เพ่ือที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหแกลูกคา โดยมีนโยบายดานคุณภาพ ดังน้ี 
 1. การออกแบบ ติดตั้ง ตูฟกไขและตูเกิดแบบครบวงจร 

2. การซื้อขายอุปกรณของตูฟกไขและอุปกรณฟารมไกที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ  
3. การติดตั้ง จัดสง ตูฟกไขและอุปกรณฟารมไกใหกับลูกคาตรงตามเวลา 
4. การตอบสนองความตองการสูงสุดใหกับลูกคา 
ทั้งน้ีมีทีมงานทั้งหมด 8 คน ทําหนาที่ในฝายบริหารสํานักงาน ฝายพัฒนาและดูแลระบบ 

และฝายผลิตและออกแบบ โดยมีโครงสรางการบริหารงานดังน้ี 

 
 

แผนภูมิที่ 1.1 โครงสรางการบริหารงานของบริษัท LAI จํากัด 

 กรรมการผูจัดการ 

ฝายบริหารสํานักงาน 
ฝายพัฒนาและดูแลระบบ 

ฝายผลิตและออกแบบ

ฝาย
การตลาด 

ฝาย
การเงิน 

ฝาย
ธุรการ 

ฝายดูแล
ระบบ 

ฝาย
พัฒนา 

ฝาย
ออกแบบ 

ฝาย
ผลิต 
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1.2 ลักษณะสินคาและบริการ 
 บริษัทใหบริการเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งตูฟกไขและตูเกิดแบบครบวงจร และ
นอกจากนี้ยังใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายอุปกรณตูฟกไขและตูเกิด รวมถึงอุปกรณที่ใชใน
ฟารมไก ดังน้ี  
 1) การออกแบบและติดตั้งตูฟกไขและตูเกิด แบบครบวงจร   โดยมีแบบของตูฟกไขและ
ตูเกิดที่บริษัทไดออกแบบไวแลวนําเสนอลูกคาตามขนาดตางๆ และออกแบบตามความตองการ
ของลูกคา นอกจากนี้ยังใหบริการในการติดตั้งแบบครบวงจร รวมถึงการใหบริการหลังการขาย 
ซ่ึงจะเขาไปใหบริการยังสถานประกอบการของลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แบบโครงสรางของตูฟกไขและตูเกิด 
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ภาพที่ 1.2  ตูฟกไขและตูเกิด 
 
2) การซื้อขายอุปกรณตูฟกไขและตูเกิด รวมถึงอุปกรณที่ใชในฟารมไก เชน พัดลม

ระบายอากาศ ตลับลูกปน ปะเก็น และอุปกรณเสริมอ่ืนในตูฟกไข ทางบริษัทจะใหบริการจัดซื้อ
อุปกรณตางๆ ตามใบสั่งซ้ือของลูกคาและบริการจัดสงอุปกรณใหกับลูกคาไปยังสถาน
ประกอบการทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 ตัวอยางอุปกรณที่ใชกับตูฟกไข ตูเกิด และอุปกรณฟารมไก 
 

1.3 กลุมลูกคาหลักและยอดขาย 
บริษัท LAI จํากัด มีกลุมลูกคาหลักซึ่งสามารถจําแนกตามประเภทได 3 กลุม ดังน้ี  

กลุมลูกคาทีจ่ดทะเบียนในรูปของบริษัท 
 1)  บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรมจํากัด 
 2)  บริษัท ซันฟูด จํากัด (โรงฟกไข) 
 3)  บริษัท บฟูีด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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 4)  บริษัท พนัสโพลทรี จํากัด (สาขา 5)  
 5)  บริษัท อิสเทิรน ฟดมิลล จํากัด 
 6)  บริษัท แกรมเปยนสฟูด จํากัด 
 7)  บริษัทกรุงประเทศไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน) 
 8)  บริษัทแหลมทองฟารม จํากัด 
 9)  บริษัทฟารมปาแดง จํากัด 
 10) บริษัท หนองใหญ พี เอส ฟารม จํากัด 
 11) บริษัท ประเทศไทยฟูดส คอนแทรกฟารม จํากัด 

 

 กลุมลูกคาในสวนของโรงฟก 
1)  โรงฟกไขเบทาโกรลําพนู 
2)  โรงฟกฉวีวรรณ ศรีราชา 

 3)  โรงฟกบีฟูด ลพบุรี 
 4)  โรงฟกบีฟูด ปากชอง 
 5)  โรงฟกอีสเทิรน เขาไผ 
 6)  โรงฟกเกษตรฟารม ออมนอย 
 7)  โรงฟกแหลมทอง ปากชอง 
 8)  โรงฟกประเทศไทยรุงกจิ ราชบุรี 
 9)  โรงฟกกรุงประเทศไทย บานบึง 
 10) โรงฟกเซ็นทาโกร ปากชอง 
 11) โรงฟก ตั้ง ฮะ ฮง ออมนอย 
 12) โรงฟกประเทศไทยฟูด คอนแทร็ค (ชโลธร) บานบึง 
 13) โรงฟกปาแดง บานบึง 
 14) โรงฟกหนองใหญ บานบึง 
 16) โรงฟกเกียรติอนันต ราชบุรี 
 17) โรงฟกรวมมิตร ฉะเชิงเทรา 
 18) โรงฟกยูไนเต็ด ปากชอง 
 19) โรงฟกสหฟารม ลํานารายณ 
 20) โรงฟกรุงรักษ พุทธมลฑล สาย 2  
 21) โรงฟกแหลมทอง ทับกวาง 
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กลุมลูกคาในโรงฟกเครอืซีพี 
 1)  โรงฟกซิกมา แกงคอย 
 2)  โรงฟก SPTC จอมบึง 
 3)  บริษัทแกรมเบี้ยนฟูดสสยาม จํากัด 
 4)  C F ฟารม จํากัด 
 5)  อุตสาหกรรมอาหารสัตวประเทศไทย จํากัด 
 6)  ชัยอารีย พี.จี. ฟารม จํากัด 
 7)  อาหารเบทเทอร จํากัด 
 8)  เซ็นทาโกรฟารม จํากัด 
 9)  ยูไนเต็ดฟดดิ้งจํากัด 
 10) สหฟารม จํากัด 
 11) ป. เจริญชัยฟารม 
   
1.4 ความรูเร่ือง ตูฟกไข 
 กระบวนการในการฟกไขเปนที่รูจักกันมานานแลว ตั้งแตนําสัตวมาเลี้ยงแทนการลาสัตว 
การฟกไขแบบธรรมชาติน้ัน จะไดผลผลิตนอย จึงมีผูคิดคนตูฟกไข ซ่ึงถือเปนวิวัฒนาการ
ทางดานวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดผลลิตของสัตวเพียงพอตอความตองการ ประโยชนที่ไดรับจาก
การฟกไขคือ สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสัตวปกไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหเกษตรกร
สามารถสรางรายไดเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ผูเลี้ยงยังสามารถใชตูฟกไขศึกษาถึงสายพันธุและ
ปรับปรุงพันธุสัตวปกที่เหมาะสมได การฟกไขจะไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับหลายปจจัย ประกอบ
ไปดวย 
 1. ความสมบูรณของพันธุ หมายถึง ผูประกอบการจะตองใสใจในชวงผสมพันธุไก 
เพ่ือใหไขที่ไดมีความสมบูรณพอเพียงดังน้ี 
  1.1 ระยะเวลาที่นําตัวผูเขาผสม และการเก็บไข 

• ถาเปนการผสมเทียม ผูประกอบการจะตองเก็บไขหลังฉีดเชื้อแลว 3 วัน 
• ถาเปนการผสมแบบธรรมชาติ เก็บไขเม่ือนําพอพันธุเขาผสมพันธุแลว 7 วัน 
1.2 ฤดูกาลที่ผสมพันธุ ชวงปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม ถึง

เดือนมกราคม ถือวาเหมาะสมที่สุด 
1.3 อาหารที่ใชเลี้ยง อาหารควรมีโภชนาการที่เหมาะสม และเพียงพอตอความ

ตองการของพอพันธุ แมพันธุ 
1.4 การใหฮอรโมนเสริมบางตัวแกแมพันธุไก จะทําใหแมไกผลิตไขที่มีคุณภาพ

ของเชื้อดีขึ้น 
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1.5 ปริมาณไขของแมพันธุ โดยแมพันธุที่ใหไขมาก มักใหไขที่สมบูรณดี 
1.6 การเลือกคูผสมพันธุ แมพันธุไกบางตัวจะไมยอมใหพอพันธุบางตัวผสม

พันธุดวย ผูเลี้ยงจึงตองสับเปลี่ยนพอพันธุไกตัวใหม 
1.7 การผสมแบบเลือดชิด ถาผสมไปนานๆ จะทําใหนํ้าเชื้อของพอพันธุดวย

คุณภาพลง 
1.8 วิธีการผสมพันธุ การผสมแบบธรรมชาติจะใหผลดีกวาการผสมเทียม 
1.9 อายุของพอแมพันธุ แมพันธุไก ควรมีอายุ 6-18 เดือน จึงจะใหไขที่มี

คุณภาพ สวนพอพันธุควรมีอายุระหวาง 8-24 เดือน จะใหนํ้าเชื้อที่มีคุณภาพดี 
1.10 อัตราสวนตัวพอพันธุตอแมพันธุไกที่เหมาะสมอยูระหวาง 1 ตอ 8-10 ตัว 
 

2. อุณหภูมิหรือความรอน ที่พอเหมาะและสม่ําเสมอ จะชวยใหไขไดรับการผสม และ
เจริญเติบโตเปนตัวลูกไกที่แข็งแรง 

 2.1 อุณหภูมิที่เหมาะสมในตูฟก แบงออกเปน 2 ระยะคือ 
ระยะที่ 1 ชวงระหวางวันที่ 1-18 ของการฟกอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับตูฟกที่มี

พัดลมระบายอากาศ อยูระหวาง 99.50-99.75 องศาฟาเรนไฮต 
ระยะที่ 2 ชวงระหวางวันที่ 19-21 ของการฟกในระยะนี้ อุณหภูมิจะลดต่ําลง

เล็กนอย อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 97-99 องศาฟาเรนไฮต 
2.2 ความรอน มีความสัมพันธกับการฟกตัวของลูกไก ดังน้ี 
1)   เปอรเซ็นตการฟกตัวของลูกไก ถาอุณหภูมิการฟกถูกตองและสม่ําเสมอ 

จะทําใหเปอรเซ็นตการฟกตัวของลูกไกมีสูง แตถาอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป ก็จะทําให
เปอรเซ็นตการฟกตัวของลูกไกต่ํา 

2) ระยะเวลาการฟกตัว โดยปกติ ไขไกจะใชเวลาในการฟกตัวประมาณ 21 วัน 
ถาใชอุณหภูมิสูงกวาปกติ แตไมถึงกับเปนอันตรายตอเชื้อลูกไก ก็จะทําใหลูกไกฟกตัวออกมา
เร็วกวาทั่วไป แตถาอุณหภูมิต่ํากวาปกติ ลูกไกจะฟกตัวชา 

3) ขนาดของลูกไกที่ฟกออกมา จะสัมพันธกับระยะเวลาการฟกตัวของลูกไก
ดวย คือ ถาฟกออกชา เพราะอุณหภูมิต่ํา ลูกไกก็จะมีขนาดตัวโต ถาฟกตัวออกมาเร็ว เพราะใช
อุณหภูมิสูงลูกไกจะมีขนาดตัวที่เล็ก แตไมวาจะขนาดตัวเล็กหรือใหญลูกไกจะมีสุขภาพที่ไมคอย
แข็งแรง 

4) เปอรเซ็นตเชื้อลูกไกตาย ถาอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป จะสงผลทําให
เปอรเซ็นตเชื้อตายสูง โดยเฉพาะชวง 2-4 วันแรกของระยะฟกตัว 

5) จํานวนไกที่มีความผิดปกติ ถาอุณหูมิสูงไมสมํ่าเสมอจะทําใหลูกไกที่ฟก
ออกมามีความผิดปกติของรางกายถาอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป ก็จะเปนสาเหตุใหลูกไกพิการ
หรือออนแอได 
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3. ปริมาณความชื้น ที่พอเหมาะ จะชวยใหเชื้อของลูกไกเจริญเติบโตไดตามปกติ และ
ยังชวยใหขนของลูกไกไมติดกับเยื่อหุมเปลือกไข ในขณะที่ลูกไกกําลังจะฟกตัวออกจากไข 

 

ความชื้นที่เหมาะสมภายในตูฟก แบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่1 ชวงวันที่ 1-18 วันแรกของระยะฟกตัวจะใชความชื้นประมาณ 60-70 

เปอรเซ็นต 
ระยะที่2 ชวงวันที่ 19 -21 ของระยะฟกตัว จะใชความชื้นประมาณ 70-75 เปอรเซ็นต 
 

ความชื้นภายในตูฟกจะไดจากการระเหยของน้ําในถาดน้ําที่อยูภายใตตูฟก หรืออาจได
จากการฉีดพนนํ้าเปนละอองเขาไปในตู วิธีน้ีจะชวยเพิ่มความชื้นในตูฟกไดเชนเดียวกัน 

 

ผลของความชื้นที่มีตอตัวออน มีดังน้ี 
1) ถาความชื้นในตูฟกมากเกินไป จะมีผลทําให 

•  ลูกไกฟกตัวออกเร็วกวาปกติ 
•  ขนาดตัวของลูกไกจะโต ทองปอง และตัวจะนิ่ม 
•  สะดือไมแหง และปดไมสนิท 
•  ลูกไกไมแข็งแรง 

2)  ความชื้นในตูฟกไขต่ําเกินไป 
•  ลูกไกจะมีขนาดตัวเล็กและแหง 
•  นํ้าหนักตวันอย 
•  บางตัวจะแหงอยูภายในไข และขนจะติดกับเปลือกไข ไมสามารถฟกออกมาได 
•  ลูกไกที่ออกจากเปลือกไขอาจจะไมแข็งแรงและอาจพิการได 
 

4. การระบายอากาศ ภายในไขจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือเผาผลาญใหเปน
อาหารสําหรับตัวออน ไขที่นําเขาตูฟกในระยะแรก จะตองการปริมาณกาซออกซิเจนนอย     
เม่ือฟกไปนานๆ ไขจะตองการปริมาณกาซออกซิเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ไขจะคายกาซ
คารบอนไดออกไซดออกมามากดวย ดังน้ัน หากตูฟกมีการระบายอากาศไมดี จะทําใหตัวออน
ขาดกาซออกซิเจนและตายในที่สุด โดยเฉพาะชวงที่ลูกไกโตเต็มที่ในระยะทายของการฟก ลูกไก
จะตองใชกาซออกซิเจนในการหายใจมากขึ้น ถาการระบายอากาศไมดี จะทําใหลูกไกตาย ตูฟก
ทุกชนิดจึงมีชองระบายอากาศ หรือมีพัดลมระบายอากาศ ตูฟกที่มีพัดลมจะชวยใหการระบาย
อากาศดีขึ้น  

5. การพลิกไข โดยธรรมชาติ ถาแมไกฟกไขของมันเอง มันจะพลิกไขโดยเฉลี่ยวันละ 
96 ครั้ง การพลิกไขจะชวยใหเชื่อลูกไกไมติดเปลือกสามารถเคลื่อนไหวได สิ่งที่สําคัญที่สุดใน
การพลิกไข คือ มุมที่ใชพลิกไข ใชมุม 45 องศากบัแนวดิ่ง และควรพลิกไขวันละ 6-10 ครั้ง 
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6. ปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ แมวาปจจัยเหลานี้จะไมเกี่ยวของโดยตรงก็ตาม แตก็มี
ผลกระทบตอการฟกตัวของลูกไก คือ 

1) การแยกตูฟกและตูเกิด สําหรับตูฟกที่แยกตูเกิดออกจากกัน จะทําให
สามารถทําความสะอาดไดงาย และสามารถปรับอุณหภูมิของสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับไข
ในแตละชวงเวลาไดตามที่ตองการ ซ่ึงทําใหไขที่ไดมีคุณภาพและลูกไกมีสุขภาพแข็งแรงที่ระเบิด
จะทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด อันเปนกาซที่มีกลิ่นเหม็น  

2) การสองไข สามารถคัดเลือกไขที่ไมมีเชื้อหรือไขเสียออกกอนที่จะระเบิดในตู 
ไขที่ระเบิดจะทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟล อันเปนกาซที่มีกลิ่นเหม็น 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.4 การสองไข 
 

3) ความดันของอากาศ หากความดันของอากาศต่ําลง จะทําใหการฟกออกเปน
ตัวของลูกไกลดลง 

4) การใหไขของแมไก ไขฟองแรกๆ ของแมไกจะมีอัตราการฟกออกเปนตัวต่ํา
กวาไขปกติ ดังน้ัน จึงควรเก็บไขเขาฟก หลังจากแมไกออกไขมาแลวประมาณ 2 สัปดาห 

5) ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ไมวารอนหรือหนาวกวาปกติ จะ
ทําใหอัตราการฟกออกเปนตัวของลูกไกลดลง เพราะพอแมพันธุจะกินอาหารลดลง 

6) คุณภาพภายในไข พบวาไขที่มีสัดสวนของไขขาวขนสูง หรือมีไขขาวเหลว
ต่ํา จะมีอัตราการฟกออกเปนตัวสูงกวาไขที่มีไขขาวเหลวสูง 

 

ผูเลี้ยงจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวขางตน โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ฟกตัวของลูกไกเชน อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ เปนตน เพ่ือไขที่ผลิตจะมีความ
สมบูรณที่สุด  
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ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบการฟกไขแบบธรรมชาติและการใชตูฟกไข  
 

การฟกไขแบบธรรมชาต ิ การฟกโดยใชตูฟกไข 
1. ไดผลผลิตนอย ไมเพียงพอตอความ 
    ตองการของผูบริโภค 

1.ไดผลผลิตมาก มีคุณภาพ ตรงตามความ 
   ตองการของผูบริโภค 

2. ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิไดตลอดระยะ 
    เวลาในการฟกไข ทําใหลูกไกมีความ 
   พิการและออนแอได 

2. สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมได 

3. ปริมาณความชื้นที่ไดรับไมมีความ 
    เหมาะสม ทําใหไกเจริญเติบโตผิดปกติ 

3. ไดรับความชื้นในปริมาณที่เหมาะสม 

4. การถายเทอากาศ ไมสมํ่าเสมอ 4. มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ  
5. ไมมีการคัดเลือกไข ไขที่มีเชื้อกับไมมีเชื้อ 
    ปะปนกัน ทําใหไขมีอัตราการติดเชื้อสูง 

5. มีการคัดเลือกไข โดยการสองไข คัดเลือก  
    ไขที่มีเชื้อกับไมมีเชื้อออกจากกัน 

6. ตองคอยกลับไขเปนระยะๆ 6. มีระบบกลับไขอัตโนมัติ 
7. ไมมีการแยกสถานที่ฟกไข    และการเกิด 
    ของไก ทําใหไขไมมีคุณภาพและไกไมมี 
    สุขภาพแข็งแรง 

7. มีตูฟกไขและตูเกิดแยกจากกัน ทําใหงาย 
   ตอการทําความสะอาด และการปรับ 
   อุณหภูมิ 

8. ไดรับความดันของอากาศไมคงที่ ทําให 
    การฟกออกเปนตัวของไกมีอัตราลดลง 

8. มีระบบความดันที่สมํ่าเสมอสามารถ       
    ควบคุมได 

 
ประโยชนของการฟกโดยใชตูฟกไข 
1. ไกมีคุณภาพ มีความสมบูรณ แข็งแรง ราคาดี 
2. ปริมาณของไกมีเพียงพอตอความตองการกับปริมาณของประชากรที่เพ่ิมขึ้น 
3. สามารถผลิตไกไดจํานวนมากและใชเวลานอย 
4. ลดอัตราการติดเชื้อของไขและไก 
5. การฟกไขเพ่ือใหไดออกมาเปนไก มีเปอรเซ็นตการรอดสูง 
6. เพ่ิมรายไดใหกับภาคการผลิต - เกษตรกร เปนตน 
7. สามารถศึกษาสายพันธุและปรับปรุงพันธุของไกได 
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1.5 สภาพตลาดทั่วไปและการแขงขัน 
 บริษัท LAI จํากัด ไดติดตอกับบริษัทที่ผลิตตูฟกไขและตูเกิดที่ประเทศจีน ตั้งแตกอตั้ง
บริษัทเม่ือวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 เปนระยะเวลา 7 ป ดวยความสัมพันธที่เนนแฟนที่
มีมานาน ทําใหวัตถุดิบที่บริษัทไดรับ นํามาผลิตตูฟกไขและตูเกิดมีคุณภาพและตนทุนต่ํา โดย
ไดรับเง่ือนไขและเครดิตที่พิเศษซึ่งเปนขอไดเปรียบในการแขงขันกับบริษัทคูแขงในประเทศ      
ประเทศไทย  คุณภาพของสินคาและบริการของบริษัท   ไดรับความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจจากลูกคาในประเทศประเทศไทยดวยดีตลอดมา  

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมฟารมไกทั้งขนาดใหญและเล็ก  เชน        
สหฟารม บริษัทเจริญโภคภัณฑ โรงฟกไกของบริษัทในเครือซีพี บริษัทศรีวิโรจนฟารม จํากัด  
จังหวัดขอนแกน เปนตน ซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหญที่มีผลิตภัณฑและสินคาหลากหลาย 
รวมถึงกลุมธุรกิจครบวงจรอยางบริษัทเจริญโภคภัณฑที่ทั้งผลิตและจําหนายเอง สวน
อุตสาหกรรมฟารมไกขนาดกลาง ผูประกอบการขนาดยอม (SMEs) และอุตสาหกรรมฟารมไก   
ที่อยูในรูปการคาปลีกรายยอย ผลิตสินคาและใหบริการครอบคลุมตลาดระดับกลางและระดับลาง
ไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทพยายามสรางความสัมพันธ กับผูประกอบทั้งรายใหญและราย
เล็ก เพ่ือเปนลูกคาในอนาคต รวมทั้งฟารมไกตางๆ ทั้งฟารมไกที่เปดดําเนินการมาแลว และเพิ่ง
เปดกิจการ หากผูประกอบการทั้งรายใหญและรายเล็กไมมีการควบคุมคุณภาพและการ
ตรวจสอบ  การผลิตที่เหมาะสม ตางคนตางผลิต ผลผลิตมากเกินความตองการของผูบริโภค 
ผูประกอบการจะเปนผูไดรับความเดือดรอนจากสินคาลนตลาด   

อุตสาหกรรมอุปกรณในการซอมบํารุงตูฟกไข ตูเกิด และอุปกรณทีเ่กี่ยวของกับฟารมไก 
บริษัทมีการตดิตอผูจําหนายจากหลายๆ แหลงในประเทศประเทศไทย เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ
ใหตรงกับความตองการลูกคา โดยมีคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางที่มีตนทุนต่ําและบริษทัมี
ความสามารถในการจัดหาสินคาใหกับลูกคาไดตลอดเวลาและหลากหลาย รวดเรว็  ทั้งยังชวย
ลดเวลาในการรอคอยสินคาที่สั่งมาจากประเทศจีน ซ่ึงมีแนวโนมตนทุนในการจัดสงสูงขึ้นตาม
ราคาน้ํามันที่ขึ้น 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่แปรรูปที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการ
สงออก ที่มีสภาพการแขงขันในชวงป พ.ศ. 2547 ซ่ึงประสบปญหาโรคไขหวัดนก (High 
Pathogenic Avian Influenza) ชนิด H5N1 ที่เกิดขึน้ในเมืองประเทศไทยตั้งแตเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 เปนตนมานั้น ในชวงแรกทีเ่กิดการระบาดของโรคไขหวดันก (มกราคม – กรกฎาคม 
2547) การที่ผูบริโภคภายในประเทศและผูสงออกขาดความเชื่อม่ันในการบริโภคทําใหการ
บริโภคเนื้อไกลดลงอยางมากในป 2547 และสงผลใหการผลิตลดลงรอยละ 32 อีกทั้งในป 2547 
อุตสาหกรรมไกเน้ือของประเทศไทยตองสญูเสียรายไดประมาณ 5.0 – 6.0 พันลานบาท (137 
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ) 
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แนวโนมการเลี้ยงไกไขในป 2550  
  การเลี้ยงไกไขเปนระบบธุรกิจที่ตองลงทนุสูง ดังน้ัน ผูประกอบการจึงตองแบกรับ     
ตนทุนที่มีความผันแปรอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอาหารสัตว  ผูประกอบการจึงไมลงทุนในการ
เลี้ยงไกไข จึงมีเฉพาะเกษรกรรายยอยเปนผูรับจางเลี้ยงเปนสวนใหญ ราคาเฉลี่ยไขไกหนา
ฟารมในป 2549 มีราคาใบละ 1.90 - 2.17 บาท แตจากที่คนประเทศไทยไดหันมาบริโภคไขเพ่ิม
ขึ้นอยูที่ 105 ฟอง/คน/ป จะเปนสาเหตุหน่ึงที่ปริมาณไกไขจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต การเลี้ยงไกไข
ในป 2550 คาดวา การเลีย้งไกไขมีแนวโนมทรงตัว  แตจะพัฒนาเปนฟารมใหมีมาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1.2 ฟารมไกไขแยกตามขนาดของกิจการ 
 

 จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงขนาดของกิจการของฟารมไกไขแยกตามจํานวนไกที่เลี้ยง  
โดยฟารมไกไขที่มีจํานวน 5,000 ตัวขึ้นไปมีจํานวนมากที่สุดไปคิดเปนรอยละ 61.68 รองลงมา
คือฟารมที่มีไกไขจํานวน 500 – 5,000 ตัว คิดเปนรอยละ 22.44 และฟารมที่มีไกไขจํานวน 1-
500 ตัวมีเพียงรอยละ 15.88 เทานั้น 
 

แนวโนมการบริโภคและการสงออกไกเน้ือและผลิตภัณฑของประเทศไทยป 2550  
อุตสาหกรรมไกเน้ือของประเทศไทยในชวงยี่สิบกวาปทีผ่านมา มีการพัฒนาขึ้นมากจาก

รูปแบบการเลีย้งทั่วๆ ไปตามลานบานและนําไปขายกนัในตลาดทองถิ่น ไดพัฒนาไปสูระบบการ
เลี้ยงในโรงเรอืนแบบปดที่ไดมาตรฐาน ความกาวหนาของอุตสาหกรรมไกเน้ือของประเทศไทย
สงผลใหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไกเน้ือของประเทศไทยในตลาดโลก เพ่ิม
สูงขึ้นมาก และในชวง 3-4 ป ที่ผานมา   สถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมไกเน้ือของ
ประเทศไทยตองเผชิญกบัปญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งในเรื่องการระบาดของโรคไขหวัดนก
ที่สงผลตอความเชื่อม่ันของผูบริโภคในตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ และการกดี
กันทางการคาของประเทศคูคาหลัก ซ่ึงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมมือกันอยางเต็มที่กระทั่ง

1-500 ตัว

500-5,000 ตัว

5,000 ตัวขึ้นไป
(61.68%) (22.44%)

(15.88%) 
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สามารถพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส และปกปองอุตสาหกรรมไกเน้ือของประเทศไทยไวได ทั้งยังมี
การขยายตวัของการสงออกอยางตอเน่ือง  

ภาวะคาเงินบาทที่แข็งตวัขึน้ตอเน่ืองจนขึ้นไประดับสงูสุดประมาณ 35.12 บาทตอ
ดอลลาร เม่ือชวงกลางเดือนธันวาคม 2549 ทําใหภาคการสงออกสินคาเกษตรทีจ่ะขายลวงหนา
ในชวงไตรมาส 1 ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 2550 ถึงจุดชะงักงัน โดยเฉพาะสินคาสงออก
หลัก เชน ขาว กุง และ ไก ไมสามารถสงไปขายแขงกับประเทศอื่นได เพราะคาเงินบาทของ
ประเทศไทยแข็งคาขึ้นกวาเงินสกุลอ่ืนถึงกวารอยละ 12-14  

ในป 2550 คาดวาปริมาณการบริโภคและการสงออกไกเน้ือและผลิตภัณฑของประเทศ
ไทยจะยังคงเพิ่มขึ้นแตมีอัตราชะลอตวัลงเม่ือเทียบกับชวงที่ผานมา   โดยในสวนของการบริโภค 
ภายในประเทศนั้น คาดวาจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผูบริโภคมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของการ
บริโภคเนื้อไกที่ปรุงสุก ประกอบกับราคาเนื้อไกที่ขายกันในทองตลาดยังมีราคาถูกกวาเนื้อสัตว
ชนิดอ่ืนๆ แมวาในชวงไตรมาสแรกของปจะมีการตรวจพบการระบาดของเชื้อไขหวัดนกในบาง
พ้ืนที่ เชน พิษณุโลก หนองคาย และอางทอง ซ่ึงการตรวจพบดังกลาวสงผลใหการบริโภคไกใน
พ้ืนที่ ที่ตรวจพบโรคลดลง แตไมกระทบกับปริมาณการบริโภคโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากไม
มีรายงานการตรวจพบเชื้อไขหวัดนกในฟารมเลี้ยงไกเพ่ือการคาแตอยางใด  

โดยปจจุบันราคาไขคละหนาฟารมราคาประมาณ 1.70 บาท/ฟอง ขณะที่ตนทุนเฉลี่ย
ประมาณ 1.90 - 2 บาท/ฟอง ขณะที่ปริมาณไขไกในประเทศยังมากเกินความตองการในการ
บริโภคอยูอีกประมาณ 2 ลานฟอง จากปจจุบนัผลติไดประมาณ 27 ลานฟอง/วัน แตความ
ตองการในการบริโภคมีประมาณ 25 ลานฟอง/วัน ป 2550 มีปริมาณการเลี้ยงไกไขเพ่ิมขึ้นและ
การผลิตไขไกยังออกสูตลาดเทาเดิม  

ในขณะทีต่ลาดสงออกคาดวาจะมีอัตราการขยายตวัเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.5 - 7.0% จากป 
2549 โดยปริมาณการสงออกไกและผลิตภัณฑของประเทศไทยคาดวานาจะอยูที่ประมาณ 
330,000 ตัน ตลาดสงออกหลักของเนื้อไกและผลติภัณฑที่เกี่ยวกับไกของประเทศไทยยังคงเปน
ตลาดประเทศญี่ปุน และประเทศในสหภาพยุโรป  
 

สถานการณตลาดในประเทศญี่ปุน  
      ประเทศญี่ปุนเปนตลาดไกเน้ือที่สําคัญอันดับ 1 โดยเฉพาะอยางยิ่งไกปรุงสุก มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 50 ของการสงออกในแตละป ในป 2549 ญ่ีปุนมีการนําเขาเนื้อไกจาก
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น    แมผลผลิตเนื้อไกภายในประเทศของญี่ปุนเองจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม 
ในขณะที่ปริมาณการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นในเกณฑต่ํา เน่ืองจากผูบริโภคยังคง
ระมัดระวังการบริโภคเนื้อสัตวปกโดยหันไปบริโภคเนื้อสัตวชนิดอ่ืนแทน สงผลใหในชวงคร่ึงหลัง
ของป 2549 อุปทานไกเน้ือในประเทศของญี่ปุนมีมากกวาความตองการบริโภค ซ่ึงคาดวาจะ
สงผลตอเน่ืองมาถึงป 2550 ที่คาดวาตลาดไกเนื้อภายในประเทศของญี่ปุนจะขยายตัวเพียง



 13

เล็กนอยเทานั้น แมลาสุดประเทศไทยและประเทศญี่ปุนจะมีการลงนามเปดเขตการคาเสรี แต
คาดวาจะไมสงผลใหการสงออกไกเน้ือและผลิตภัณฑของประเทศไทยไปยังตลาดของประเทศ
ญ่ีปุนในปน้ีขยายตัวไดมากนัก  
 

สถานการณตลาดในสหภาพยุโรป  
สหภาพยุโรปเปนตลาดไกเน้ือที่มีความสาํคัญเปนอันดับสอง โดยมูลคาการสงออกไก

แปรรูปของประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรปตั้งแตป 2548 มีอัตราการขยายตวัสูงกวาการสงออก
ไปยังตลาดญีปุ่น ทําใหการสงออกไปยังสหภาพยุโรปมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น แมในป 2549 
การสงออกไปยังสหภาพยุโรปจะชะลอตัวลงบางจากปญหาพิกัดศุลกากรของไกหมักเกลือ และ
การขยายเวลาหามนําเขาสัตวปก ทําใหประเทศไทยสามารถสงออกไดเพียงไกแปรรูปเทานัน้ 
สวนไกสดแชเย็นและแชแขง็ไมสามารถสงออกได เน่ืองจากยังคงตรวจพบการระบาดของโรค
ไขหวัดนก  

ในป 2550 คาดวาการสงออกไกแปรรูปของประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรปจะขยายตัวดี
ขึ้นหลังจากทีไ่ดชดเชยโควตาไกหมักเกลอืและไกแปรรปูในชวงเดือนพฤศจิกายน 2549 พรอม
กันนี้ไดมีการกําหนดโควตานําเขาสําหรับไกหมักเกลอืจํานวน 92,610 ตัน ใหแกประเทศไทยใน
อัตราภาษี 15.4% สวนปริมาณการนําเขานอกโควตาจะตองเสียภาษีในอัตรา 1,300 ยูโร/ตัน 
สําหรับโควตาไกแปรรูปไดรับจัดสรรในจํานวน 160,033 ตัน ที่อัตราภาษี 8% สวนการนําเขา
นอกโควตาตองเสียภาษีในอัตรา 1,024 ยูโร/ตัน  

การจัดสรรโควตาดังกลาว คาดวาจะสงผลใหปริมาณการสงออกไกแปรรูปของประเทศ
ไทยไปสหภาพยุโรปขยายตัวมากขึ้นในอีก 2 - 3  ปขางหนา แตในระยะสั้นผูสงออกจะไดรับ
ประโยชนจากปริมาณการสงออกที่อยูภายใตโควตาภาษีซ่ึงจะมีอัตราภาษีต่ํา สวนการสงออกไก
หมักเกลือน้ันจะไดรับประโยชนจากโควตาที่ไดรับการจัดสรรก็ตอเม่ือสามารถควบคุมการระบาด
ของโรคไขหวดันกไดอยางเด็ดขาด  

ถึงแมแนวโนมการสงออกไกและผลติภัณฑของประเทศไทยไปยังตลาดหลักในป 2550   
จะยังคงขยายตัวได แตผูประกอบการในอุตสาหกรรมไกของประเทศไทยก็ยังตองปรับตวักับการ
ปรับเพ่ิมขึ้นของราคาวัตถุดิบอาหารสัตวจําพวก ขาวโพด ถั่วเหลืองและกากถัว่เหลือง ซ่ึงมีราคา
ปรับตวัสูงขึ้นมาก สงผลใหตนทุนการผลติไกเพ่ิมสูงขึน้ ประกอบกบัภาวะความผันผวนและการ
ปรับเพ่ิมขึ้นของคาเงินบาทและราคาน้ํามัน ซ่ึงลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการในประเทศไทยในตลาดตางประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังคงมกีาร
ตรวจพบการระบาดของไขหวัดนกในหลายพื้น ที่ทําใหยังไมสามารถสงออกไกสดแชเย็นและแช
แข็งได ซ่ึงทําใหประเทศไทยตองเสียเปรียบคูแขงอยางบราซิล ดังน้ันการขยายธุรกิจออกไปยัง
ตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง เชน สิงคโปร แคนาดา ฮองกง เกาหลีใต นาจะเปนอีก
วิธีที่จะชวยผูประกอบการกระจายความเสี่ยงในกรณทีี่เกิดปญหาขึน้ในตลาดหลกั  

 



 14

คูแขงขันหลักและสวนแบงทางการตลาดของบริษัท    
 

 1. บริษัท เกษตรภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด (KPI) 
 2. บริษัท สยามอินคูเบเตอร ซีสเต็ม จํากัด (Siam) 
 3. บริษัท เดลตาเวต จํากัด (Delta) 
 4. บริษัท อะกริ บิซิเนส จํากัด (Agit) 
 5. บริษัท ซัคเซสลิงค จํากัด (Success) 
 

กราฟแสดงสวนแบงการตลาด ป 2549

29.86%

17.55%
18.08%

6.12%
8.49%

19.89%

LAI
Siam
Agit
Success
KPI
Delta

 
แผนภูมิที่ 1.3 สวนแบงการตลาดของบรษิัทในอตุสาหกรรมตูฟกไขและตูเกิดของไก 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
 

จากแผนภูมิที่ 1.3 พบวา บริษัท KPI มีสวนแบงการตลาดของยอดขายตูฟกไขและตู
เกิดเปนอันดับที่หน่ึงเทากบัรอยละ 29.86 อันดับที่สองคือบริษัท Siam มีสวนแบงการตลาด
เทากับ   รอยละ 19.89 และอันดับที่สามคือบริษัท LAI มีสวนแบงการตลาดที่รอยละ 18.08 สวน
บริษัท Success มีสวนแบงการตลาดนอยที่สุดเทากับรอยละ 17.55  
 
2. ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา  
 

ปจจุบันบริษัทประสบปญหารายไดลดลง เน่ืองจากในป 2550 ไมสามารถจําหนายสินคา
หลัก (ตูฟกไขและตูเกิด) ไดเลย และในสวนรายไดรับของบริษัทตั้งแตเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2550 ที่ผานมา มาจากการจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับตูฟกไข ตูเกิด และอุปกรณฟารมไก 
เทานั้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2   

 
 

สวนแบงการตลาดป 2549 
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ตารางที่ 1.2 รายไดของบริษัท LAI จํากัด ป 2547 - เดือน มิถุนายน 2550 
 

รายการ ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ  ป 2549 รอยละ  ป 2550 รอยละ
ของรายได ของรายได ของรายได ของรายได

จํานวนทีข่ายได (ใบ) 2                     14                   19                    -  -
รายไดจากตูฟกไข+ตูเกดิ (บาท) 440,000.00    18.82      4,160,000.00  65.19      6,200,000.00  68.63      -                -
รายไดจากอปุกรณ (บาท) 1,897,644.80  81.18      2,221,025.45  34.81      2,834,278.80  31.37      1,934,350.43  100.00    
รวมรายไดทัง้หมด (บาท) 2,337,644.80  100.00     6,381,025.45  100.00     9,034,278.80  100.00     1,934,350.43  100.00     

 

 
จากตารางที่ 1.2 แสดงใหเห็นวาตั้งแตป 2547-2549 บริษัทมีรายไดรวมเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเน่ืองจากดานการจําหนายผลิตภัณฑหลัก (ตูฟกไขและตูเกิด) และจากการจําหนายอุปกรณ
ซอมบํารุง โดยป 2547 มีรายไดรวมทั้งป เทากับ 2,337,644.80 บาท ป 2548 มีรายไดรวมทั้งป 
เทากับ  6,381,025.45 บาท ป 2549 มีรายไดรวมทั้งป เทากับ 9,034,278.80 บาท ตามลําดับ 
โดยสัดสวนรายไดหลักมาจากการจําหนายตูฟกไขและตูเกิด แตในป 2550 จากเดือน มกราคม - 
มิถุนายน บริษัทมีรายไดจากการจําหนายอุปกรณซอมบํารุงเพียงชองทางเดียวเทานั้น เทากับ 
1,934,350.43 บาท ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นชัดเจนดวยแผนภูมิที่ 1.4 ดังน้ี 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1.4 โครงสรางรายไดของบริษัท LAI จํากัด ป 2547 – 2550 
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3 ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
จากตนป 2550 จนถึงปจจุบันบริษัท LAI จํากัด ไมมียอดจําหนายและยอดสั่งซ้ือลวงหนา

ของตูฟกไขและตูเกิดซึ่งเปนสินคาหลักของบริษัท ทําใหบริษัทสูญเสียรายไดและสวนแบงทาง
การตลาดของบริษัทลดลง จากปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคตอการอยูรอดและการเติบโตในการทํา
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนั้นยังสงผลกระทบตอแผนการขยายธุรกิจ การเพิ่มจํานวน
บุคคลากร และขาดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือไปลงทุนดานอ่ืนๆ  

 
4. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปญหาและลักษณะของปญหาที่มีผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจ 
2. เพ่ือหาสาเหตุและทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 
3.   เพ่ือกําหนดกลยุทธ  และแนวทางการแกไขปญหาของบริษัท เพ่ือใหบริษัทสามารถ

แขงขัน และเจริญเติบโตในธุรกิจไดอยางยั่งยืน 
 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ระยะสั้น  
1. สามารถวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
2.   เพ่ือขยายสวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑหลักและอุปกรณซอมบํารุง 
ระยะกลาง 
1.  ความไดเปรียบในดานการบริหารตนทุนในการดําเนินงาน  
2.  สรางรายได ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น มีทุนสํารองในการลงทุนดานอ่ืนๆ  
ระยะยาว 

 1.  เพ่ิมรายไดและชองทางการจัดจําหนายใหกับบริษัทมากขึ้น 
2.  สรางความจงรักภักดีและความเชื่อม่ันตอตราสินคาของบริษัท 

 

  
 
  
 
 



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาคนควาเรื่อง  “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธของบริษัท LAI จํากัด เพ่ือ

การเติบโตในการทําธุรกิจ” ธุรกิจการออกแบบ ติดตั้ง ตูฟกไข ตูเกิด  และการซื้อขายอุปกรณ
ของตูฟกไขและอุปกรณฟารมไก  หลังจากเกิดภาวะไขหวัดนกระบาดในป พ.ศ. 2547 
ผลกระทบในครั้งน้ัน ทําใหผูผลิตรายยอย ประสบปญหาในการทําธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ที่อยูในชวงชะลอตัว ทําใหลูกคาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมมี
ความตองการตูฟกไขและตูเกิดลดลงอยางเห็นไดชัด ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบสนับสนุนการศึกษาคนควาและนําเสนอผลการศึกษาไปใช
ประโยชน ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

- ทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) 
- การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
-    การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
-    การวิเคราะหแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน - การประเมินปจจัยภายนอก  

(Internal - External (IE) Matrix)  
- การวิเคราะหแมททริกซจุดแข็ง-จุดออน-โอกาส-อุปสรรค (TOWS Matrix) 
- ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7 P’s) 
-    การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) 

  
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) 
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (The strategic management process) เปน
กระบวนการบริหาร 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การกําหนดกลยุทธ 3) การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ 4) การควบคุมกลยุทธ ขอที่ (1) และ (2) ถือวาเปนการกําหนดกลยุทธ สวน
ขอ (3) และ (4) เปนการปฏิบัติตามกลยุทธ ดังนี้  
 

2.1  การวิเคราะหสถานการณ 
 การวิเคราะหสถานการณ (Conduct a situation analysis) มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  
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 1. วิสัยทัศน (Vision) เปนทิศทางในระยะยาวซึ่งบริษัทตองการ พนักงานของบริษัท
เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน เน่ืองจากมีความสามารถในระดับมืออาชีพ
และสามารถปรับปรุงตนเอง ตลอดจนมีสวนรวมในการสรางคุณคาและคุณภาพใหกับบริษัท 
 2. ภารกิจ (Mission) เปนจุดมุงหมายขั้นพ้ืนฐานและขอบเขตการดําเนินขององคการ
ตลอดจนคานิยมขององคการ ขอความภารกิจที่ดีจะตองกะทัดรัด โดยระบุถึงขอบเขตการ
ดําเนินงานขององคการซึ่งประกอบดวย ลูกคา ที่ตองการจะใหบริการ ผลิตภัณฑและบริการที่
ตั้งใจจะมอบใหขอบเขตดานทําเลที่ตั้งที่ตั้งใจจะดําเนินงาน ภารกิจจึงเปนลักษณะเดนที่ชวยแยก
องคการหนึ่งใหแตกตางจากองคการทั่วไปใหได  
 - ผูมีสวนไดเสียในองคการ (Stakeholders) หมายถึง บุคคลและกลุมบุคคลซึ่งมี
ผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ ไดแก ลูกคา พนักงาน ผูขายปจจัยการผลิต ผูถือหุน และ
ชุมชนในทองถิ่นดวย ซ่ึงในการกําหนดภารกิจน้ัน ธุรกิจจะตองคํานึงถึงกลุมตางๆ  
 - คานิยมหลัก (Core value) เปนคุณคาหรือความเชื่อถือรวมกันของสมาชิกองคการซึ่ง
จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมองคการ คานิยมหลักขององคการจะแสดงออกมาในรูปวัฒนธรรม
องคการ ผูบริหารและสมาชิกในองคการจะตองกําหนดทิศทางการทํางานรวมกัน โดยคํานึงถึง
คานิยมหลัก การบริหารเชิงกลยุทธจะมีความแข็งแกรงจะตองมีพ้ืนฐานมาจากคานิยมหลักของ
องคการซึ่งจะชวยในเกิดจุดเดน เพ่ือสรางลักษณะเดนดานวิสัยทัศนของพนักงานและผูมีสวนได
เสียในองคการ 
 3. เปาหมาย (Goals) เปนสวนประกอบของการวางแผนที่สําคัญเกี่ยวกับเปาหมายใน
อนาคตที่องคการตองการบรรลุจุดมุงหมาย โดยการกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคตซึ่งองคการ
จะตองพยายามใหเกิดขึ้น หรือหมายถึง เปนการกําหนดภารกิจของธุรกิจในรูปของผลลัพธที่
สําคัญที่ตองการ 
 4. วัตถุประสงค (Objectives) เปนผลลัพธที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และสามารถวัด
ได ซ่ึงเปนสิ่งที่องคการตองการ องคการจะสรางวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนการสราง
ผลลัพธที่เฉพาะที่องคการพยายามที่จะบรรลุ เชน 1) ความสามารถในการสรางกําไร 2) สวน
ครองตลาด  3) มีพนักงานที่มีความสามารถ  4) ผลประโยชนดานการเงิน 5) ประสิทธภาพของ
ตนทุน 6) คุณภาพผลิตภัณฑ 7) นวัตกรรม 8) ความรับผิดชอบตอสังคม 

5. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (Analyze internal and 
external environment) เปนการศึกษาถึงสภาพแวดลอมขององคการทั้งสภาพแวดลอมภายใน 
(Internal environment) และสภาพแวดลอมภายนอก (External environment)   ที่สําคัญที่มี
อิทธิตอการดําเนินงานขององคการ ความซับซอนของสภาพทแวดลอมจะมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจตามความอุดมสมบูรณ ความเปนอิสระ และความไมแนนอนของสภาพแวดลอม โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี  
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5.1 การประเมินภายใน (Internal assessment) เปนการสํารวจทรัพยากร
ภายในและความสามารถขององคการ เพ่ือหาจุดแข็งและจุดออนขององคการ ดังน้ี   

1) กําหนดจุดแข็งขององคการ [Organizational strengths (S)] ซ่ึงใชเปน     
กลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

2) การกําหนดจุดออนขององคการ [Organizational weaknesses (W)] ซ่ึงเปน
ลักษณะที่บริษัทตองแกไข 

แหลงขอมูลที่ไดจากระบบ MIS ขององคการซึ่งครอบคลุมหนาที่งาน เชน 
การเงิน การตลาด และการปฏิบัตการ แหลงขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ไดแก ลูกคา กระบวนการ      
จัดจําหนาย กิจกรรมการตลาด ผลลัพธดานการเงิน ผูบริหาร และพนักงาน ตลอดจนการสํารวจ
การทํางานในอดีตขององคการเพื่อใหเกิดความเขาใจสถานการณและผลลัพธจากกลยุทธ  
  5.2 การประเมินภายนอก (External assessment) เปนการคนหาโอกาส
และอุปสรรคจาการปฎิบัติงานขององคการ ดังน้ี  
  1) ประเมินโอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอก [Environmental opportunities 
(O)] ที่เปนสถานการณที่มีศักยภาพ (ขอไดเปรียบ) ซ่ึงชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย 
  2) ประเมินอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก [Environmental threats (T)] 
ซ่ึงเปนปญหาวิกฤตที่จะเปนอุปสรรคไมใหองคการบรรลุเปาหมาย 
  ส ภ าพ แ ว ด ล อ ม ภ า ย น อ ก ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ม หภ า ค 
(Macroenvironments) หรือสภาพแวดลอมทั่วไป (General environments) และสภาพแวดลอม
จุลภาค (Microenvironments) หรือสภาพแวดลอมเก่ียวกับงาน (Task environments) 
แหลงขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สื่อสิ่งพิมพธุรกิจ สมาคมการคา ผูขาย 
ปจจัยการผลิต สวนราชการ รายงานประจําป พนักงานขององคการที่เกี่ยวของกับฝายขาย ฝาย
ใหบริการ ฝายวิจัย และฝายอ่ืนๆ เน่ืองจากอิทธิพลในการกําหนดกลยุทธมีลักษณะซับซอน
ยิ่ งขึ้น และมีสภาพแวดลอมทีไมแนนอน บางองคการได มีการจัดตั้ งแผนกวิ เคราะห
สภาพแวดลอม โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก จึงเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูบริหารควรจะใหความสําคัญในการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค เพ่ือการ
วางแผนองคการในอนาคต 

6. การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  
ซ่ึงผูชวยผูบริหาร 1) การกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน 2) การหาโอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 3) การหาผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้คือ 
การทํางานขององคการ เปนวิธีการซึ่งชวยผูบริหารในการ  

- กําหนดจุดแข็งขององคการ [Organizational strengths (S)] ซ่ึงใชเปนกลยุทธเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย  
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- หาจุดออนขององคการ[Organizational weaknesses (W)] ซ่ึงเปนลักษณะที่ตอง
แกไข  

- หาโอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอก [Environmental opportunities (O)] ที่เปน
สถานการณที่มีศักยภาพ (ขอไดเปรียบ) ซ่ึงชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย  

- คนหาอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก [Environmental threats (T)] ซ่ึงเปน
ปญหาวิกฤตที่จะเปนอุปสรรคไมใหองคการบรรลุเปาหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ 2.1 สวนประกอบของการวิเคราะหสถานการณ SWOT    
ที่มา : Strategic Management 

 

จากรูปภาพที่ 2.1 แสดงสวนประกอบของการวิเคราะหสถานการณ SWOT การกําหนด 
SWOT เพ่ือชวยผูบริหารใหมีพ้ืนฐานในการกําหนดกลยุทธ เพ่ือสรางจุดแข็งและหาขอไดเปรียบ
จากโอกาสภาพแวดลอมทําใหสามารถกําหนดกลยุทธที่ ดี เ พ่ือเอาชนะอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมหรือทําใหเกิดจุดออนนอยที่สุด การประเมิน SWOT ผูบริหารตองประเมินทั้ง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
 7. การวิเคราะหอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอม (Analysis of Industry and 
Environment) 
 สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (The Competitive Environment) เปน
สภาพแวดลอมของบริษัทที่เกี่ยวกับงานหรืออุตหสากรรม (Task or Industry Environment)    
ที่เกี่ยวกับจํานวนและรูปแบบตางๆ ของคูแขงขัน ซ่ึงบริษัทตองพยายามใชความสามารถและ  
กลยุทธตางๆ ที่จะเอาชนะคูแขงขันเพ่ือใหไดสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น ความสามารถในการ
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สรางกําไรของธุรกิจและลักษณะของการแขงขันในอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอ    
การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการแขงขัน หรือเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอกลยุทธของธุรกิจ
ประกอบดวย 1) คูแขงขัน ที่มีอยูเดิมและที่มีศักยภาพ 2) ลูกคา 3) ผูขายปจจัยการผลิต  
 โมเดลแรงกดดัน 5 ประการจากการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Model 
of Industry Competition) Michael E. Porter ไดพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหที่มี
ประโยชนในการสํารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการ
แขงขันในรูปของแรงกดดันพ้ืนฐานทางการแขงขัน 5 ประการ คือ 
 1. อุปสรรคจากคูแขงขันที่มาใหมในตลาด (The threat of new entrants to the 
market)  
 2. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (The bargaining power of the firm’s 
suppliers) 
 3. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ (The bargaining power of buyers)  
 4. อุปสรรคจากผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได (The threat of substitute products)  
 5. การเพิ่มขึ้นของการแขงขันระหวางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น (The intensity of 
rivalry among competing firms)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 โมเดลผลกระทบจากแรงกดดัน 5 ประการ 
(The Five Forces Model of Competition) ของ Michael E. Porter) 
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รูปภาพที่ 2.2 แสดงถึงโมเดลผลกระทบจากแรงกดดัน 5 ประการตอสภาพแวดลอม

ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมของธุรกิจ ซ่ึงจะชวยผูบริหารในการกําหนด กลยุทธที่เหมาะสม 
และสามารถปองกันตัวเอง ตลอดจนตอบโตคูแขงขันภายในอุตสาหกรรมได โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

7.1 อุปสรรคจากคูแขงขันที่มาใหมในตลาด (The threat of new entrants 
to the market) คูแขงขนใหมในอุตสาหกรรมจะเปนอุปสรรคทางการแขงขันสําหรับธุรกิจเดิม 
เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของสมรรถภาพและศักยภาพที่จะแยงสวนครองตลาดของธุรกิจ คูแขงขัน
ใหมจะทําใหธุรกิจตองใชทรัพยากรมากขึ้น เชน งบประมาณการโฆษณาและการวิจัย ซ่ึงในอดีต
อาจจะไมจําเปนที่ตองใช ผูบริหารตองหาวิธีการแกปญหาจากการเขามาของคูแขงขันใหม ซ่ึง
อุปสรรคที่สําคัญมีดังน้ี 

1) การประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) เปนการลดลงของ
ตนทุนเนื่องจากการผลิตจํานวนมาก 
  2) ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product differentiation) เปนความแตกตาง
ทางดานกายภาพและความแตกตางในการรับรู ซ่ึงจะทําใหผลิตภัณฑมีเอกลกษณหรือมีคุณคา
ในสายตาของผูบริโภค 

3) ความตองการเงินทุน (Capital requirements)  เปนจํานวนของการลงทุนที่
ตองใชในการเขาสูอุตสาหกรรม ประกอบดวย โรงงานและเครื่องมือตางๆ ตลอดจนเงิน
หมุนเวียน 
  4) การเปลี่ยนแปลงตนทุน (Switching costs) เปนตนทุนซ่ึงเกิดจากการที่ผูซ้ือ
เปลี่ยนแปลงจากผูขายปจจัยการผลิตรายหนึ่งไปอีกรายหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยตนทุนดาน
จิตวิทยาและงบประมาณ 
  5) การประเมินชองทางการจัดจําหนาย (Access to distribution channels) 
เปนตนทุนเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการที่จะกระจายผลิตภัณฑหรือบริการไปยังผูบริโภค  
  6) ขอเสียเปรียบดานตนทุนจากขนาดธุรกิจที่แตกตางกัน (Cost Disadvantages 
from others) เปนปจจัยที่สรางขอไดเปรียบสําหรับธุรกิจเดิมที่อยูในตลาด เน่ืองจากธุรกิจที่เขา
มาใหมไมสามารถประหยัดจากขนาดการผลิตได 
  7) นโยบายของรัฐบาล (Government policy) เปนการที่รัฐบาลออกกฎหมาย
และกฎขอบังคับตางๆ เชน การเปนผูรับสัมปทาน การควบคุมดานวัตถุดิบ มาตรฐานในการ
ปองกันมลพภาวะของสภาพแวดลอม (นํ้าและอากาศ) มาตรฐานความปลอดภัยจากการใช
ผลิตภัณฑ เปนตน สิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 
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7.2 อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (The bargaining power 
of the firm’s suppliers) เปนแรงกดดันจากผูขายปจจัยการผลิตซึ่งสงผลกระทบศักยภาพดาน
กําไรของอุตสาหกรรม ทําใหราคาปจจัยการผลิตและราคาสินคาสูงขึ้น หรือธุรกิจตองลดคุณภาพ
สินคาและลดการใหบริการ ปจจัยที่ทําใหกลุมผูขายปจจัยการผลิตมีอํานาจในการตอรอง มีดังน้ี 

1) มีผูขายปจจัยการผลิตจํานวนนอยราย (A few suppliers)  
2) การมุ งความสําคัญที่มากกวาการมุ งที่ อุตสาหกรรมผู ซ้ือ  (Greater 

Concentration than the buyer industry)  
3) ไมสามารถหาสินคาทดแทนได (Nonavailability of substitute products) 
4) การขาดความสําคัญของผูซ้ือที่เกี่ยวของกับกลุมผูขายปจจัยการผลิต 

 (Relative lack of importance of the buyer to the supplier group)  
5) ความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการของผูขายปจจัยการผลิตตอผูซ้ือ 

(Importance of the supplier’s product or service to the buyer)  
6) ความแตกตางกันอยางมากของผูขายปจจัยการผลิต (High differentiation 

by the supplier) 
7) ผูซ้ือมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (High switching costs for the 

buyer)  
8) อุปสรรคดานความเชื่อถือของการรวมตัวไปขางหนา       โดยผูขายปจจัย  

การผลิต (Credible threat of forward integration by suppliers) การรวมตัวไปขางหนา 
(Forward integration) จะเกี่ยวของกับการขยายตัวและการเคลื่อนยายของปจจัยการผลิตใน
กระบวนการผลิตเปนการจัดจําหนาย 

7.3 อํานาจการตอรองของผูซื้อ (The bargaining power of buyers) ผูซ้ือ
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมจะสรางอํานาจในการตอรองดานราคา หรือตองการผลิตภัณฑและ
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้นในราคาเดิม ผูซ้ือจะมีอํานาจตอรองในการซื้อในกรณีตอไปน้ี 

1) การมุงความสําคัญที่มากกวาการมุงที่กลุมผูขายปจจัยการผลิต (Greater 
concentration than the supplier group) 

2) การซื้อในปริมาณที่มาก (Large volume purchases)  
3) ผลิต ภัณฑห รือบริ การที่ มี มาตรฐานเดี ยวกันหรื อไม แตกต า งกัน 

(Undifferentiated or standard products or service of the suppliers)  
4) อุปสรรคดานความเชื่อถือของการรวมตัวไปขางหลังโดยผูซ้ือ (Credible 

threat of backward integration by buyers) การรวมตัวไปขางหลังจะเกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายผูซ้ือเปนผูซ้ือขั้นตนของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย 
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5) มีขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางตนทุนของผูขายปจจัยการผลิต 
(Accurate information about the cost structure of the supplier)  

ดังน้ัน ถาผูซ้ือมีความออนไหวตอราคามากจะสงผลใหอุตสาหกรรมปจจัยการผลิตมี
ศักยภาพดานกําไรที่ลดลง สวนอุตสาหกรรมของผูซ้ือจะมีความออนไหวตอราคามากขึ้น ถามี
การประยุกตใชดังประเด็นตอไปน้ี 1) ผลิตภัณฑมีความสําคัญในตนทุนรวมของผูซ้ือ 2) มีกําไร
ต่ํา 3) ผลิตภัณฑของผูขายปจจัยการผลิตไมมีความสําคัญตอคุณภาพของผลิตภัณฑขั้นสุดทาย
ของผูซ้ือ 4) ผลิตภัณฑของผูขายปจจัยการผลิตนําไปสูการเก็บออมสําหรับผูซ้ือเพ่ิมขึ้น 

7.4 อุปสรรคจากผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได (The threat of substitute 
products) ความสามารถในการหาผลิตภัณฑที่ทดแทนกัน จะทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาของ
ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม เม่ือราคาของผลิตภัณฑที่มีอยูสูงกวาผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได 
ลูกคาจะเปลี่ยนแปลงไปใชผลิตภัณฑที่ทนแทนกันไดน้ัน ธุรกิจที่มีอุปสรรคจากผลิตภัณฑที่ทน
แทนกันไดตองพยายามสรางความแตกตางทางการแขงขัน ทางเลือกหนึ่งก็คือธุรกิจตองชี้ให   
ผูซ้ือเห็นถึงตนทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑของคูแขงขัน นอกจากนี้ธุรกิจยังตอง
พยายามพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง รวมทั้งการลดราคาลงเพื่อใหผูซ้ือที่มี
ความออนไหวตอราคาไมเปลี่ยนไปซื้อยี่หออ่ืน 

7.5 การเพิ่มข้ึนของการแขงขันที่รุนแรงข้ึน (The intensity of rivalry 
among competitors) อุตสาหกรรมจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะมีระดับการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งการแขงขันดานราคาดานความแตกตางของผลิตภัณฑ และดาน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ โดยผูบริหารจะตองระลึกวาธุรกิจในรูปแบบของการแขงขันเหลานี้จะ
ไมสามารถแยกจากกันได ซ่ึงการแขงขันที่รุนแรงจะทําใหเกิดผลกระทบ ในดานตอไปน้ี 
  1) การแขงขันที่เทาเทียมกันและรุนแรง (Numerous or equally balanced 
competitors)  
  2) การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมลดลง (Slow industry growth)  
  3) ตนทุนคงที่หรือตนทุนในการเก็บรักษาสูง (High fixed or storage cost) 
  4) การขาดการสรางความแตกตางหรอืตนทุนเปลี่ยนแปลง (Lack of Different- 
tiation or switching costs)  
  5) สมรรถภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉพาะธุรกิจขนาดใหญเทานั้น 
 (Manufacturing capacity increases possible only large increments) ขนาดการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพในหลายอุตสาหกรรมจะชวยเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไป
ไดสําหรับธุรกิจขนาดใหญ ซ่ึงสิ่งน้ีจะนําไปสูการเสนอขายและการลดราคาสวนเกินในระยะสั้น 
  6) คูแขงขันซ่ึงมีกลยุทธที่หลากหลายมีจุดเริ่มตนและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน 
(Competitors with diverse strategies, origins, and personalities)  

 



 25
 

  7) ผลประโยชนเชิงกลยุทธในระดับสูง (High strategic stakes) และ
ความสําเร็จในระดับสูงเกิดจากการยอมรับผลิตภัณฑของลูกคา 
  8) อุปสรรคดานเศรษฐกิจ กลยุทธ หรือเหตุผลดานอารมณจากการเขาสูธุรกิจ
ระดับสูง (High exit barriers for economic, strategic, or emotional reasons)  

การแขงขันทีรุ่นแรงระหวางคูแขงขันในอุตสาหกรรม มี 3 รูปแบบ คอื 1) การแขงขัน
ดานราคา 2) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 3) ความแตกตางดานการแขงขัน 
 

2.2 การกําหนดกลยุทธขององคการ 
การกําหนดกลยุทธขององคการ (Formulate the organizational strategy) เปน

การกําหนดวิธีการในการปฎิบัติงานขององคการ การกําหนดกลยุทธในทุกระดับตองพิจารณาถึง
ภารกิจขององคการ และผลลัพธจากการวิเคราะหสถานการณปฏิบัติงานขององคการ ผูบริหาร
ตองเร่ิมตนดวยการพัฒนากลยุทธระดับบริษัท (Corporate strategy) การพัฒนากลยุทธระดับ
หนวยธุรกิจ (Business strategy) การพัฒนากลยุทธระดับหนาที่ (Functional strategy) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

1. การพัฒนากลยุทธระดับบริษัท (Developing corporate-level strategy) เปน
การกําหนดทิศทางขององคการในระยะยาว เม่ือกําหนดกลยุทธในระดับบริษัท ผูบริหารมีการ
ตัดสินใจ 2 ประการ คือ (1) ตองตัดสินใจในทิศทางทั้งหมดขององคการโดยการเตรียมกลยุทธ
หลก (Grand strategy) สําหรับแผนหลัก (Master plan) (2) จะตองตัดสินใจในกลยุทธ        
การจัดสรรทรัพยากร (Portfolio strategy) รูปแบบของกิจกรรมองคการที่กําหนดวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับหนวยธุรกิจตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1  กลยุทธหลัก (Grand strategy) เปนกลยุทธทั่วไปที่ใชเปนหลักเพื่อความ
เขาใจในการกําหนดการปฏิบัติที่สําคัญซ่ึงจะชวยใหองคการบรรบุเปาหมายในระยะยาว เม่ือมี
การเลือกและปฏิบัติตามกลยุทธหลัก ผูบริหารตองพยายามปรับปรุงหรือรักษาการทํางานของ
องคการใหบรรลุเปาหมาย การสรางโอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอกและสรางจุดแข็งจาก
ภายในและในขณะเดียวกันตองพยายามลดอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกและจุดออน
จากภายในต่ําสุด   กลยุทธหลักมี 3 กลยุทธคือ (1) กลยุทธการเจริญเติบโต (2) กลยุทธคงที่   
(3) กลยุทธการตัดทอน 

1.1.1 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategy) เปนกลยุทธที่ใช
เม่ือองคการพยายามที่จะขยายกิจการในรูปการเพิ่มยอดขาย สายผลิตภัณฑ จํานวนพนักงาน 
หรือวิธีการอื่นๆ (Rue and Byars. 2000: 446) หรือเปนกลยุทธหลักที่เกี่ยวของกับยการ
ขยายตัวขององคการโดยมีทัศนะมากกวาหนึ่งธุรกิจขึ้นไปในหลายองคการไดกําหนดเปาหมาย
เพ่ือเพ่ิมยอดขาย กําไร สวนครองตลาด หรือวิธีการอื่น กลยุทธการเจริญเติบโตประกอบดวย 
เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับการขยายการดําเนินงานในปจจุบันขององคการ ดังตอไปน้ี 
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(1)  กลยุทธการขยายตัวใหมากขึ้น (Intensive growth strategy) เปน
การพิจารณาโอกาสเพิ่มยอดขายใหเขมขนยิ่งกวาเดิมจากผลิตภัณฑเดิม (Same product) และ
ตลาดเดิม (Same market) ประกอบดวย 3 กลยุทธดังน้ี 

   (1.1)  กลยุทธการมุงเฉพาะสวน (Concentration strategy) 
และกลยุทธการเจาะตลาด (Market penetration strategy) ทั้งสองกลยุทธน้ีมีความหมาย
ใกลเคียงกันโดยมุงที่ธุรกิจเดียวแตมีความหมายที่แตกตางกันดังน้ี 

  - กลยุทธการมุงเฉพาะสวน (Concentration strategy) เปนกลยุทธที่ใช
สําหรับองคการ โดยดําเนินงานในธุรกิจเดียว และแขงขันในอุตสาหกรรมเดียว (Bateman and 
Snell. 1999 : G-0) เปนกลยุทธที่มุงที่ขอบเขตธุรกิจเดิมหรือ 

  - กลยุทธการเจาะตลาด (Market penetration strategy) เปนการเพิ่ม
สวนครองตลาด จากผลิตภัณฑเดิม (Same product) ในตลาดเดิม (Same market) โดยใช
ความพยายามในการดําเนินงานที่ขึ้นกวาเดิม หรือเปนกลยุทธการเจริญเติบโตซ่ึงมุงที่ทรัพยากร
ขององคการเพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตในหนึ่งผลิตภัณฑ หรือกลุมของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกัน
นอยรายการ วิธีน้ีเปนวิธีที่ดีในการปรับปรุงตําแหนงตลาด ตัวอยางธุรกิจที่ใชกลยุทธน้ี คือ 
McDonald’s และ Apple โดยใชกลยุทธการมุงเฉพาะสวนเพื่อใหบรรลุเปาหมายสวนครองตลาด 

   (1.2)  กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market development 
strategy) เปนความพยามยามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม (Same product) โดยแสวงหา
ตลาดใหม   (New market) 

   (1.3)  กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development 
strategy) เปนความพยายามเพิ่มยอดขายโดยปรับปรุงผลิตภัณฑใหม (New product) จาก
ตลาดเดิม (Same market) 

  (2)  กลยุทธการขยายตัวแบบรวมตัว (Integrative growth strategy) 
เปนการคนหาโอกาสการขยายตัวจากระบบการดําเนินงานขององคการ โดยมีการรวมตัว
ยอนหลัง เชน การรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ (ปจจัยการผลิต) หรือการรวมตัวไปขางหนา เชน 
การรวมตัวกันของผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ ดังน้ี 

   (2.1)  การประสมประสานในแนวดิ่ง (Vertical integration) 
เปนกลยุทธการเจริญเติบโต ซ่ึงเกี่ยวของกับการเปนเจาของธุรกิจมากกวาหนึ่งองคการขึ้นไป 
ประกอบดวยผูขายปจจัยการผลิต ผูจัดจําหนาย หรือลูกคาของผลิตภัณฑธุรกิจ ประกอบดวย   
2 กลยุทธคือ 

   (2.1.1)  การขยายตัวยอนหลัง (Backward integration) เปน
การใชความพยายามขยายตัวโดยมีองคการมากกวาหนึ่งองคการขึ้นไปโดยเปนผูเสนอขาย
ทรัพยากร หรือปจจัยการผลิต 
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   (2.1.2)  การขยายตัวไปขางหนา (Forward integration) เปน
การใชความพยายามขยายตัวโดยทําหนาที่ในการจัดจําหนาย หรือใหบริการกับผูบริโภค 

   ( 2 . 2 )   กา รป ร ะสมปร ะส าน ในแนวนอน  (Horizontal 
integration) เปนกลยุทธการเจริญเติบโตซ่ึงเกี่ยวของกับการขยายตัวในระดับเดียวกัน โดยซื้อ
กิจการคูแขงขันมากกวาหนึ่งรายขึ้นไป กลยุทธน้ีจะเกี่ยวของกับการขยายตัวในสายผลิตภัณฑ
เดิม และขจัดอุปสรรคซึ่งเกิดจากการปฏิบัติการของคูแขงขัน กลยุทธน้ีใชเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
กําไร และสวนครองตลาด 

  (3)  กลยุทธการขยายตัวจากการกระจายธุรกิจ (Diversification 
growth strategy) เปนกลยุทธระดับบริษัท ซ่ึงผูบริหารพยายามที่จะใชทรัพยากรขององคการให
ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New products) และตลาดใหม (New markets) 
(Dessler. 1998 : 675) หรือเปนกลยุทธการเจริญเติบโต ซ่ึงเกี่ยวของกับการซื้อกิจการใน
อุตสาหกรรมอื่น ธุรกิจอ่ืนหรือสายผลิตภัณฑอ่ืน เหตุผลที่จะตองขยายธุรกิจเพ่ือเผชิญผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังน้ี 

   (3.1)  กลยุทธการกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง (Concentric 
diversification strategy) เปนการผลิตสินคนใหม (New product) เพ่ือนําไปขายในตลาดที่
เกี่ยวของกับตลาดเดิม (Same market) โดยใชเทคโนโลยีเดิม (Same technology) ที่เกี่ยวของ
กับสายผลิตภัณฑที่มีอยู 

   (3.2)  กลยุทธการกระจายธุรกิจในระดับเดียวกัน (Horizontal 
diversification strategy) เปนการผลิตสินคาใหม (New product) เพ่ือนําไปขายในตลาดที่
เกี่ยวของกับกับตลาดเดิม (Same market) โดยใชเทคโนโลยีใหม (Same technology) จะไม
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม 

   ( 3 . 3 )   กลยุทธ การกระจายธุ รกิ จที่ แตกต า งจาก เดิ ม 
(Conglomerate diversification strategy) เปนการผลิตสินคาใหม (New product) เพ่ือนําไป
ขายในตลาดใหม (New market) และใชเทคโนโลยีใหม (New technology) โดยผลิตภัณฑใหม 
จะไมมีความเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม และตลาดเดิม 

   (3.4)  กลยุทธการเจริญเติบโตดานอ่ืน (Other growth 
strategies) เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผูบริหารสามารถ
เลือกใช (1) กลยุทธการรวมกัน (Merge) ซ่ึงเปนการรวมองคการระหวางธุรกิจดวยกันเพ่ือสราง
องคการใหม หรืออาจใช (2) วิธีการรวมลงทุน (Joint venture) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
เทคโนโลยี หรือตําแหนงตลาดใหม ทางเลือกนี้เปนการเพิ่มสิ่งจูงใจในบริษัท ซ่ึงดําเนินกิจการ
ระหวางประเทศ เพราะจะชวยผูบริหารในการติดตอกับผูรวมลงทุนในทองถิ่น ซ่ึงมีความรู
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เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในทองถิ่นและประสบการณในการปฏิบัติ ในกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ
เพ่ือการแขงขันใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1.1.2 กลยุทธคงที่ (Stability strategy) เปนกลยุทธหลักซึ่งเกี่ยวของ
กับการรักษาสภาพเดิม โดยการเสนอสินคาหรือบริการเดิมตอไปเพื่อใหบริการตลาดเดิม       
กลยุทธน้ีจะไมใชวิธีการขยายตัว ลด หรือเลิกกิจการ แตจะเสนอสินคา หรือบริการเดิม 
ใหบริการตลาดเดิม และหนาที่เดิมในชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือรักษาสภาพเดิม (Status quo) โดยมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย กลยุทธคงที่น้ีจะเปนกลยุทธที่ไมกระตือรือรน ตัวอยาง ผูบริหาร
สามารถเพิ่มกําไร โดยเพิ่มผลผลิตจากการพัฒนาธุรกิจใหมจากกลูกคาเดิม เปนการทําลาย
โอกาสจากสภาพแวดลอมหรือจุดแข็งภายในกลยุทธน้ีใชเพ่ือปองกันสภาพแวดลอมซ่ึงอาจเปน
ปญหาตอสวนครองตลาดหรือกําไร 

การใชกลยุทธคงที่เพ่ือใหองคการดําเนินไปไดดวยดีเม่ือรับรูวาการเปลี่ยนแปลงอาจจะมี
ความเสี่ยงหรือเพ่ือระงับการขยายตัวที่รวดเร็วเกินไป 

1.1.3  กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment strategy) เปนกลยุทธ
หลักซึ่งเกี่ยวของกับการลดการดําเนินงานขององคการ กลยุทธน้ีอาจเรียกวา กลยุทธการ
ปองกัน (Defensive strategy) ซ่ึงผูบริหารตองการลดการดําเนินงานขององคการ เม่ือองคการ
อยู ในสภาพการเงินที่ มีปญหา มีอุปสรรคจากคูแขงขันใหม หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม ธุรกิจอาจมีกําไรมากขึ้นโดยการลดการดําเนินการ กลยุทธการตัดทอนอาจใช
วิธีการตางๆ คือ (1) กลยุทธการเปลี่ยนแปลงแนวทาง (2) กลยุทธเก็บเกี่ยวผลประโยชน  (3) 
กลยุทธการไมลงทุน (4) กลยุทธการลมละลาย (5) กลยุทธการเลิกดําเนินงาน (6) กลยุทธการ
ปรับโครงสราง (7) กลยุทธการลดขนาด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  (1)  กลยุทธการเปลี่ยนแปลงแนวทาง (Turnaround strategy) เปน  
กลยุทธการรักษาบริษัทใหอยูรอดดวยการลดขนาดและตนทุนที่ไมสําคัญ และการพัฒนา
โครงการเพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัท กลาวคือ ผูบริหารอาจลดคาตอบแทนพนักงาน     
ลดคาใชจายในการดําเนินงาน ลดผลิตภัณฑและตลาดที่ไมทํากําไร ผูบริหารที่ใชกลยุทธน้ีจะ
พยายามเพิ่มความพึงพอใจกับลูกคา และปรับปรุงราคาใหมีกําไรมากขึ้น 

  (2)  กลยุทธเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest strategy) เปนกลยุทธการ
ตัดทอนซึ่งเกี่ยวของกับการลงทุนใหต่ําสุด และพยายามทํากําไรในระยะสั้นใหสูงสุด เพ่ือ
วางแผนขายหรือเลิกดําเนินงานในระยะยาวเมื่อองคการอยูในขั้นตกต่ําของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
ผูบริหารอาจใชกลยุทธโดยใชเงินลงทุนนอย และพยายามใหไดเงินสดกลับคืนมาในระยะสั้น และ
ขณะเดียวกันก็มีการวางแผนที่จะขาย หรือเลิกดําเนินงานในระยะยาว กลยุทธน้ีผูบริหารอาจ
เพ่ิมราคาเพื่อใหเกิดกําไรสูงสุด ในขณะเดียวกันจะลดการโฆษณา หรือคาใชจายทางการตลาด
เพ่ือลดตนทุน 
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  (3)  กลยุทธการไมลงทุน (Divestiture strategy) เปนกลยุทธที่ตัด
หนวยธุรกิจซ่ึงไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับธุรกิจได และเปนธุรกิจที่มีความหวังที่จะทํา
ประโยชนในอนาคตไดนอย (Certo. 2000 : 552) หรือเปนกลยุทธการตัดทอนซึ่งเกี่ยวของกับ
การขายบางสวน หรือทั้งหมดขององคการ เม่ือหนวยธุรกิจมีสภาพแย หรือไมมีวิธีการใดที่จะ
ชวยใหบรรลุเปาหมายองคการในระยะยาว กลยุทธการไมลงทุนจะชวยใหหนวยธุรกิจดํารงอยู
ตอไป 

  (4)  กลยุทธการลมละลาย (Bankruptcy strategy) เปนกลยุทธการ  
ตัดทอนซึ่งองคการไมสามารถที่จะประคับประคอง หรือฟนฟูกิจการได โดยทั่วไปธุรกิจจะเลือก
การลมละลายหลังจากที่มีปญหามาแลวในชวงเวลานาน 

  (5)  กลยุทธการเลิกดําเนินงาน (Liquidation strategy) เปนกลยุทธ
การตัดทอนซึ่งเกี่ยวของกับการแกปญหาหรือการขายธุรกิจทั้งหมด กลยุทธน้ีเปนขอสุดทายของ
รูปแบบธุรกิจ ผูเปนเจาของธุรกิจขนาดเล็กอาจเลือกกลยุทธการเลิกดําเนินงานเม่ือแนใจวา การ
ดําเนินธุรกิจจะมีปญหาในอนาคต แตอยางไรก็ตามองคการขนาดใดก็ตามจะสามารถเลิก
ดําเนินงานไดถาสภาพการเงินออนแอ หรือมีปญหา 

  (6)  กลยุทธการปรับโครงสราง (Restructuring) เปนการลดขนาดหรือ
สวนผสมการดําเนินงานกลยุทธ น้ี มีความหมายคลายใกล เคียงกับกลยุทธลดขนาด 
(Downsizing) 

  (7)  กลยุทธลดขนาด (Downsizing) เปนกลยุทธที่มีการลดขนาดของ
การดําเนินงาน 

 

1.2 การวิเคราะหกลยุทธดวยแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน - การ
ประเมินปจจัยภายนอก (Internal External (IE) matrix) ประกอบไปดวย  

   1.2.1 แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor 
Evaluation (IFE) matrix) เปนแมททริกซที่ประเมินและใหนํ้าหนักปจจัยภายใน จุดแข็ง 
(Strength) จุดออน (Weakness) ขององคการมี 5 ขั้นตอนดังน้ี 
   1. ปจจัยภายในที่สําคัญ (Critical Internal factors) ประกอบดวย       
1) ปจจัยที่เปนจุดแข็ง เชน คุณภาพและกลยุทธในการบริหารจัดการ ความสามารถในการหา
รายไดและทํากําไร ฯลฯ 2) ปจจัยที่เปนจุดออน เชน การขาดสภาพคลองทางการเงิน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูบริหารระดับสูง ฯลฯ  
   2. นํ้าหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงน้ําหนักของแตละปจจัยจาก 
0.1-1.0 กลาวคือ 0.0 ไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด การกําหนดน้ําหนัก
ของแตละปจจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจจัยเหลานั้นวาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จหรือประสบความลมเหลว คะแนนน้ําหนักรวมของทุกปจจัยจะมีคาเทากับ 1 
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   3. การประเมิน (Rating) การประเมิน 1,2,3,4 ใชเกณฑดังน้ี การ
ประเมิน 1 แสดงถึงจุดออนหลัก (Major weaknesses) 2 แสดงถึง จุดออนรอง (Minor 
weaknesses) 3 แสดงถึง จุดแข็งรอง (Minor strengths) 4 แสดงถึง จุดออนหลัก (Major 
strength) 
   4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted score) นํ้าหนักของแตละปจจัยจะ
แตกตางกันขึ้นอยูกับตัวแปร 
   5. คารวมคะแนน เปนคะแนนทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก
ตัวแปร (คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับ
คะแนนการประเมิน) 
   การประเมินตัวเลข 1 = จุดออนหลัก, 2 = จุดออนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 
4 = จุดแข็งหลัก คะแนนถวงน้ําหนักรวมของแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (IFE matrix) 
จะอยูระหวาง 1.0-4.0 ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ 2.5 แสดงวาอยูในระดับคาเฉลี่ย 
(Average score) ถาคะแนนนอยกวา 2.5 แสดงวาองคการนั้นอยูในตําแหนงจุดออน ถาคะแนน
มากกวา 2.5 แสดงวาอยูในตําแหนงจุดแข็ง 
 

   1.2.2 แมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor 
Evaluation (EFE) matrix) เปนการวิเคราะหถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ของปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอบริษัทในดานบริษัทในดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี กฏหมาย เปนตน ซ่ึงจะมีหลักการวิเคราะหคลายกับแมททริกซ
การประเมินปจจัยภายใน (IFE matrix) โดยมี 5 ขั้นตอนดังน้ี 
   1. ปจจัยภายนอกที่สําคัญ (Critical External factors) ประกอบดวย   
1) ปจจัยที่เปนโอกาส 2) ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
   2. นํ้าหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงน้ําหนักของแตละปจจัยจาก 
0.1-1.0 กลาวคือ 0.0 ไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญที่สุด การกําหนดน้ําหนักของ
แตละปจจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจัยเหลานั้นวาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว คะแนนน้ําหนักรวมของทุกปจจัยมีคาเทากับ 1 
   3. การประเมิน (Rating) การประเมิน 1,2,3,4 ใชเกณฑดังนี้         
การประเมิน 1 แสดงถึงโอกาสนอย หรืออุปสรรคมาก (Response is poor) 2 แสดงถึงโอกาสที่
เทากับคาเฉลี่ย (Response is average) 3 แสดงถึงโอกาสที่สูงกวาคาเฉลี่ย (Response is 
above average) 4 แสดงถึงโอกาสที่ดีมาก (Response is superior) 
   4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted score) นํ้าหนักของแตละปจจัยจะ
แตกตางกันขึ้นกับตัวแปร 
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   5. คารวมคะแนน เปนคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของ
ทุกตัวแปร (คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับ
คะแนนการประเมิน) 
   การประเมินตัวเลข 1 = อุปสรรคหลัก, 2 = อุปสรรครอง, 3 = โอกาส
รอง, 4 = โอกาสหลัก คะแนนถวงน้ําหนักรวมของแมททริกซจากประเมินปจจัยภายนอก     
(EFE Matrix) จะอยูระหวาง 1.0-4.0 ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ 2.5    แสดงวาอยูใน
ระดับคาเฉลี่ย (Average score) ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ 4 แสดงวาบริษัทมีอุปสรรค
จากสภาพแวดลอมภายนอกมาก บริษัทตองพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรค  
   1.2.3 แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน-การประเมินภายนอก 
(Internal-External (IE) Matrix หรือ IE Matrix 
   แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน-การประเมินภายนอก เปนการ
ประเมินความสัมพันธระหวางแมททริกซการประเมินปจจัยภายในและภายนอก ดังน้ี 
   1. แกนนอนแทนคาคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน 3 ระดับ 
คือ เขมแข็ง3.0-4.0, ปานกลาง 2.0-2.99 และออนแอ 1.0-1.99 
   2. แกนตั้งจะแทนคาถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายนอก 3 ระดับคือ 
เขมแข็ง 3.0-4.0, ปานกลาง 2.0-2.99, สูง 3.0-4.0 
 

ตารางที่ 2.1 แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน-ภายนอก (Internal-External(IE) matrix) 
 

  คะแนนถวงน้ําหนักปจจัยภายใน (IFE)  
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1.2.4 แมททริกซปจจัยภายใน-ปจจัยภายนอก (IE) มี 9 ชอง ดังน้ี 

   1. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) เขมแข็ง และมีคา
ถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) สูงดวย 
   2. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ปานกลาง และมี
คาถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) สูงดวย 

3. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ออนแอ และมีคา
ถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) สูงดวย 

4. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) เขมแข็ง และมีคา
ถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) ปานกลาง 

5. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ปานกลาง และมี
คาถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) ปานกลาง 

6. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ออนแอ และมีคา
ถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) ปานกลาง 

7. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) เขมแข็ง และมีคา
ถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) ต่ํา 

8. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ปานกลาง และมี
คาถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) ต่ํา 

9. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ออนแอ และมีคา
ถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายนอก (EFE) ต่ํา 
 

   1.2.5 แมททริกซปจจัยภายใน-ภายนอก (IE) จะแบงออกเปน 3 
สวน ดังน้ี 
   สวนที่ 1 ประกอบดวยชอง 1, 2 และ 4 องคกรจะใชกลยุทธการ
เจริญเติบโตและการสรางสวนครองตลาด โดยใชกลยุทธการขยายตัวใหมากขึ้น ไดแก กลยุทธ
การเจาะตลาด กลยุทธการพัฒนาตลาด และกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑหรือใชกลยุทธการ
ขยายตัวแบบรวมตัว 

สวนที่ 2 ประกอบดวยชอง 3, 5 และ 7 ใชกลยุทธที่เรียกวา
ประคับประคองและรักษา ใชกลยุทธการเจาะตลาดและกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ 

สวนที่ 3 ประกอบดวยชอง 6, 8 และ 9 ใชกลยุทที่เรียกวาการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน การเลิกหรือการถอน 
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1.3 การวิเคราะหแมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (TOWS 
Matrix)  การนําปจจัยจากภายในองคกรและสภาวะแวดลอมภายนอก หรือ SWOT Analysis 
มาใชดําเนินกลยุทธ โดยประยุกตใหสามารถผสมผสานกันเพ่ือประโยชนสูงสุดนั้น อาจ
ดําเนินการไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.2 แมททริกซ TOWS กําหนดกลยุทธ (The TOWS matrix for strategy formulation) 
 

 Strengths: S Weakness :W 
Opportunities: O S-O Strategies 

Use Strength to take 
advantage of 

opportunities 

W-O Strategies 
Overcome weakness 
By Taking advantage 

of opportunities 
THREATS: T S-T Strategies 

Use Strength to 
avoid threats 

W-T Strategies 
Minimize weakness 
And avoid threats 

 
 

   กลยุทธ SO เปนการนําจุดแข็งและโอกาสภายนอกองคกรมาใชประโยชนใหได
มากที่สุด  

กลยุทธ WO เปนการหาวิธีแกไขจุดออนหรือจุดดอยภายในองคและสรางความ
ไดเปรียบจากโอกาสภายนอกที่จะเอ้ืออํานวยผลดี หรือผลประโยชนตอองคกรมาใชใหมากที่สุด  

  กลยุทธ ST เปนการนําจุดแข็งภายในขององคกรมาใชประโยชนใหมากที่สุด 
และแกไขหรือทําใหอุปสรรค ภายนอก ลดนอยลงที่สุดเทาที่จะเปนได แมวาในบางครั้งจุดแข็ง
ขององคกรอาจไมสามารถลบลางอุปสรรคใหหมดไปได แตก็เปนการลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด  

  กลยุทธ WT เปนการพยายามแกไขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอันเกิดจาก
จุดออนภายในขององคกรและอุปสรรค จากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรงตอการ
ดําเนินการขององคกร องคกรจําเปนตองหาทางหลีกเลี่ยง จากความเสียหายเหลานั้น และ
ประคองตัวเพ่ือความอยูรอด อาจตองมีการคิดกลยุทธใหม  

การกําหนดกลยุทธน้ีตองยึดหลักโอกาสจากการสรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันที่ยั่งยืน (Opportunities for sustainable competitive advantage) (Schermerhorn. 
2005 : 232) ซ่ึงจะตองพิจารณาสิ่งตางๆ ตอไปน้ี (1) ตนทุนและคุณภาพ (Cost and quality) 
ในที่น้ีกลยุทธจะมุงที่ประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินงาน (2) ความรูและความรวดเร็ว 
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(Knowledge and speed) กลยุทธจะมุงที่ความรวดเร็วในการสงมอบแนวคิดใหมไปยังตลาด   
(3) อุปสรรคที่จะเขาสูตลาด (Barriers to entry) กลยุทธจะมุงที่การสรางจุดแข็งในตลาดเพื่อ
ปองกันการเขามาของคูแขงขันใหได (4) ทรัพยากรดานการเงิน (Financial resources) กลยุทธ
จะมุงที่การลงทุนหรือความยั่งยืนมุงที่กําไรจากความยั่งยืน 

 

2. การพัฒนากลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Developing Business-Level Strategy) 
 

ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทยีบกลยทุธการแขงขันหลักของ Porter  
                 (Porter’s generic competitive strategies) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ความตองการดานทักษะ 
และทรัพยากร 

(Commonly required skills and 
resources) 

ความตองการดานองคการ 
(Common organizational 

requirements) 

ความเปนผูนําดาน
ตนทุน  
(Cost leadership) 

1. รักษาการลงทุนในสินคาประเภททุน 
    และเงนิทุน 
2. มีทักษะวิศวกรรมดานกระบวนการ 
3. การควบคุมแรงงานที่เขมขน 
4. การออกแบบผลิตภัณฑใหงายตอ  
    การผลิต 
5. ระบบการจําหนายที่ใชตนทุนตํ่า 
6. ส่ิงจูงใจขึ้นกับเปาหมายเชิงปริมาณ 
   ที่มีการตกลงกันไว 

1. การควบคุมตนทุนที่เขมขน 
2. มีการรายงานการควบคุม 
   สม่ําเสมอและโดยละเอียด 
3. การจัดองคการที่มีโครงสราง 
    และความรับผิดชอบ 

การสรางความ
แตกตาง 
(Differentiation) 

1. ความสามารถทางการตลาดที่เขมขน 
2. วิศวกรรมดานผลิตภัณฑ 
3. ความมีไหวพริบในการสรางสรรค 
4. มีความสามารถในการวิจัย 
5. บริษัทมีชื่อเสียงดานคุณภาพหรือ 
    เปนผูนําดานเทคโนโลยี 
6. เปนอุตสาหกรรมที่มีมานานหรือ 
   เปนเอกลักษณดานทักษะเหนือ 
   ธุรกิจอื่น 
7. มีความรวมมือที่แข็งแกรงจาก 
   ชองทาง (คนกลาง) จัดจําหนาย 

1. การประสานงานอยางดีระหวาง 
    หนาที่การวิจัยและพัฒนา  
    ผลิตภัณฑและการตลาด 
2.  ส่ิงจูงใจและการวัดผลโดยใช 
    ดุลยพินิจของบุคคลแทนการ 
    วัดเชิงปริมาณ 
3. ความเหมาะสมในการจูงใจ 
    แรงงานที่มคีวามชํานาญ 
    นักวิทยาศาสตร หรอืบุคคลที่ 
    มีความคิดสรางสรรค 

การมุงเฉพาะสวน 
(Focus) 

1. ประสมประสานนโยบายตางๆ โดย 
    มุงที่เปาหมายเฉพาะกลุม 

1. ประสมประสานนโยบายตางๆ  
    ที่มุงที่เปาหมายเฉพาะกลุม 
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 3. การพัฒนากลยุทธระดับหนาที่ (Developing Functional-Level Strategy)  
  3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)  

Kotler วธิีที่ใชเครื่องมือใหบรรลุวตัถุประสงคการตลาด (สวนผสมการตลาด) ให
เหมาะสมกับการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคในการเพิ่มยอดขาย สราง
อัตราการเติบโตใหกับบริษทัฯ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจลูกคาได  
  สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัท
นํามาใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมายที่กําหนดไว มี
หลักเกณฑการแบงเครื่องมือทางการตลาดของแมคคารท ออกเปน 7 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion), 
ดานบุคลากร (People), กระบวนการ (Process), สภาพแวดลอม (Phycal) ทั้งหมดนี้นักการ
ตลาดเรียกวา 7 P มีรายละเอียดตามภาพดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 เครื่องมือการตลาด 7 Ps 
ที่มา : การบรหิารการตลาด ศาสตราจารยพิษณุ จงสถิตวัฒนา 

  
 

ราคา 
( PRICE ) 

กระบวนการ 
( PROCESS ) 

สภาพแวดลอม 
( PHYSICAL 
EVIDENCE ) 

บุคลากร 
( PEOPLE ) 

การสงเสริม
การตลาด 

( PROMOTION ) 

ผลิตภัณฑ 
( PRODUCT ) 

การจัดจําหนาย 
( PLACE ) 

 
ผูบริโภค 
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  1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่ เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคาบริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได 
   ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนและความ
ตองการของตลาด ในการวางแผนสวนประสมการตลาดเริ่มตนดวยการกําหนดผลิตภัณฑ โดย
ถือเกณฑวาลูกคาจะพิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการคือ 
   1) รูปลักษณะและคุณสมบตัขิองผลิตภัณฑ 

2) สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ 
3) ความเหมาะสมของราคา โดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑ น้ัน  

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541, หนา 299) 
   คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 5 ระดับ ในแตละระดับจะสรางคุณคาสําหรับลูกคา 

เรียกวาเปนลาํดับขั้นตอนของคุณคาสําหรับลูกคา (Customer Value Hierarchy) 
  ระดับที่ 1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนพ้ืนฐานของ
ผลิตภัณฑทีผู่บริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง 
  ระดับที่ 2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนที่เสริมผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณ
ขึ้นหรือเชิญชวนใหใชยิ่งขึ้น รูปลักษณผลิตภัณฑมีดังน้ี 
  - คุณภาพ (Quality) มีความปลอดภัย ความคงทน ประสิทธิภาพสูง 
  - รูปรางลักษณะ (Feature) ขวดมีลักษณะทรงกระบวก มีฝาปดสนิท 
  - รูปแบบ (Style) ทันสมัย งายตอการบริโภค และสะดวกในการพกพา 
  - การบรรจุภัณฑ (Packing) เก็บอยูในขวดที่ปลอดภัยและสะอาด รวมทั้ง
สะดวกในการนํามาบริโภค สรางภาพลักษณตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น 
   - ตราสินคา (Brand) 
  ระดับที่ 3 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของ
คุณสมบัติและเง่ือนไขที่ผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอ
ผลิตภัณฑที่คาดหวังจะคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
  ระดับที่ 4 ผลิตภัณฑควบ (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ
และเง่ือนไขที่ผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑ
ที่คาดหวังจะคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
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  ระดับที่ 5 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาในอนาคต 
  การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 
  - ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) พิจารณาองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุ
ภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
  - การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
  - การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะ
ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดดียิ่งขึ้น 
  2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน 
(Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา 
ผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
คํานึงถึง 1) คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการ
ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน 2) ตนทุนสินคาและ
คาใชจายที่เกี่ยวของ 3) การแขงขัน 
  3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาดสถาบันที่นําผลิตภัฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวย
ในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังน้ี 
          ชองทางการจัดจําหนาย  (Channel of Distribution)  หมายถึง  เสนทางที่
ผลิตภัณฑและหรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัด
จําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค 

การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistic) หมายถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเคลี่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงาน
ทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสารมี
หลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหน่ึง หรือหลายเครื่องมือจากเครื่องมือตอไปน้ี 
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  4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ 
หรือผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 
  4.2 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและ 
จูงใจตลาดโดยใชบุคคล ซ่ึงจะเกี่ยวของกับ 
   4.2.1 กลยุทธการขายโดยพนักงาน 
   4.2.2 การจัดการหนวยงานขาย 
  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวประชาสัมพันธซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจทดลองใชหรือการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง
การสนับสนุนการขายนิยมใชหลายรูปแบบ เชน การจับฉลากชิงโชค จับชิ้นสวนชิงรางวัล คูปอง 
ลดราคา รวมถึงการจัดทํา แคตตาล็อกแผนปลิว จัดทําปายโฆษณา กําหนดสัญลักษณรานคา 
และการจัดแสดงสินคา เปนตน 
  4.4 การแพรขาวสาร (Publicity) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองคการหนึ่ง เพ่ือสรางทัศนคติที่มีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง การใหขาว
เปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธองคประกอบ 1P’s น้ีนักการตลาดจะกําหนดอัตราสวน
ของแตละ P อยางไรจึงจะเหมาะสมนั้น คําตอบของแตละกิจกรรมแตกตางกันไปที่สําคัญขึ้นอยู
กับความตองการที่ปรากฎในตลาด 

4.5 บุคลากร (People) ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงหรือทางออม ในการจําหนาย
สินคาหรือใหบริการแกลูกคา ปจจัยน้ีนับวันยิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนพนักงานขาย พนักงาน
ประชาสัมพันธหรือสาธิตสินคา พนักงานตอนรับ พนักงานบริการลูกคา ตางๆ เพราะลําพังแคมี 
service mind เพียงอยางเดียว ตอนนี้อาจจะไมพอเสียแลวดวยซ้ํา 

4.6 กระบวนการ (Process) หรือ กลไกในการทํางานของกิจกรรมตางๆ ที่ทํา
ใหเกิดการบริโภคสินคา นับตั้งแต การออกแบบพัฒนา การทําวิจัย เรื่อยมาจนถึง การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิตหรือ ดําเนินการ และการสงมอบ สินคาหรือบริการใหถึงมือลูกคาในเวลาที่
เหมาะสม ที่ใชคําวาเหมาะสม เพราะบางอยาง สงมอบชาไป อันน้ีไมดีแน แตบางครั้ง สงมอบ
กอนเวลา ก็ไมดีเชนกัน เพราะจะไปทําใหเกิดความลําบากใหกับลูกคาเสียอีกก็มี 

4.7 สภาพแวดลอม (Physical Evidence) เปนเรื่องของสภาพแวดลอมในการ
สงมอบสินคา หรือ ใหบริการ รวมทั้งสื่อที่ใชในการสื่อสารกับทางลูกคา ตองเอ้ือใหเกิดความ
สะดวก ความรวดเร็ว และความถูกตอง 

สะดวกใหลูกคา ในการรับขอมูลที่ตวัเองสนใจและทันตอเหตุการณขอไดเปรียบ
ที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ ระบบการทํางาน ที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนนุ ซ่ึงมีความ
เที่ยงตรงกวาการบริหารโดยคน และยงัสามารถแสดงใหเห็นถึงทิศทาง และแนวโนมในเรื่อง
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ตางๆ อยางชัดเจน เชน อัตราการเติบโตของลูกคา ความจําเปนที่จะตองหาพนักงานใหม    
การฝกฝนทีมงาน และที่สําคัญที่สุดคือความสามารถในการใหบริการ  
 

3.2 การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship 
Management - CRM )   

CRM คือ กลยุทธในการสรางมูลคารวมกันระหวางบริษัทกับลูกคา เปน
กระบวนการในการสรางฐานลูกคา รักษาลูกคาและขยายความสัมพันธกับลูกคา เปนการสราง
มูลคาใหกับกิจการ และสรางมูลคาตลอดชวงชีวิตลูกคา (Customer Lifetime Value) ทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจและเปนลูกคาของบริษัทอยางตอเน่ืองและยาวนาน เพ่ิมความจงรักภักดี
ตอสินคาและบริการของบริษัท ( Customer Loyalty )เม่ือลูกคาเกิดความภักดีแลวจะทําใหเกิด
การซื้อซํ้าอยางตอเน่ือง เกิดเถียงแทนบริษัทเสมือนเปนพนักงานของบริษัทและเกิดการบอกตอ 
( Word of Mouth ) ถือเปนการทําการตลาดตอเน่ืองแบบตนทุนต่ําและสรางรายไดและผลกําไร
ใหกับบริษัทอยางยั่งยืน โดยการทํา CRM เร่ิมตนจากการคาหากลุมลูกคาที่มีศักยภาพ สามารถ
สรางผลกําไรใหกับบริษัท(Customer Profitability) ทําการศึกษาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับลูกคา 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถคนหาคุณคาที่ลูกคาตองการ (Customer want and needs) 
เพือสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางใกลชิด ไปพรอมๆกับการกระตุนใหพนักงานเกิดความ
เขาใจและยินดีใหบริการกับลูกคาดวยวิธีการสื่อสาร ฝกอบรมและจูงใจ ประกอบกับนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลของลูกคา CRM ไมใชหนาที่ของสวนการตลาดเพียง
อยางเดียว แตเปนการประสานงานหลายๆหนวยงาน โดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ      
การทํา CRM เชน การตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล  IT และ Operation 
 
2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ 
 การปฏิบัติตามกลยุทธ (Implement the strategy) เปนขั้นตอนที่ผูบริหารจะตอง
ปฏิบัติการตามแผนที่วางไวในขั้นตนที่กลาวมาแลว ผูบริหารจะตองกําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
ภารกิจ (Mission) และเปาหมาย (Goal) การวิเคราะหสถานการณ (Situation analysis) และ
การพัฒนาการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงาน   กลยุทธเหลานั้น
ตองมีการปฏิบัติการ ในขั้นนี้ผูบริหารจะตองสรางการประสานงานภายใต  กลยุทธ ซ่ึงจะประสบ
ความสําเร็จโดยการประยุกตใช 4 หนาที่ในกระบวนการบริหารคือ 
 1.  การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานขององคการใน
อนาคต ตัดสินใจในงานและประโยชนจากทรัพยากรใหเปนไปตามที่ตองการเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จในสวนของการปฏิบัติตามกลยุทธ การวางแผนจะเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมาย และ
การประสมประสาน ตลอดจนการประสานงานกิจกรรมตางๆ ในทุกระดับองคการ เพ่ือใหแนใจ
วาผูบริหารในแตละระดับและในแตละหนาที่เขาใจทิศทางและตารางเวลา เพราะวาผูบริหารใน
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ระดับที่สูงขึ้นจะกําหนดแนวทางสําหรับแผน ซ่ึงจะปฏิบัติตามกลยุทธในระดับต่ํากวาและตอง
กระสานงานการปฏิบัติการในระดับตางๆ ยิ่งไปกวานั้นผูบริหารจะตองสํารวจแผนการปฏิบัติ 
เพ่ือใหแนใจวาจะสอดคลองกับกลยุทธทั้งหมดขององคการตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และ
แกปญหาความซ้ําซอน หรือขอขัดแยงในระหวางระดับตางๆ หรือในหนาที่ตางๆ 
 2.  การจัดองคการ (Organizing) เปนการหาวาจะทํางานอะไรบาง ใครเปนผูทํา วิธีการ
ที่จะรวมกลุมงานผูที่จะรายงานและรายงานถึงใคร รวมทั้งที่ไหนที่จะทําการตัดสินใจได เปนการ
ออกแบบและดําเนินการระบบ เพ่ือจัดเตรียมโครงสราง และความสม่ําเสมอขององคการ ในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ ผูบริหารจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะทําอะไร แลวจึงจัดสรรทรัพยากรและ
ความรับผิดชอบสําหรับแตละงานใหแตละบุคคลหรือกลุมภายในองคการ หนาที่การจัดองคการ
จะเกี่ยวของกับการกําหนดงานเฉพาะอยาง การจัดทักษะของบุคคลและกลุมภายในองคการ
สําหรับงานเหลานี้ การประสานงานและการประสมประสานการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดการ
ทํางาน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหการปฏิบัติการงายขึ้น จะมีผลกระทบตอวัฒนธรรม
องคการดวยเหตุผลนี้ผูบริหารจึงตองพิจารณาถึงวัฒนธรรมองคการดวย เพ่ือใหม่ันใจวา
วัฒนธรรมอยูในทิศทางของกลยุทธที่ตองการใหเกิดขึ้น 
 3.  การนํา (Leading) เปนหนาที่อยางหนึ่งในการจัดการซึ่งเกี่ยวของกับการใชอิทธิพล
ตอการจูงใจผูปฏิบัติตามใหไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ หนาที่การนําจะเกี่ยวกับ
การจัดหาทิศทางสําหรับองคการในทุกระดับ การติดตอสื่อสารถึงกลยุทธ การจูงใจพนักงาน ใน
หลายกรณีการปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จขึ้นกับทักษะของผูบริหารซ่ึงบริหารกลยุทธ 
ตลอดจนหนาที่ในการนําประกอบดวยการติดตอสื่อสารเพื่อใหพนักงานเขาใจถึงกลยุทธและ
กระตุนใหปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการ 
 4.  การควบคุม (Controlling) เปนขั้นตอนการวัดความกาวหนาในการปฏิบัติงานโดย
เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว และใชวิธีการแกไขเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวาการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค เพ่ือใหมีการจัดการทรัพยากรขององคการและกระบวนการที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติตามกลยุทธ ผูบริหารจะประยุกตใชหนาที่การควบคุมในกระบวนการ
บริหาร โดยหนาที่น้ีจะติดตามและวัดความกาวหนาในการปฏิบัติและพิจารณาวาการปฏิบัติงาน
น้ัน ชวยใหบรรลุเปาหมายหรือไม การใชเทคนิคการควบคุมจะชวยใหผูบริหารเขาใจวากลยุทธมี
การปฏิบัติอยางถูกตองและมีการปรับเปลี่ยนที่จําเปนหรือไม 
 
2.4  การควบคุมกลยุทธ 
 การควบคุมกลยุทธ (Strategic control) เปนการควบคุมเชิงกลยุทธเปนขั้นสุดทายใน
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ เม่ือผูบริหารปฏิบัติตามกลยุทธแลวจะตองใชเวลาชวงหนึ่งใน
การรอคอยผลลัพธที่คาดหวัง จะตองมีการพิจารณาทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ซ่ึง
เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ ผูบริหารใชการควบคุมเชิงกลยุทธเพ่ือติดตามความกาวหนา
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ของกลยุทธ การประเมินสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง หรือปญหาในอนาคตซึ่งเกี่ยวของกับการ
บรรลุเปาหมาย และมีการปรับปรุงที่จําเปน การใชกลยุทธเกี่ยวกับเปาหมายที่วางแผน ขั้นน้ี
ผูบริหารจะตองกําหนดขอบเขตสําคัญที่จะติดตามและพัฒนาวิธีการวัดผลโดยทั่วไปผูบริหารจะ
ใชระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จากคอมพิวเตอร เพ่ือรวบรวม เก็บรักษา 
วิเคราะห และรายงานรายละเอียดที่ตองการเพื่อรักษาใหเกิดการควบคุมกลยุทธ 
 การควบคุมกลยุทธเปนกระบวนการในการบริหาร ซ่ึงตองตรวจสอบแผนกลยุทธและ
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวย (1) ประเด็นสําคัญที่เลือกตรวจสอบใน
กระบวนการผลิตสินคาและบริการ (2) กิจกรรมที่สําคัญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ขององคการ (Organization’s long-range strategic plans) การพิจารณาผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมและทิศทางกลยุทธภายใน การควบคุมกลยุทธเปนความรับผิดชอบของผูบริหาร
ระดับสูงที่จะกําหนดโครงรางระยะยาวซึ่งการควบคุมจะเกี่ยวของโดยถือเกณฑลักษณะของ
ธุรกิจการติดตามทั้งสภาพแวดลอมและกิจกรรมการทํางานภายในที่สําคัญ    การควบคุมกล
ยุทธจะพิจารณาวา แผนกลยุทธควรมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยสภาพแวดลอมหรือไม 
 ถาการควบคุมกลยุทธมีความคงที่เกินไปหรือไมมีความยืดหยุน จะทําใหยากตอการที่
จะปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ถาการประยุกตใชมีความลาชาหรือเร็วเกินไป จะไมมี
ประสิทธิผลในการปองกันสิ่งที่แตกตางจากกลยุทธ หรือการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม ดวยเหตุผลเหลานี้การควบคุมกลยุทธจะตองสมดุล 
 ซ่ึงผูบริหารตองศึกษาถึงวิธีการและเวลาของการปอนกลับ การประเมินผลและกิจกรรม
การแกไข ถาการควบคุมเชิงกลยุทธมีการวางแผนไวเหมาะสมจะทําใหเกิดความแข็งแกรงใน
การจัดการที่จะทราบถึงความตองการในการเปลี่ยนแปลง การประเมินทางเลือกและการโตตอบ
ในการเปลี่ยนแปลง เม่ือแตละหนวยธุรกิจ (SBUS) ใชกลยุทธแตกตางกัน การควบคุมกลยุทธ
สําหรับแตละหนวยธุรกิจจะเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรที่แตกตางกันและการใชกลยุทธ
เฉพาะอยาง เพ่ือชวยใหผูบริหารทองถิ่นสามารถปฏิบัติตามกลยุทธภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมในทองถิ่นนั้น ๆ ไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 2.4  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)  
ที่มา : สมยศ นาวีการ การบริหารเชิงกลยุทธ, 2539 

  
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวของ  

สมสิน อุดมสมบูรณดี (2544) ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาสงไกเน้ือ : 
กรณีศึกษาบริษัท KLP จํากัด วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาปจจัยสาเหตุของปญหาและปจจัย
ความสําเร็จในการศึกษาจากปจจัยสภาพแวดลอมกับการวิเคราะหสถานการณการคา ในระบบ
ธุรกิจไกเน้ือวิธีการศึกษาไดอาศัยการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิที่ไดมาจากการ สัมภาษณผูที่
เกี่ยวของการสังเกตการณหาขอมูลจากแหลงประกอบธุรกิจกับสถานที่ ประกอบการสวนขอมูล
ทุติย ภู มิได มีการศึกษารวบรวมมาจากเอกสารและวารสารต างๆ  ที่ เกี่ ยวของจาก
สถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการตางๆ ขอมูลจะถูกนํามา วิเคราะห สิ่งแวดลอมที่เปน
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจไกเน้ือกรอบ แนวคิดไดใชทฤษฎีหาปจจัยการแขงขัน
ของ Michael E. Porter พรอมกับการ วิเคราะหสภาพแวดลอม ภายในองคการ ดานทฤษฎี 

ความสามารถหลัก 
(Core 

Competency) 

สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก 
(Internal/External 

Environments) 

การสรางกลยุทธ 
(Strategy 

Formulation) 

พันธะกิจ 
วิสัยทัศน 
การสรางคุณคา 
ความสามารถหลักในการแขงขัน 

การดําเนินกลยทุธ 
(Strategy 

Implementation) 

โครงสรางและระบบภายใน 
ภาวะผูนํา 
วัฒนธรรมองคกร 
การสื่อสาร 
ทรัพยากรมนุษย 
การบริหารความเปลี่ยนแปลง 

การควบคุมกลยุทธ 
(Strategy 
Control) 

การประเมินกลยุทธ 
(Strategy 

Evaluation) 

Formative 
Summative 

เวลา 
งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
Feedback 

Valuable 
Rare 
No substitutable 
Costly to imitation    
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SWOT Analysis และใช ฤษฎีกลยุทธการ แขงขันของ Porter เปนแนวทางในการกําหนด  
กลยุทธธุรกิจและใหขอเสนอแนะการพัฒนา ธุรกิจโดยการเนนที่สภาพที่เหมาะสมกับสภาพ
ตลาด  

ท   

ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของ อุตสาหกรรมไกเน้ือในประเทศไทยจาก
สภาพแ สภาวะ เ

งอ

ใ
ซ

ต

วดลอมภายนอก ดานเศรษฐกิจพบวา ศรษฐกิจเปนตัวบงชี้ถึงความสามารถใน
การผลิตและปริมาณในการบริโภคของประชากร ดานสังคม พบวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตอกระแสคานิยมของผูบริโภคจะมีผลกระทบ ตอธุรกิจ ดานเทคโนโลยีพบวาเปนปจจัยสงผล
โดยตรงตอระบบการผลติ การเลี้ยง และการควบคุมปริมาณออกสูตลาด ดานกฎหมาย และ
การเมืองพบวาเปนไดทั้งอุปสรรค และโอกาสตอธุรกิจเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการ
ลงทุน และนโยบายสงเสรมิ การส อกขณะเดียวกนัก็มีการออกกฎหมายควบคุมอุตสาหกรรม
การผลิต ทําใหตนทุนการ ผลิตสูงกฎหมายการคุมครองผูบริโภคก็ทาํใหมีการกําหนดมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นดานปจจัย กายภาพพบวาสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบตอการเจริญเตบิโตของไกเน้ือ 
การเกิดโรคระบาด นตางประเทศในชวงเทศกาลตางๆ มีผลตอปริมาณการจับจายซื้อไกเน้ือ
เพ่ือใชใน พิธีการเ นไหวและการงดทานเนื้อสัตวในเทศกาลกินเจผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ภายใน อุ สาหกรรมไกเน้ือ มี 3 ปจจัยหลักคือ การผลิต การบริโภค และการคา พบวา 
อุตสาหกรรมนี้ไมสามารถกําหนดการผลิตใหพอดีกับความตองการของผูบริโภคได เน่ืองจาก
ผูคารายใหญไมสามารถควบคุมตลาดได มีผ

งขันอย

 เนนการกําหนดลูกคา
เปาหมา

ช

ูคารายยอยเกิดใหมอยู ตลอดเวลาราคาที่ผันแปร
บอยเปนปจจัยหลักที่ทําใหมีการแขงขันที่รุนแรงและคมุไดยาก ขนาดตลาดการบริโภคไม
แนนอนทําใหการวางแผนการตลาดเปนไปไดยาก ดานการแข างรุนแรงทั้งตลาดภายใน
และตางประเทศกลุมทํารายใหญจะมีความไดเปรียบ ในการแขงขันมากกวากลุมผูคารายเล็ก 
ประกอบดวยดานเงินทุนหมุนเวียน ดานการทําตลาดครบวงจร และดานระบบการจัดการที่ดีกวา 
นอกจากนี้ สินคาที่ทดแทนเนื้อไก ไดใกลเคียงที่สุด คือเน้ือหมูและเนื้อวัวเปนปจจัยสําคัญตอ
การเลือกสินคาของผูบริโภค สวนของผูผลิตวัตถุดิบจะมีอํานาจการตอรองเม่ือเกิดภาวะความ
ตองการของการบริโภคสูงและกรณีที่สินคาขาดแคลน ดานภายในองคกรของ KLP มีการ
บริหารงาน แบบครอบครัวเปนรูปแบบเกาๆ ไมมีรูปแบบการจัดการ  

จากการศึกษาสรุปไดวา บริษัทนี้ควรใชกลยุทธขอบเขต
ยที่ชัดเจน สรางพันธมิตรกับคูแขง (Strategic Alliance) เพ่ือลดแรงกดดันจากการ

แขงขัน การกําหนด เปาหมายธุรกิจที่ชัดเจน (Target Market) จะ วยใหองคกรขับเคลื่อนไป
อยางมี ประสิทธิภาพและเขมแข็งในการแขงขันการปรับโครงสรางองคการที่เนนประสิทธิภาพ 
การจัดการใหมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขง รวมไปถึงการขยายขอบขายธุรกิจในระดับ แนวราบ 
(Horizontal Diversification) เพ่ือเสริมจุดแข็งและการสรางรายไดชดเชย ตนทุนที่สูงขึ้น  
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วันทณา เพ่ิมบุญมา (2548) ไดทําการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธและแนวทางการใช
กลยุทธ เพ่ือการเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ บริษัท ดวงธรรม การกอสราง จํากัด เปน
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ตามกรอบของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ ของธุรกิจรับเหมากอสรางในเขตจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการ
เก็บรวบรวมขอมูล ทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ภาวการณของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและธุรกิจ
กอสรางทั้งในภาพรวมของประเทศไทยและเขตจังหวัดเชียงใหม ในชวงป พุทธศักราช 2546-
2549 เพ่ือกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อการเติบโตอยางตอเน่ืองในธุรกิจรับเหมากอสรางอัน
นํามาซึ่งความม่ันคงใหกับ องคกร และนําเสนอโดยการพรรณนา (Descriptive) วัตถุประสงค  
1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของบริษัท ดวงธรรม การกอสรางจํากัดซึ่ง
ประกอบดวย กระบวนการศึกษาปญหาและวิเคราะหเชิงกลยุทธ รวมทั้งนํากลยุทธมาปฏิบัติและ
ควบคุม 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการใชกลยุทธเพ่ือการเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัท 
ดวงธรรม การกอสราง จํากัด  

จากการศึกษาพบวา กลยุทธที่เหมาะสม คือ กลยุทธการเจริญเติบโตโดยมุงเชี่ยวชาญ
เฉพาะธุรกิจรับสรางบาน เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาดยอย (Niche 
Marketing) ที่ผูบริโภคที่มุงเนนบานคุณภาพ สามารถมีสวนรวมในการออกแบบและปลูกบาน
เอง โดยใชกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสวนประสมการ ตลาดของธุรกิจบริการ สรางความแตกตาง
ในตลาดธุรกิจรับสรางบานในจังหวัดเชียงใหม โดยการนําเทคโนโลยีใหมและแนวคิดใหมในการ
กอสรางบานประหยัดพลังงาน   
 

วารุณี ผณินทรารักษ  (2548)  ไดทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธเพ่ือความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (X86 Brand) ของบริษัทฮิวเลตต-แพค
การด (ประเทศไทย) จํากัด จากปญหาเรื่องราคาของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็กไม
สามารถจะแขงขันกับคูแขงรายหลักได ทําใหเกิดผลกระทบตอความเปนผูนําตลาดของบริษัท 
เน่ืองจากสวนแบงตลาดนอยลง ผลตอเน่ืองก็ทําใหรายไดลดลงตามไปดวย ซ่ึงอาจสงผล
ทางออมตอภาพลักษณของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็กในสายตาของลูกคาดวย จึงเกิด
ใหมีการศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือศึกษา ”แนวทางในการพัฒนากลยุทธเพ่ือความไดเปรียบทางการ
แขงขันของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (X86 Brand)” ของบริษัทฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศ
ไทย) จํากัด” โดยทําการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
ขอมูลทางการขาย รายได ตลอดจนสวนแบงตลาดที่มาจากฝายผลิตภัณฑและฝายขาย 
ตลอดจนทําการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ คือผูจัดการผลิตภัณฑและลูกคา เพ่ือทราบนโยบาย 
วัตถุประสงค กลยุทธทางการตลาด และความคิดเห็นที่มีตอสินคาของเอชพี และวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณนาโดยใชเครื่องมือทางการตลาดเพื่อชวยในการวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
นํามาพัฒนากลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค
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ดังน้ี 1) ศึกษาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ขนาดเล็ก 2) วิเคราะหสภาพธุรกิจของเอชพี และคูแขงขันเพ่ือนํามาศึกษาหาความไดเปรียบ
ทางการแขงขันและ 3) คนหากลยุทธมาใชในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความไดเปรียบทางการ
แขงขัน ผลการวิจัยพบวา จากปญหาของเอชพีที่กลยุทธราคาของเครื่องแมขายขนาดเล็กไม
สามารถจะแขงขันกับคูแขงขันอยางไอบีเอ็ม และเดลได ซ่ึงทั้ง2 บริษัทไดใชสงครามราคาทาชิง
กับผูนําตลาดอยางเอชพี ทําใหเอชพีตองคนหากลยุทธเพ่ือปกปองตลาด โดยทําการวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคขางตนโดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด หรือความรูตางๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพ่ือคนหากลยุทธ  

ผลการศึกษาพบวาตลาดของอุตสาหกรรมนี้ยังมีการเติบโตไดทําใหเอชพี ไอบีเอ็ม และ
เดล ตองการสวนครองตลาด โดยเอชพีคนหาทางเลือกสองทาง ใชกลยุทธสรางความแตกตาง 
และใชกลยุทธเปนผูนําดานตนทุน โดยเอชพีทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่หน่ึงคือกลยุทธ
สรางความแตกตาง เพราะกลยุทธสรางความแตกตางสามารถสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑได 
และทําใหเกิดความจงรักภักดีตอตรายี่หออีกดวย 

 
อุไรวรรณ ขันติศิริ (2548)  ไดทําการศึกษากลยุทธเพ่ือการแกไขปญหาการลดลงของ

กําไร : กรณีศึกษาบริษัทคอมมูนิเคชั่น จํากัด 
ผลการศึกษาพบวา การลดลงของกําไรเกิดจากการที่ยอดขายของบริษัทลดลงและ

คาใชจายที่สูงขึ้น ดังน้ันบริษัทจึงหาแนวทางในการแกไขโดยไดกําหนดกลยุทธเพ่ือใหเปนไป
ตามเปาหมายดังตอไปน้ี 
      1. กลยุทธการเติมโต (Growth Strategy) 

      1.1 การรักษาฐานลูกคาเกา โดยใช กลยุทธการบรหิารจัดการลูกคาสัมพันธ
เสนอบริการใหมๆ ที่สามารถทําใหลกูคาเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลกูคาของลูกคา
พรอมทั้งนําเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาชวยในการติดตอสื่อสารใหสามารถเขาถึงขอมูลได 
       1.2 การเพิ่มลูกคาใหม โดยกําหนดเปน กลยุทธ "คอม วัน" เนนใหความสําคัญ
สูลูกคา มีการแตงตั้งตวัแทนในการรับผิดชอบลูกคาแตละรายอยางชัดเจน พรอมทั้งมีการตั้ง
ทีมงานขายขามกลุมธุรกิจดวยเพื่อใหสามารถเสนอบรกิารแบบครบวงจร 
       1.3 การลดคาใชจาย โดยกําหนดกลยุทธโครงการ Top+ ใหกลุมธรุกิจทั้งหมด 
ปฏิบัตติามภายใตโครงการนี้ 
      2. กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies) 

2.1 การจําหนายกิจการที่มีปญหา เพ่ือทําใหผลประกอบการโดยรวมของทั้ง
กิจการดีขึ้น และสงผลถึงฐานะทางการเงินที่ม่ันคงมากขึ้นดวย 

2.2 การพัฒนาหนวยธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยใชจุดแข็งของกิจการ อาจจะมี  
การแยกหนวยธุรกิจดังกลาว (spin-off) เปนอีกบริษัทหนึ่งออกไปดําเนินการอยางเปนอิสระ 
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       2.3  การหาพันธมิตรธุรกิจ เขามาเสริมการดําเนินงานไดอยางสะดวกมากขึ้น 
       2.4  การเขาซื้อกิจการอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกวาและมีเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เขามาอยูในกิจการของตนเพื่อเสริมกับธุรกิจหลักของตนที่ยังมี
ศักยภาพสูงอยู 

2.5 หาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ที่อาจจะเปนดาวรุงของกิจการในอนาคตได
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับทางดานเทคโนโลยีตางๆ ที่คอมมูนิเคชั่นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานอยูแลว 

 จากการดําเนินการตามกลยุทธดังกลาวนาจะทําใหบริษัทสามารถมีกําไรเพิ่มขึ้นได    
ซ่ึงเปนผลดีตอพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด   
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 

 
“การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธของบริษัท  LAI เพ่ือการเติบโตในการทําธุรกิจ”  

ในคร้ังนี้ เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือก การปฏิบัติตามกลยุทธและการ
ควบคุม  จากการศึกษาในครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาทั้งสวนที่เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Study) โดยวิธีการสัมภาษณผูบริหารและลูกคาหลักของบริษัท เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะห 
กําหนดกลยุทธ และนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของบริษัท และขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Study) ที่เกี่ยวของกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เชน สภาวะอุตสาหกรรม และ
สภาพการแขงขันทางการตลาด การจัดจําหนาย โดยรวบรวมขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
สิ่งพิมพ ขาวสารทางอินเตอรเน็ต และ Web site ที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมา
วิเคราะหและประมวลผลเพื่อสรางแนวทางในการแกไขปญหาในเชิงกลยุทธและตัดสินใจเลือก
แนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหขอมูล 
  3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) 
  3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) 
  3.1.3 การสรุปและประมวลผลขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 3.2 การกําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหา 
 3.3 การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา 
 
3.1 การวิเคราะหขอมูล 

3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) 
การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเพ่ือประกอบการศึกษา โดยการเก็บขอมูลภายในบริษัท 

LAI จํากัด และขอมูลภายนอกที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดังนี้ 
3.1.1.1 การวเิคราะหเชิงกลยุทธ Strategic Analysis 
3.1.1.2 การวเิคราะห Five Force’s Analysis 
3.1.1.3 การวเิคราะห SWOT Analysis 
3.1.1.4 การวิเคราะหคูแขง
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3.1.1.1 การวเิคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ  คือ การเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลตางๆ จากตํารา 

เอกสาร หนังสือพิมพ เวบไซต และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวทําการวิเคราะห ไดดังน้ี 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยทั่วไป (External Environ- 
mental  Analysis) 

เปนการวิเคราะหเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคจากปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ (Economic)     สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม  (Social 
and Culture) สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) และ
สภาพแวดลอมทางเทคโนโลย ี(Technology)  

• สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic) 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คาดการณภาวะ
เศรษฐกิจไทยในป   2551 วามีแนวโนมในการปรับตวัดีขึ้น    จากสถานการณการเมืองใน
ประเทศไทยที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากการเลอืกตั้ง ซึ่งจะสงผลใหความเชื่อม่ันของ
ผูบริโภคและผูประกอบการกลับฟนตัวขึน้มาอีกครั้ง แตยังมีปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน ระดับราคา
น้ํามัน ปญหาสินเชื่อคุณภาพต่ําของสหรัฐฯ การออนตัวของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ การแข็งคา
ขึ้นของคาเงินบาท และสถานการณความไมสงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จากการ
คาดการณภาวะเศรษฐกิจป 2551 มีทั้งปจจัยบวกและลบดังนี้  

ปจจัยบวก
1. การมีรัฐบาลใหมจากการเลือกตั้งที่ผานมาเม่ือวันที่  23 ธันวาคม 2550 

นาจะสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคและผูประกอบการในประเทศ 
2. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและปริมาณการคาของโลกในป 2551 ที่จะขยายตัว

ประมาณ 4.8% และ 6.7% ตามลําดับ เทียบกับระดับ 5.2% และ 6.6 % ในป 2550 
3. ภาวะอัตราดอกเบี้ยโลกมีแนวโนมปรับตวัลดลงอยางนอย 0.5% ซึ่งจะทําให

แนวโนมของอัตราดอกเบี้ยโลกทรงตวัอยูในระดับต่ํา ทําใหนโยบายการเงินแบบผอนคลายของ
ประเทศไทยที่ใหอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับต่ํา สามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองในชวง
ครึ่งแรกของป 2551  

4. การใชงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลไทยในวงเงิน 1.66 ลานลานบาท ซึ่ง
ขาดดุลงบประมาณจํานวน 1.65 แสนลานบาท โดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญจะเปนปจจัย
กระตุนกิจกรรมทางเศรษญกิจและสรางเงินหมุนเวียนใหกับระบบเศรษฐกิจไทย 
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ปจจัยลบ
1. ราคาน้ํามันในป 2551 เชน ราคาน้ํามันดิบโดยเฉลี่ย คาดวาจะทรงตัวอยูใน

ระดับ 65-70 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล อยูในระดับใกลเคียงกับป 2550 ที่ระดับราคาน้ํามันอยู
ที่ระดับ 63-67 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ซึ่งสงผลใหราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศทรงตัว
ใกลเคยีงกับป 2550  ซึ่งคาดวาน้ํามันดีเซลจะทรงตวัอยูที่ระดับ 24 - 28 บาทตอลิตร และราคา
น้ํามันเบนซินจะทรงตัวอยูในระดับ 26 - 30 บาทตอลติร จะสงผลกระทบตอตนทนุการผลิตและ
ราคาสินคาทีก่ําลังจะปรับราคาขึ้น 

2. คาของเงินบาทคาดวาจะแข็งคาขึ้นตามเงินสกุลเอเชีย สงผลใหคาเงินบาท
นาจะเคลื่อนไหวในชวง 32.50-33.50 บาทตอดอลลารในชวงครึ่งแรกของปและมีการเคลื่อนไหว
ในชวง 32.00-33.00 บาทตอดอลลาร ชวงคร่ึงหลังของป ซึ่งจะสงผลกระทบลบตอการสงออก
ของประเทศไทย 

3. ปญหาสินเชื่อคุณภาพต่ําของสหรัฐฯ อาจสงผลกระทบตออัตราการขยายตวั
ของเศรษฐกิจโลกใหต่ํากวาที่คาดการณไว 

4. ความไมแนนอนทางการเมืองระหวางประเทศและการกอการราย อาจสงผล
กระทบตอการขยายตวัทางเศรษฐกิจโลกและระดับราคาน้ํามันโลก 

 

ในดานภาวะอัตราเงินเฟอ คาดวาในป 2551 อัตราเงินเฟอจะมีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้นตามราคาสินคาที่คาดวาจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามตนทุนการผลิตและกําลังซ้ือที่มีแนวโนม
สูงขึ้นในปหนา โดยอัตราเงินเฟออยูในระดับ 2.8 - 3.3% 

จากปจจัยบวกและปจจัยลบของเศรษฐกิจสามารถสรุปโดยรวมไดวา คาเงิน
บาทที่แข็งคาขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สงผลกระทบทําใหสินคาสงออกตองชะลอตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการขาดความเชื่อม่ันของผูบริโภคและผูประกอบการสงผล
ใหกําลังซื้อชะลอตัวลง นอกจากนี้หลังจากการเลือกตั้งแลวเสร็จ โครงการลงทุนขนาดใหญของ
ภาครัฐบาลก็นาจะมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหภาวะเศรษฐกิจในแต
ละภูมิภาคมีความตื่นตัวมากขึ้น   

• สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
   จากรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบันที่ตองแขงขันกันดวยเวลา การดําเนิน
ธุรกิจที่ไรพรมแดน ราคาน้ํามันที่ผันผวน คาเงินบาทที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  ทําให
ภาวะคาครองชีพสูง ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยลดคาใชจายในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สวนการใชจายสําหรับการบริโภคนั้น ผูบริโภคจะจับจายใชสอยมากในชวง
เทศกาล สวนการบริโภคไกนั้น จะเห็นวาในชวงเทศกาลตรุษจีน ไกจะเปนที่ตองการของตลาด
มากและมีราคาสูงขึ้น เน่ืองจากไกเปนสิ่งสําคัญในการประกอบพิธีเซนไหว   
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• สภาพแวดลอมดานกฎหมายและการเมือง (Political and Legal) 
1. รัฐบาลใหความเห็นชอบกับรางยุทธศาสตรไขไก พ.ศ. 2551-2555 ของกรม

ปศุสัตว โดยมีแผนการรณรงคเพ่ิมการบริโภคของคนไทยจาก 150 ฟองเปน 200 ฟอง/คน/ป 
ภายในป 2555  

2. รัฐบาลใหการสนับสนุนเงินจํานวน 5,000 ลานบาท จากธนาคารแหงประเทศ
ไทย เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมของประเทศไทย ภายใตภาวะที่มีการแขงขัน
สูง และตองเผชิญกับปญหาคาเงินบาทแข็งคาขึ้น เพ่ือสงเสริมให SMEs ปรับตัวใหสอดรับกับ
สภาวะการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะสงเสริมผูประกอบการ SMEs ดานองค
ความรูเพ่ือการรองรับการแขงขัน ตลอดจนความรูดานการจัดการตนทุน การจัดการสินคาคง
คลัง ระบบโลจิสติกส เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน สงเสริมให SMEs พัฒนาสินคาและการ
บริการของตน ดวยการอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3. ขอตกลงเขตการคาเสร ี หรือ F.T.A. ระหวางประเทศไทยและญี่ปุนในการ
เปนหุนสวนเศรษฐกิจญ่ีปุน-ไทย (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement - 
JTEPA) โดยตามขอตกลงญี่ปุนจะลดภาษีนําเขาไกแปรรูปจากไทยจาก 6% ลงเหลือ 3% 
ภายใน 5 ป มีผลบังคบัใชตัง้แตเดือนตุลาคม 2550  

4. สหภาพยุโรปและประเทศไทยไดบรรลุการชดเชยโควตาไกหมักเกลือ และไก
แปรรูป โดยมีการกําหนดโควตานําเขาในกลุมประเทศ EU สําหรับไกหมักเกลือจํานวน 92,610 
ตัน ใหแกประเทศไทยในอัตราภาษี 15.4% สวนปริมาณการนําเขานอกโควตาจะตองเสียภาษีใน
อัตรา 1,300 ยูโร/ตัน สําหรับโควตาไกแปรรูปไดรับจัดสรรในจํานวน 160,033 ตัน ที่อัตราภาษี 
8% สวนการนําเขานอกโควตาตองเสียภาษีในอัตรา 1,024 ยูโร/ตัน  

5. การระบาดของไขหวัดนกที่เขามาในประเทศไทย ตั้งแตป 2547 นั้น ทําให
การสงออกไกประสบปญหา สงผลใหผูผลิตสินคาและบริการมีการเติบโตที่ชะลอตัว รัฐบาลจึงให
ความสําคัญกับการแกไขปญหาโรคไขหวัดนก โดยเนนความปลอดภัยของประชาชนเปนหลัก
ควบคูไปกับการควบคุมโรคไขหวัดนกในสัตวปกไมใหเกิดการระบาดที่จะกระทบและเกิดปญหา
ดานเศรษฐกิจและสังคม และใหผูบริหารจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาโรคไขหวัดนก 

 6. การตองเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NTBs) ของ
ประเทศคูคาที่มีออกมาเปนระยะ 

• สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี  (Technology)  
การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมตูฟกไขมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยู

เสมอ นวัตกรรมลาสุดของการฟกไข  คือ ตูฟกไข Micro Climer เปนนวัตกรรมที่เปน
แนวความคิดใหมลาสุดที่ไดรับสิทธิบัตรทั่วโลก ตูฟกไข Micro Climer นี้ชวยสราง
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สภาพแวดลอมในการฟกไขของตัวออนไดอยางสมบูรณที่สุด ดวยการทํางานของ Radiator 6 
ตัวที่แยกเปนอิสระจากกัน ตูฟกไข Micro Climer จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิในแตละตัว จึงสามารถ
ควบคุมสภาพอากาศแยกเปนอิสระจากกัน ทําใหการควบคุมทําไดละเอียดตรงกับสภาพความ
เปนจริงในแตละตู สวนในเร่ืองของเครื่องควบคุมการทํางานแบบใหมเปนแบบระบบสัมผัสสี
ตางๆ แสดงตัวเลือกการทํางานในตูฟกทั้งหมดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการ
ทํางานจากแผงคียบอรดของเครื่องคอมพิวเตอรแทนระบบสัมผัส โดยการเชื่อมโยงขอมูลผาน
ทางรังสีอินฟาเรดหรือทําการควบคุมจากคอมพิวเตอรกลางเพื่อสงคําสั่งไปที่ระบบสัมผัส ทําให
การจัดการขอมูลทําไดงายและมีความถูกตองแมนยํา 

 

3.1.1.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน  โดยแบบจําลอง
แรงผลักดันหาประการ (Five Forces Model) 

1.  อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหม (Threat of new entrants) 

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมที่ถือวามีภาวะการแขงขัน
คอนขางสูง ถึงแมจะมีผูผลิตรายใหญอยูเพียงไมกี่ราย การจะเขามาประกอบธุรกิจประเภทนี้
คอนขางยาก สําหรับผูประกอบการรายใหม เน่ืองจาก 

 1)  ตราสินคาของผูนําตลาดมีความแข็งแกรง 
 2)  เปนอุตสาหกรรมที่ตองมีการพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเน่ือง 
 3)  ตองใชเงินลงทุนสูงมากในการทําวิจัยและพัฒนา 

4)  มีตนทุนทีเ่กิดจากการที่ลูกคาเปลี่ยนแปลงผูขายวตัถุดิบจากรายหนึ่งไป 
เปนอีกรายหนึ่ง 

5)  มีตนทุนทีเ่กิดจากการจัดสงสินคาและบริการไมตรงตามตางรางนัดหมาย  
6)  การแขงขนัในตลาดคอนขางสูง และการเปนผูนําตลาดตองใชเวลาในการ 

สรางสรรคสินคาและบริการใหมีความใหมีความไดเปรยีบ จึงจะสามารถแขงขันได  
7) ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับตางๆ  

และขอมูลความปลอดภัยของสินคาและบริการ  

2. อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining power of buyers) 

ลูกคามีอํานาจในการตอรองสูง เน่ืองจากสามารถเลือกพิจารณาจากคุณสมบัติ
และราคา สามารถเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของผูผลิตรายอื่นไดโดยงาย ความตองการของสินคา
ในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในทุกๆ ดาน ลูกคาจึงมีอํานาจในการตัดสินใจและพิจารณาการซื้อ
จาก 
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1)  การสั่งซ้ือในปริมาณที่มาก   
2) ตองเปนผูนําในตลาดอตุสาหกรรม เน่ืองจากลูกคาจะเชื่อถือในบริษัทตองมี

ความมั่นคง เพราะลูกคาตองการใหธุรกิจมีความเสี่ยงนอยที่สุด ดังนั้นเวลาที่จะซ้ือสินคาตองดู
วาการลงทุนในปจจุบันและอนาคตตองปลอดภัย ตองแนใจวาบรษิทัผูผลติตองมีความมั่นคงและ
สามารถใหบรกิารได  

3) การเตบิโตของบริษัทผูคา ผลิตภัณฑ และบรกิาร คือลูกคาตองการบริษัทที่
เขาใจในความตองการของธุรกิจของลูกคา และสามารถใหบริการไดอยางครบวงจร 

4)  ตองเปนบริษัทที่ใหผลตอบแทนดานการลงทุนทางเทคโนโลยีอยางคุมคา  
เพราะเมื่อลูกคาไดซื้อสินคาและบริการไปแลว จะถือวาการลงทุนที่คุมคานั้น สินคาและบริการที่
ลงทุนไปตองสามารถใชงานและใหประโยชนสูงสุดกับลูกคาไดในอนาคต  

5)  ลูกคาสวนใหญมักจะเลือกสินคาและบริการที่มีราคาถูก 

3. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining power of 
suppliers) 

ผูขายปจจัยการผลิตมีอํานาจการตอรองสูงมาก เน่ืองจากวัตถุดิบไมมีการผลิต
ในประเทศไทย ตองนําเขามาจากตางประเทศเทานั้น โดยเฉพาะนําเขามาจากประเทศจีน 
เน่ืองจากมีโรงงานผลิตปจจัยการผลิตตูฟกไข ผูขายปจจัยการผลิตจึงมีอํานาจในการตอรอง 
ดังนี้  

1)  มีผูขายปจจัยการผลิตในประเทศไทยจํานวนนอยราย  
2)  ผูผลิตไมสามารถหาสินคาอ่ืนมาทดแทนได 
3)  ผูผลิตใหความสําคัญกับผลิตภัณฑหรือบริการจากผูขายปจจัยการผลิตมาก 
4)  ผูซื้อไมไดใหความสําคัญกับกลุมผูขายปจจัยการผลิต  
5)  ผูขายปจจัยการผลิตมีความแตกตางกันอยางมาก 
6)  ผูซื้อมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น  

4.  อุปสรรคจากผลิตภัณฑที่ทดแทน (Threat of substitute products) 

   ตูฟกไขและตูเกิด เปนสินคาที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ไมสามารถหาสินคาอ่ืนเขา
มาทดแทนได   

 

   5. การแขงขันระหวางธุรกิจเดิม (Rivalry among existing firms) 

อุตสาหกรรมจํานวนมาก จะมีการแขงขันดานราคา ดานความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ และดานนวัตกรรมของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมตูฟกไขก็ไมแตกตางจาก
อุตสาหกรรมจํานวนมาก  ซึ่งการแขงขันน้ันจะสงผล ในดานตางๆ ตอไปน้ี  
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1) การแขงขันในการผลิตตูฟกไข ตูเกิด รวมถึงอุปกรณซอมบํารุง มีการแขงขัน
ที่เทาเทียมกันและรุนแรงในอุตสาหกรรม 

2) การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมตูฟกไข ตูเกิด รวมถึงอุปกรณซอมบํารุง
ลดลง ไมวาจะดวย ราคาน้ํามัน คาเงินบาทที่แข็งขึ้น ตลอดจนการระบาดของไขหวัดนก  

3) มีตนทุนในการเก็บรักษาปจจัยการผลิตสูง เพ่ือรักษาความสม่ําเสมอของ
คุณภาพ  

4) สินคาและบริการของอุตสาหกรรมขาดการสรางความแตกตาง  

5) ในอุตสาหกรรม มีคูแขงซ่ึงมีกลยุทธที่หลากหลาย  

6) กลุมลูกคาที่ไมคํานึงถึงตราสินคามากนัก หากไดคุณภาพตามที่ตองการจะ
ตัดสินใจซื้อจากราคาเปนหลัก 

7) กลุมลูกคาที่เนนดานเทคโนโลยีการผลิตและความมากกวาดานราคาจะให
ความสําคัญกับตราสินคามากกวา 

 

ตารางที ่3.1 สรุปผลกระทบจากแรงผลกัดันหาประการ 
แรงผลักดันหาประการ ผลกระทบ 

1. อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหม ต่ํา 
2. อํานาจการตอรองของผูซื้อ สูง 
3. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต สูง 
4. อุปสรรคจากผลิตภัณฑทีท่ดแทน ต่ํา 
5. การแขงขันระหวางธุรกิจเดิม สูง 
 
 

3.1.1.3 การวเิคราะห SWOT (SWOT Analysis)  
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ (Analyze internal 
and external environment) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมขององคการทั้งสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก โดยสํารวจทรัพยากรภายในและความสามารถขององคการ 
เพ่ือกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน พรอมทั้งคนหาโอกาส อุปสรรคจาก
การปฎิบัตงานขององคการจากสภาพแวดลอมภายนอก ดังนี้  
  จุดแข็ง (Strengths) 
  1. บริษัทมีความเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ ติดตั้ง ตูฟกไขและตูเกิด  

2. ไดรับการสนับสนุนวตัถุดิบจากผูจัดหาปจจัยการผลิต ทําใหสามารถจัดหา
สินคาใหกับลกูคาไดตลอดเวลา   
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3. มีบริการหลากหลายครบวงจร (ติดตัง้ ซอมบํารุงและใหคําแนะนาํปรึกษา) 
4. วิศวกรและทีมชางมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ 
5. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 
จุดออน (Weaknesses) 
1. มีเงินทุนไมเพียงพอในการขยายกิจการ   เนื่องจากเปนกิจการเจาของ       

คนเดียว 
2. แผนการตลาดไมมีประสิทธิภาพ 
3. ตนทุนดานนําเขาวตัถุดิบสูงขึ้นตามความผันผวนของราคาน้ํามัน  
4. ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 
โอกาส (Opportunities) 
1. การสงเสริมจากภาครัฐในการทําธุรกิจขนาดยอม 
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กําลังฟนตัว 
3. ประเทศญี่ปุนยกเวนภาษีนําเขาไกแปรรูป จากการตกลงการเปนหุนสวน

เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) 
4. ประเทศไทยไดรับระบบโควตาภาษีการนําเขาสินคาไกเขาประเทศอียู 
5. เทคโนโลยีการผลิตที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถนํามาประยุกตใน

การดําเนินธุรกิจ 
6. ลูกคามีความตองการสินคาและบริการ ที่มีความหลากหลาย  
7. การเปดเขตการคาเสรีกับประเทศจีนทําใหราคาสินคาลดลงในอนาคต 

  อุปสรรค (Threats)  
1. ราคาน้ํามันที่สูงมีผลตอราคาตนทุนการดําเนินงานตางๆ สูงมากขึ้น 
2. สถานการณทางการเมืองและความไมสงบในประเทศ 
3. การระบาดของไขหวัดนก สงผลกระทบตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
4. การแขงขันสูง คูแขงมีศักยภาพทางการแขงขัน 
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ตารางที่  3.2 สรุปและประมวลผลภายในและภายนอกบริษัท (SWOT Analysis) 
การสรุปและประมวลผลภายในบริษัท 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. บริษัทมีความเชี่ยวชาญในดานการ 
    ออกแบบ ติดตั้ง ตูฟกไขและตูเกิด 

1. มีเงินทุนไมเพียงพอในการขยายกิจการ    

2. ไดรับการสนับสนุนวตัถุดิบจากผูจัดหา 
    ปจจัยการผลิต  

2. แผนการตลาดไมมีประสิทธิภาพ 
 

3. มีบริการหลากหลายครบวงจร  3. ตนทุนในการจัดสงวัตถุดิบสูงขึ้นตามความ 
    ผันผวนของราคาน้ํามัน  

4. วิศวกรและทีมชางมีประสบการณและมี 
   ความเชี่ยวชาญ 

4. ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร 
    จัดการ 

5. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง  
การสรุปและประมวลผลภายนอกบริษัท 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การสงเสริมจากภาครัฐในการทําธุรกิจ 
    ขนาดยอม 

1. ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมีผลตอตนทุนในการ       
    ดําเนินงานตางๆ สูงมากขึ้น 

2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กําลัง 
    ฟนตัว 

2. สถานการณทางการเมืองและความไมสงบ 
    ในประเทศ 

3. ประเทศญี่ปุนยกเวนภาษีนําเขาไกแปรรูป 
    จากการตกลงการเปนหุนสวนเศรษฐกิจ 
    ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) 

3. การระบาดของไขหวัดนก สงผลกระทบตอ 
    การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศ 

4. ประเทศไทยไดรับระบบโควตาภาษีการ 
    นําเขาสินคาไกเขาประเทศอีย ู

4. การแขงขันสูง คูแขงมีศักยภาพทางการ 
    แขงขัน 

5. เทคโนโลยกีารผลิตที่มีการพัฒนาอยาง 
    ตอเน่ือง สามารถนํามาประยุกตในการ 
    ดําเนินธุรกิจ 

 

6. ลูกคามีความตองการสินคาและบริการ ที่มี 
    ความหลากหลาย  

 

7. การเปดเขตการคาเสรีกับประเทศจีนทําให 
    ราคาสินคาลดลงในอนาคต 
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3.1.1.4 การวเิคราะหคูแขง (Competitors Analysis) 
การวิเคราะหคูแขงขันหลักของบริษัท LAI จํากัด มี 3 บริษัทใหญ คือ บริษัท

เกษตรภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด บริษัทเดลตาเวต จํากัด และ บริษทัสยามอินคูเบเตอร ซิสเตม็ 
จํากัด ดังนี้  
  1. บริษัท เกษตรภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด  

ประวัติและความเปนมา : เปนบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑฯ เร่ิมดําเนิน
กิจการเมื่อป 2508 จนมาถึงปจจุบันรวมระยะเวลา 42 ป โดยมีโรงงานและสํานักงานใหญอยูที่ 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และสํานักงานแหงที่สอง คือ บริษัท เค.เอส.พี 
อุปกรณ จํากัด อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สินคา : ผลิตสินคาเกี่ยวกับอุปกรณการเลี้ยงสัตวแบบครบวงจร เชน ไก สุกร 
สัตวน้ํา สําหรับอุปกรณการเลี้ยงไกไขนั้นมีสินคาใหเลือกหลากหลาย และมีโรงเรือนอีแวป
สําหรับไก ระบบฟดคาร ระบบเก็บไขอัตโนมัติ KPI มีชุดลําเลียงไขอัตโนมัติ มีเครื่องคัดขนาดไข
ไกอัตโนมัติ ไดรับ ISO 9001:2000 ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และ ISO 1400 ดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม  

ราคา : การตั้งราคาขายของแตละบริษัทคํานวณมาจากขนาดของตูฟกไข 
วัตถุดิบ คาใชจายในการดําเนินการ เปนผลใหราคาแตละบริษัทแตกตางกัน 

กลุมลูกคา : เปนกลุมลูกคาที่มีกําลังการผลิตสูงทั้งในประเทศและตางประทศ    
โดยดําเนินกลยุทธดานผลิตภัณฑ และการบริการ  

สถานะทางการเงิน : ฐานะทางการเงินอยูในระดับดีและมีความแข็งแกรง  
การวิจัยและพัฒนา : มีแผนกวิจัยและพัฒนา ใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

ในการผลิตสูง  
ตราสินคา : ตราสินคาเปนที่รูจักและมีความแข็งแกรง  
ชองทางการจัดจําหนาย : แบงเปน 2 ชองทาง คือ 1) พนักงานขาย 2) ผาน

ทางเว็บไซดของบริษัท  
ปจจุบัน บริษทั เกษตรภณัฑอุตสาหกรรม จํากัด ยังคงความเปนผูนําในสวน

ของการทํารายไดสูงที่สุด เน่ืองจากใหน้ําหนักในการทําตลาดในสวนของกลุมลูกคาที่กําลังการ
ผลิตสูงทีสุ่ดและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑและปรับปรุง
เครื่องจักรใหทันสมัยและปลอดภัยกับพนักงานอยางตอเน่ือง ทําใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  

 

2. บริษัท เดลตา เวต จํากัด  
ประวัติและความเปนมา : บริษัท เดลตา เวต จํากัด ตั้งอยูที่ แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ดําเนินธุรกิจดานการผลิต นําเขาและจําหนายเครื่องมือและ
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อุปกรณดานปศุสัตวมานานกวา 25 ป ซึ่งบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีสวนรวมในบทบาทอัน
สําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดานการปศุสัตวของประเทศ ตั้งแต
เริ่มตนจนถึงปจจุบัน เปนบริษัทที่จัดจําหนายสินคาหลากหลาย ที่เกี่ยวของกับฟารมปศุสัตว 
โดยมีสินคาใหลูกคาสามารถเลือกซื้อ เพ่ือนําไปใชใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานและเปนไป
ตามจุดประสงคของลูกคาแตละราย ในการที่จะดํารงสถานะของการแขงขันใหอยูในอันดับตนๆ 
นั้น บริษัท เดลตา เวต จํากัด ไดนําเทคโนโลยีใหมๆ และทันสมัยเขามาใชอยูเสมอ 

สินคา : เปนสินคาเกี่ยวกบัอุปกรณการเลี้ยงไกไข มีอุปกรณไกไข Guanqxing 
เครื่องคัดไข Nabel เครื่องคัดไข Moba ตูฟกไข Hatch Tech และ อุปกรณการแปรรูปไข 
Viscon ไวตอบสนองความตองการของลูกคา 

ราคา : การตั้งราคาขายของแตละบริษัทคํานวณมาจากขนาดของตูฟกไข 
วัตถุดิบ และคาใชจายในการดําเนินการ เปนผลใหราคาแตละบริษัทแตกตางกัน 

กลุมลูกคา : จะเนนกลุมลูกคาที่มีกําลังการผลิตสูงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   

สถานะทางการเงิน : ฐานะทางการเงินอยูในระดับดีและมีความแข็งแกรง  
การวิจัยและพัฒนา : ใชเทคโนโลยีใหมและมีความทนัสมัยในการผลิตสูง  
ตราสินคา : ตราสินคาทีเ่ปนที่รูจักแพรหลายและมีความแข็งแกรง  
ชองทางการจัดจําหนาย : แบงเปน 2 ชองทาง คือ 1) พนักงานขาย 2) ผาน

ทางเว็บไซดของบริษัท  
 

3. บริษัทสยามอินคูเบเตอร ซีสเต็ม จํากัด  
ประวตัิและความเปนมา : บริษัทสยามอินคูเบเตอร ซีสเต็ม จํากัด ตั้งอยูที่ 

ถนนรามคําแหง เขตมีนบุร ีกรุงเทพฯ ผลิตและจําหนายเครื่องฟกไขอัตโนมัติ ตราไกดํา ตูฟกไข
และตูเกิด ตูกกลูกสัตว และอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่เกีย่วของ มานานกวา 20 ป  

สินคา  : สินคาและบริการที่โดดเดนของบริษัทสยามฯ คือ 1) ตูฟกไข 
Incubators 2) ตูฟกไขBrooders or Hatcher และ 3) Accessories ซึ่งบริษัทสยามฯ มีสินคา
และบริการหลากหลาย และมีขนาดสินคาใหเลือกตามที่ลูกคาตองการ เหมาะสําหรับการฟกไข
ของสัตวปกทกุประเภท สตัวเลื่อยคลาน และนกทุกชนิด ทุกขนาด เชน ตูฟกไขมีทั้งขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ทีท่างบริษัทสยามไดทําการออกแบบและผลิตและรับประกัน
คุณภาพ ประสิทธิการฟก ตลอดจนอะไหลที่มีครบในการใหบริการ  

ราคา : การตั้งราคาขายของแตละบริษัทคํานวณมาจากขนาดของตูฟกไข      
วัตถุดิบที่ใช  และคาใชจายในการดําเนินการ เปนผลใหราคาแตละบริษัทแตกตางกัน 

กลุมลูกคา : จะเนนกลุมลกูคารายยอยที่มีกําลังการผลิตในระดับปานกลางหรือ
กําลังการผลิตนอย 
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สถานะทางการเงิน : ฐานะทางการเงินอยูในระดับดีและมีความแข็งแกรง  
การวิจัยและพัฒนา : ใชเทคโนโลยีใหมและมีความทนัสมัยในการผลิตสูง  
ตราสินคา : ตราสินคาทีเ่ปนที่รูจักแพรหลายและมีความแข็งแกรง  
ชองทางการจัดจําหนาย : แบงเปน 2 ชองทาง คือ 1) พนักงานขาย 2) ผาน

ทางเว็บไซดของบริษัท  
 

ตารางที่ 3.3 การวิเคราะหคูแขงหลัก 
บริษัท เกษตรภัณฑ

อุตสาหกรรม จํากัด 
เดลตา เวต จํากัด สยามอินคูเบเตอร ซีส

เต็ม จํากัด 
สินคา อุปกรณการเลี้ยงสัตว 

ครบวงจรรวมตูฟกไข 
อุปกรณการเลี้ยงไกไข 

รวมตูฟกไข 
ตูฟกไข 

ราคา ตามขนาดของตูฟกไข 
วัตถุดิบ 

คาใชจายดําเนินการ 

ตามขนาดของตูฟกไข 
วัตถุดิบ 

คาใชจายดําเนินการ 

ตามขนาดของตูฟกไข 
วัตถุดิบ 

คาใชจายดําเนินการ 
กลุมลูกคา ขนาดของธุรกิจมีกําลัง

การผลิตสูง 
ขนาดของธุรกิจมีกําลัง 

การผลิตสูง 
ขนาดของธุรกิจมีกําลัง
การผลิตปานกลางและ

นอย 
สถานะทาง
การเงิน 

อยูในระดับดี อยูในระดับดี อยูในระดับดี 

การวิจัยและ
พัฒนา 

ใชเทคโนโลยใีหมๆ 
และทันสมัยในการผลิต 

ใชเทคโนโลยใีหมๆ 
และทันสมัยในการผลิต 

ใชเทคโนโลยใีหมๆ 
และทันสมัยในการผลิต 

ตราสินคา เปนที่รูจักแพรหลายและ
มีความแข็งแกรง 

เปนที่รูจักแพรหลายและ
มีความแข็งแกรง 

เปนที่รูจักแพรหลายและ
มีความแข็งแกรง 

ชองทางการจัด
จําหนาย 

พนักงานขาย และ 
เวปไซด 

พนักงานขาย และ 
เวปไซด 

พนักงานขาย และ 
เวปไซด 

 
3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) 
การศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมิในการศึกษาครั้งน้ีใชวธิีการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

วิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ในการสัมภาษณจะมีโครงรางของคําถามในการหาคําตอบ 
โดยทําการสัมภาษณผูบริหารและลูกคาหลักของบริษทั LAI จํากัด เพ่ือเปนแนวทางในการ
วิเคราะห กําหนดกลยุทธ และนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของบริษัท โดยมีรายละเอียด
การสัมภาษณใน ภาคผนวก 
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  3.1.2.1 สรุปการสัมภาษณ คุณจรูญ  กองชัยวงศ  กรรมผูจัดการบริษัท 
LAI จํากัด เก่ียวกับแนวโนมในการดําเนินงานของการประกอบธุรกิจ ไดดังน้ี  

1. การสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคาที่มีอยู เพ่ือใหเปนลูกคาตอไปอยาง
ตอเน่ือง สวนผูจัดหาปจจัยการผลิตก็จะรักษาความสัมพันธอันดีที่มีมานานใหแนนแฟนมาก 
ยิ่งขึ้น ความสัมพันธอันดีนี้สามารถพัฒนาใหผูจัดหาปจจัยการผลิตกลายมาเปนหุนสวนของ
บริษัทไดในอนาคต นอกจากนี้ในสวนของพนักงาน บริษัทก็จะสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ทั้ง
การฝกอบรมตางๆ การจัดสวัสดิการเหมาะสม 

2.  การวางแผนจัดระบบการบริหารจัดการใหมีตนทุนต่ํา ทั้งในเรื่องจัดซื้อ
วัตถุดิบ การขนสงสินคาและการใหบริการกับลูกคาในตลาดเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยยังการทําการตลาดกับกลุมลูกคาเปาหมายตลาดเดิม ซึ่งมีกําลังซ้ือและกําลังผลิตตามขนาด
ของการประกอบธุรกิจ จะสงผลใหมียอดสั่งซื้อตูฟกไข ตูเกิด รวมทั้งอุปกรณซอมบํารุงมาก
ยิ่งขึ้น การจัดการภายในบริษัท เชน การรณรงคใหพนักงานชวยกันในเรื่องการประหยัด
พลังงาน   

3. การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย  เพ่ือใหสินคาและบริการสามารถกระจาย
ไปถึงกลุมลูกคาไดอยางทั่วถึง เชน การจัดตั้งศูนยบริการยอยในพื้นที่ ที่มีกลุมลูกคาหนาแนน  
มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก รวดเร็ว เพ่ือไมใหลูกคาเกิดการรอคอย และการสรางพันธมิตรกับ
ลูกคา โดยการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจัดจําหนาย โดยเนนการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง จะสงผล
ใหยอดขายเพิ่ม สวนแบงการตลาดเพิ่ม 

 

3.1.2.2 ปจจยัที่สรางความไดเปรียบและความเสียเปรียบในการแขงขัน
ของบริษัท LAI จํากัด ดังน้ี  

1. ดานการดําเนินงาน 
ขอไดเปรียบ ทางดานการดําเนินงานจากการที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร คุณภาพของการใหบริการสามารถสรางความพึงพอใจได
อยางตอเน่ือง โดยมีผูจําหนายปจจัยการผลิตที่ใหการสนับสนุนจากหลายๆ แหลง เพ่ือจัดหา
วัสดุอุปกรณใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยมีคาใชจายในการจัดซื้อที่มีตนทุนต่ําและ
บริษัท LAI จํากัด มีความสามารถในการจัดหาสินคาใหกับลูกคาไดตลอดเวลาและหลากหลาย 
รวดเร็ว รวมทั้งการใชเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในการใหบริการ 
 ขอเสียเปรียบ ในเรื่องของตนทุนการดําเนินงาน เน่ืองจากวัตถุดิบสวนใหญที่ใช
ในการผลิตนําเขามาจากประเทศจีน ตนทุนในการจัดสงจะสูงขึ้นตามราคาน้ํามันที่ขึ้น และ
จํานวนในการสั่งซ้ือแตละครั้ง เน่ืองจากการสั่งซ้ือวัตถุดิบในแตละครั้งจะสั่งซ้ือตามงานที่รับทํา
ในแตละครั้ง มากนอยไมเทากัน รวมทั้งตองลงทุนในการพัฒนาบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูตลอดเวลา   
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2. ดานองคการและการจัดการ 
  ขอไดเปรียบ จากการที่เปนธุรกิจขนาดยอม มีพนักงานประจําเพียง 7 คน การ
บริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบ และมีการแบงหนาที่ความรับผดิชอบอยางชัดเจน ในการ
บริหารจัดการภายในทุกฝายใชมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการ
จัดการ และการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
  ขอเสียเปรียบ จากประสบการณในการดําเนินกิจการมาเปนระยะเวลาเพียง 7 
ป ทําใหเสียเปรียบคูแขงทีมี่การดําเนินงานมากอนหนาแลวหลายป เพราะในระยะแรกตองใช
เวลาระยะหนึง่ในการเรียนรู และสรางฐานลูกคา นอกจากนั้นยังตองใชเวลาในการปรับตวักับผู
จัดจําหนายจากแหลงอ่ืนๆ  

3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ขอไดเปรียบ เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาดยอม  บุคลากรในบรษิัทจะไดรับการ
สงเสริมในเรื่องของการฝกอบรม เชน การเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การฝกทักษะทางดาน
ชาง การฝกใชเทคโนโลยใีหมๆ และสรางแรงจูงใจใหมีทัศนคติในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งจะสงผล
ดีตอการพัฒนาการออกแบบผลติสินคาและบริการ นอกจากนี้บริษัทยังไดรับการสนับสนุนจากผู
จําหนายปจจัยการผลิตจากประเทศจีน ในการเดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตวตัถุดิบและการ
ผลิตตูฟกไข  ตูเกิด ในประเทศจีน โดยไมเสียคาใชจาย 
  ขอเสียเปรียบ  บุคลากรทีมี่ทักษะ ประสบการณ และความเชีย่วชาญในการ
ปฏิบัติงานมีจํานวนนอย 

4. ดานการตลาด  
ขอไดเปรียบ  การตลาดของบริษัท จากการที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑให

ตรงกับความตองการของลูกคา การใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วและครบวงจร มีการสราง
ความสัมพันธระหวางพนักงานกับลูกคา การมีความใกลชิดกับลูกคา ทําใหเกดิความไววางใจ
จากลูกคาดวยดีตลอดมา  
  ขอเสียเปรียบ เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาดยอม การทําการตลาดมีงบประมาณ
จํานวนจํากัด และทีมงานในการใหการสนับสนุนการตลาดมีไมเพียงพอ ทั้งในเรื่องของความ
จงรักภักดีตอตราสินคาของลูกคา และสวนใหญผูบริหารจะเปนผูที่ทําการตลาดดวยตนเอง 

5. ดานการบริหารการเงิน 
  ขอไดเปรียบ ทางดานการบริหารการเงิน บริหารงานดวยตนทุนต่ํา จากการที่
ไดรับการสนับสนุนจากผูจําหนายปจจัยการผลิตในเรื่องของวัตถุดิบที่มีตนทุนต่ํา    ทั้งทางดาน
สินเชื่อในการซื้อสินคา การศึกษาดูงานของบุคลากร  
  ขอเสียเปรียบ เน่ืองจากเปนธุรกิจเจาของเดียว เงินลงทุนจึงมีจํานวนจํากัด และ
สภาพคลองในชวงแรกของการเปดดําเนินงาน เน่ืองจากตองลงทุนสูงในดานตางๆ  
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3.1.2.3 สรุปการสัมภาษณลูกคาหลักของบริษัท LAI จํากัด ไดดังน้ี  
1. ในดานสินคาและบริการ    ลูกคามีความพึงพอใจตอสินคาและบริการที่ไดรับ  

โดยมีความตองการใหทางบริษัท  ออกแบบและผลิตสินคาที่มีความหลากหลายในเรื่องของ
ขนาด มีความประหยัดในเรือ่งของพลังงาน และสามารถนําไปประยกุตกับสตัวปกชนิดอ่ืนได 

2. ในดานราคา ลูกคามีความออนไหว ตองการราคาที่สามารถตกลงและ
ยืดหยุนกันได มีความเหมาะสมทั้งในดานคุณภาพ ขนาดของผลิตภัณฑ และบริการที่ไดรับ 

3. ในดานการสงเสริมการขาย ลูกคามีความพอใจที่บริษัทใหทดลองการใชงาน
ผลิตภัณฑกอน และมีบริการหลังการขายที่ไดรับการดูแลเอาใจใสพรอมการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับอุปกรณที่เกี่ยวของ จากทีมงานชางที่มีประสบการณดวยดีตลอดมา 
 

3.2 การกําหนดแนวทางเลือกในการแกปญหา 
 3.2.1 การวิเคราะห IE Matrix  

การวิเคราะหกลยุทธดวยแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน - การประเมินปจจัย
ภายนอก (Internal External (IE) matrix) โดยนําปจจัยภายใน คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ของบริษัทมาใหน้ําหนัก ทําการประเมิน และคํานวณเปนคะแนนถวงน้ําหนัก ดังตาราง
ที่ 3.4 และ ตารางที่ 3.5 แลวนําไปสรุปผลการวิเคราะหในตารางที่ 3.6 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.4 การวิเคราะหแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation  
                 (IFE) matrix) 

ปจจัยภายในที่สําคัญ นํ้าหนัก การประเมิน คะแนนถวงน้ําหนัก 
(Critical internal factor) (Weight) (Rating) (Weighted score) 

(1) (2) (3) (4) 
จุดแข็ง (Strengths)       

1. ความเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ  
    ติดตั้ง ตูฟกไขและตูเกิด  

0.20 4 0.80 

2. การสนับสนุนวัตถุดิบจากผูจัดหาปจจัย 
    การผลิต  

0.15 4 0.60 

3. มีบริการหลากหลายครบวงจร 0.05 3 0.15 
4. วิศกรและทีมชางมีประสบการณและมี 
    ความเชี่ยวชาญ  

0.05 3 0.15 

5. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยาง 
    ตอเน่ือง 

0.05 4 0.40 
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ตารางที่ 3.4 การวิเคราะหแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation  
                 (IFE) matrix) (ตอ)  

ปจจัยภายในที่สําคัญ นํ้าหนัก การประเมิน คะแนนถวงน้ําหนัก 
(Critical internal factor) (Weight) (Rating) (Weighted score) 

(1) (2) (3) (4) 
จุดออน (Weaknesses)    

1. เงินทุนนอยในการขยายกิจการ 0.20 1 0.20 
2. แผนการตลาดไมมีประสิทธิภาพ 0.15 1 0.15 
3. ตนทุนในการจัดสงวัตถุดิบสูงขึ้นตาม 
   ราคาน้ํามัน  

0.10 2 0.30 

4. ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในการ 
    บริหารจัดการ  

0.05 2 0.10 

รวมคะแนน (จุดออน+จุดแข็ง) 1.0  2.90 
หมายเหตุ การประเมินตวัเลข 1 = จุดออนหลัก, 2 = จุดออนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 4 = จุดแข็งหลัก 
และที่มาของตัวเลข มาจากการรวมประเมินกับผูบริหาร 
 

 จากตางรางที่ 3.4 เปนการการประเมินความสัมพันธหวางแมททริกซการประเมินปจจัย
ภายใน (Internal Factor Evaluation (IFE) matrix) โดยนําจุดแข็งและจุดออนของบริษัทมาเปน
ปจจัยภายในที่สําคัญแลว ทําการใหน้ําหนักและประเมินดวยตัวเลข ซึ่งผูทําการศึกษาใหน้ําหนัก
และประเมินรวมกับผูบริหารของบริษัท  LAI จํากัด  พบวาคะแนนถวงน้ําหนักรวมไดเทากับ 
2.90 และในลําดับตอไป ผูทําการศึกษาจะรวมใหน้ําหนักและทําการประเมินกับผูบริหาร ในสวน
การวิเคราะหแมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation (EFE) 
matrix) โดยนําปจจัยภายในที่สําคัญ (Critical internal factor) คือ โอกาสและอุปสรรคของ
บริษัท ดังตารางที่ 3.5 และนําผลรวมของทั้งสองตารางไปทําการวิเคราะหกลยุทธตอไปใน  
ตารางที่ 3.6   
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ตารางที่ 3.5 การวิเคราะหแมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation  
                 (EFE) matrix)  

ปจจัยภายนอกที่สําคัญ นํ้าหนัก การประเมิน คะแนนถวงน้ําหนัก 
(Critical external factor) (Weight) (Rating) (Weighted score) 

(1) (2) (3) (4) 
โอกาส (Opportunities)       
1. การสงเสริมจากภาครัฐในการทําธุรกิจ 
    ขนาดยอม 

0.10 4 0.40 

2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยฟนตัว 0.10 4 0.40 
3. ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาไกแปรรูป 
    จากประเทศญี่ปุน (JTEPA)  

0.05 3 0.15 

4. ประเทศไทยไดรับระบบโควตาภาษีการ 
   นําเขาสินคาไกเขาประเทศสหภาพยุโรป 

0.05 3 0.15 

5. เทคโนโลยกีารผลิตมีการพัฒนาอยาง 
    ตอเน่ือง 

0.05 3 0.15 

6. ลูกคามีความตองการสินคาและบริการ  
    หลากหลาย 

0.05 3 0.15 

7. การเปดเขตการคาเสรีกบัประเทศจีน 0.10 4 0.40 
อุปสรรค (Threats)    
1. ราคาน้ํามันที่สูงมีผลตอตนทุนการ 
    ดําเนินงานตางๆ  

0.10 1 0.10 

2. สถานการณการเมือง 0.10 2 0.20 
3. การระบาดของไขหวัดนก 0.15 1 0.15 
4. การแขงขันสูง คูแขงมีศักยภาพ 0.15 2 0.30 

รวมคะแนน (โอกาส+อุปสรรค) 1.0   2.55 
หมายเหตุ การประเมินตวัเลข 1= อุปสรรคหลัก, 2 = อุปสรรครอง, 3 = โอกาสรอง, 4 = โอกาสหลัก 
และที่มาของตัวเลข มาจากการรวมประเมินกับผูบริหาร 

 

จากตางรางที่ 3.5 เปนการการประเมินความสัมพันธหวางแมททริกซการประเมินปจจัย
ภายนอก เม่ือนําโอกาสและอุปสรรคมาเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญแลว ทําการใหน้ําหนัก และ
ประเมินดวยตวัเลข พบวา คะแนนถวงน้าํหนักรวมไดเทากับ 2.55 ซึ่งจะนําไปทําการวิเคราะห
กลยุทธตอไปในตารางที่ 3.6  
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ตารางที่ 3.6 การวิเคราะหแมททริกซกจากการประเมินปจจัยภายใน-ภายนอก  
       (Internal-External (IE) matrix) 
 
 

  คะแนนถวงน้ําหนักปจจัยภายใน (IFE)  
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จากตารางที่ 3.6 ผลการศึกษา พบวาคะแนนตกอยูใ
Strategy) เปนกลยุทธหลักซึ่งเกี่ยวของกับการรักษาสภาพเดิม โ
เดิมตอไป    เพ่ือใหบริการตลาดเดิม   กลยุทธน้ีจะไมใชวิธีการขย
จะทําหนาที่เดิมในชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือรักษาสภาพเดิม (Status quo
เล็กนอย บริษัทสามารถเพิ่มกําไร โดยมุงพัฒนางานดานบริการ
ครบวงจรอยูแลว กับลูกคากลุมเดิม ใหมีความโดดเดน ทั้งในเร
จัดหามาใหลูกคาไดตลอดเวลา มีราคาไมแพง คาบริการมีความเห
ละครั้ง สามารถรับประกันความรวดเร็วของการจัดหาวัสดุอุปกรณ
รวมถึงประสบการณของทีมงานชาง ทําใหลูกคามีความจงรักภักด
ใชเพ่ือปองกันสภาพแวดลอมซ่ึงเปนปญหาตอสวนแบงการตลาดแ
เพ่ือใหบริษัทดําเนินไปไดดวยดี เม่ือรับรูวาการเปลี่ยนแปลงอาจจะ
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นชวง กลยุทธคงที่ (Stability 
ยการเสนอสินคาหรือบริการ
ายตัว ลด หรือเลิกกิจการ แต
) โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
ที่บริษัทมีการใหบริการอยาง
งของวัสดุอุปกรณที่สามารถ
มาะสมกับการซอมบํารุงในแต
และเวลาที่ใชในการซอมบํารุง  
ีตอตราสินคาไดและกลยุทธน้ี
ละกําไร  การใชกลยุทธคงที่น้ี 
มีความเสี่ยง 



 65

3.2.2 การวิเคราะห TOWS MATRIX 

 

ตารางที่ 3.7 การกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS MATRIX 

 

ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1. มีความเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบติดต้ังตูฟกไขและตูเกิด 
S2. การสนับสนุนวัตถุดิบจากผูจดัหา  
S3. มีบริการหลากหลายครบวงจร 
S4. มีวิศกร ทีมชางที่มีประสบการณ 
และมคีวามเชี่ยวชาญ 
S5. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
อยางตอเนื่อง 

จุดออน (Weaknesses) 
W1. มี เ งินทุนไม เ พียงพอในการ
ขยายกิจการ 
W2.  แผนการตลาดไมมีประสิทธ-ิ    
ภาพ 
W3. ตนทุนการนําเขาวัตถุดิบสูงข้ึน 
ตามความผันผวนของราคาน้ํามัน 
W4. ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชใน 
การบริหารจัดการ 

 1.                SO 2.                WO 

โอกาส (Opportunities) 
O1. การสงเสริมจากภาครัฐในการทํา
ธุรกิจขนาดยอม 
O2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่กําลังฟนตัว 
O3. ประเทศญี่ปุนยกเวนภาษีนําเขา
ไกแปรรูป จากขอตกลง (JTEPA) 
O4. ประเทศไทยไดรับระบบโควภาษี
การนํา เข าสินค าไก เข าประเทศ
สหภาพยุโรป 
O5. เทคโนโลยีการผลิตที่มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถนํามา
ประยุกตในดําเนินธุรกิจ 
O6. ลูกคามีความตองการสินคาและ
บริการ ที่มีความหลากหลาย  
O7. การเปดเขตการคาเสรีกับประเทศ 
จีนทําใหราคาสินคาลดลง 

SO1. ออกแบบตูฟกไขใหมๆ ใน
ขนาดตางๆ เพ่ือเปนการขยายตลาด 
SO2. ทําการวิจัยและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จะทําใหสามารถพัฒนา
คุณภาพของสินคาและบริการ 
SO3. เพ่ิมแผนกลูกคาสัมพันธ เพ่ือ
ใหบริการใหคําปรึกษาการออกแบบ 
ติดต้ัง อยางครบวงจร  
SO4. การเจริญเติบโตของเทคโน  
โลยี ทําใหลูกคามองหานวัตกรรม
ใหมๆ ที่เขามาชวยงานใหสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน ทําใหบริษัทฯ เปนที่
สนใจของลูกคาเนื่องจากบริษัทมีการ
วิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
SO5. บริษัทควรจัดระบบบริการถึง
สถานที่  ทํ า ให ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได เปนอยางดี
เนื่องจากเปนสินคาที่ตองอาศัยการ
บริการ 

WO1. กลยุทธการบริหารจัดการลด
ตนทุน โดยวางแผนและจัดระบบใน
การสั่งซื้อวัตถุดิบ เพ่ือลดปญหาการ
ส งซื้ อ วัตถุบอยครั้ ง  และชวยลด
ตนทุน 
WO2. เสนอโครงการ แผนการตลาด
ในการสรางสรรคพัฒนาสินคาและ
บริการ ใหตรงตามความตองการของ
ลูกคา  
WO3. นําระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการมาใชในการบริหารธุรกิจ ชวย
ลดข้ันตอนการทํางาน รับรูขาวสาร
ไดรวดเร็ว 
WO4. กลยุทธการเพิ่มชองทางในการ
จัดจําหนาย โดยการแตงต้ังตัวแทนจัด
จําหนายและกระจายสินคาของบรษัิท  
เพ่ือเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสาร
กับลูกคา   

 3.               ST 4.                 WT 
อุปสรรค (Threats) 
T1. ราคาน้ํามันที่สูงมีผลตอตนทุน 
T2. สถานการณทางการเมือง 
T3. การระบาดของไขหวัดนก 
T4. การแขงขันสงู คูแขงมีศักยภาพ 

ST1. วิศวกรและทีมงานชาง 
สรางสรรคนวัตกรรมใหมที่แตกตาง
จากคูแขง เพ่ือ ชวยเพ่ิมรายไดและ
ลดคาใชจายในชวงภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวและไมมีการลงทุนเพ่ิม 

WT1. กลยุทธในการสรางสัมพันธที่ดี
กับลูกคาเกา (CRM) เพ่ือสรางความ
พึงพอใจและความจงรักภักดี 
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จากขอมูลในตารางที่ 3.7 การวิเคราะหและประเมินศักยภาพทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู
ในบริษัท โดยการวิเคราะห TOWS Matrix สามารถกําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหาได 
3 แนวทางดังน้ี  
 

แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธในการสรางความแตกตาง 
ใชแนวคิดกลยุทธระดับธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตางของการบริการใหมี

ความแตกตางจากคูแขง โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Customer Relationship 
Management : CRM)   
 

สาเหตุ  
สืบเน่ืองจากแผนการตลาดของบริษัทไมมีประสิทธิภาพ และมีการแขงขันสูง คูแขงมี

ศักยภาพในดานการแขงขัน ทําใหรายไดหลักของบริษัทที่มาจากการขายตูฟกไขและตูเกิดในป 
2550 ไมสามารถจําหนายได เน่ืองจากไมมียอดสั่งซ้ือจากลูกคา ในสวนของรายไดของบริษัทมา
จากการจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับตูฟกไข ตูเกิดและอุปกรณฟารมไก ประกอบกับการ
แขงขันในธุรกิจคอนขางรุนแรง โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเลี้ยงสัตว
ปก มุงแขงขันในดานคุณภาพของสินคาและบริการที่รวดเร็ว  และจากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ
พบวากลุมลูกคามีความพึงพอใจในสินคาและบริการที่ไดรับ ประกอบกับบริษัทมีจุดแข็งในการ
เชี่ยวชาญดานการออกแบบและติดตั้งตูฟกไขและตูเกิดอยางครบวงจรและมีการวิจัยและพัฒนา
อยางตอเน่ือง การทํา CRM เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคากลุมเดิม ทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจ เกิดความภักดีตอบริษัท (Customer Loyalty) และเปนลูกคาของบริษัทอยาง
ตอเน่ือง นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการซื้อสินคาและบริการกับบริษัทซ้ํา เกิดการบอกตอ (Word of 
Mouth) ใหบุคคลรอบขางและผูประกอบการที่เกี่ยวของซื้อสินคาและบริการกับบริษัท  
 

รายละเอียด 
การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) 

การคนหากลุมลูกคาที่มีศักยภาพ สามารถสรางรายไดใหกับบริษทั แลวนําขอมูลจากสวนวิจัย
และพัฒนา ที่มีการเก็บรวบรวมเรื่องพฤติกรรมของการซื้อของกลุมลูกคาทั้งหมด ไมวาจะเปน
ขนาด  วัน เวลา ทีท่ําการสั่งซ้ือ ราคาที่ซื้อขาย รวมถงึการใชบริการตางๆ และขอรองเรียนของ
กลุมลูกคามาทําการวิเคราะหเพ่ือคนหาสิ่งที่ลูกคาใหความสําคัญและใหความสนใจ แลวนําสิ่ง
เหลานั้นมาพัฒนาเพิ่มเติมและบริการใหมที่ตรงตามความตองการของลูกคา พรอมๆ กับการทาํ
การตลาดเชิงรุกกับกลุมลูกคา โดยการเพิ่มแผนกลูกคาสัมพันธ เพ่ือใหบริการใหคําปรึกษาการ
ออกแบบ ติดตั้ง อยางครบวงจร  จัดระบบบริการถึงสถานที่ ทําใหตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดเปนอยางดี เน่ืองจากเปนสินคาที่ตองอาศัยการบริการ การจัดสงขาวสาร รวมถึงการ
สงเสริมการขาย และมีการนําเทคโนโลยเีขามาใชในการบริหารจัดการ ฐานขอมูลกลุมลูกคา และ
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ใชเชื่อมโยงในการติดตอสือ่สารระหวางบริษัท และลกูคาพรอมๆ กับการกระตุนใหพนักงานเกิด
ความเขาใจในการทํา CRM รวมถึงการฝกอบรมพนักงานใหเกิดความพรอมในการใหบริการ 
เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและประโยชนสูงสุดตอความตองการของลูกคา และนอกจากนี้บริษัทจะ
นําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในการจัดการระบบฐานขอมูลลกูคาใหมีความสะดวกในการ
บริหารงาน และติดตอลูกคา โดยแผนกลูกคาสัมพันธ เพ่ือใหบริการใหคําปรึกษาการออกแบบ 
ติดตั้ง อยางครบวงจร ทําใหลูกคาทราบความเคลื่อนไหวของบริษทั ทําใหรูสึกใกลชิด เกิดความ
จงรักภักดีตอตราสินคา เกดิการซื้อซํ้า เกิดการบอกตอ เกิดการปกปอง และอาจจะเปนหุนสวน
ในการทําธุรกจิไดในอนาคต 
 

ขอดี 
- สามารถรักษาฐานลูกคาเดิมที่เปนแหลงรายไดหลักของบริษัท เน่ืองจากลูกคาเกิด

ความสัมพันธอันดีกับบริษัท เกิดความพึงพอใจ เกิดประสบการณและความประทับใจที่ดีในการ
เปนลูกคาของบริษัท เกิดความภักดีกับบริษัท เปนลูกคาของบริษัทอยางตอเน่ือง และนอกจากนี้
ยังเปนสาเหตุใหเกิดการซื้อซํ้า บอกตอ ตลอดจนเกิดการปกปองสินคาและบริการของบริษัท  
ทําใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาใหมไดในอนาคต  

- สามารถลดตนทุนในการทําการตลาดของบริษัทได 
- ทําใหสามารถเพิ่มรายได และสวนแบงการตลาดของบริษัทได 
- งายตอการทํางานของฝายปฏิบัติการ 
- เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร และเปนการประชาสัมพันธบริษัททางออม 

ขอเสีย 
- คูแขงอาจพัฒนาและลอกเลียนแบบไดงาย 
- เสียคาใชจายในเทคโนโลยีระบบฐานขอมูลลูกคา 
- การสรางความแตกตางของบริษัทอาจไมตรงตามความตองการของลูกคา 
 

แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธการบริหารจัดการลดตนทุน  
ใชแนวคิดกลยุทธระดับธุรกิจ คือ ความเปนผูนําดานตนทุน  โดยบริษัทตองการควบคุม

ตนทุนตามแผนที่วางไวและจัดระบบการสั่งซื้อใหเปนระบบมากขึ้น  ซึ่งมีการรายงานการ
ควบคุมอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับบริษัทมีจุดแข็งในเรื่องการไดรับการสนับสนุนวัตถุดิบจาก  
ผูจัดหาปจจัยการผลิต ที่มีความสันพันธอันยาวนาน ทําใหไดวัตถุดิบที่มีราคาต่ํากวาคูแขง และ
ทําใหสามารถควบคุมตนทุนวัตถุดิบของบริษัทได ทั้งน้ีจะนํากลยุทธการบริหารจัดการลดตนทุน
มาใชเพ่ือเปนการชวยลดคาใชจายที่ไมจําเปนในบริษัทใหบริษัท และยังทําใหบริษัทสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถเพิ่มกําไรได  
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สาเหตุ  

การประกอบธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจขนาดยอมและมีเจาของคนเดียว จึงทําใหเงิน
ลงทุนในการดําเนินงานและการขยายกิจการมีไมเพียงพอ   และดวยสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่อยูในระหวางการฟนตัว การดําเนินธุรกิจยังตองรอดูสถานการณ  บริษัทจึงไมทํา
การขยายกิจการ  และยิ่งปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอตนทุนในการดําเนินงานสงสัญญาณมาเปนระยะๆ  
เชน การปรับขึ้นของราคาน้ํามัน ซึ่งสงผลตอตนทุนในการดําเนินของบริษัท เปนเหตุใหรายได
ของบริษัทลดลงอีกทางหนึ่ง  

 

รายละเอียด 
ในเรื่องของการลดตนทุน ตัววตัถุดิบจากการตอรองกับซัพพลายเออรก็คงจะเปนเรื่อง

ยากสําหรับธุรกิจขนาดยอม เน่ืองจากปริมาณในการสั่งซ้ือมีไมมากนัก และซัพพลายเออรเองก็มี
หลักในการใหสวนลดของตวัเองอยูแลว แตดวยการสรางความสมัพันธอันดีกับผูจัดหาวัตถดิุบ
ตั้งแตจัดตั้งบริษัทจนถึงปจจุบันยังคงแนนแฟน และหาแนวทางในการทําตลาดรวมกัน เพ่ือ
ผลักดันยอดขาย อยางการจัดหมวดหมูสินคาและบรกิารพรอมทั้งใชพนักงานแนะนําสินคาจาก
ทางซัพพลายเออร ก็ทําใหตนทุนบรษิทัลดลงได  นอกจากนี้บริษัทไดทําการวางแผนและ
จัดระบบในการสั่งซ้ือวัตถุดิบ เพ่ือลดปญหาการสงซ้ือวัตถุดิบบอยครัง้ ซึ่งสามารถชวยลดตนทุน
ของบริษัทได ทําใหไดสินคาและบรกิารที่ไดมาตรฐานและสามารถเชื่อถือไดในราคาที่ถูกกวา   
คูแขงขัน ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน บริษทัหันมาลดสิ่งที่ฟุมเฟอยที่ไมจําเปน อยางเครื่อง
ทําน้ํารอนน้ําเย็นที่เดิมมีเครือ่งขนาดเล็กถงึ 2 เครื่องก็ปรับเหลือเครือ่งใหญเครื่องเดียว  เพราะ
มองวาสามารถผลิตไดในปริมาณเทากันแตประหยัดไฟไดมากกวา และการรณรงคและสราง
แรงจูงใจใหพนักงานในบรษิัทหันมารวมใจกันประหยดัพลังงานเพื่อใหไดตนทุนที่ต่ําที่สุด 
 

 ขอดี 
-  มียอดขายเพิ่ม สวนแบงการตลาดเพิ่ม 
- บริษัทมีความไดเปรียบดานตนทุน ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น  
- บริษัทฯ มีตนทุนที่ต่ํากวาในการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจ 
- มีทุนสํารองสําหรับการวิจัยและพัฒนา 

ขอเสีย 
- บริษัทตองควบคุมตนทุนอาจสงผลใหสินคาและบริการมีคุณภาพลดลงได  
- ไมสามารถลงทุนเพื่อการพัฒนาสินคาและบริการใหมีความหลากหลายและตรงตาม

ความตองการของลูกคาไดในเวลารวดเรว็  
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แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายกระจายตัวสินคา 
        ใชแนวคิดกลยุทธระดับธุรกิจ คือ การมุงเฉพาะสวน โดยกลยุทธการเพิ่มชองทางการจัด
จําหนาย (Channel of Distribution) โดยแตงตั้งตัวแทนจัดหนายเพื่อชวยในเรื่องการกระจายตัว
สินคาและเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาอีกทางหนึ่ง บริษัทจะนําสินคาออกสูสถาบัน
ทางการตลาด ซึ่งยังคงมุงไปที่กลุมลูกคาเดิม ตลาดเดิม ประกอบกับบริษัทมีจุดแข็งในเรื่องของ
การบริการแบบครบวงจร กลยุทธการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยการแตงตั้งตัวแทน
กระจายตัวสินคาจะชวยใหบริษัทสามารถใหบริการลูกคาของบริษัทไดอยางทั่วถึง และกิจกรรม
ที่จะชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคา
คงคลัง  
 

สาเหตุ  
ดวยประสบการณในการทําการตลาดของบริษัทมีไมเพียงพอสงผลใหแผนการตลาดของ

บริษัทไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถแขงขันได  และเนื่องจากเปนบริษัทเจาของคนเดียว จึงขาด
การระดมความคิด ทําใหการวางแผนการตลาดไมแข็งแกรงพอ และไมสามารถรองรับกับ
ภาวะการแขงขันสูงได เกิดชองวางในการติดตอสื่อสารกับลูกคา ไมสามารถเขาถึงลูกคาไดอยาง
ทั่วถึง สงผลใหยอดขายสินคาหลักของบริษัทไมมียอดสั่งซื้อ ประกอบกับลูกคามีความตองการ
สินคาและบริการที่มีความหลากหลาย บริษัทไมสามารถตอบสนองไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว     

 

รายละเอียด 
การเพิ่ม ชองทางในการจัดจําหนายนั้น บริษัทจะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในพื้นที่ ที่มี

กลุมลูกคาอยูในพื้นที่ใกลเคยีงกันและหนาแนนเพิ่มมากขึ้น โดยทําการสํารวจพื้นที่และติดตอกบั
ลูกคาที่จะมาเปนตัวแทนจัดจําหนาย เชน การแตงตั้งเพ่ิมพ้ืนที่ละ 6 แหง ซึ่งจะทําใหสามารถ
ครอบคลุมตลาดไดทั้งประเทศ สวนการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด บริษัทจะจัดใหมี
การสงสินคาที่รวดเรว็ และการบริหารคลังสินคาที่มีคุณภาพโดยการใช Outsource ในการ
จัดการสินคาคงคลังและการสงสินคา ทาํใหกลุมลูกคามีความหนาแนนมากขึ้น และนํามาใชใน
การบริหารจัดการสินคาคงคลังและการสงสินคาได จะชวยเพิ่มยอดขายใหกับบรษิทั 
 

ขอดี 
- เปนการกระตุนใหฝายขายทําตามเปาหมายที่ไดวางไว  
- หากสามารถสรางศักยภาพใหกับชองทางใหมไดจะทําใหบริษัทลดตนทุนในการ

ดําเนินงานลง เปนผลใหกําไรเพิ่มขึ้น 
- การเพิ่มความหลากหลายของชองทางการจัดจําหนาย ทําใหเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น   

สามารถขยายฐานลูกคาไดในอนาคต  
- เพ่ิมยอดขาย และสวนแบงการตลาด 
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ขอเสีย     

- ตนทุนสูงในระยะเริ่มแรก  
- ตองมีการลงทุนในระบบการจัดการฐานขอมูลลูกคาทีดี่ 
- ตองใชระยะเวลาคอนขางนานในการพัฒนาและการดําเนินการขยายชองทาง 

 
3.3 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

 

จากการศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธทั้ง 3 แนวทาง คือ กลยุทธในการ
สรางความแตกตาง กลยุทธในการบริหารจัดการในการลดตนทุน และกลยุทธการแตงตั้งตัวแทน
จัดจําหนายกระจายตัวสินคา ไดนํามาถวงน้ําหนักในแตละทางเลือก เพ่ือหากลยุทธที่มีความ
เหมาะสมและความสอดคลอง โดยพิจารณาถึงปจจัย 5 ปจจัยที่เปนสาระสําคัญดังน้ี งบประมาณ 
ในการดําเนินกลยุทธ การเพิ่มรายได/สวนแบงการตลาด ความสามารถในการเพิ่มกําไร ความ
พรอมทางทรัพยากร และความไดเปรียบในการแขงขัน โดยมีปจจัยของการใหคะแนนถวง
น้ําหนักดังน้ี  
 

                                   ระดับคะแนน                  ความหมาย 
  5                       เหมาะสมมากที่สุด 

                                    4                       เหมาะสมมาก 
                                    3                       เหมาะสมปานกลาง 
                                    2                       เหมาะสมนอย 
                                    1                       เหมาะสมนอยที่สุด 
  
ตารางที่ 3.8 การถวงน้ําหนักในแตละทางเลือก  

ปจจัย แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 
1. งบประมาณในการดําเนินกลยุทธ 5 4 3 
2. การเพิ่มรายได/สวนแบงการตลาด 5 5 4 
3. ความสามารถในการเพิ่มกําไร 5 5 4 
4. ความพรอมทางทรัพยากร 4 4 3 
5. ความไดเปรียบในการแขงขัน 5 4 4 

คะแนนรวม 24 22 18 
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จากผลคะแนนถวงน้ําหนักแนวทางเลือกทั้ง 3 แนวทาง สรุปไดวาเนื่องจากบริษัท LAI 
จํากัด เปนองคกรขนาดยอม ในการแตละแนวทางเลือกสามารถพัฒนารายได ยอดขาย สวน
แบงการตลาดของบริษัทไดในระยะเวลาที่แตกตางกัน ผูศึกษาจึงตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
พัฒนาสวนแบงการตลาดในระยะสั้น (ชวงปที่ 1) บริษัท  LAI จํากัด ควรใชแนวทางเลือกที่ 1 
คือ กลยุทธการสรางความแตกตางของการบริการใหมีความแตกตางจากคูแขง โดยการสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Customer Relationship Management : CRM)  เพ่ือขยายสวน
แบงการตลาดของผลิตภัณฑหลักและอุปกรณซอมบํารุงของบริษัท LAI จํากัดกอน โดยเลือก
ดําเนินกลยุทธตามแนวทางเลือกที่ 1 ในระยะสั้นในชวงปแรก เน่ืองจากแนวทางเลือกที่ 1 นั้น
บริษัทมีความพรอมดานการออกแบบ ติดตั้ง ตูฟกไข ตูเกิดแบบครบวงจร มีวิศวกร ทีมชางที่มี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ  มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  ซึ่งใชงบประมาณในการ
ดําเนินกลยุทธไมสูงมาก ความสามารถในการเพิ่มรายไดและสวนแบงการตลาดอยูในระดับสูง 
เน่ืองจากการทําการตลาดกับลูกคาเกาเปนเรื่องงายกวาการทําการตลาดกับลูกคาใหม          
ใชระยะเวลาสั้นกวา และจากแนวทางเลือกที่ 1 สามารถชวยแกปญหาเรื่อง ลูกคาขาดการเอาใจ
ใสหลังการซื้อสินคาและบริการได  ทั้งนี้แนวทางเลือกที่ 1 สามารถแกปญหาไดในระยะสั้นแต
สงผลระยะยาวโดยสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา และทําใหบริษัทเปนที่รูจัก 

ในระยะกลาง (ชวงปที ่ 2-3) หลังจากกลยุทธที ่ 1 สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
แลว ในระยะกลางบริษทัควรดําเนินการตามแนวทางเลือกที่ 2 คือ กลยุทธในการบริหารจัดการ
ในการลดตนทุนตอไป เพ่ือสรางความไดเปรียบในการดําเนินงานที่มีตนทุนคาใชจายต่ํา ทําใหมี 
มียอดขายเพิ่ม สวนแบงการตลาดเพิ่ม ทําใหกําไรเพิม่ขึ้นดวย นอกจากนี้บริษัทฯ มีตนทุนที่ต่าํ
กวาในการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจ และมีทุนสํารองสําหรับการวิจัยและพัฒนา หรือลงทุนใน
ดานอ่ืนๆ เน่ืองจากกลยุทธในแนวทางเลือกที่ 2 บริษัทมีความพรอมในการการเพิ่มรายได/สวน
แบงการตลาด เพ่ิมกําไรในระดับสูง แตเน่ืองจากในแนวทางเลือกที่ 2 ตองมีการวางแผน
ดําเนินงานในมีการควบคุมอยางจริงจัง และการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหพนักงานในบริษัท
หันมารวมใจกันประหยัดพลังงานเพื่อใหไดตนทุนทีต่่ําที่สุดซึ่งตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ในระยะยาว (ชวงปที่4-5) หากกลยุทธที่ 2 สามารถบรรลุเปาหมายแลวในระยะยาว 
บริษัทควรดําเนินการตามแนวทางเลือกที่ 3 คือ กลยุทธการแตงตั้งตัวแทนจัดจําหนายกระจาย
ตัวสินคา เพ่ือเปนการกระตุนใหฝายขายทําตามเปาหมายที่ไดวางไว หากสามารถสราง
ศักยภาพใหกับชองทางใหมไดจะทําใหบริษัทลดตนทุนในการดําเนินงานลง เปนผลใหกําไร
เพ่ิมขึ้น   การเพิ่มความหลากหลายของชองทางการจัดจําหนาย    ทําใหเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น   
สามารถขยายฐานลูกคาไดในอนาคต และสามารถเพิ่มยอดขาย และสวนแบงการตลาดไดดี
ยิ่งขึ้น แตเน่ืองจากการทําพันธมิตรกับลูกคาเพื่อใชเปนชองทางจัดจําหนายเพิ่มเติมตองใช
ระยะเวลาคอนขางนานในการวางแผน การเจรจาตอรองและดําเนินการ   



บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธของบริษัท LAI จํากัด เพ่ือการ

เติบโตในการทําธุรกิจ” พบวารายไดหลักของบริษัทในป 2550 ลดลง โดยไมมียอดการสั่งซ้ือตู
ฟกไขและตูเกิดจากลูกคา  หากไมดําเนินการแกไขบริษัทตองสูญเสียรายได สูญเสียสวนแบง
การตลาดและสูญเสียตําแหนงทางการตลาด ผูทําการศึกษาจึงไดทําการศึกษาโดยใชวิธี
การศึกษาตามกรอบแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน      
2 สวน คือ การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) โดยการสัมภาษณผูบริหารและลูกคาหลัก
เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะห กําหนดกลยุทธ และนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของ
บริษัท และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) ที่เกี่ยวของกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เชน 
สภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแขงขันทางการตลาด การจัดจําหนาย โดยรวบรวมขอมูล
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร สิ่งพิมพ ขาวสารทางอินเตอรเน็ต และ Web site ที่เกี่ยวของ 
จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผลเพื่อสรางแนวทางในการแกไขปญหาใน
เชิงกลยุทธ โดยใชแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ดังสรุปผลการศึกษาตอไปน้ี 

4.1 สรุปผลการศึกษา  
 4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
          4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษา 
  4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
  4.3.2 ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งตอไป 
  

4.1 สรุปผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท LAI จํากัด ทําให

ทราบถึงแนวโนมในการดําเนินงานของการประกอบธุรกิจ นโยบาย การวางแผนการตลาดตางๆ 
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในบริษัทใหมีตนทุนต่ํา เพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาด 
เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมกําไร และการปรับตัวในเขากับสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน นอกจากนี้
ยังคงมุงไปที่กลุมลูกคากลุมเดิม ตลาดเดิม และปจจัยที่สรางความไดเปรียบและความเสียเปรียบ
ในการแขงขันของบริษัท LAI จํากัด ในดานการดําเนินงาน  ดานองคการและการจัดการ      
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการตลาด และดานการบริหารการเงิน นอกจากนี้ ผูทํา
การศึกษาไดทําการสัมภาษณกลุมลูกคาหลักของบริษัท ทําใหทราบถึงความตองการ ปจจัยที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของบริษัท LAI จํากัด รวมถึงปญหาที่กลุมลูกคา
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ประสบในการรับบริการ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาสินคาและบริการเพิ่มเติม และกําหนดกลยุทธ
เพ่ือใชในการแกไขปญหาดังตอไปน้ี 

- การสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคาที่มีอยู เพ่ือใหลูกคามีความจงรักภักดีตอตรา
สินคา และสรางความสัมพันธอันดีกับผูจัดหาปจจัยการผลิตอยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและราคาไมแพง สวนพนักงานในบริษัท ใหความสําคัญและสรางความสัมพันธใหมี
ความจงรักภักดีกับบริษัทและใหพนักงานมีความรูสึกเปนหุนสวนในบริษัท  

- การบริหารจัดการดําเนินงานใหมีตนทุนต่ํา โดยวางแผนจัดระบบการสั่งซ้ือ การขนสง 
การบริหารจัดการภายในบริษัท ใหมีคาใชจายในการดําเนินการที่ต่ํา กําไรเพิ่ม 

- การเพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย โดยการเปนพันธมิตรกับลูกคา แตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจัดจําหนายในพื้นที่ ที่มีกลุมลูกคาหนาแนน เพ่ือพัฒนาการตลาด จะสงผลใหยอดขาย
เพ่ิม สวนแบงการตลาดเพิ่ม  

- ในดานสินคาและบริการ ลูกคามีความตองการสินคาหลายขนาด ประหยัดพลังงาน 
และสามารถนาํไปประยุกตกับสัตวปกชนดิอ่ืนได 

- ในดานราคา ลูกคามีความออนไหว ตองการราคาที่สามารถตกลงและยืดหยุนกันได มี
ความเหมาะสมทั้งในดานคุณภาพ ขนาดของผลิตภัณฑ และบริการที่ไดรับ 

- ในดานการสงเสริมการขาย ลูกคามีความพอใจในการทดลองสินคา และมีความ
ตองการบริการหลังการขาย  

2. ผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ทําใหทราบวาปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตในการทํา
ธุรกิจของบริษัท LAI จํากัด แบงเปน 2 ปจจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 - ปจจัยภายนอก ไดแก การปรับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมีผลตอตนทุนในการดําเนินงาน
ตางๆ สูงมากขึ้น สถานการณทางการเมืองและความไมสงบในประเทศใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต สงผลกระทบตอการลงทุนของผูประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ การระบาด
ของไขหวัดนก ที่ยังไมสามารถควบคุมได สงผลกระทบตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสภาพการแขงขันในธุรกิจที่รุนแรง ประกอบกับศักยภาพของคูแขงเพ่ิมสูงขึ้น 
 - ปจจัยภายใน ไดแก เงินทุนไมเพียงพอในการขยายกิจการ เน่ืองจากเปนธุรกิจที่มี
เจาของคนเดียว ไมมีหุนสวนทําใหในการวางแผนการดําเนินงาน เชน การวางแผนการตลาดไม
มีประสบการณเพียงพอ ไมมีการระดมความคิด จึงทําใหแผนการตลาดไมมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับตนทุนในการจัดสงวัตถุดิบสูงขึ้นตามความผันผวนของราคาน้ํามัน สงผลใหตนทุน
การดําเนินงานสูงขึ้น และบริษัทไมไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ ทําให
รายไดหลักของบริษัทลดลง   
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       3. ผลการกําหนดกลยุทธและการตัดสินใจเลือกกลยุทธ 
หลังจากที่ผูศกึษาไดนําผลการศึกษาทีไ่ด มาทําการศึกษาเปรียบเทียบกลยทุธอ่ืนที่ได

จากกระบวนการศึกษาเชิงกลยุทธ จากเครื่องมือการวิเคราะห IE Matrix และ TOWS Matrix 
เพ่ือคนหาแนวทางในการกลยุทธแลว สามารถกําหนดกลยุทธได 3 แนวทางและตัดสินใจเลอืก
กลยุทธในการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธในการสรางความแตกตางในการใหบริการ 
ใหมีความแตกตางจากคูแขง โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับลกูคา (Customer Relationship 
Management : CRM) เน่ืองจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบติดตั้งตูฟกไขและ    
ตูเกิด ไดรับการสนับสนุนวัตถุดิบจากผูจัดหาปจจัยการผลิตดวยดีตลอดมาในราคาที่ไมแพงและ
มีวัตถุดิบมีคณุภาพ นอกจากนี้บริษัทมีบริการหลากหลายครบวงจรประกอบกับมีวิศวกร ทีมชาง
ที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ และใหความสนใจในเรื่องของการวิจัยและพฒันา     
ผลิตภัณฑ อยางตอเน่ือง ใชงบประมาณในการดําเนินกลยุทธไมสูงมาก สามารถแกปญหาไดใน
ระยะสั้นแตสงผลระยะยาว โดยสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลกูคา ทําใหบริษัทเปนที่รูจัก 
เปนการสรางภาพลักษณทีดี่ใหบริษัท ทําใหลูกคาทราบความเคลือ่นไหวของบริษัท ทําใหรูสึก
ใกลชิด เกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา เกิดการซื้อซํ้า เกิดการบอกตอ เกิดการปกปอง และ
อาจจะเปนหุนสวนในการทําธุรกิจไดในอนาคต 

 
ตารางที่ 4.1 ผลการตดัสินใจเลือกกลยุทธ 
  ระยะเวลาเริ่มการดําเนินงาน กลยุทธ 
              ระยะสั้น   กลยุทธในการสรางความแตกตาง – CRM 
              ระยะกลาง   กลยุทธการบริหารจัดการลดตนทุน 
              ระยะยาว   กลยุทธการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายกระจายตัวสินคา 

 
4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
 4.2.1  เน่ืองจากผูศึกษาไมอาจทําการศึกษาไดครอบคลุมในหลายๆ ประเด็นดวย
ขอจํากัดที่เปนความลับของบริษัท ซึ่งไมสามารถเปดเผยได เพราะหากคูแขงลวงรูความลับ  
อาจทําใหบริษัทประสบปญหา สูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
 4.2.2  ขอมูลที่เกี่ยวของกับคูแขงที่หาไดนั้น เปนขอมูลเพียงเล็กนอย ไมสามารถหา
รายละเอียดที่เจาะลึกได  
 4.2.3  เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาดเล็ก มีมูลคาทางการตลาดนอย เม่ือเปรียบเทียบกับทั้ง
อุตสาหกรรมปศุสัตว จึงทําใหการสืบขอมูลทางสถิตหาไดยาก  
 4.2.4  ขอจํากัดของระยะเวลาที่ทําการศึกษา ทําใหอาจบกพรองในการวิเคราะหขอมูลที่
เก็บมาได 
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4.3 ขอเสนอแนะในการศกึษา 
 4.3.1. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
 จากการที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงปญหาและการกําหนดกลยุทธเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถ ในการแขงขันเพ่ือการเจริญเติบโตในการทําธุรกิจ โดยทําการเก็บขอมูลทั้ง    
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ สามารถนํากลยุทธอ่ืนๆ มาใชไดตอไปน้ี 
 1.  บริษัทตองจัดทําแผนพัฒนาการตลาด เพ่ือสรางสรรคพัฒนาสินคาและบริการใหตรง
ตามความตองการของลูกคา เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดทั่วถึง 
 2. สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน และใหผลตอบแทนแกพนักงานที่มีผลงาน 
 3.  การควบคุมการประเมินผลเปนสิ่งสําคัญ โดยตองมีความชัดเจนในนโยบาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ และนําเอา Balance Scorecard และ การจัดการคุณภาพมาใช เพ่ือปรับปรุง
การทํางานในอนาคต สามารถจูงใจใหพนักงานทํางานเต็มความสามารถ มุงกาวหนา พรอม  
การเจริญเติบโตในการทําธุรกิจของบริษัท 

4.  ในการดําเนินกลยุทธของบริษัทที่ไดจากการศึกษา       บริษัทควรนําไปปรับใชตาม 
สถานการณทีเ่กิดขึ้นจริงและควรมตีั้งเปาหมายและกระบวนการติดตามอยางใกลชิดเพื่อประเมิน 
ผลและรายงานผลอยางตอเน่ือง  
 

 4.3.2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ีอาจจะเปนประโยชนตอบริษัทและผูที่ประกอบธุรกิจดาน 
ปศุสัตวตางๆ ในการปรับตัวและการนํากลยุทธตางๆ ไปใชในอนาคต จึงมีขอเสนอแนะสําหรับ 
ผูที่ตองการศึกษาการกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อการเติบโตในธุรกิจในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. เน่ืองจากขอจํากัดทางดานเวลาและขอมูลที่ยังไมเพียงพอและไมทันสมัยเนื่องจาก
ขอมูลที่ทําการศึกษาในครั้งๆ นี้เปนขอมูลในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 และเปนขอมูลจาก
ตํารา เอกสาร เวบไซด หนังสือพิมพ และจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนขอมูลเบื้องตน
และการสัมภาษณผูบริหารโดยการกําหนดคําถามนําไวจึงอาจจะไมครอบคลุมในบางประเด็นจึง
ไมสามารถการแกไขปญหาไดในทุกประเด็น การศึกษาครั้งตอไปควรมีการนําเสนอขอมูล
ยอนหลัง 3 ป เพ่ือศึกษาแนวโนมที่เกิดขึ้นของบริษัทและตลาดรวม 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจถึงพฤติกรรมของลูกคาหรือผูบริโภค
ที่มีผลตอยอดขายของตูฟกไข ตูเกิด และอุปกรณซอมบํารุง เพ่ือใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงใน
การซื้อขายสินคาและบริการ และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงในดานของผลิตภัณฑและกิจกรรม
ทางการตลาดไดอยางเหมาะสม ตรงตามความตองการของลูกคาหรือผูบริโภค 
 3. ควรศึกษาในดานกลยุทธระดับหนาที่อ่ืนๆ  เชน  การเงิน  การผลิต  บุคลากร  ฯลฯ  
เพ่ิมเติม 
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สรุปการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท LAI จํากัด 
 
 คุณจรูญ  กองชัยวงศ  กรรมการผูจัดการ ไดใหสัมภาษณโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ผูศึกษา : ทําไมทานถึงตัดสินใจทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนี ้
 

ผูใหสัมภาษณ : เน่ืองจากไดเล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจประเภทนี้ จากเดิมที่เคยทํางานในแผนก
ผลิตและซอมบํารุงอุปกรณการเกษตร ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน)  (ซีพี) ซึ่งจะ
ใหบริการผลติตูฟกไขกบักลุมลูกคารายใหญ และกลุมลกูคาในโรงฟกเครือซีพี เทานั้น จากประสบ
การทํางาน ทําใหเล็งห็นโอกาสในสวนแบงทางการตลาด ที่จะไดจากกลุมลูกคารายยอย ซึ่งไมไดรับ
การตอบสนองความตองการเกี่ยวกบัผลติภัณฑตูฟกไขจาก ซีพี จึงไดจัดตั้งบริษทั LAI จํากัด ขึ้นมา
เพ่ือตอบสนองความตองการใหกับกลุมลกูคานี้  
 
ผูศึกษา : ในฐานะที่เปนผูผลิตสินคาและบริการ มองแนวโนมในการดําเนินงานของการประกอบ 
ธุรกิจประเภทนี้อยางไร 
 

ผูใหสัมภาษณ :  เน่ืองจากวิกฤตการระบาดของโรคไขหวัดนกในชวง 2-3 ป ที่ผานมานี้ทําใหกลุม
ผูทําธุรกิจดานเกษตรประเภทนี้ รวมถึงกลุมเกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงไกประสบปญหาการขาดทุน 
บางรายถึงกับเลิกกิจการ   จึงสงผลใหยอดขายสินคาหลักของบริษทัลดลงอยางตอเน่ือง แตในสวน
ของอุปกรณการซอมบํารุง ยังเปนสวนทีส่รางรายไดใหกับบริษทัอยู ในป 2550 ไมมียอดจําหนาย
สินคาหลัก และหากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เกดิขึ้นในป 2550 ยังสงผลตอเน่ืองไปถึงป 2551    

สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
สภาพแวดลอมดานกฎหมายและการเมือง หากไดรับการสนับสนุนและการเอาใจใสการทําธุรกิจ
ขนาดยอมจากรัฐบาลอยางตอเน่ือง ธุรกิจประเภทนี้จะมีโอกาสเจริญเติบโตได และสภาพแวดลอม
ทางเทคโนโลยี ที่มีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหตนทุนในการพัฒนาปรับปรุงสินคาและ
บริการมีตนทุนที่สูงขึ้นดวย ในฐานะที่เปนผูผลิตสินคาและบริการคิดวาจะตองวางแผนธุรกิจใหมี
ความยืดหยุน สามารถทําการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่ไมมีความแนนอน ซึ่งจากปจจัยที่ไม
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สามารถควบคุมไดนี้   ทําใหบริษัทตองประสบปญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตในการทําธุรกิจ 
ทางบริษัทจึงมีการวางแผนดังน้ี คือ 1) การสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคาที่มีอยู เพ่ือใหเปนลูกคา
ตอไปอยางตอเน่ือง สวนผูจัดหาปจจัยการผลิตก็จะรักษาความสัมพันธอันดีที่มีมานานใหแนน     
แฟนมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธอันดีนี้สามารถพัฒนาใหผูจัดหาปจจัยการผลิตกลายมาเปนหุนสวน
ของบริษัทไดในอนาคต นอกจากนี้ในสวนของพนักงาน   บริษัทก็จะสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน 
ทั้งการฝกอบรมตางๆ การใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตางๆ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
และจะรณรงคใหพนักงานชวยกันในเรื่องการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้จะจัดกิจกรรมที่นํา
ทรัพยากรที่มีอยูในบริษัทมาพัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนทั้งกับตัวลูกคา กับบริษัท และกับ
พนักงาน เพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนในบริษัทใหต่ําเทาที่จะทําได และลดคาใชจายตางๆ ที่
ฟุมเฟอยในบริษัทลง จะสงผลใหบริษัทมีกําไรเพิ่ม 2) การวางแผนจัดระบบการบริหารจัดการ ทั้ง
เรื่องจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสงสินคาและการใหบริการกับลูกคาในตลาดเดิมใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  โดยยังการทําการตลาดกับกลุมลูกคาเปาหมาย การจัดการภายในบริษัท โดยเนนใหมีตนทุน
คาดําเนินการที่ต่ํา และนําความเชี่ยวชาญของบริษัทในการออกแบบสินคาและบริการมาตอบสนอง
ความตองการของกลุมลูกคาเดิม ตลาดเดิม ซึ่งมีกําลังซ้ือและกําลังผลิตตามขนาดของการประกอบ
ธุรกิจ จะสงผลใหมียอดสั่งซื้อตูฟกไข ตูเกิด รวมทั้งอุปกรณซอมบํารุงมากยิ่งขึ้น 3) การเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนาย  เพ่ือใหสินคาและบริการสามารถกระจายไปถึงกลุมลูกคาไดอยางทั่วถึง และ
เปนชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคา เชน การจัดตั้งศูนยบริการยอยในพื้นที่ ที่มีกลุมลูกคา
หนาแนน มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก รวดเร็ว เพ่ือไมใหลูกคาเกิดการรอคอย และการสราง
พันธมิตรกับลูกคา โดยการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจัดจําหนาย โดยเนนการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง 
จะสงผลใหยอดขายเพิ่ม สวนแบงการตลาดเพิ่ม 

 

ผูศึกษา : ในปจจุบันทานมองสภาวะการแขงขันของการประกอบธุรกิจของทาน เปนอยางไรบาง  
ผูใหสัมภาษณ : ปจจุบันสภาวะการแขงขันของการประกอบธุรกจิที่ดําเนินการอยูนี้ คอนขางจะมี
การแข็งขันสูงในตลาด ถึงแมเศรษฐกิจของประเทศจะชอตัวลง ถาจะมองในแตละมุม มีดังนี้ 

1. ในมุมมองของผูประกอบการรายใหมที่คิดจะเขามาแข็งขันนั้น คอนขางยาก เน่ืองจาก   
โลโกตราของสินคาของผูนําตลาดอยางเชน KPI เปนตราสินคาที่มีความแขง็แกรง และมีมานาน 
และยังเปนอุตสาหกรรมเกษตรทีต่องมีการพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเน่ือง การลงทุนสูงมาก
ในการทําวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหมีความตอเน่ืองและสามารถนํามาประยุกตใชได สวนตนทุนที่เกิด
จากการที่ลูกคาเปลี่ยนแปลงผูขายวตัถดิุบจากรายหนึ่งไปเปนอีกรายหนึ่งน้ันก็มักเกิดขึ้นไดเสมอใน
การทําธุรกิ ตนทุนที่เกิดจากการจัดสงสินคาและบริการไมตรงตามตางรางนัดหมาย ในเรื่องของการ
แขงขันในตลาดคอนขางสูง เน่ืองจากมีผูนําที่ไดดําเนินธุรกิจมากอนและยังสามารถดําเนินธุรกจิมา
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ไดอยางตอเน่ือง และการจะเปนผูนําตลาดไดนั้น ตองใชเวลาในการสรางสรรคสินคาและบริการใหมี
ความใหมีความไดเปรียบ จึงจะสามารถแขงขันได ประกอบกับตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ 
ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ  และขอมูลความปลอดภยัของสินคาและบริการ ซึ่งตอง
ทําการศึกษาและติดตามอยางตอเน่ือง  

2. ในมุมมองของลูกคาผูมีอํานาจในการตอรองที่คอนขางสูง    เน่ืองจากสามารถเลือก
พิจารณาจากคุณสมบัติและราคา สามารถเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของผูผลิตรายอืน่ไดโดยงาย ความ
ตองการของสินคาในสภาวะการแขงขันทีรุ่นแรงในทุกๆ ดาน ลูกคาจึงมีอํานาจในการตัดสินใจและ
พิจารณาการซื้อจาก การที่สั่งซ้ือในปริมาณที่มาก เพ่ือที่จะไดในราคาถูกหรือในราคาตนทุน  
พิจารณาวาในการซื้อน้ัน ตองซ้ือจากเปนผูนําในตลาดอุตสาหกรรม เน่ืองจากลูกคาจะเชื่อถือใน
บริษัทตองมีความมั่นคง เพราะลูกคาตองการใหธุรกิจมีความเสี่ยงนอยที่สุด ดังน้ันเวลาที่จะซ้ือ
สินคาตองดูวาการลงทุนในปจจุบันและอนาคตตองปลอดภัย ตองแนใจวาบริษทัผูผลติตองมีความ
ม่ันคงและสามารถใหบริการได  และการเติบโตของบริษัทผูคา ผลิตภัณฑ และบริการ คือลูกคา
ตองการบริษทัที่เขาใจในความตองการของธุรกิจของลูกคา และสามารถใหบริการไดอยางครบวงจร 
นอกจากนี้แลวตองเปนบรษิัททีใ่หผลตอบแทนดานการลงทุนทางเทคโนโลยีอยางคุมคา เพราะเมื่อ
ลูกคาไดซื้อสินคาและบริการไปแลว จะถือวาการลงทนุที่คุมคานั้น สินคาและบริการที่ลงทุนไปตอง
สามารถใชงานและใหประโยชนสูงสุดกับลูกคาไดในอนาคต และสดุทายลูกคาสวนใหญมักจะเลือก
สินคาและบรกิารที่มีราคาถกู 

ดังนั้น ถาผูซื้อมีความออนไหวตอราคามากจะมีผลตออุตสาหกรรมการผลิตมีศักยภาพดาน
กําไรที่ลดลง  

3. ในมุมมองอํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิตนั้น ผูขายปจจัยการผลิตมีอํานาจ
การตอรองสูงมาก เน่ืองจากวตัถุดิบทีน่ํามาผลิตไมมีการผลิตในประเทศไทย ตองนําเขามาจาก
ตางประเทศเทานั้น โดยเฉพาะนําเขามาจากประเทศจนี เน่ืองจากมีโรงงานผลิตปจจัยการผลิตตูฟก
ไข และมีแรงงานที่มีคาจางถูก ผูขายปจจัยการผลิตจึงมีอํานาจในการตอรอง เพราะ มีผูขายปจจัย
การผลิตในประเทศไทยจํานวนนอยราย และขายในราคาที่แพงกวาปจจัยการผลิตที่นําเขาอีก ผูผลิต
ไมสามารถหาสินคาอ่ืนมาทดแทนได เพราะเปนสินคาเฉพาะอยาง หากใชสินคาอ่ืนมาทํากาผลิต
แทนจะสงผลตอตนทุนคาใชจายที่จะเกิดจากความเสียหาย ที่เกิดจากตัวผลติภัณฑที่ไมมีความ
เหมาะสม ผูผลิตใหความสําคัญกับผลติภัณฑหรือบริการจากผูขายปจจัยการผลิตมาก  ในสวนของ 
ผูซื้อเองก็ไมไดใหความสําคัญกับกลุมผูขายปจจัยการผลิต  ทําใหผูขายปจจัยการผลิตมีความ
แตกตางกันอยางมาก และผูซื้อมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น  
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4. ในมุมมองของอุปสรรคจากผลิตภัณฑที่จะมารทดแทนนั้น ตูฟกไขและตูเกิด เปนสินคาที่
มีคุณลักษณะเฉพาะ ไมสามารถหาสินคาอ่ืนเขามาทดแทนได  
 5. ในมุมมองของการแขงขันระหวางธุรกิจเดิม อุตสาหกรรมจํานวนมาก จะมีการแขงขัน
ดานราคา ดานความแตกตางของผลิตภัณฑ และดานนวัตกรรมของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมตูฟกไข
ก็ไมแตกตางจากอุตสาหกรรมจํานวนมากเหลานั้น ทีก่ารแขงขันนัน้จะสงผลตอดานตางๆ คอื การ
แขงขันในการผลิตตูฟกไข ตูเกิด รวมถึงอุปกรณซอมบํารุงน้ัน มีการแขงขันที่เทาเทยีมกันและ
รุนแรงในอุตสาหกรรม  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมตูฟกไข ตูเกิด รวมถึงอุปกรณซอมบํารุง
ลดลง ไมวาจะดวย ราคาน้าํมัน คาเงินบาทที่แข็งขึ้น ตลอดจนการระบาดของไขหวัดนก ที่มีมาอยาง
ตอเน่ืองและระบาดไปทัว่น้ัน ทําใหมีผลตนทุนในการเก็บรักษาปจจัยการผลิตสูง เพ่ือรักษาความ
สม่ําเสมอของคุณภาพ ในชวงที่มีการชะลอการผลิต สินคาและบริการของอุตสาหกรรมขาดการสราง
ความแตกตางในอุตสาหกรรม มีคูแขงซ่ึงมีกลยุทธที่หลากหลาย กลุมลูกคาที่ไมคํานึงถึงตราสนิคา
มากนัก หากไดคุณภาพตามที่ตองการ จะตัดสินใจซื้อจากราคาเปนหลัก กลุมลูกคาทีเ่นนดาน
เทคโนโลยีการผลิตและความมากกวาดานราคาจะใหความสําคัญกับตราสินคามากกวา 
 การแขงขันทีรุ่นแรงระหวางคูแขงขันในอุตสาหกรรม มี 3 รูปแบบ คือ 1) การแขงขันดาน
ราคา 2) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ และ 3) ความแตกตางดานการแขงขัน  
 

ผูศึกษา :  จากประสบการณในการประกอบธุรกิจ ทานคิดวาอะไรคอื จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ของบริษัทของทาน  
 

ผูใหสัมภาษณ  : จุดแข็งของบริษัทนั้น ดูไดจาก ความเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ ติดตั้งตูฟกไข
และตูเกิด การไดรับการสนับสนุนวัตถุดิบดานจากผูหาปจจัยการผลิต ซึ่งบริษัทไดสราง
ความสัมพันธอันดีกับผูหาปจจัยการผลิตดวยดีตลอดมา ทําใหสามารถจัดหาสินคาใหกับลูกคาได
ตลอดเวลา และมีตนทุนคาใชจายไมแพง สวนลูกคาก็ไมเกิดการรอคอย  การใหบริการของบริษทัมี
ครบวงจรรวมถึงการซอมบํารุงรักษา พรอมจัดสงสินคาและบริการใหกับลูกคาทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัดตรงตามเวลานัดหมาย มีวิศวกรที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ และมีทีมงานชาง
ที่ไดรับการฝกอบรมซึ่งพรอมในการปฏิบัติงานภาคสนามและใหคําแนะนํากับลูกคาพรอมสรางความ 
สัมพันธอันดีอยางใกลชิด ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ
ตางจังหวัด  

สําหรับจุดออนของบริษัทนัน้ เน่ืองจากเปนเจาของธุรกิจคนเดียว ในเร่ืองของเงินลงทุนจึงมี
ไมเพียงพอในการขยายกิจการและในการทําการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง ดานความชํานาญทาง
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การตลาดมีนอยกวาผูนําตลาด ทําใหแผนการตลาดไมมีประสิทธิภาพ และตนทุนการดําเนินงาน
สูงขึ้นตามราคาน้ํามัน นอกจากนี้บริษัทยังขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ  

ในดานโอกาสนั้น หากมีการสงเสริมจากภาครัฐในการทําธุรกิจขนาดยอม ก็จะมีความ
ตอเน่ืองในการทําธุรกิจ และสามารถแขงขันไดในภาวะที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน ดวยสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่กําลังฟนตวัในขณะนี ้ สงผลใหภาคเอกชนสามารถสานตอการลงทุน
ตางๆ ได  เม่ือเศรษฐกิจของโลกและปริมาณการคาของโลกในป 2551 มีการขยายตัว การไดรับการ
ยกเวนภาษีนาํเขาไกแปรรปูดจากความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) จะสงผลดีตอ
การสงออกของประเทศไทย และการไดรบัระบบโควภาษีการนําเขาสินคาไกเขาประเทศอีย ู ถือเปน
เรื่องดีอีกเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรศาสตรที่มีอัตราเพิ่มขึ้น สงผล
ใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง มีความตองการในสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้น ในดานการ
พัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ สามารถตอบสนองความตองของลูกคาที่ตองการสิ่งใหมๆ ได 
การที่ไดทําขอตกลงเปดเขตการคาเสรีกบัประเทศจีนทําใหราคาสินคาลดลงในอนาคต สวนในเร่ือง
ของการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอยางตอเน่ืองทําใหสามารถแขงขันกับผูนําตลาดไดในอนาคต และ
สามรถรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

สวนอุปสรรคที่เปนปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกบับรษิัท ซึ่งบริษัทประสบปญหาในเรื่อง
ของตนทุนในการดําเนินงานตางๆ ที่สงูมากขึ้นตามความผันผวนของราคาน้ํามันที่มีการปรับราคา
สูงขึ้นเปนระยะๆ ประกอบกับการเมืองในประเทศยังไมมีความไมแนนอน การกอเหตุความไมสงบ
ในกรุงเทพและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ยังไมสามารถแกปญหาไดในขณะนี้ และปญหาการ
ระบาดของไขหวัดนกที่ยังมีการระบาดอยู ซึ่งยังไมมีวัคซีนปองกันและไมสามารถหยุดยั้งการระบาด
ได อุปสรรคเหลานี้มีผลตอการตัดสนิใจของนักลงทุนโดยเฉพาะภาคเอกชนทีต่องเลื่อนการลงทุน
ออกไป สวนภาวะที่มีการแขงขันที่สูง คูแขงมีความพรอมในดานเทคโนโลยีมากกวา กําลังการผลิต
มากกวา ทั้งยังมีสถานะทางการเงินที่ม่ันคงและแข็งแกรงกวา ทําใหบริษัทเสียเปรียบ ซึ่งมีผลตอ
ยอดขาย สวนแบงการตลาด และกําไรในการดําเนินธุรกิจในอนาคตได 

 

ผูศึกษา :  อะไรคือปจจัยที่ชวยสรางความไดเปรียบและความเสียเปรียบในการแขงขันของบริษทั 
 

ผูใหสัมภาษณ  : ขอสรุปเปนประเด็นในดานตางๆ ดังนี้  
 1. ในการดําเนินงาน 

ขอไดเปรียบ คือ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร คณุภาพของ
การใหบริการสามารถสรางความพึงพอใจไดอยางตอเน่ือง โดยมีผูจัดจําหนายที่ใหการสนับสนุนจาก
หลายๆ แหลง เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยมีคาใชจายในการจัดซื้อ
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ที่มีตนทุนต่ํา และบรษิัท LAI จํากัด มีความาสามารถในการจัดหาสินคาใหกับลูกคาไดตลอดเวลา
และหลากหลาย รวดเร็ว รวมทั้งการใชเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในการใหบริการ แตก็มี 

ขอเสียเปรียบ ในเรื่องของตนทุนการดําเนินงาน เน่ืองจากวัตถุดิบสวนใหญทีใ่ชในการผลิต
นําเขามาจากประเทศจีน ตนทุนในการจัดสงจะสูงขึ้นตามราคาน้ํามันที่ขึ้น และจํานวนในการสัง่ซ้ือ
แตละครั้ง เน่ืองจากการสั่งซ้ือวัตถุดิบในแตละครั้งจะสั่งซ้ือตามงานที่รับทําในแตละครัง้มากนอย   
ไมเทากัน รวมทั้งตองลงทุนในการพัฒนาบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณใหมีประสิทธภิาพและ
ทันสมัยอยูตลอดเวลา 

2. ในดานองคการ และการจัดการ 
ขอไดเปรียบ คือ จากการที่เปนธุรกิจขนาดยอม มีพนักงานประจําเพียง 8 คน ทําใหงายตอ

การบริหารจัดการ และมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ในการบรหิารจัดการภายใน 
ทุกฝายใชมาตรฐานเดียวกนั โดยมีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการจัดการ และการให 
บริการอยางสม่ําเสมอ  

สวนขอเสียเปรียบ คือ จากประสบการณในการดําเนินกิจการมาเปนระยะเวลาเพียง 7 ป 
ทําใหเสียเปรยีบคูแขงที่มีการดําเนินงานมากอนหนาแลวหลายป เพราะในระยะแรกตองใชเวลา
ระยะหนึ่งในการเรียนรู และสรางฐานลูกคา นอกจากนั้นยังตองใชเวลาในการปรับตวักับผูจัด
จําหนายจากแหลงอ่ืนๆ 
 3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ขอไดเปรียบ คือ เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาดยอม  บุคลากรในบริษทัจะไดรับการสงเสริมใน
เรื่องของการฝกอบรม เชน การเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การฝก ทักษะทางดานชาง การฝกใช
เทคโนโลยีใหมๆ และสรางแรงจูงใจใหทัศนคตใินการเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตสินคาและบรกิาร นอกจากนี้บริษัทยังไดรับการสนับสนุนจากผูจัดจําหนายจาก
ประเทศจีน ในการเดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตวตัถุดิบและการผลิตตูฟกไข ตูเกิด ในประเทศจีน  

ขอเสียเปรียบในเร่ืองของบุคคล คือ พนักงานที่มีทักษะ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตังิานมีจํานวนนอย 

4. ในดานการตลาด  
ขอไดเปรียบ คือ การตลาดของบริษทั จากการที่สามารถออกแบบผลติภัณฑใหตรงกับ

ความตองการของลูกคา การใหบริการลกูคาไดอยางรวดเร็วและครบวงจร มีการสรางความสัมพันธ
ระหวางพนักงานกับลูกคา การมคีวามใกลชิดกับลกูคา ทําใหเกิดความไววางใจจากลูกคาดวยดี
ตลอดมา ทั้งยังมีการจัดการสงเสริมการขาย ในรูปแบบตางๆ  
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 ขอเสียเปรียบ คือ เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาดยอม การทําการตลาดมีงบประมาณจํานวน
จํากัด และทีมงานในการใหการสนับสนนุการตลาดมีไมเพียงพอ ทั้งในเรื่องของความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาของลูกคา และสวนใหญผูบริหารจะเปนผูที่ทําการตลาดดวยตนเอง 

5. ในดานการบริหารการเงิน 
 ขอไดเปรียบ คือ ทางดานการบริหารการเงิน บริหารงานดวยตนทุนต่ํา จากการที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูจัดจําหนายในเรื่องของวัตถุดิบที่มีตนทนุต่ํา ทั้งทางดานสินเชื่อในการซื้อสินคา 
การศึกษาดูงานของบุคลากร  

ขอเสียเปรียบ คือ เน่ืองจากเปนธุรกิจเจาของเดียว เงินลงทุนจึงมีจํานวนจํากัด และมีสภาพ
คลองในชวงแรกของการเปดดําเนินงานไมราบรื่นเทาทีค่วร แตกส็ามารถดําเนินธุรกิจใหมีความ
ตอเน่ืองได เน่ืองจากตองลงทุนสูงในดานตางๆ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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สรุปการสัมภาษณลูกคาหลักของบริษัท (โดยขอไมเปดเผยชื่อจริง) 
 
ผูศึกษา :  ทานมีความพึงพอใจตอสินคาและบริการของบริษัท LAI จํากัด อยางไรบาง           
  

บริษัท A : ตลอดระยะเวลาที่ไดใชสินคาและบริการของบริษัท LAI จํากัด นั้น มีความพึงพอใจอยาง
มาก เพราะตูฟกไขและตูเกดิที่ทางบริษทัไดมาติดตั้งใหเม่ือหลายปกอน ณ ปจจุบันนี้ ยังใชการไดยัง
ไมเสียหาย มีอุปกรณบางตัวเทานั้นเอง ที่มีการเสื่อมสภาพตามการใชงาน ซึ่งทางบริษัทกไ็ดสงชาง
เขาตรวจสอบและตรวจเช็ดใหเปนประจําทุกๆ 3 เดือน    
  

โรงฟกไข B : ตูฟกไขและตูเกิดที่ไดสัง่ใหทางบริษทัออกแบบ และทําการผลิตมาใหนั้น นับวามี
ความพึงพอใจมาก โดยไมคิดวา ทางบริษัทจะสามารถผลิตไดทนัเวลา ตามจํานวนที่ไดสัง่ทําไป 
ถึงแมโรงฟกไขของราจะอยูหางไกลจากตวัเมือง แตทางบริษัทก็มีความสามารถใหบริการจัดสงถึงที่ 
ติดตั้ง ตรวจเช็คสภาพ พรอมทั้งใหคําแนะนําในการดูแลรักษาตูฟกไข ไมใหเสื่อมสภาพเร็ว  
 

โรงฟกไขในเครือซีพี C :  มีความพึงพอใจตอสินคาและบริการมาก เพราะตอนทีท่างเราสั่งทําตูฟก
ไขไปนั้น ทางบริษัท LAI จํากัด ไดใหทางเราไดทําการทดสอบการใชงานตูฟกไขเปนระยะเวลา 1 
และตูเกิดอีก 1  เดือน ซึ่งจากการทดสอบ เปนทีน่าพอใจเพราะตลอดการทดสอบระบบทีท่ําการ
ติดตั้งให ทํางานโดยไมติดขัด และเม่ือมีเหตุไฟฟาดิบ ตวัสินคากมี็ระบบสํารองไฟ ซึ่งทําใหระบบ
เปนไปอยางตอเน่ือง ไมเกิดความเสียหายตอผลผลติ  
 

ผูศึกษา : ทานเคยใชสินคาและบริการของบริษทัอ่ืนหรือไม ถาเคยใชเปนอยางไรบางเม่ือ
เปรียบเทียบกบับริษทั LAI จํากัด  
 

บริษัท A : เคยใชสินคาและบริการของบริษัทอ่ืนแลว ตัววัสดุอุปกรณที่นํามาผลิตมีความใกลเคียง
กัน ไมมีความแตกตางกันมากนัก แตสินคาที่ผลติใหไมตรงกับความตองการมากนักที่เดียว บริการ
หลังการขาย บางครั้งมีคาใชจายไมเปนไปตามทีต่กลง และเม่ือรูจักกับสินคาและบริการของบริษัท 
LAI จํากัด จากการแนะนําของผูที่เคยใชบริการมากอนวามีผูประกอบการรายยอยที่ผลิตสินคาและ
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บริการประเภทนี้ จึงไดใชบริการ ซึ่งก็พบวาสินคาที่ไดรบัมีคุณภาพและตรงตามทีต่องการ        
สวนราคาไมแพงเหมาะสมกับชิ้นงาน การจัดสงสินคาตรงตามเวลานัดหมาย  
 
โรงฟกไข B :  เคยใชบริการบริษัททีผ่ลิตตูฟกไขมาแลว 3 บริษัท  แตละบริษัทมีเง่ือนไขและ
ขอเสนอที่แตกตางกัน ทั้งที่สินคาไมมีความแตกตางกันมากนัก สวนขอเสนอทีไ่ดรับจากบรษิัท LAI 
จํากัด น้ันสามารถตกลงและตอรองในเร่ืองของราคาได มีความยืดหยุนในขอเสนอ และไดนํา
ตัวอยางของวสัดุอุปกรณที่จะนํามาผลิต มาสาธิตใหดู ในเรื่องของความสม่ําเสมอของคุณภาพ
สินคา   ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  ความคงทน และความปลอดภัย ไมมีเวลาการรอคอยใน
การไดรับของสินคา  
 
โรงฟกไขในเครือซีพี C : ถึงแมจะเปนโรงฟกไขในเครือของซีพีก็ตาม การใชสนิคาและบริการของ
บริษัทอ่ืนยอมมีอยูแลว เพราะบางครั้งซีพีเองก็ไมสามารถตองสนองความตองการของโรงฟกไขราย
ยอยในเครือได และจากไดใชสินคาและบริการของบรษิัท LAI จํากัด นับวาสินคามีความแขง็แรง 
งายตอการดูแล และประหยัดในเรื่องของคาใชจาย ราคาไมแพงเม่ือเทียบกับบรษิัทอ่ืนๆ จนถึงทุก
วันนี้ สินคายังมีความสม่ําเสมอในเรื่องของคุณภาพ   การสงของตรงตอเวลาตามทีน่ัดหมาย ในเร่ือง
ของการบริการติดตั้งน้ัน ผูบริหารและทมีงานชางของบริษัท จะทําการติดตั้ง ควบคุมดูแลอยูตลอด
ระยะเวลา และแนะนําในเรื่องของการดูแลที่ถูกวิธี และถายทอดวธิีการแกไข หากเครื่องมีปญหาใน
เบื้องตน กอนที่ทีมชางจะมาถึง เพ่ือไมใหไขไกทีท่ําการฟกอยูไดรับผลกระทบ ในระหวางทีท่มีชาง
กําลังเดินทางมากทําการซอมบํารุงให  
 
ผูศึกษา :  ทานมีความพอใจกับบริการหลังการขายที่ไดรับหรือไม เพราะเหตุใด  
บริษัท A : พอใจกับบริการหลังการขายของบริษัทเปนอยางมาก ไมวาจะเปนชวงที่อยูในประกันและ
หลังจากหมดประกันแลว ทีมงานชางก็จะทําการตรวจสอบตัวเครื่องใหตามตารางการนัดหมาย และ
คาใชจายในการตรวจเช็ดหลังจากหมดประกันแลว มีราคาเหมาะสมไมถือวาแพงมาก สวนวัสดุ
อุปกรณที่นํามาเปลี่ยนใหทุกครั้งที่มีปญหา ทางบริษัท LAI จํากัด ไดนําวัสดุอุปกรณที่ไดคณุภาพมา
ทําการซอมบํารุงให ซึ่งมีคาใชจายไมแพงเหมาะสมกับการใหบริการ 
 
 โรงฟกไข B :  บรกิารหลังการขายหรือกอนที่ไดรับสินคา ทางบรษิทั  LAI จํากดั ไดใหบรกิารดวยดี
ตลอดมา เม่ือสินคาที่กําลังจะหมดประกันอยูแลวเกดิขัดของ ภายในหนึ่งวนัจะมีทีมงานชางมา
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ตรวจสอบและทําการแกไขให และเม่ือเกดิความเสียหาย บริษทัจะทาํการเปลี่ยนสนิคาให โดยไมมี
คาใชจายเพิ่มเติม ซึ่งก็นับไดวาเปนบริการหลังการขายที่สะดวกและรวดเร็ว  
 
โรงฟกไขในเครือซีพี C : บริการหลังการขายที่ทางโรงฟกไขในเครือซีพีไดรับน้ัน เปนที่นาพอใจ
อยางมาก ทั้งผูบริหารและทีมงานชางจะติดตอกับทางโรงฟกเปนประจํา ถึงแมสินคาจะอยูในประกัน
หรือหมดประกันแลวกต็าม ทางบริษทัฯ ก็จะสงชางมาทําการตรวจเช็คใหทุกระยะ และเม่ือมีอุปกรณ
เสียหาย ทางบริษัทฯ สามารถแกไขและหาอุปกรณเสริมมาซอมแซมใหไดดวยเวลาที่รวดเรว็ สวน
คาใชจายที่เกดิขึ้นน้ัน เปนราคาที่เปนกนัเอง  
 
ผูศึกษา : ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกบัสนิคาและบริการอยางไรบาง 
 
บริษัท A : ในสวนของตูฟกไข ทางลกูคาเองก็อยากใหทางบริษทัฯ ทําตูฟกทีมี่ขนาดหลากหลาย
มากกวานี้ โดยเฉพาะขนาดที่สามารถเคลือ่นยายไดเอง และเลือกแบบ หรือ สามารถออกแบบ ใน
โปรแกรมบนเว็บไซดของบริษัทได มีโปรแกรมที่สามารถคํานวณราคาตามขนาดของตูฟกได ติดตอ
ซื้อขายผานระบบอินเตอรเน็ตได 
 
โรงฟกไข B : บริษทันาจะทําตูฟกที่มีขนาดที่เกษตรกรรายยอยสามารถมีกําลังซ้ือ เพ่ือที่จะไดทํา
ธุรกิจเล็กๆ ทีบ่านได ไมเสียคาใชจายมากนักในการบาํรุงรักษา ประหยัดพลังงาน เพราะจะเปนการ
ชวยเกษตรกรายยอยใหสามารถทําเปนอาชีพเสริมในการทําธุรกิจเล็กๆ แบบน้ีไดและสามารถนํา
สินคาไปประยุกตใชกบัสตัวปกอ่ืนๆ ได ไมจําเปนตองใชกับไขไกไดเทานั้น เพ่ือเปนการขยาย
โอกาสทางธุรกิจและเพื่อรักษาพันธุของสตัวปกที่กําลังจะหายไปในอนาคตใหมีอยู  
  
โรงฟกไขในเครือซีพี C :  ทางโรงฟกอยากใหบริษทัออกแบบสินคาใหมีระบบสํารองไฟใหนานที่สุด
เชน 12 ชั่วโมง เพราะบางครั้งเราไมสามารถคาดคะเนเหตฉุุกเฉินที่จะเกิดขึ้นไดและบรษิัทนาจะมี
บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกบัการทําตูฟก ผานเว็บไซดของบริษัท เม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับ
ตูฟกและวัสดอุุปกรณ ทางโรงฟกจะไดติดตอกับบริษทัไดอีกทางหนึ่งภายในเวลาอันรวดเร็ว และ
บริษัทนาจะผลิตสินคาที่สามารถรองรับความเจริญในอนาคต เชน ทําตูฟกไขใหใชไดกับ นก สัตว
ปกที่กาํลังจะสูญพันธ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
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เตือนภัย: แนวโนม SMEs 2550 

1. สถานการณโดยรวม  
ในชวงไตรมาส 2/2550 และ ไตรมาส 3/2550 ที่ผานมา แรงกดดันจากผูสงออกและ

นักวิชาการไดเพ่ิมมากขึ้นหลังจากที่มาตรการอนุญาตให NR สามารถยายการทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงมาที่ตลาด Onshore ไมไดผล และทําใหเกิดการหารือกันอยางจริงจังมากขึ้นจาก  ทางฝง
ของกลุมผูประกอบการภาคเอกชน ธปท. และรัฐบาล จนนําไปสูการออกประกาศเรื่อง การผอน
คลายระเบียบการฝากเงินและการโอนเงินตราตางประเทศในเดือน กรกฎาคม จํานวน  6 ขอ 
(ติดตามจุลสารฉบับพิเศษ 26/2550) 

จากชวงเดือนสิงหาคม 2550 พบวาความผันผวนในตลาดการเงินโลกเริ่มปรับตัวลดลง
หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ใหกูยืมแกธนาคารพาณิชยลง ซึ่ง
เปนการชวยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนตอปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนของสถาบันการเงิน
ได โดยอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีตลาดหุนกลับมาเคลื่อนไหวในชวงที่แคบลงกวาเดิม นอกจากนี้นัก
เศรษฐศาสตรบางรายเริ่มปรับการคาดการณตอทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed และ ECB 
บางแลวโดยนักลงทุนคาดวา Fed อาจจะปรับลดดอกเบี้ย Fed Funds Rate ลงในการประชุมครั้ง
ถัดไปในเดือน กันยายน สวน ECB นาจะเปลี่ยนมาคงอัตราดอกเบี้ยแทนที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยใน
อนาคต 

จากที่คาเงิน USD ออนคาลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับคาเงินสกุลอ่ืน ๆ และคาเงิน USD/THB 
ที่นาจะเคลื่อนไหวไปตามคาเงินในภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนการลงประชามติโดยประชาชนผานราง
รัฐธรรมนูญใหมของประเทศไทยที่ผานมานั้น นาจะสงผลตอความเชื่อม่ันในการลงทุนและความ
เชื่อม่ันในการใชจายของประชาชนมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมมากขึ้นในชวงเฉลิมฉลอง 80 พรรษา          
5 ธันวาคมไปจนถึงชวงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ทั้งน้ีผลการศึกษาของ สสว. โดยอาศัยการสํารวจจากผูประกอบการจํานวน 400 ทาน ที่เขารวมการ
สัมมนาเพื่อการเตือนภัย ครั้งที่ 1 ประจําป 2550  

ที่ผานมานั้น พบวา  ปจจัยเสี่ยงสําหรับ SMEs ในการประกอบธุรกิจสําหรับป 2550  ยัง
เปนปจจัยเดิมๆ โดยคาเงินบาท อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ํามัน สถานการณความไมสงบ การแขงขัน
ทางธุรกิจ และพฤติกรรมของผูบริโภค เปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบการ SMEs  ไดใหน้ําหนักใน
การประเ มินสถานการณมากที่สุด เชนเดียวกับการสํารวจในป 2549 ที่ผานมา โดยผูประกอบการ
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ใหความคิดเห็นวา  การแข็งคาของคาเงินบาทอยางตอเน่ืองจะมีผลตอธุรกิจผูสงออกในระยะ
ยาว  ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลตอตนทุนและความสามารถในการจายดอกเบี้ย  และ
ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันดานราคาที่ลดลง  ในสวนของสถานการณความไมสงบ
ตางๆ อาจจะสงผลตอความเชื่อม่ันและบรรยากาศในการลงทุน  และสุดทายสงผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่ชะลอตัวลง  ตามลําดับ 

 

แม SMEs จะมีความกังวลกับความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกในชวงที่ผานมา แตโดยพื้นฐาน
พบวาในป 2549 ที่ผานมา ผูประกอบการ SMEs ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2.269 ลานราย หรือ
คิดเปนสัดสวนไดรอยละ 99.53 จากจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดของไทย และกอใหเกิดการจางงาน 
8.884 ลานคน หรือรอยละ 75.44 จากการจางงานทั้งระบบนั้น     ยังสามารถสรางมูลคาตลาดจาก
รายไดรวมไดถึง 5.403 ลานลานบาท (ไมรวม Non-formalised SMEs)  คิดเปนรอยละ 40.82 จาก
ทั้งประเทศ โดยแบงเปนการสงออก 1.434 ลานลานบาท หรือรอยละ 29.01 จากการสงออกทั้งหมด
ของประเทศไทย ทั้งน้ี SMEs ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจดานการเงิน หรือ Economic 
Value Added ไดถึง 310,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 23 จากทั้งประเทศ ตลอดจนมี
ผลตอบแทนจากการดําเนินงานเฉลี่ยรอยละ 6.20 
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2. แนวโนม SMEs ณ สิ้นป 2550 

จากการศึกษา วิเคราะหและคาดการณ SMEs รายสาขาดวยระบบเตือนภัยเพ่ือการลงทุน 
หรือ WSI และระบบเตือนภัยลวงหนา EWS ของ สสว. พบวา ณ สิ้นป 2550 น้ี จํานวน SMEs 
นาจะมีอัตราการขยายตวัประมาณรอยละ 5.52 หรือ จาก 2.269 ลานรายเปน 2.395 ลานราย โดย
กอใหเกิดอัตราการขยายตวัดานการจางงานประมาณรอยละ 3.86 หรือจากการจางงาน 8.884 ลาน
คน เปน 9.227 ลานคน   

 
 

ดานการสงออก ณ ป 2550 ที่เคยคาดการณไวในไตรมาสที่ 2 วามีมูลคาประมาณ 1.623 
ลานลานบาทโดยมีอัตราการขยายตวัประมาณรอยละ 13.15 น้ัน จากตัวเลขลาสุดตลอดจน
ผลกระทบจากคาเงินบาทพบวา SMEs ยังมีขีดความสามารถในการสงออกในระดับที่เปนที่นาพอใจ
โดยการคาดการณจากขอมูลแนวโนมไตรมาส 3 น้ีพบวา SMEs นาจะมียอดการสงออกจนถึงสิ้นป 
2550 ประมาณ 1.612 ลานลานบาทหรอืขยายตวัประมาณรอยละ 12.36 จากป 2549 และแมวาการ
คาดการณจะมีการปรับฐานลดลง แตโดยรวมแลวถอืวา SMEs มีขีดความสามารถดานการสงออก
ดีกวาป 2549 ที่ผานมา หรือที่เคยทําไดเพียง 1.434 ลานลานบาทโดยมีอัตราการขยายตวัแครอยละ 
9.06 เทานั้น 
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จากการปรับฐานยอดการสงออกของ SMEs ใหมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 12.36 
น้ัน สงผลใหมูลคาตลาดที่วัดจากรายไดสุทธิของ SMEs (ไมรวม Non-formalised SMEs) โดยรวม
ปรับลดลงจากที่เคยคาดการณไวในไตรมาส 2 วาจะมีรายไดสุทธิประมาณ 5.696 ลานลานบาท 
ขยายตัว รอยละ 6.10 เปน 5.672 ลานลานบาทขยายตัวรอยละ 5.97 จากป 2549 แทน ทั้งน้ี
นอกเหนือจากปจจัยดานการสงออกที่กลาวมาขางตน SMEs ยังไดรับผลกระทบจากปจจัยดาน   
การบริโภคที่คอนขางจะทรงตัว และการแขงขันที่รุนแรงโดยสินคานําเขาทั้งจากคูแขงขันภายในและ
ตางประเทศ  

หมายเหตุ: ผลการวิเคราะหทั้งหมดเปนการคาดการณอนาคตที่อิงความคิดเห็นของ
นักวิเคราะหซ่ึงเปนการปรึกษากันภายในองคกร โดยไมอนุญาตในองคกรภายนอกนําไปใชอางอิง
เพ่ือประกอบการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้น หรือถามีการนําไปใช ผูวิเคราะห (วต.) และหนวยงานตนสังกัด 
(สสว.) จะไมรับผิดชอบตอผลของการนําไปใชดวยเหตุทุกประการ 

โดย โครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา (SAW) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) [27-12-2007] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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สถิติสนิคาปศุสัตว 2550 
ไกเนื้อ 

 
ประเทศผูผลติเนื้อไกที่สําคัญของโลก 

หนวย : พันตัน 

ประเทศ 2545 2546 2547 2548 
2549 
(p) 

2550 
(ก) 

%
สัดสวนป 

50 
1. สหรัฐอเมริกา 
2. จีน 
3. บราซิล 
4. สหภาพยุโรป (25) 
5. เม็กซิโก 
6. อินเดีย 
7. อารเจนตินา 
8. รัสเซีย 
9. ญี่ปุน 
10. ไทย* 
11. แคนาดา 
 อื่น ๆ 

14,467 
9,558 
7,449 
7,788 
2,157 
1,400 
640 
500 

1,107 
1,257 
932 

6,900 

14,696 
9,898 
7,645 
7,512 
2,290 
1,500 
750 
560 

1,127 
1,404 
929 

5,971 

15,286 
9,998 
8,408 
7,627 
2,389 
1,650 
910 
650 

1,124 
970 
746 

6,194 

15,869 
10,200 
9,350 
7,736 
2,498 
1,900 
1,030 
900 

1,166 
1,117 
977 

6,349 

16,162 
10,350 
9,280 
7,425 
2,610 
2,000 
1,210 
1,080 
1,195 
1,269 
970 

6,539 

16,413 
10,520 
9,670 
7,530 
2,724 
2,200 
1,290 
1,260 
1,185 
1,183 
980 

6,207 

26.84 
17.20 
15.81 
12.31 
4.45 
3.60 
2.11 
2.06 
1.94 
1.93 
1.60 
10.15 

รวม 54,155 54,282 55,952 59,092 60,090 61,162 100.00 

% การเปล่ียนแปลง 3.83 0.23 3.08 5.61 1.69 1.78  

ที่มา : USDA,*Thai Broiler Processing Exporters Association (p) preliminary ; (f) forecast, 
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ประเทศผูสงออกเน้ือไกที่สําคัญของโลก 
 

หนวย : พันตัน 

ประเทศ 2545 2546 2547 2548 
2549 
(p) 

2550 
(ก) 

%
สัดสวนป 

50 
1. บราซิล 
2. สหรัฐอเมริกา 
3. สหภาพยุโรป (25) 
4. จีน 
5. ไทย* 
6. อารเจนตินา 
7. แคนาดา 
8. คูเวต 
9. สหรัฐอาหรับฯ 
10. ซาอุดิอาระเบีย 
อื่น ๆ 

1,577 
2,180 
871 
438 
467 
23 
84 
1 
37 
20 
4 

1,903 
2,232 
788 
388 
545 
39 
76 
3 
40 
20 
-11 

2,416 
2,170 
813 
241 
219 
66 
74 
4 
15 
10 
27 

2,739 
2,360 
755 
331 
276 
84 
101 
97 
20 
10 
18 

2,500 
2,454 
620 
350 
294 
90 
95 
26 
10 
10 
21 

2,550 
2,508 
685 
365 
300 
110 
95 
75 
30 
10 
9 

37.85 
37.23 
10.17 
5.42 
4.45 
1.63 
1.41 
1.11 
0.45 
0.15 
0.13 

รวม 5,702 6,023 6,055 6,791 6,470 6,737 100.00 

% การเปล่ียนแปลง 2.46 5.63 0.53 12.16 -4.73 4.13  

ที่มา : USDA,*Thai Broiler Processing Exporters Association (p) preliminary ; (f) forecast, 
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ประเทศผูนําเขาเน้ือไกที่สําคัญของโลก 

หนวย : พันตัน 

ประเทศ 2545 2546 2547 2548 
2549 
(p) 

2550 
(ก) 

%
สัดสวนป 

50 
1. รัสเซีย 
2. ญี่ปุน 
3. สหภาพยุโรป (25) 
4. ซาอุดิอาระเบีย 
5. จีน 
6. เม็กซิโก 
7. ฮองกง 
8. แอฟริกาใต 
9. สหรัฐอาหรับฯ 
10. เวเนซูเอลา 
อื่น ๆ 

1,208 
744 
500 
391 
436 
267 
164 
80 
133 
- 

520 

1,081 
695 
588 
452 
453 
338 
154 
125 
154 
6 

579 

1,016 
582 
466 
429 
174 
326 
244 
154 
158 
25 
810 

1,225 
748 
522 
484 
219 
374 
222 
189 
167 
100 
813 

1]240 
740 
600 
434 
370 
400 
234 
225 
137 
120 
668 

1]150 
725 
645 
470 
430 
424 
237 
225 
165 
150 
716 

23.99 
14.32 
11.61 
8.40 
7.16 
7.74 
4.53 
4.35 
2.65 
2.32 
12.93 

รวม 4,443 4,625 4,384 5,063 5,168 5,337 100.00 

% การเปล่ียนแปลง 8.31 4.10 -5.21 15.49 2.07 3.27  

ที่มา  : USDA (p) preliminary ; (f) forecast, 
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การบริโภคเน้ือไกบางประเทศ 
หนวย : พันตัน 

ประเทศ 2545 2546 2547 2548 
2549 
(p) 

2550 
(ก) 

%
สัดสวนป 

50 
1. สหรัฐอเมริกา 
2. จีน 
3. สหภาพยุโรป (25) 
4. บราซิล 
5. เม็กซิโก 
6. รัสเซีย 
7. อินเดีย 
8. ญี่ปุน 
9. อารเจนตินา 
10. แอฟริกาใต 
11. ไทย* 
       อื่น ๆ 

12,270 
9,556 
7,417 
5,873 
2,424 
1,697 
1,400 
1,830 
618 
830 
790 

8,141 

12,540 
9,963 
7,312 
5,742 
2,627 
1,680 
1,496 
1,841 
719 
928 
859 

7,196 

13,081 
9,931 
7,280 
5,992 
2,713 
1,675 
1,648 
1,713 
845 
956 
731 

7,607 

13,428 
10,088 
7,503 
6,612 
2,871 
2,139 
1,899 
1,880 
949 

1,010 
872 

8,088 

13,817 
10,370 
7,405 
6,780 
3,010 
2,330 
2,000 
1,908 
1,124 
1,062 
982 

8,100 

13,901 
10,585 
7,490 
7,210 
3,148 
2,400 
2,200 
1,915 
1,184 
1,075 
883 

7,753 

23.27 
17.72 
12.54 
12.07 
5.27 
4.02 
3.68 
3.21 
1.98 
1.80 
1.48 
12.98 

รวม 52,846 52,903 54,172 57,339 58,888 59,744 100.00 

% การเปล่ียนแปลง 4.39 0.11 2.40 5.85 2.70 1.45  

ที่มา :USDA, *Thai Broiler Processing Exporters Association (p) preliminary ; (f) forecast, 
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ปริมาณการบริโภคเนื้อไกตอคนตอปของประเทศที่สําคัญ 
(กิโลกรัม/คน/ป) 

ประเทศ 2545 2546 2547 2548 
2549 
(p) 

2550  
(f) 

เฉลี่ย 
(45-50) 

  1. สหรัฐอเมริกา 
  2. บราซิล 
  3. แคนาดา 
  4. รัสเซีย 
  5. สหภาพยุโรป 
(25) 
  6. ญี่ปุน 
  7. เม็กซิโก 
  8. ไทย* 
  9. จีน 
10. อินเดีย 

42.51 
33.61 
29.26 
11.74 
19.66 
14.36 
23.77 
13.06 
7.39 
1.34 

43.19 
31.54 
28.50 
11.62 
19.38 
14.45 
24.55 
14.13 
7.69 
1.43 

44.64 
32.55 
30.15 
11.65 
15.49 
13.45 
26.25 
10.60 
7.65 
1.55 

45.41 
35.90 
30.00 
14.94 
15.88 
14.75 
27.01 
13.97 
7.72 
1.76 

46.30 
36.05 
30.06 
16.31 
15.22 
14.97 
28.03 
14.84 
7.89 
1.83 

46.54 
38.30 
31.00 
16.80 
15.39 
15.02 
15.00 
14.76 
8.05 
2.01 

44.8 
34.7 
29.8 
13.8 
16.8 
14.5 
24.1 
13.6 
7.7 
1.7 

ที่มา : USDA, จากการคํานวณ, world Fact Book (Thai Broiler Processing Exporters  
        Association) 
หมายเหตุ  :  สหภาพยุโรปป 45-50 ประชากรคิดรวมจาก 25 ประเทศ 
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คาดการณสถานการณไกเนื้อของโลก ป 2550 
 
การสงออกเน้ือไกของโลกกลับเขาสูภาวะปกติในป 2550 
 ภาพรวมปริมาณการสงออกเน้ือไกของโลกในป 2550 คาดวาจะสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 
หรือประมาณ 6.7 ลานตัน หลังจากที่การสงออกลดลงในป 2549 ประเทศผูสงออกรายใหญของ
โลก 3 อันดับแรกที่มีสวนแบงการตลาดเนื้อไกรวมกันถึงรอยละ 85.25 โดยอันดับหน่ึงยังคงเปน
ประเทศบราซิล รอยละ 37.85 อันดับสองสหรัฐอเมริกา รอยละ 37.23 สวนสหภาพยุโรป (25 
ประเทศ) เปนอันดับที่สาม รอยละ 10.17 ถึงแมวาการสงออกของสหภาพยุโรปจะมีการปรับ
ลดลงมาในป 2549 เน่ืองจากถูกระงับการสงออกชั่วคราวจากการระบาดของไขหวัดนกใน
ประเทศฝรั่งเศส 
 
การสงออกเน้ือไกของบราซิล 
 หลังการระบาดของไขหวัดนกทั่วโลกในป 2547 ทําใหบราซิลซ่ึงไมมีการระบาดของ
ไขหวัดนกสามารถสงออกเนื้อไกไดมากที่สุดในโบก แซงหนาสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรับผลกระทบ
จากการถูกระงับการสงออกเน้ือไก เน่ืองจากมีการระบาดของไขหวัดนกในป 2547 นอกจากนี้ใน
ป 2549 ที่ผานมามีการระบาดของไขหวัดนกกลับมาอีกครั้ง ทําใหความตองการบริโภคเนื้อไกมี
อัตราเพิ่มที่ลดลงในป 2549 ประเทศผูนําเขาเนื้อไกไดหันมาบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตวอ่ืน ๆ 
ทดแทน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหการสงออกของบราซิลในป 2549 ลดลงถึงรอยละ 8 และ
ภาพรวมการสงออกของโลกลดลงถึงรอยละ 4 อยางไรก็ตามในป 2550 คาดวาการสงออกรวม
จะปรับเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 2 หรือประมาณ 2.6 ลานตัน เน่ืองจากมีปจจัยลบจากการระบาดของ
ไขหวัดนก และการจํากัดโควตาการนําเขาของรัสเซียเปนปจจัยที่สําคัญ 
 
การนําเขาเน้ือไกของโลก คาดวาจะปรับเพิ่มข้ึนในป 2550 
 ถึงแมวารัสเซีย และญี่ปุน ซึ่งเปนผูนําเขารายใหญ ที่มีสัดสวนการนําเขารวมกันถึงรอย
ละ 40 คาดวาจะนําเขาลดลงในป 2550 แตภาพรวมการนําเขาเนื้อไกของโลกป 2550 จะเพ่ิมขึ้น
มากกวาป 2549 ถึงรอยละ 3 ปริมาณ 5.3 ลานตัน โดยกลุมประเทศที่จะนําเขาเพิ่มขึ้นชัดเจน 
ไดแก สหภาพยุโรป ซาอุดิอาระเบีย จีน และเม็กซิโก ซึ่งมีสัดสวนการนําเขารวมกันถึงรอยละ 
34 โดยเฉพาะประเทศจีนที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 16 เน่ืองจากการบริโภคเพิ่มขึ้น 
และผูบริโภคไมไดมีผลกระทบจากการระบาดของไขหวัดนก สวนเม็กซิโกคาดวาการนําเขาจะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 6 โดยมีปจจัยบวกจากการบริโภคในประเทศ และการเขาไปลงทุน
โรงงานแปรรูปเน้ือไกเพ่ิมขึ้น 
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สหภาพยุโรปนําเขาเพิ่มข้ึน 
 ในป 2549 ที่ผานมาสหภาพยุโรปมีการขยายการนําเขาถึงรอยละ 15 สวนป 2550 คาด
วาจะนําเขาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8 หรือประมาณ 645,000 ตัน หลังจากที่ WTO ตัดสินชี้วา 
สหภาพยุโรปแพคดีการเปลี่ยนพิกัดอัตราภาษีไกหมักเกลือ ทําใหสหภาพยุโรปไดปรับกลยุทธ
ปรับเพ่ิมอัตราภาษีนําเขาเนื้อไกหมักเกลือ และเนื้อไกแปรรูป และชดเชยโดยใหโควตานําเขาแก
ไทย และบราซิล ซึ่งคาดวาจะเริ่มประกาศใชในชวงกลางป 2550 อาจจะสงผลใหอัตราการ
ขยายตัวการนําเขาเนื้อไกของสหภาพยุโรปคอย ๆ ชะลอตัวลงในอนาคต 
 
รัสเซียลดการนําเขาเน้ือไก 
 รัสเซียเปนตลาดนําเขาไกที่ใหญที่สุดในโลก อยางไรก็ตามในป 2550 คาดวาการนําเขา
จะปรับลดลงรอยละ 7 หรือประมาณ 1.15 ลานตัน ทั้งน้ี รัสเซียไดมีการประกาศโควตานําเขา
สําหรับป 2550 ดังนี้ 
 

 หนวย : ตัน สัดสวน % 
USA 841,300 74.40 
EU 25 220,600 19.51 
Paraguay 5,000 0.44 
Other 63,900 5.65 
รวม 1,130,800 100.00 

  
จากมาตรการจํากัดโควตานําเขา และแรงกดดันจากกลุมผูผลิตภายในประเทศรัสเซีย 

จึงเพ่ิมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขามากขึ้น ทําใหนักลงทุนตางประเทศเขาไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมไกเน้ือมากขึ้น เชน ในป 2549 มีบริษัท Transnational Company Poultry 
Ideal House (IPH) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนจากฮังการี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม เดนมารก และ
ฝรั่งเศส เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมไกเน้ือ ถึง 875 ลานรูเบิล (หรือ 1,121 ลานบาท) หรือ
บริษัท German company Lomann Tirrzucht GMBH (LT) เขาไปลงทุนในการผลิตลูกไกมูลคา 
8.8 ลานรูเบิล (หรือ 11 ลานบาท) จากสถานการณที่เกิดขึ้นรัสเซียจะมีอัตราการนําเขาลดลงไป
เรื่อยๆ 
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สถานการณการผลิตไกเน้ือของไทย 
            สถานการณการผลิต 
 ผลจากภาวะราคาไกเน้ือในป 2548 อยูในเกณฑดี และในชวงครึ่งปแรก 249 ไทยปลอด
ไขหวัดนกเปนเวลาหลายเดือน ทําใหผูผลิตมีความหวังในการสงออกเน้ือไกสด จึงเพ่ิมกําลัง  
การผลิตสูงขึ้น จนเกิดภาวะ Over Supply จากการตรวจสอบการผลิตในชวยเดือนกรกฎาคม 
พบวามีการผลิตรวมมากถึง 23.08 ลานตัว/สัปดาห 
 สมาคมผูเลี้ยงไกพันธุ จึงรวมกับบริษัทผูผลิตลูกไกเน้ือในประเทศ และกรมปศุสัตว
ดําเนินกิจกรรมปรับโครงสรางการผลิต โดยมีเปาหมายการผลิตที่ 18.37 ลานตัว/สัปดาห และ
จากผลการดําเนินการ 8 สัปดาห (17 ก.ค. – ก.ย.) พบวาการผลิตลดลงเหลือ 17.66 ลานตัว/
สัปดาห จากนั้นสมาคมจึงขอความรวมมือจากบริษัทผูผลิตลูกไกเน้ือใหดําเนินกิจกรรมตอเน่ือง
ถึงสิ้นป 2549 โดยงดสงเจาหนาที่เขาตรวจตูฟกชั่วคราว 
 การผลิตที่อยูในเกณฑสูงนี้ เกิดจากผูประกอบการไทยมีศักยภาพ และความพรอมใน
การผลิตสูง สังเกตไดจากปริมาณการนําเขา GP และ PS ในป 2549 มีปริมาณต่ํากวาป 2548 
ดังน้ี จากเดิมนําเขา GP เพศเมีย 381,542 ตัว เหลือ 265,302 ตัว และนําเขา PS เพศเมีย 
1,794,910 ตัว เหลือ 687,868 ตัว เทานั้น 
 แนวโนมการผลิตป 2550 คาดวาภาวการณผลิตลูกไกเนื้อในชวงตนปยังอยูในเกณฑสูง
ประมาณ 16.17 ลานตัว/สัปดาห ดังนั้น คาดวาในปนี้ผูผลิตจะลดการผลิตลงอีกเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดที่ชะลอตัวอยูในขณะนี้ 
 
        สถานการณสงออก 
 สถานการณสงออกเน้ือไกโดยรวมของไทยในป 2549 มีการสงออกทั้งสิ้น 294,388 ตัน 
มูลคา 33,861 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 รอยละ 6.5% ผลิตภัณฑไกสงออกของไทยเกือบ 
100% เปนเนื้อไกปรุงสด มีการสงออกเน้ือไกสดเล็กนอยไปประเทศเพื่อนบานสําหรับตลาด
สงออกหลักของไทย ไดแก ญี่ปุน และ EU ซึ่งสัดสวนทั้งสองประเทศรวมกันจัดเปน 93% ของ
การสงออกของไทย 
 ในป 2550 คาดวาไทยจะสามารถสงออกเน้ือไกไดประมาณ 300,000 ตัน หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 2 ทั้งน้ี เน่ืองจากปญหาคาเงินบาทแข็งคาขึ้น สงผลใหศักยภาพการแขงขันกับคูแขงขัน
ลดนอยลง 
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 2545 2546 2547 2548 2549 
 (p) 

2550  
(f) 

ปริมาณการนําเขา  
GP ตัว 
ปริมาณการนําเขา  
PS ตัว 
ราคาไกเนื้อตลาดทั่วไป  
บาท/ก.ก. 
ปริมาณการผลิตไกมีชีวิต  
ลานตัว/ป 
ปริมาณการผลิตเนื้อไก  
พันตัน 
การบริโภคภายในประเทศ   
พันตัน 
การบริโภคตอคนตอป  
ก.ก. 
ปริมาณการสงออก  
พันตัน 
มูลคาการสงออก  
ลานบาท 
สัดสวนการสงออกตอการผลิต  
% 

404,568 
 

3,510,019 
 

25 
 

907 
 

1,257 
 

790 
 

13.06 
 

467 
 

41,075 
 

37 

556,662 
 

1,578,436 
 

26 
 

999 
 

1,404 
 

859 
 

14.13 
 

545 
 

48,307 
 

39 

126,521 
 

1,157,962 
 

29 
 

700 
 

970 
 

731 
 

10.60 
 

219 
 

24,906 
 

23 

278,021 
 

1,773,842 
 

34 
 

787 
 

1,117 
 

872 
 

13.97 
 

276 
 

32,292 
 

25 

493,678 
 

78,745 
 

29 
 

874 
 

1,269 
 

982 
 

14.84 
 

294 
 

33,861 
 

23 

na 
 

na 
 

na 
 

780 
 

1,183 
 

883 
 

14.76 
 

300 
 

34,500 
 

25 

ที่มา  :  สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย 
หมายเหตุ  :  ปริมาณการผลิตไกเน้ือ และการบริโภคตอคนตอป มีการนําเอาตัวเลข Stock  
                 คงคางมาคํานวณดวย (p) preliminary ; (f) forcast, 
 
ตลาดสงออกเน้ือไกสดแชแข็ง และแปรรูปของไทย 
 

2549 (p) 2550 (f) 
 ปริมาณ 

(ตัน) 
%สัดสวน %เพิ่ม/ลด 

ปริมาณ 
(ตัน) 

%สัดสวน %เพิ่ม/ลด 

ญี่ปุน 
สหภาพยุโรป 
อื่น ๆ 

148,559 
127,607 
18,222 

50.46 
43.35 
6.19 

-0.35 
12.73 
27.78 

150,000 
132,000 
18,000 

50.00 
44.00 
6.00 

0.97 
3.44 
-1.22 

รวม 294,388 100.00 6.46 300,000 100.00 1.91 
ที่มา  :  สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย (p) preliminary ; (f) forcast, 
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ปริมาณการสงออกเน้ือไกแปรรูปของประเทศไทย 
หนวย : ตัน 

ประเทศ 2544 2545 2546 2547 2548 
2549 
(p) 

%
สัดสวนป 

49 
สหภาพยุโรป 
  อังกฤษ 
  เนเธอรแลนด 
  เยอรมันนี 
  เบลเยี่ยม 
  ฝรั่งเศส 
ประเทศอื่น ๆ 
  ญี่ปุน 
  สิงคโปร 
  เกาหลีใต 
  ฮองกง 
  มาเลเซีย 
อื่น ๆ 

49,840 
20,713 
24,450 
3,908 
400 
224 

 
52,489 
7,403 
3,307 
3,495 

7 
477 

49,840 
28,723 
14,956 
2,995 
1,331 
1,424 

 
66,162 
4,380 
2,311 
2,672 

- 
2,233 

61,628 
32,132 
17,676 
5,862 
876 

2,076 
 

84,066 
4,698 
1,832 
3,484 

34 
1,332 

76,050 
42,222 
19,093 
8,915 
666 
604 

 
102,610 
5,185 
5,510 
3,329 

- 
1,130 

113,096 
69,707 
23,818 
9,751 
1,415 
587 

 
149,079 
5,398 
3,553 
3,493 

- 
1,819 

127,601 
82,883 
23,680 
10,806 
1,175 
266 

 
148,559 
7,017 
2,821 
3,380 

 
2,348 

43.74 
28.41 
8.12 
3.70 
0.40 
0.09 

 
50.92 
2.41 
0.97 
1.16 

- 
0.80 

รวม 117,018 127,598 157,074 193,814 276,438 291,726  

% การ
เปล่ียนแปลง 

34.81 9.04 23.10 23.39 42.63 5.53  

ที่มา  :  กรมปศุสัตว, สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย (p) preliminary 
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ปริมาณการสงออกเน้ือไกแชแข็งของประเทศไทย 
หนวย : ตัน 

ประเทศ 2544 2545 2546 2547 2548 
2549 
(p) 

%
สัดสวนป 

49 
สหภาพยุโรป 
  เยอรมันนี 
  เนเธอรแลนด 
  อังกฤษ 
ประเทศอื่น ๆ 
  ญี่ปุน 
  เกาหลีใต 
  จีน 
  มาเลเซีย 
  สิงคโปร 
  ฮองกง 
อื่น ๆ 

98,686 
49,110 
25,632 
20,648 

 
162,131 
26,777 
12,172 
6,612 
8,951 
4,288 

- 

79,370 
49,110 
25,632 
20,648 

 
193,919 
32,945 
10,642 
8,176 
7,308 
2,967 
3,718 

98,231 
59,308 
21,784 
15,890 

 
188,101 
41,720 
21,487 
14,082 
10,670 
5,695 
8,927 

11,027 
5,496 
2,978 
1,494 

 
9,706 
2,897 
603 
637 
576 
234 
457 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

96 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,662 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100.00 
รวม 320,779 339,045 388,913 26,137 96 2,662 100.00 

% การเปล่ียนแปลง 30.40 5.69 14.71 -93.28 -99.63 2,672.92  

ที่มา  :  กรมปศุสัตว, สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย 
            (p) preliminary 
 
ตลาดสงออก และปญหาอุปสรรคการสงออกเน้ือไกของไทย 
ตลาดญี่ปุน 
สถานการณการนําเขาเน้ือไกสด และแปรรูปของญี่ปุน 

2547 2548 ม.ค. – พ.ย. 2549  
ปริมาณ 

(ตัน) 
สวนแบง
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

สวนแบง
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

สวนแบง
ตลาด (%) 

บราซิล 
จีน 
ไทย 
สหรัฐอเมริกา 
อื่น ๆ 

296,068 
132,168 
110,789 
29,771 
13,687 

51 
23 
19 
5 
2 

381,957 
179,543 
146,060 
29,384 
11,791 

51 
24 
20 
4 
1 

315,442 
177,451 
133,797 
26,340 
5,535 

48 
27 
20 
4 
1 

รวม 582,483 100 748,735 100 658,565 100 
ที่มา  :  ป 2547 จาก ALIC ป 2548 และ 2549 จากวารสาร WORLD POULTRY MEAT 
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 ในชวง 11 เดือนแรกของป 2549 ญี่ปุนมีการนําเขาเนื้อไกรวม 658,565 ตัน ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 รอยละ 3.74 โดยแยกเปน 

- การนําเขาเนื้อไกสด 346,147 ตัน (รอยละ 52.6 ของการนําเขารวม) ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2548 รอยละ 10.7 เปนการนําเขาจาก บราซิล 314,850 
ตัน (91%) และสหรฐัฯ 25,933 ตัน (7.5%) ตามลําดับ 

- การนําเขาเนื้อไกแปรรูป จํานวน 312,418 ตัน (รอยละ 47.4 ของการนําเขารวม) 
เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2548 รอยละ 5.4 เปนการนําเขาจากจีน 
177,063 ตัน (56.7%) และไทย 133,797 ตัน (42.8%) ทั้งน้ีการนําเขาจากจีน
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.7 สวนการนาํเขาจากไทย เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1.4 เทานั้น 

สาเหตุที่การสงออกเนื้อไกปรุงสุกของไทยมีอัตราการขยายตัวต่ํากวาจีนมากในตลาด
ญี่ปุน เน่ืองจากปญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่คาเงินบาทของไทยแข็งขึ้นอยางมากในชวงครึ่ง
หลังของป 2549 ขณะที่คาเงินหยวนแข็งขึ้นเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับดอลลารสหรัฐ จึงทําให
ตนทุนการสงออกของไทยเสียเปรียบประเทศจีน 
 
จํานวนโรงงานแปรรูปเนือ้สัตวปกของไทยที่ไดรับรองจากญี่ปุน 
รวม 54 โรงงาน สามารถแยกไดดังน้ี 
 โรงงานผลิตเนื้อไกปรุงสุก   28 โรงงาน 
 โรงงานผลิตเน้ือไกปรุงสุก+เน้ือสัตวกีบปรุงสุก 19 โรงงาน 
 โรงงานผลิตเน้ือสุกรปรุงสุก     5   โรงงาน 
 โรงงานผลิตอาหารสัตวเลี้ยง     2   โรงงาน 
 
โอกาสการสงออกของไทย 
 -  การพึ่งพาตนเองในดานอาหารของญี่ปุนมีอัตราลดลงอยางตอเน่ือง ทําใหการนําเขา
อาหารของญี่ปุนจึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกป รวมถึงเน้ือไกดวย 
 -  พฤติกรรมการบริโภคและโครงสรางสังคมเปลี่ยนแปลง ความเรงรีบและความ
ตองการความสะดวกสบาย ทําใหอาหารพรอมปรุง หรือพรอมรับประทานไดรับความนิยมมาก
ขึ้น 
 -  ความพรอมดานเทคโนโลยีการแปรรูปของไทย สามารถผลิตสินคาที่ มีความ
หลากหลายตอบรับกับความตองการของตลาดไดสูง 
 -  กระแสของโรคไขหวัดนกในไก ทําใหผูบริโภคหันมาบริโภคเนื้อไกแปรรูปปรุงสุกแทน
การบริโภคเนื้อไกสด 
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 -  ความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยและญี่ปุน จะทําใหไกไทยไดเปรียบดานภาษี 
โดยญ่ีปุนจะลดภาษีนําเขา เน้ือไกสดแชเย็น แชแข็งจากรอยละ 11.9 เหลือรอยละ 8.5 สวนเนื้อ
ไกปรุงสุกจะลดภาษีจากรอยละ 6 เหลือรอยละ 3 ภายใน 5 ป แตขณะน้ียังรอการลงนามจาก
หัวหนารัฐบาลทั้ง 2 ฝาย 
 
ปญหาและอุปสรรคในการสงออก 
     -  การจํากัดจํานวนโรงงานที่รับรอง 
 ปญหา  ญี่ปุน จํากัดการใหรับรองโรงงานแปรรูปเน้ือสัตวทุกประเภท (เน้ือสัตวปก เน้ือ
สุกร เน้ือสัตวกีบ และโรงงานผลิตอาหารสัตวเลี้ยง) ของประเทศไทย โดยใหรับรองเพียง 54 
โรงงาน จึงทําใหการสงออกเนื้อไกของไทยขยายตัวไมไดมากเทาที่ควร เน่ืองจากยังมีอีกหลาย
โรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตและสงออกแตญี่ปุนไมมีนโนบายใหรับรองโรงงานของไทย
มากกวา 54 โรงงาน 
 การแกไข  สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย ไดพยายามผลักดันใหรัฐบาลไทยเจรจา
ตอรองกับญ่ีปุนใหตรวจโรงงานเพิ่ม โดยใหแยกการรับรองโรงงานตามประเภทของเนื้อสัตว คือ
เน้ือสัตวปก เน้ือสุกร เน้ือวัว และอาหารสัตวเลี้ยง เน่ืองจากโรงงานแตละประเภทมีเง่ือนไข    
การผลิตและการรับรองที่แตกตางกัน นอกจากนี้การขยายตวัของตลาดแตละสนิคาก็ตางกัน 
 - เงื่อนไขการตอเติม และปรับปรุงโรงงาน 
 ปญหา  ญี่ปุนกําหนดใหโรงงานที่ไดรับการรับรองแลว ทีต่องการจะตอเติม ปรับปรุง
หรือขยายโรงงาน จะตองหยุดทําการผลิตและหยุดสงออกในระหวางที่ทําการตอเติม และเม่ือ
การดําเนินการแลวเสร็จจะตองรอให MAFF จัดสงเจาหนาที่มาตรวจสอบกอน จึงจะทําการผลิต
และสงออกไดใหมอีกครั้งหน่ึง ทําใหโรงงานเสียโอกาสในการสงออกในชวงระยะเวลาที่รอการ
ตรวจรับรอง เน่ืองจากไมสามารถกําหนดระยะเวลาการเดินทางมาตรวจรับรองของผูแทนจาก 
MAFF ได 
 การแกไข  กรมปศุสัตว และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย ไดเจรจาใหญี่ปุนแตงตั้ง
ใหกรมปศุสัตวไทยเปนผูแทนในการตรวจสอบโรงงานแทน เชนเดียวกับทีส่หภาพยุโรปที่แตงตั้ง
ใหปศุสตัว เปนผูแทนในการตรวจรับรองโรงงาน 
 -  มาตรการความปลอดภัยอาหารที่เขมงวดมากขึ้น 
 ญี่ปุนไดนําระบบ Positive List คือ การกําหนดคามาตรฐานสารตกคางตางๆ ในอาหาร 
มาใชตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยแบงประเภทสารเคมีที่ควบคุมออกเปน 3 กลุม 
คือ 
 (ก)  สารเคมีจํานวน 15 รายการกําหนดใหเปนสาร Non-detective คือ ตองตรวจไม
พบวามีการตกคางในสินคาอาหาร ซึ่งรวมถึง Nitrofurans และ Chloramphenicol  
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 (ข)  สารเคมีจํานวน 65 รายการ เปนสารชนิดที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอมนุษยไม
ตองกําหนดคาปริมาณตกคางสูงสุดที่ยอมใหมีได (Maximum Residues Levels : MRLs)  
 (ค)  สารเคมีจํานวน 678 รายการ ใหใชคา MRLs ตามมาตรฐานอางอิงที่ยอมรับไดหาก
สารเคมีใดไมปรากฏขอมูลอางอิงที่เปนที่ยอมรับใหใชคา MRLs ที่ 0.01 ppm ยกเวนหากเปน
ยกปฎิชีวนะ (antibiotics) ตองไมพบการตกคาง 
 ปญหา  รายการสารเคมี ใน (ก) และ (ข) ไมเปนปญหาสําหรับการสงออกเนื้อไกของ
ประเทศไทย เน่ืองจากสารเคมี 15 ชนิดในกลุม (ก) เปนสารเคมีอันตรายที่ไทยเองก็หามมิใหมี
การตกคางเชนกัน สวนสารเคมีในกลุม (ข) ไมไดกําหนดคา MRLs เน่ืองจากไมเปนอันตรายตอ
รางกายมนุษย สําหรับกลุม (ค) ที่มีมากถึง 678 รายการนั้น ในสินคาไกไดกําหนดคา MRLs ไว
ถึง 387 รายการ จึงเปนการยากที่จะทําการตรวจสอบทุกรายการ เน่ืองจากตองใชเวลา และ
งบประมาณจํานวนมาก นอกจากนี้ความสามารถในการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการของ
ไทยเองยังมีขอจํากัด กลาวคือ บางรายการยังไมสามารถวิเคราะหคาที่ต่ํากวาคา MRLs ที่
ประเทศคูคากําหนดได ดังน้ันสินคาเนื้อไกที่สงออกจึงมีความเสี่ยงที่จะตรวจพบสารตกคาง
ตลอดเวลา 
 การแกไข  สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย ไดจัดประชุมหารือกับสมาชิกแลวเห็นวา  
ผูประกอบกาตองการทําการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีแตละรายการ และดําเนินการลด
ความเสี่ยง โดยโรงงานอาหารสัตวตองคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตวจากแหลงที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) นอกจากนี้ใหเลือกใชยาสัตว และ
สารเคมีเฉพาะรายการที่กรมปศุสัตวอนุญาตใหใชและมีการขึ้นทะเบียนไวเทานั้น การใชยาและ
สารเคมีตาง ๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม เปนตน 
 นอกจากนี้ สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย ไดรวบรวมขอมูลการใชยาสัตวและสารเคมี
ในฟารม โรงงานอาหารสัตว และวัตถุดิบที่ใชในโรงงานแปรรูปใหกรมปศุสัตวไดรับทราบ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการจัดทําแผนการเฝาระวังสารตกคาง (Residue Monitoring Plan) 
ประจําปใหเหมาะสม 
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ตลาดสหภาพยุโรป (EU) 
สถานการณการนําเขาเน้ือไกสดและแปรรูปของ EU 

2547 2548 2549 
 ปริมาณ 

(ตัน) 
สวนแบง
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
 (ตัน) 

สวนแบง 
ตลาด (%) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

สวนแบง
ตลาด (%) 

บราซิล 
ไทย 
อารเจนตินา 
ชีลี 
อื่น ๆ 

233,673 
96,466 
9,803 
8,849 
18,970 

64 
26 
3 
2 
5 

299,932 
108,171 
13,877 
10,404 
9,382 

68 
24 
3 
2 
2 

171,060 
94,205 
7,862 
7,668 
3,453 

60 
33 
3 
3 
1 

รวม 367,761 100 441,766 100 284,248 100 
ที่มา  :  ป 2547 และ 2548 EUROSTAT ป 2549 จากวารสาร WORLD POULTRY MEAT 
 
 การระบาดของโรคไขหวัดนกในสหภาพยุโรป และการมีผูเสียชีวิตในตุรกีทําใหการคา
เน้ือสัตวปกในอียู ประสบปญหาคอนขางมาก โดยประเมินกันวาในชวงตนป 2549 อุตสาหกรรม
สัตวปกของสหภาพฯ มีความสูญเสียประมาณ 300 ลานยูโรตอเดือน อัตราการบริโภคเนื้อสัตว
ปกโดยเฉลี่ยลดลงประมาณรอยละ 10-15 เม่ือเทียบกับป 2548 นอกจากนี้ การระบาดของ
ไขหวัดนก ยังสงผลใหประเทศผูผลิตในอียู โดยเฉพาะฝรั่งเศสถูกระงับการสงออก ฝรั่งเศส จึง
นําสินคาสวนเกินมาขายในตลาดสหภาพฯ ทําใหราคาตลาดภายในสหภาพฯ ลดลง  จนสามารถ
แขงขันไดกับสินคาที่นําเขาจากประเทศที่สาม และเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหในป 2549 อียูนําเขา
เน้ือไกลดลง 
 
โรงงานผลติเนื้อสัตวปกทีไ่ดรับรองจาก EU ลาสุด 

จํานวนโรงงานท่ีไดรับรองจาก EU 
ประเภทโรงงาน 

ไทย บราซิล อารเจนตินา ชิลี 
ชําแหละเนื้อสัตวปก 27 41 13 3 
ผลิตเนื้อสัตวปกบด 26 8 6 3 
แปรรูปเน้ือสัตวปก 52 23 9 4 

 
โอกาสการสงออกของไทย 
 สหภาพยุโรป (EU) เปนตลาดรวมที่มีขนาดใหญที่สุด มีประชากรจํานวนมากถึง 500 
ลานคน (27 ประเทศสมาชิก) โดยทุกประเทศสมาชิกใชกฎระเบียบการคา อัตราภาษีศุลกากร 
และขั้นตอนการบริหารงานแบบเดียวกัน ทําใหผูสงออกสินคามายัง EU ทําธุรกิจไดงายขึ้น 
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ปญหาและอุปสรรคการสงออกของไทย 
 เน่ืองจากในชวง 2-3 ปที่ผานมา สินคาเนื้อสัตวปกของ EU ประสบปญหาทั้งจากปจจัย
ภายนอกและภายใน EU ซึ่งไดแก ผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดนกที่ทําใหการผลิต 
และการบริโภคภายในลดลง รวมทั้งการนําเขาเนื้อไกจากประเทศตาง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นทําให
อุตสาหกรรมสัตวปกภายในตองแขงขันกับสินคาเนื้อสัตวปกนําเขาจากตางประเทศ ดังน้ันจึงทํา
ใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตวปกของอียูไดออกมาเรียกรองใหทางรัฐบาลหามาตรการ
ชวยเหลือ 
 ดวยเหตุนี้ทาง EU จึงตองหามาตรการตาง ๆ เพ่ือชวยเหลืออุตสาหกรรมสัตวปกภายใน
อียู ที่ผานมาอียูไดออกมาตรการสกัดสินคาสัตวปกจากตางประเทศอยางตอเน่ืองไมวาจะเปน
มาตรการทางดานสุขอนามัย จนลาสุดตองใชมาตรการโควตาและภาษีควบคุมการนําเขา 
 
 - การนําระบบโควตาภาษีมาจํากัดการนําเขา 
 ปญหา  จากปญหาตาง ๆ ในอุตสาหกรรมสัตวปกของอียูที่ไมสามารถแขงขันกับ
เน้ือสัตวปกนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะสินคาราคาถูกจากบราซิล ทําให EU ตองปรับ
อัตราภาษีนําเขาเนื้อไก 3 ชนิด โดยอาศัยมาตรา 28 ของ GATT ยื่นรองตอ WTO เม่ือวันที่ 15 
มิถุนายน 2549 เพ่ือขอปรับขึ้นภาษีไกหมักเกลือ ไกปรุงสุก และไกงวง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ควบคุมปริมาณการนําเขาจากประเทศที่สาม 
 อยางไรก็ดี หลังจากการปรับขึ้นอัตราภาษี EU จะตองชดเชยความเสียหายจากการขึ้น
ภาษีใหแกไทย บราซิล รวมทั้งประเทศผูสงออกรายอ่ืน ๆ โดยการกําหนดปริมาณโควตาการ
นําเขา ทั้งน้ี จากการเจรจาของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศรวมกับสมาคมผูผลิตไกเพ่ือ
สงออกไทย ซึ่งไดรวมประชุมกันหลายครั้งเพ่ือหาขอสรุปเจรจาขอชดเชยโควตากับทางอียู    
โดยไทยไดเนนการเจรจาเรื่องไกปรุงสุก จนสามารถไดโควตามากขึ้นและไดอัตราภาษีนําเขาใน
โควตาลดต่ํากวาเดิมจากรอยละ 10.9 เหลือรอยละ 8 ซึ่งไดขอสรุปโควตานําเขาดังน้ี 
 

ไทย บราซิล 
ชนิด
สินคา 

โควตา
รวม (ตัน) ปริมาณ 

(ตัน) 
ภาษีใน

โควตา (%) 
ปริมาณ 

(ตัน) 
ภาษีในโควตา 

(%) 

ภาษีนอก
โควตา 

(EURO/ตัน) 
หมักเกลือ 264,245 92,610 15.4 170,807 15.4 1,300 
ปรุงสุก 250,953 160,033 8.0 73,000 8.01 1,024 
รวม 515,198 252,643  243,807   
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 อยางไรก็ดี จากปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกในปจจุบัน ทําใหไทยยังไมสามารถ
สงออกเน้ือไกหมักเกลือได สงออกไดเฉพาะเนื้อไกปรุงสุกเทานั้น ทั้งน้ีในป 2549 ไทยสงออก
เน้ือไกปรุงสุกไป EU ได 127,607 ตัน และหากตั้งสมมุติฐานวาการสงออกเนื้อไกปรุงสุกไป EU 
ของไทยขยายตัวรอยละ 10 ตอป ไทยจะสามารถสงออกไดเต็มโควตา (160,033 ตัน) ในป พ.ศ. 
2552 หลังจากนั้นการสงออกของไทยจะไมสามารถขยายตวัไดอีก เน่ืองจากปริมาณโควตามี
จํากัด หรือหากสงออกไดมากกวาจํานวนโควตาที่ไดรับก็จะตองเสียภาษีนําเขาในอตัราภาษีนอก
โควตา ซึ่งสูงถึง 1,024 EURO/ตัน ซึ่งจะทําใหไทยสญูเสียศักยภาพการแขงขันกับเนื้อไกที่ผลิต
ใน EU เอง 
 นอกจากนี้ อาจเปนการจํากัดการสงออกเนื้อไกปรุงสุกของไทยไปยังตลาดญี่ปุนและ
ตลาดอื่น ๆ ที่ชอบบริโภคเนื้อนองไก รวมทั้งการเตบิโตของตลาดภายในประเทศดวย เน่ืองจาก
ไทยจะไมสามารถ Balance ชิ้นสวนใหมีความเหมาะสมได ดังนั้นในชวงเวลา 2-3 ป ขางหนานี้ 
ไทยควรจะตองหาตลาดใหมสําหรับเนื้อหนาอกไก เพ่ือใหมีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น 
 
 - การกีดกันการคาดวยมาตรการที่มิใชภาษี 
 ตลอดเวลาที่ผานมา EU ไดกําหนดมาตรฐานสินคาและกฎระเบียบการนําเขาที่เขมงวด 
โดยอางเหตุผลทางดานสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร แตมีวัตถุประสงคแฝง คือ เพ่ือ
ปกปองผูผลิตภายใน มาตรการที่ EU นํามาใชกับสินคาเนื้อไก ที่เห็นเดนชัดในป 2548-2549 มี
ดังนี้ 
 1.  กําหนดมาตรฐานเชื้อจุลินทรียในอาหาร (Regulation 2073/2005) บังคับใช 1 
มกราคม 2549 เปนตนไป โดยเนื้อสัตวปกตองไมพบเชื้อ Salmonella ใน 10 กรัม ตัวอยาง และ
ตั้งแตป พ.ศ. 2553 ตองไมพบเชื้อ Salmonella ใน 25 กรัม ใชวิธีวิเคราะหตามมาตรฐาน 
EN/ISO 6579 
 2.  มาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกฉบับใหม (Directive 94/2005) ซึ่งในกรณีที่ใชวัคซีน
ตองจัดทํารายละเอียดวัคซีน ประชากรสัตวและแผนการตรวจเฝาระวัง ใหคณะกรรมาธิการยุโรป
อนุมัติ และตองมีระบบตรวจสอบที่สามารถแยกเชื้อไวรัสจากวัคซีน และเชื้อไวรัสที่แพรระบาด
ได (ระบบ DIVA) ระเบียบนี้จะใชบังคับ 1 กรกฎาคม 2550
 3.  กรกฎาคม 2549 EU ประกาศขยายเวลาการหามนําเขาเนื้อไกสดจากไทย จีน และ
มาเลเซีย ออกไปถึง 31 ธันวาคม 2550 เน่ืองจากเห็นวาภูมิภาคเอเชียยังไมปลอดจากโรค
ไขหวัดนก 
 4.  พฤศจิกายน 2549 EU สงเจาหนาที่ FVO 2 ทาน มาตรวจระบบการควบคุมของ
กรมปศุสัตว ซึ่งเปน Competent Authority (CA)  
 5.  กําหนดปริมาณตกคางสูงสุดของยาฆาแมลงกลุมออการโนคลอรีนในอาหารสัตว 
(Directive 2006/77) 
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 6.  การกําหนดปริมาณตกคางสูงสุดของสาร Dioxin ในอาหารสัตวและผลิตภัณฑจาก
สัตว โดยที่ไทยยังไมมีความพรอมดานการตรวจวิเคราะห และตองสงตรวจตางประเทศซึ่งมี
คาใชจายสูงมาก 
 7.  การปรับปรุงแบบฟอรม Health Certificate สําหรับเนื้อสัตวปก และผลิตภัณฑที่
นําเขาจากประเทศที่สาม ใหสอดคลองกับระเบียบใหมของ EU เชน การบังคับใช HACCP การ
ควบคุมสารตกคาง และการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียตางๆ ซึ่งมีผลบังคับใช 1 มีนาคม 2550
 
 -  การแกไขปญหาการกีดกันการคาที่มิใชภาษี 
 จากมาตรฐานการกีดกันการคาที่มิใชภาษีที่ EU นํามาใช สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออก
ไทย ไดติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานสุขอนามัยเพ่ือแจงใหสมาชิกไดทราบ 
ตลอดจนไดจัดใหมีการประชุมหารือรวมกันระหวางสมาชิก หรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะกรมปศุสัตว เพ่ือหามาตรการรองรับ และผลักดันโครงการที่สําคัญตาง ๆ เชน 
 1.  การจัดทําระบบ Compartmentalization สําหรับฟารมไกเน้ือ-เปดเนื้อ ซึ่งลาสุดมี
ผูเขารวมโครงการ 92 compartments จาก 24 บริษัท (ไก 22 เปด 2) โดยกรมปศุสัตว
ตั้งเปาหมายใหมีการรับรองอยางนอย 1 compartment ภายในป พ.ศ. 2550 
 2.  การปรับปรุงระเบียบวาดวยการควบคุมเชื้อแซลโมเนลลาในสัตวปกของกรมปศุสัตว 
ใหสอดคลองกับระเบียบใหมของ EU โดยใหความสําคัญกับ salmonella enteritidis และ 
salmonella typhimurium  
 3.  การสนับสนุนใหโรงงานอาหารสัตวมีสัตวแพทยผูควบคุมการใชยาในการผลิตอาหาร
สัตวใหถูกตองตาม พ.ร.บ. อาหารสัตวและไมใชยาปฎิชีวนะเปนสารเรงการเจริญเติบโตในกรณี
ที่ใชเลี้ยงสัตวเพ่ือสงออก EU 
 4.  การเผยแพรผลงานวิจัยของกรมปศุสัตวที่ชี้จัดไดวา ไกที่กินอาหารสัตวที่ใชกากถั่ว
เหลือง GM เลี้ยงเปนเวลา 7 สัปดาห เม่ือเก็บตัวอยางเนื้อ และเครื่องในไปตรวจวิเคราะหพบวา 
ไมมีเซลลที่เปน GM ทุกตัวอยาง 
 5.  การสนับสนุนใหกรมปศุสัตวและกรมวิทยาศาสตรการแพทย พัฒนาหองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหใหสามารถตรวจสาร Dioxin ไดเทาเทียมกับ EU 
 6.  ประสานกรมปศุสัตวในการปรับปรุงแนบฟอรม Health Certificate ใหสอดคลองกับ
ระเบียบใหมของ EU 
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ตลาดอาหารฮาลาล 
โอกาสการสงออกของไทย 
 ปจจุบัน อาหารฮาลาล (Halal Food) เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากจาก
ผูประกอบการไทย เน่ืองจากประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก ประกอบกับทั่ว
โลกมีประชากรกรมุสลิมประมาณ 2,000 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 27 ของประชากรโลก 
ดังนั้น อาหารฮาลาล จึงเปนชองทางการตลาด (Market Channel) ที่สําคัญของผูประกอบการ 
 
ปญหาและอุปสรรคการสงออกของไทย 
 ปจจุบันการสงออกไกของไทยไปยังตลาดอาหารฮาลาลนอยมาก และจํานวนตลาดลดลง
เรื่อยๆ โดยลาสุด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ยูเออี) ไดกําหนดใหประเทศผูสงออกสินคาอาหารฮา
ลาลไปยังยูเอดีกอน สงผลใหประเทศไทยไมสามารถสงออกสินคาอาหารฮาลาลไปยังยูเออีตอง
ไดรับการรับรองจากสภาเทศบาลยูเออีกอน สงผลใหประเทศไทยไมสามารถสงออกผลิตภัณฑ
ไกไปยังยูเออีไดตั้งแตปลายป 2548 จนถึงปจจุบัน 
 ดังน้ัน สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย จึงไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรม
ปศุสัตว สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล 
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ดําเนินการดังน้ี 
 -  ไดเขารวมเปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารางมาตรฐานอาหารฮาลาลและได
รวมกันจัดทํามาตรฐานอาหารฮาลาลแหงชาติ ซึ่งรอการประกาศใชอยางเปฯทางการตอไป 
 -  จัดทําเอกสารตาง ๆ ยื่นเสนอตอยูเออี เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2549 เพ่ือขอใหยูเออี
มารับรองระบบของไทย ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และรอการ
เดินทางมาตรวจรับรอง 
 -  จัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร โดยไดดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ประจํา
โรงงาน อันไดแก พนักงานเชือด และ SUPERVISOR  
 ทั้งน้ี หากระบบการรับรองฮาลาลของไทยผานการตรวจรับรอง ไทยจะสามารถสงออก
ผลิตภัณฑไกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส รวมทั้งขยายไปยังตลาดในกลุมประเทศสมาชิกสภาความ
รวมมือแหงอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC) ตอไปได 
 
ตลาดไตหวัน 
โอกาสในการสงออกของไทย 
 จากรายงานของสํานักงานพาณิชย มีขอมูลวา เน้ือไกเปนอาหารที่ชาวไตหวันนิยม
บริโภครองจากเนื้อหมู และในป 2547 ไตหวันมีอัตราการบริโภคเนื้อไกสูงถึง 30 กิโลกรัม/คน/ป 
นอกจากนี้แนวโนมการซื้ออาหารจากซุปเปอรมารเก็ตมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นและกลุมคนใน
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วัยทํางานและวัยรุนนิยมอาหารรสชาติแปลกใหม และเนนความสะดวกสบายนิยมบริโภคไกทอด
แบบญ่ีปุนและแบบอเมริกัน รวมถึงไกแปรรูปแบบอ่ืนๆ มากขึ้น 
  
ปญหาและอุปสรรคการสงออกของไทย 
 กอนการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย มีโรงงานไกปรุงสุกที่ไดรับการรับรอง
ใหสงออกไปไตหวันจํานวน 5 โรงงาน คือ บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส (Est.23, 36) บ. ซี.พี. คาปลีก 
(Est. 98) บ. ซันแวลเลย (ไทยแลนด) (Est32) และ บ. แวนการดฟูด (ไทยแลนด) (Est.64) 
 และเนื่องจากการระบาดของโรคไขหวัดนก ทําใหไตหวันประกาศระงับการนําเขาสินคา
สัตวปกและผลิตภัณฑจากไทย ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน และจากการที่
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ไดเขาพบรองอธิบดีสํานักตรวจสอบสุขอนามัยสัตวและพืช 
สภาเกษตรไตหวัน เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 เพ่ือขอใหเปดตลาดไกสุกใหไทยอีกครั้งหน่ึงน้ัน 
ไดรับคําตอบวาหากประเทศไทยไดรับการประกาศอยางเปนทางการจาก OIE วาเปนเขตปลอด
โรคไขหวัดนก ก็พรอมที่จะเปดตลาดไกปรุงสุกใหไทยทันดี 
 ทั้งน้ี ไตหวันไดกําหนดเงื่อนไขอุณหภูมิใจกลางเนื้อและเวลาในการปรุงสุกสูงกวา
มาตรฐานสากลทั่วไปดังน้ี 
 อุณหภูมิใจกลางเนื้อ            กําหนดเวลา
   70 องศา     30  นาที 
   80 องศา      9  นาที 
 100  องศา        1  นาที 
 
 ทั้งน้ี สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยไดหารือรวมกับ กรมปศุสัตวและกรมการคา
ตางประเทศ แลวเห็นวาไทยควรจัดสงเอกสารชี้แจงไปยังทางการไตหวันใหทราบถึงระบบการ
ควบคุมการผลิตของไทยกอน และมาตรฐานสากลในการกําหนดอุณหภูมิและเวลาในการปรุงสุก
ที่สามารถทําลายเชื้อนิวคาสเซิลและไขหวัดนกได หากยังไมเปนผลก็ใหมีการจัดคณะเดินทางไป
เจรจา 
 
ตลาดฟลิปปนส 
 ฟลิปปนสใหการรับรองโรงงานผลิตเนื้อไกสด และเนื้อไกแปรรูปของไทย ตั้งแตวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2543 ตอมาภายหลังการระบาดของโรคไขหวัดนกในไทยในเดือนมกราคม 2547 
ฟลิปปนสไดประกาศระงับการนําเขาสัตวปกและผลิตภัณฑจากไทยเปนการชั่วคราว 
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ปญหาและอุปสรรคการสงออกของไทย 
 ในเดือนพฤษภาคม 2549 กรมปศุสัตวไทย ไดมีหนังสือไปยังหนวยงานรับรองของ
ฟลิปปนส เพ่ือขอใหจัดสงเจาหนาที่มาตรวจรับรองโรงงานผลิตเนื้อไกปรุงสุกของไทย แตฝาย
ฟลิปปนสแจงวาขณะนี้กําลังอยูในระหวางการปรับปรุงกฎระเบียบการนําเขาเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการระบาดของโรคไขหวัดนก และโรควัวบาจาก
เน้ือสัตวและผลิตภัณฑที่จะนําเขาไปยังฟลิปปนส และในขณะนี้ ฟลิปปนสไดระงับการพิจารณา
รับรองโรงงานที่ยื่นขอมาทั้งหมดเพื่อรอใหการแกไขกฎระเบียบดังกลาวขางตนแลวเสร็จกอน 
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีทีทาวาระเบียบดังกลาวจะแลวเสร็จ 
 ดังน้ัน สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยไดประสานงานอยางใกลชิดกับกรมการคา
ตางประเทศและกรมปศุสัตวใหติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงกฎระเบียบของฟลิปปนส 
และดําเนินการเจรจาหากเห็นวากฎระเบียบใหมจะเปนอุปสรรคตอการเปดตลาดเนื้อไกไทยไป
ยังฟลิปปนส พรอมทั้งเตรียมตัวสําหรับการตรวจโรงงานทันทีที่ระเบียบใหมของฟลิปปนสมีผล
บังคับใช 
 
ตลาดออสเตรเลีย 
 ไทยขอเจรจาเปดตลาดเนื้อไกไปยังออสเตรเลีย มาตั้งแตป พ.ศ. 2533 และมีการเชิญ
เจาหนาที่ AQIS มาตรวจรับรองโรงงานของไทยแลวในป พ.ศ. 2540 จํานวน 6 โรงงานแต
เน่ืองจากมีกระแสตอตานจากอุตสาหกรรมเนื้อไกในประเทศออสเตรเลีย ทําใหรัฐบาลชะลอการ
อนุญาตนําเขา และกําหนดมาตรฐานดานสุขอนามัยที่เขมงวด และไมมีประเทศใดสามารถ
ปฏิบัติได 
 
ปญหาและอุปสรรคการสงออกของไทย 
 แมวาออสเตรเลียจะไมเก็บภาษีนําเขาเนื้อไกและผลิตภัณฑ (0% import tax) แตไทยก็
ยังไมสามารถเปดตลาดเนื้อไกไปยังออสเตรเลียได อุปสรรคที่สําคัญคือ มาตรการดานสุขอนามัย
และการมีขั้นตอนการอนุญาตนําเขาที่ซับซอนและใชเวลานาน ตัวอยางเชน 
 การกําหนดอุณหภูมิใจกลางเนื้อ (core temperature) และเวลาในการผลิต ซึ่งไทยไม
สามารถปฏิบัติได ดังนี้ 
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 อุณหภูมิใจกลางเนื้อ (องศา)   กําหนดเวลา (นาที)
74 165 
75 158 
76 152 
77 145 
78 138 
79 132 
80 125 
81  

การกําหนดอุณหภูมิดังกลาว ฝายออสเตรเลีย ใหเหตุผลวา เพ่ือทําลายเชื้อไวรัส IBD 
สายพันธุรุนแรงซึ่งประเทศไทยยังไมถือวาปลอดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ 

ในการนี้สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยกรมปศุสัตวและสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร ไดรวมกันจัดทําขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงในการนําเชื้อ IBD ไปกับสินคา
เน้ือไกปรุงสุกและจัดสงใหทางออสเตรเลียเรียบรอยแลวเม่ือเดือนพฤษภาคม 2545 แตจนถึง
ปจจุบันออสเตรเลียยังไมแจงผลการพิจารณาใหฝายไทยทราบ 
 
อุตสาหกรรมการผลิตเนือ้ไกของไทย 
การผลิต 
 ในป 2550 ไทยผลิตเน้ือไกอยูอันดับที่ 10 ของโลก จากอันดับที่ 7 ในป 2549 โดยผลิต
ได 1.18 ลานตัน ขณะที่สหรัฐฯ เปนผูผลิตไกอันดับที่ 1 ของโลกผลิตได 16.41 ลานตัน จีน
อันดับที่ 2 ผลิตได 10.52 ลานตัน สวนประเทศที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้นจากป 49 และมาแทนที่
ประเทศไทย 3 อันดับ คือ อารเจนตินา รัสเซีย และญี่ปุน ที่ผลิตได 1.29, 1.26 และ 1.18 ลาน
ตันตามลําดับ 
 
โครงสรางตลาด : ป 50 ภายในประเทศ 74% สงออก 26% 
โรงงานชําแหละมาตรฐานสงออก :  25 โรงงาน 
โรงงานแปรรูปมาตรฐานสงออก  :  66  โรงงาน 
 -  ญี่ปุนรับรองไก 28 โรงงาน, ไก + สัตวกีบ 18 โรงงาน 
 -  EU รับรอง 52 โรงงาน 
การสงออก  :  ในป 2549 ไทยเปนผูสงออกอันดับที่ 5 ของโลก สงออกได 294 พันตัน มูลคา 
33,861 ลานบาท ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ญี่ปุน 51% EU 43 และตลาดอื่น ๆ อีก 6% 
ผลิตภัณฑสงออกป 50 : เน้ือไกแปรรูป 100% 
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คูแขงที่สําคัญ  :  บราซิล สหรัฐฯ และจีน 
เปาหมายการสงออกป 2550 :  ปริมาณ 300 พันตัน มูลคา 34,500 ลานบาท (ปริมาณการ
สงออกเพ่ิมจากป 49 รอยละ 2) 
ปญหาอุปสรรค 
 1)  ปญหาการจํากัดโควตานําเขาเนื้อไกของสหภาพยุโรป 
 2)  คาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้น ทําใหรายไดจากการสงออกเนื้อไกลดลง 
 3)  การจํากัดโรงงานนําเขาเนื้อไกปรุงสุกของประเทศญี่ปุน 
 4)  ปญหาการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทยที่ยังไมไดรับการรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และประเทศอื่น ๆ ในกลุมประเทศตะวันออกกลาง 
 5)  ปญหาการระบาดของไขหวัดนก 
 6)  วัตถุดิบอาหารสัตวแพงขึ้นโดยเฉพาะขาวโพด 
 
การสงออกเน้ือไกของไทย ป 2549-2550 
 

(หนวย : พันตัน) 2549 2550 
ไกมีชีวิต (ลานตัว) 874 780 
การผลิตเน้ือไก 1,269 1,183 
การสงออก 294 300 
นําเขา 0 0 
การบริโภค 982 913 
การบริโภคตอคน/ป (กก.) 14.84 14.76 

 
เหตุการณสําคัญป 2550 : 
 1)  รอการลงนามการเซ็นสัญญา FTA ไทย-ญี่ปุน ซึ่งจะสงผลใหอัตราภาษีนําเขาเนื้อไก
แปรรูปของญี่ปุนลดลงจาก 6% เปน 3% 
 2)  การปรับลดกําลังการผลติเน้ือไกของไทย 
 3)  การประกาศโควตาการนําเขาเนื้อไกของ EU 
 4)  การจัดทําระบบ Compartment สําหรับฟารมไกเน้ือเปดเนื้อ 
 
 
 
 



 119

ไขไก 
 
ประเทศผูผลติไขไกที่สําคัญของโลก 

หนวย : ลานฟอง 

ประเทศ 2544 2548 2546 2547 
2548 
 (e) 

2549 
 (e) 

สัดสวน
ป 2549 

จีน 
สหภาพยุโรป (25) 
สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน 
รัสเซีย 
อินเดีย 
เม็กซิโก 
ไทย 
อื่น ๆ 

337,836 
161,915 
84,938 
42,069 
32,732 
35,922 
31,599 
9,625 

154,671 

355,508 
166,442 
86,254 
42,241 
33,776 
37,024 
31,740 
9,350 

161,881 

375,903 
162,660 
86,556 
42,171 
34,068 
39,596 
31,271 
9,625 

166,727 

406,248 
164,661 
88,310 
41,281 
33,283 
31,563 
31,838 
8,115 

168,065 

425,000 
165,897 
89,623 
41,061 
33,803 
32,610 
32,856 
9,760 

72,751 

445,000 
165,000 
90,000 
41,000 
34,900 
33,000 
33,000 
9,974 

177,567 

43.23 
16.03 
8.74 
3.98 
3.39 
3.21 
3.21 
0.97 

17.25 
รวมทั้งโลก 891,306 924,216 948,578 973,364 1,003,360 1,029,441 100 

% การ
เปล่ียนแปลง 

3.25 3.69 2.64 2.61 3.08 2.60  

ที่มา  :  FAO, ป 2548-2549 ประมาณการโดยสมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไก 
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ผูสงออกไขไกที่สําคัญของโลก 
หนวย : ลานฟอง 

ประเทศ 2544 2548 2546 2547 
2548  
(e) 

2549 
 (e) 

สัดสวน 
ป 2549 

สหภาพยุโรป (25) 
จีน 
สหรัฐอเมริกา 
มาเลเซีย 
อินเดีย 
ไทย 
แคนาดา 
บราซิล 
อื่น ๆ 

10,818 
971 

1,045 
1,267 

175 
35 
35 
72 

1,795 

10,530 
1,402 
1,017 
1,924 

253 
38 
52 
49 

1,391 

10,864 
1,556 

995 
957 
707 
203 
50 
23 

1,407 

11,763 
1,442 
1,203 

912 
811 
54 
56 
56 

1,046 

11,753 
1,582 
1,250 

939 
940 
110 
58 
62 

1,021 

11,500 
1,600 
1,250 

950 
1,000 

185 
60 
70 

1,019 

65.22 
9.07 
7.09 
5.39 
5.67 
1.05 
0.34 
0.40 
5.78 

รวมทั้งโลก 16,216 16,650 16,716 17,342 17,662 17,634 100.00 
% การเปล่ียนแปลง 3.13 2.67 0.40 3.75 1.85 (0.16)  
ที่มา  :  FAO, ป 2548-2549 ประมาณการโดยสมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไก 
 
ประเทศผูนําเขาไขไกที่สําคัญของโลก 

หนวย : ลานฟอง 

ประเทศ 2544 2548 2546 2547 
2548 
 (e) 

2549  
(e) 

สัดสวน 
ป 2549 

สหภาพยุโรป (25) 
ฮองกง 
แคนาดา 
แอฟริกา 
โอมาน 
เม็กซิโก 
สหรัฐอเมริกา 
เกาหลีใต 
อื่น ๆ 

9,173 
1,386 

941 
558 
193 
147 
67 
9 

2,728 

9,676 
1,371 

571 
582 
199 
163 
65 
9 

2,490 

10,378 
1,395 

460 
519 
203 
423 
73 
8 

3,107 

10,495 
1,425 

872 
678 
200 
84 
58 
10 

2,847 

10,803 
1,434 

960 
723 
202 
76 
57 
10 

2,804 

11,000 
1,450 

980 
750 
200 
80 
56 
10 

2,786 

63.54 
8.38 
5.66 
4.33 
1.16 
0.46 
0.32 
0.06 

16.09 
รวมทั้งโลก 14,901 15,125 16,566 16,669 17,068 17,312 100.00 

%  
การเปล่ียนแปลง 

-1.77 1.51 9.53 0.62 2.40 1.43  

ที่มา  :  FAO, ป 2548-2549 ประมาณการโดยสมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไก 
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การบริโภคไขไกของบางประเทศที่สําคัญ 
หนวย : ลานฟอง 

ประเทศ 2544 2548 2546 2547 
2548 
 (e) 

2549  
(e) 

สัดสวน
ป 2549 

จีน 
สหภาพยุโรป (25) 
สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน 
อินเดีย 
รัสเซีย 
บราซิล 
ไทย 
มาเลเซีย 

336,865 
151,096 
83,893 
42,068 
35,747 
32,639 
25,631 

9,590 
5,377 

354,106 
155,913 
85,237 
42,240 
36,771 
33,659 
25,795 

9,312 
4,952 

374,347 
151,796 
85,561 
42,170 
38,889 
33,936 
25,862 

9,417 
6,079 

404,806 
152,898 
87,107 
41,279 
30,752 
33,139 
25,996 

8,061 
6,286 

404,093 
154,092 
88,316 
41,053 
31,332 
33,618 
26,300 

9,650 
6,395 

425,000 
154,500 
88,500 
41,000 
32,500 
34,500 
27,493 

9,789 
6,540 

51.84 
18.85 
10.80 
5.00 
3.96 
4.21 
3.35 
1.19 
0.08 

รวมทั้งโลก 776,193 789,588 768,068 790,296 801,030 819,822 100.00 
% การ
เปล่ียนแปลง 

2.07 1.73 2.73 2.89 1.36 2.35  

ที่มา  :  FAO, 2548-2549 ประมาณการโดยสมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไก 
 

อัตราการบริโภคไขไกตอคนตอปของบางประเทศ 
หนวย : ลานฟอง 

ประเทศ 2544 2548 2546 2547 
2548  
(e) 

2549  
(e) 

เฉลี่ย 

ญี่ปุน 
ไตหวัน 
เม็กซิโก 
จีน 
ฝรั่งเศส 
อเมริกา 
มาเลเซีย 
เยอรมัน 
ฮองกง 
รัสเซีย 
ไทย 

344 
342 
325 
302 
265 
260 
243 
226 
214 
214 
153 

343 
336 
332 
326 
267 
266 
238 
226 
211 
215 
147 

342 
331 
339 
352 
269 
271 
234 
225 
208 
217 
145 

340 
325 
347 
379 
271 
277 
230 
225 
206 
218 
125 

339 
323 
351 
398 
272 
281 
229 
225 
203 
219 
150 

337 
320 
356 
417 
273 
285 
228 
225 
200 
221 
150 

342 
332 
338 
344 
269 
269 
234 
225 
210 
216 
142 

ที่มา  :  FAO, ป 2548-2549 ประมาณการโดยสมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไก 
หมายเหตุ  :  ขอมูลการบริโภคอางอิงจากเอกสาร คณะกรรมการนโยบายไขไกแหงชาติ  
                 (Egg Board) 
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สถานการณไขไกโลกป 2549 
 ผลผลิต  ผลผลิตไขไกในป 2549 ของประเทศที่สําคัญของโลก คาดการณวามีปริมาณ
รวม 1,029,441 ลางฟอง เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 1,003,360 ลานฟอง ในป 2548 โดยจีนเปน
ประเทศที่ผลิตไขไกมากที่สุดประมาณ 445,000 ลานฟอง รองลงมาคือประเทศในกลุมสหภาพ
ยุโรปประมาณ 165,000 ลานฟอง สหรัฐอเมริกาประมาณ 90,000 ลานฟอง ตามลําดับ 
 ในชวงปลายป 2549 ทางการจีนไดตรวจพบสารตกคาง (สารเรงสีไขแดง) ในไขเค็ม (ไข
เปด) จากฟารมในพ้ืนที่ตอนกลางของประเทศ และไดสั่งหามจําหนายผลผลิตจากฟารมที่ตรวจ
พบ พรอมทั้งสุมตรวจไปยังฟารมสัตวปกอ่ืนๆ พบวามีหลายฟารมไดนําสารที่ใชในอุตสาหกรรม
ทอผามาใชในอุตสาหกรรมปศุสัตวเพ่ือเรงสีไขแดง ซึ่งสารดังกลาวหากบริโภคเขาไปจะ
กอใหเกิดโรคมะเร็ง 
 
 การสงออก การสงออกไขไกของประเทศที่สําคัญของโลก ในป 2549 คาดการณวามี
ปริมาณรวม 17,634 ลานฟอง ลดลงจากปริมาณ 17,662 ลานฟอง ในป 2548 โดยประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรปสงออกมากที่สุดประมาณ 11,500 ลานฟอง (ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปที่
สงออกมากที่สุด คือ เนเธอรแลนด) รองลงมาคือ จีน สงออกประมาณ 1,600 ลานฟอง 
สหรัฐอเมริกา สงออกประมาณ 1,250 ลานฟอง ตามลําดับ 
 อน่ึง จากกรณีที่จีนเกิดปญหาสารตกคางในฟารมสัตวปก สงผลใหฮองกงซึ่งเปน ผูนํา
เขาไขไกที่สําคัญที่มีปริมาณการนําเขาถึง 80% ของปริมาณการนําเขาทั้งหมด เพ่ิมมาตรการ
เขมงวดในการตรวจสอบไขที่นําเขาจากจีน โดยผูนําเขาฮองกงมีความตองการไขไกจากไทย
เพ่ิมขึ้นเพื่อไปทดแทนไขไกที่ไมสามารถนําเขาไดจากจีน 
 
 การนําเขา การนําเขาไขไกของโลกในชวงป 2547-2549 มีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดย
ในป 2549 มีการนําเขารวมประมาณ 17,312 ลานฟอง เพ่ิมขึ้นจาก 17,068 ลานฟอง ในป 
2548 กลุมสหภาพยุโรปนําเขามากที่สุดประมาณ 11,000 ลานฟอง (ประเทศในกลุมฯ ที่นําเขา
มากที่สุด คือ เยอรมัน) รองลงมาคือ ฮองกง นําเขาประมาณ 1,450 ลานฟอง และแคนาดา 
ประมาณ 980 ลานฟอง 
 ปจจัยที่ทําใหมีการนําเขาเพิ่มโดยเฉพาะประเทศที่เปนผูผลิตที่สําคัญ เน่ืองจากไดรับ
ผลกระทบจากโรคไขหวัดนกที่ไดมีการทําลายสัตวปกไปเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงตองมีการ
นําเขาเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ 
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อุตสาหกรรมไขไกของไทยป 2549 และแนวโนมป 2550-2551 
 

เกิดจริง ประมาณการ  
หนวย 

2544      2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
แมพันธุนําเขา 
จํานวนลูกไกไขที่ผลิต 
จํานวนไกไขยนืกรง/ป 
ผลผลิตไขตอแมไก 
ผลผลิตไขไก 
ราคาไขหนาฟารมเฉลี่ย 

ตัว 
ตัว/สัปดาห 
ลานตัว 
ฟอง/ป 
ลานฟอง 
บาท/ฟอง 

445,799 
690,988 
35.00 
275 

9,625 
1.50 

428,076 
663,518 
34.00 
275 

9,350 
1.40 

402,299 
623,563 
35.00 
275 

9,625 
1.42 

414,368 
642,270 
29.51 
275 

8,115 
2.04 

426,799 
661,538 
35.49 
275 

9,760 
2.18 

421,250 
652,938 
35.62 
280 

9,974 
1.71 

404,400 
620,291 
34.20 
280 

9,576 
Na 

404,400 
620,291 
34.20 
280 

9,579 
Na 

มูลคาตลาด 
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว 
การสงออก 
การบริโภครวม 
ประชากร 
การบริโภค/คน/ป 
ราคาลูกไกไขเฉลี่ย 
ตนทุนเฉลี่ย 

ลานบาท 
บาท/กก. 
ลานฟอง 
ลานฟอง 
ลานคน 
ฟอง 

บาท/ตัว 
บาท/ฟอง 

14,438 
6.96 
35 

9,590 
62.67 
153 

14.52 
1.48 

13,090 
7.20 
38 

9,312 
63.15 
147 

16.62 
1.52 

13,668 
7.71 
208 

9,417 
63.96 
145 

13.37 
1.57 

16,555 
8.97 
54 

8,061 
64.49 
125 

21.74 
1.94 

21,276 
8.70 
110 

9,650 
65.03 
150 

15.91 
2.04 

17,055 
9.00 
185 

9,789 
65.47 
150 

14.04 
1.96 

Na 
Na 
200 

9,376 
65.94 
142 
Na 
Na 

Na 
Na 
200 

9,376 
66.19 
142 
Na 
Na 

กําไร/ขาดทุน บาท/ฟอง 0.02        -0.12 -0.15 0.10 0.14 -0.25
ที่มา  :  ขอมูลพันธุสัตว อางอิงแผนการผลติไกไข ป 2549 กรอบยุทธศาสตรไกไข คณะกรรมการนโยบายไขไกแหงชาติ กรมปศุสัตว, กรมศุลากร, สมาคมผูผลิต ผูคาและ 

หมายเหตุ  :  ตนทุนการผลติไขไกป 2549 ลดลง เนื่องจากป 2548 ฟารมสวนใหญมีการลงทุน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และความปลอดภัยทางชีวภาพ  
                 (Bio-Security) จึงทําใหตนทุนสูง

           สงออกไขไก 
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สถานการณไขไกของไทยป 2549 และโนมป 2550 
การผลิต 
 ผลผลิตไขไกในป 2549 ที่คาดการณจากการนําเขาพอ-แมพันธุ ในป 2548 มีประมาณ 
10,072 ลานฟอง เพ่ิมขึ้นจากป 2548 ที่ผลผลิตประมาณ 9,865 ลานฟอง ซึ่งจากการระบาดของโรค
ไขหวัดนกตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ภาครัฐโดยกรมปศุสัตวไดมีมาตรการปองกันอยางเขมงวด 
ทําใหการระบาดของโรคอยูในวงจํากัดและสามารถควบคุมได ประกอบกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขได
ปรับการเลี้ยงเขาสูระบบมาตรฐานฟารม (Bio-security) สงผลใหผลผลิตไขไกเขาสูตลาดมากขึ้น 
ประมาณวันละ 25-26 ลานฟอง ในขณะที่ความตองการบริโภคอยูที่วันละ 23-24 ลานฟอง 
 การที่มีผลผลิตไขไกจํานวนมาก ทําใหเกิดภาวะไขลนตลาด เกษตรกรผูเลี้ยงไกไขขยายไข
ไดราคาต่ํากวาตนทุน โดยตนทุนการผลิตไขไกเฉลี่ยป 2549 อยูที่ฟองละ 1.95 บาท และราคาไข
คละเฉลี่ย ฟองละ 1.71 บาท 
 
การสงออก 
 การสงออกป 2549 ประมาณ 183 ลานฟอง หรือ 565 ตูคอนเทนเนอร โดยสงออกไปยัง
ตลาดหลักที่สําคัญ คือ ฮองกง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2548 ที่มีการสงออกเพียง 110 ลานฟอง หรือ
เทากับ 338 ตูคอนเทนเนอร ปจจัยบวกที่ทําใหไทยสงออกไดมากขึ้นเนื่องจากในชวงปลายป 2549 
หนวยงานสาธารณสุขของทางการจีน ไดตรวจพบสารตกคาง (สารเรงสีไขแดง) ในไขเปดจากฟารม
ในพ้ืนที่ตอนกลางของประเทศ และไดสั่งหามเคลื่อนยายไขจากฟารมที่ตรวจพบและสุมตรวจ
ดังกลาว ซึ่งเปนสารกอโรคมะเร็ง ทางการฮองกงจึงเพ่ิมมาตรการเขมงวดในการตรวจสอบไขที่
นําเขาจากจีน 
 ถึงแมวาประเทศจีนจะเปนผูสงออกไขไกรายใหญเขาตลาดฮองกงถึง 80% ของปริมาณการ
นําเขาทั้งหมด แตดวยขอจํากัดของคุณภาพสินคาดังกลาว ทําใหฮองกงยังตองการไขไกคุณภาพ
จากแหลงอ่ืนอีก โดยเฉพาะไขไกจากไทยที่ผูนําเขาตางยอมรับในคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบกับไขไก
ของจีน ซึ่งคาดวาการสงออกไขไกของไทยไปยังฮองกงจะเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลคา ตลอดจนครึ่ง
ปแรกของป 2550 
 
เปาหมายการสงออกป 2549 : 200 ลานฟอง 
การนําเขา 
 ประเทศไทยมีการนําเขาไขไกจากตางประเทศ ในรูปของผลิตภัณฑไขไกแปรรูป ไดแก    
ไขขาวผง ไขแดงผล ไขผงรวม เพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเบเกอรี่ โดยในป 2549     
มีการนําเขารวมประมาณ 1,380 ตัน คิดเปนมูลคา 290 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 ที่มีการนําเขา
รวมประมาณ 1,004 ตัน คิดเปนมูลคา 221 ลานบาท 
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แนวโนม ป 2550 
 ในป 2550 คาดวาปริมาณแมไกยืนกรง 34.20 ลานตัว ปริมาณไขไก 25.52 ลานฟอง/วัน 
ผลผลติไขไก 9,576 ลานฟอง อัตราการบริโภค 142 ฟอง/คน/ป 
 

แนวทางแกไขปญหาราคาตกต่ํา และการรณรงคสงเสริมบริโภคไขไก 
 จากสถานการณตลาดไขไกในประเทศที่ราคามีความผันผวนและตกต่ํา ทําใหสมาคมผูผลิต 
ผูคาและสงออกไขไก ไดหาแนวทางรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปบริโภคไขไกมาก
ขึ้น โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
 1.  สมาคมฯ รวมกับกรมปศุสัตว จัดงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย เน้ือ นม ไข” ซึ่งสินคา
ที่นําไปจัดแสดงจะเปนสินคาที่ไดรับสัญลักษณมาตรฐานตัว Q ที่ผานการรับรองจากสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เม่ือวันที่ 26-29 มกราคม 2549 ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 2.  สมาคมฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวขอ “กินไขไกปลอดภัย และดีตอสุขภาพ” เพ่ือสราง
ความเขาใจที่ถูกตองในการบริโภคไขไกใหกับประชาชน เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2549 ณ หองแกรนด
บอลรูม โรงแรมรามาการเดนส 
 3.  สมาคมฯ จัดทําหนังสือ และวีซีดี “เกร็ดความรู ไขไก” เพ่ือเผยแพรขอมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการของไขไก 
 4.  สมาคมฯ รวมกับ นพ.กรภัทร มยุระสาคร รพ.สมุทรสาคร ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การเสริมโภชนาการ โดยการใหไขไกกับเด็กประถมวัย” ซึ่งไดคัดเลือก รร.ตชด.บานนายา และ    
รร.ทุงสอหงษา อ.สนามชัยเชต จ.ฉะเชิงเทรา เปนสถานที่ทําการวิจัย ระยะเวลาศึกษาตั้งแตวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ 2550 
 5.  สมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไกรวมกับกรมปศุสัตว และสมาคมปศุสัตวที่เกี่ยวของ 
ชวยกันผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ (Egg Board) ขึ้น 
โดย ครม. มีมติผานรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ พ.ศ. 
2549 และใหมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2549 ซึ่งกระทรวง
เกษตรฯ ไดพิจารณาแตงตั้งผูแทนภาคเอกชน ประกอบดวย ผูคา ผูประกอบการ และองคกรผูเลี้ยง
ไกไขเขารวมเปนคณะกรรมการและกรรมการชวยเหลือในการดําเนินงานอันจะเปนประโยชนตอ
คณะกรรมการฯ ตามแนวทางที่ระเบียบฯ ไดกําหนดไว 
 

อุตสาหกรรมไขไกของไทยป 2549-2550 
การผลิต 
 ผลผลิตไขไกในป 2549 ที่คาดการณจากการนําเขาพอ-แมพันธุ ในป 2548 มีประมาณ 
10,072 ลานฟอง เพ่ิมขึ้นจากป 2548 ที่ผลผลิตประมาณ 9,865 ลานฟอง ซึ่งจากการระบาดของโรค
ไขหวัดนกตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ภาครัฐไดมีมาตรการปองกันอยางเขมงวด ทําใหการระบาด
ของโรคอยูในวงจํากัดและสามารถควบคุมได ประกอบกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขไดปรับการเลี้ยงเขา
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สูระบบมาตรฐานฟารม (Bio-security) สงผลใหผลผลิตไขไกเขาสูตลาดมากขึ้น ประมาณวันละ 25-
26 ลานฟอง ในขณะที่ความตองการบริโภคอยูที่วันละ 23-24 ลานฟอง 

ตนทุนการผลิตไขไกเฉลี่ยป 2549 อยูที่ฟองละ 1.95 บาท และราคาไขคละเฉลี่ย ฟองละ 
1.71 บาท 

 

การสงออก 
 การสงออกป 2549 ประมาณ 185 ลานฟอง หรือ 565 ตูคอนเทนเนอร โดยสงออกไปยัง
ตลาดหลักที่สาํคัญ คือ ฮองกง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2548 ที่มีการสงออกเพียง 110 ลานฟอง หรือ
เทากับ 338 ตูคอนเทนเนอร  

ในชวงปลายป 2549 ทางการจีน ไดตรวจพบสารตกคาง (สารเรงสีไขแดง) ในไขเปดจาก
ฟารมในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ และไดสั่งหามเคลื่อนยายไขจากฟารมที่ตรวจพบและสุมตรวจ
ไปยังฟารมอ่ืน ๆ พบวาการลักลอบใชสารดังกลาว ซึ่งเปนสารกอโรคมะเร็ง ทางการฮองกงจึงเพ่ิม
มาตรการเขมงวดในการตรวจสอบไขที่นาํเขาจากจีน 
 ถึงแมวาประเทศจีนจะเปนผูสงออกไขไกรายใหญเขาตลาดฮองกงถึง 80% ของปริมาณการ
นําเขาทั้งหมด แตดวยขอจํากัดของคุณภาพสินคาดังกลาว ทําใหฮองกงยังตองการไขไกคุณภาพ
จากแหลงอ่ืนอีก โดยเฉพาะไขไกจากไทยที่ผูนําเขาตางยอมรับในคุณภาพเมื่อเปรียบเทยีบกบัไขไก
ของจีน ซ่ึงคาดวาการสงออกไขไกของไทยไปยังฮองกงจะเพ่ิมขึ้น ทั้งปริมาณและมูลคา ตลอดจน
ครึ่งปแรกของป 2550 
 

อุตสาหกรรมไกไขไทย 2549 2550 
จํานวนวนไกไขยืนกรง (ลานตัว) 35.62 34.20 
ผลผลิตไขไก (ลานฟอง) 9,974 9,576 
การสงออก (ลานฟอง) 185 200 
การบริโภคไขไก/คน/ป (ฟอง) 150 142 

   เปาหมายการสงออกป 2550 : 200 ลานฟอง 
 

เหตุการณสาํคัญ ป 2549 
ครม. มีมติผานรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ พ.ศ. 

2549 และใหมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2549 ซึ่งกระทรวง
เกษตรฯ ไดพิจารณาแตงตั้งผูแทนภาคเอกชน ประกอบดวย ผูคา ผูประกอบการ และองคกรผูเลี้ยง
ไกไขเขารวมเปนคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือใหขอมูล ความเห็น และชวยเหลือใน
การดําเนินงานอันจะเปนประโยชนตอคณะกรรมการฯ ตามแนวทางที่ระเบียบฯ ไดกําหนดไว 
 
แนวโนม ป 2550 
 ในป 2550 คาดวาปริมาณแมไกยืนกรง 34.20 ลานตัว ปริมาณไขไก 25.52 ลานฟอง/วัน 
ผลผลิตไขไก 9,576 ลานฟอง อัตราการบริโภค 142 ฟอง/คน/ป 



ประวติัผูศึ้กษา 
 
 นางสาวรุง่ทพิย ์  อนิต๊ะเป็ง เกดิเมื่อวนัที ่21 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2516 สาํเรจ็การศกึษา
ปรญิญาตรศีลิปศาสตรบณัฑติ สาขาการจดัการทัว่ไป จากมหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง เมื่อปี
การศกึษา 2538  และศกึษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ บรหิารธุรกจิหลกัสตูร CEO MBA 
รุน่ที ่3 สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2549 เริม่ปฏบิตังิานใน
ตําแหน่งพนักงานโครงการวจิยั รบัผดิชอบงานเลขานุการและเจา้หน้าทีก่ารเงนิโครงการวจิยัที ่
วทิยาลยัการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตัง้แต่ปี 2539 จนถงึปี 2548 และรบัราชการ
ในตําแหน่งเจา้หน้าทีบ่รหิารงาน รบัผดิชอบงานเลขานุการผูบ้รหิาร ที ่คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ตัง้แต่ปี 2549 จนถงึปจัจุบนั 
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