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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาบริษัท T- PLASTIC เก่ียวกับแนวทางในการสรางกลยุทธ
ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจผลิตผลิตภัณฑพลาสติก  เปนการศึกษาเพ่ือทราบถึงโอกาสในการ
แขงขันในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกของบริษัท โดยเฉพาะทั้งตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศในเรื่องของตนทุนการผลิตสูง ทําใหไมสามารถตั้งราคาสินคาต่ํา  เพ่ือที่จะ
แขงขันดานราคาในปจจุบันได ซึ่งผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลในชวงป พุทธศักราช 2545-2549 
โดยการเก็บขอมูลขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร
และการออกแบบสอบถามและนําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะหสถานการณทางการแขงขัน 
สัดสวนทางการคา ตลอดจนการกําหนดกลยุทธการปรับตัวทางการตลาดของธุรกิจ และขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยอาศัยแหลงขอมูลจากเอกสารทางราชการ เชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ศึกษาจากหนังสือ บทความวารสารและสิ่งพิมพตางๆรวมทั้ง Website ของ
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และนําเสนอโดยการพรรณนาการศึกษา
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 

1. เพ่ือศึกษาภาวการณการแขงขันและหาสาเหตุของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิต
และจําหนายถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา 
(Low Density Polyethylene: LDPE) ที่มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2547-2549 



 จ 

2. เพ่ือทําการศึกษาถึงปจจัยสภาพแวดลอมของธุรกิจผลิตและจําหนายถุงพลาสติก
จากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: 
LDPE) และปจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบตอบริษัท 

3. เพ่ือกําหนดแนวทางในการวางกลยุทธ เพ่ือการพัฒนาสวนแบงการตลาดและ
พัฒนาบริษัทเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเก็บขอมูล ผูศึกษาไดทําคูมือการสัมภาษณ 
(Interview Guide) และการวิเคราะหขอมูลประกอบไปดวย SWOT Analysis,  
Five Forces Model , TOWS matrix ทั้งน้ีเพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา 

 
ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมและสภาพการแขงขันในปจจุบันสงผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท T- PLASTIC จํากัด ทั้งเรื่องการแขงขันในระดับโลก การแขงขัน
ทางดานเทคโนโลยีการผลิต การสนับสนุนสงเสริมทางภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมจาภาครัฐ
ในการเอ้ืออํานวยทางดานภาษีนําเขาละสงออก กระตุนใหเกิดอุปสงคอุปทาน หรือความตองการ
ภายในประเทศใหมากขึ้น ปจจุบันปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมีผลตอการดําเนินธุรกิจ
อยางมาก และยังมีปญหาที่ไดรับผลกระทบจากการแขงขันเสรีทางการคา ดังน้ันภาครัฐควรให
การสนับสนุนและชวยเหลือภาคธุรกิจเร็วที่สุดในการเอ้ืออํานวยทางดานภาษีนําเขาละสงออก
กระตุนใหเกิดอุปสงคอุปทาน หรือความตองการภายในประเทศใหมากขึ้น ปจจุบันปจจัยตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมาก และยังมีปญหาที่ไดรับผลกระทบจาก
การแขงขันเสรีทางการคา ดังนั้นภาครัฐควรใหการสนับสนุนและชวยเหลือภาคธุรกิจเร็วที่สุด 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
1. ภาพรวมองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
1.1 ขอมูลทั่วไป 
 

 บริษัท T- PLASTIC จํากัด เดิมชื่อบริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัท
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทถุงพลาสติกและหลอดดูดเคร่ืองด่ืม 
ซ่ึงอยูในกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก บริษัทเร่ิมกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 21 กันยายน 2521 
จนถึงปจจุบัน เริ่มดําเนินกิจการคร้ังแรกดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยมีสถานที่ตั้ง
โรงงานของบริษัทอยูที่ ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และมีสํานักงานของ
บริษัทที่ อาคารซันทาวเวอรส ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 
 

วิสัยทัศนของบริษัท (Vision) 
 

"เปนผูนําในธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลวทิ้งและเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม" 
 

ภารกิจหลักของบริษัท (Mission) 
 

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลวทิ้ง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเปนผูนํา
ธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศไทย  เอเชียและตลาดโลก 

2. วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและเครื่องมือ เพ่ือการเจริญเติบโตของธุรกิจและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  

3. สรางผลตอบแทนผูถือหุนในการลงทุน 
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โครงสรางองคกร 
 
บริษัท T- PLASTIC จํากัด มีโครงสรางองคกร ดังน้ี 
 

1. ระดับผูบริหารระดับสูง ไดแก ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการกลุมการตลาดและขาย รองกรรมการผูจัดการกลุมปฏิบัติการและ
กลุมการจัดการ รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

2. ผูบริหารระดับกลาง  
   กลุมการตลาดและขาย  ไดแก  ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ  ผูจัดการฝายขาย
ตางประเทศ  ผูจัดการฝายขายในประเทศ 

กลุมปฏิบัติการ  ไดแก ผูจัดการฝายวางแผนการผลิต   ผูจัดการฝายผลิต  ผูจัดการ 
ฝายวิศวกรรม  ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ/วัตถุดิบ  ผูจัดการฝายตรวจสอบคุณภาพ 

กลุมการจัดการ  ไดแก ผูจัดการฝายธุรการกลาง  ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ ผูจัดการ
ฝายทรัพยากรบุคคล  ผูจัดการฝายจัดซ้ือ  ผูจัดการฝายกฎหมาย  ผูจัดการฝาย IT 

ฝายบัญชีการเงิน  ไดแก  ผูจัดการแผนกบัญชี  ผูจัดการแผนกการเงิน 
3. ผูบริหารระดับลาง  ไดแก  หัวหนาแผนกตางๆในกลุมการตลาดและขาย กลุม 

ปฏิบัติการ  กลุมการจัดการ และฝายบัญชีการเงิน  
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แผนภาพที ่1 แสดงโครงสรางองคกรบริษทั T- PLASTIC จํากัด 
 

ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการ (3) 
 

รองกรรมการผูจัดการ (2) 
 

รองกรรมการผูจัดการ (1) 

กลุมการตลาดและขาย 
- ฝายลูกคาสัมพันธ 
- ฝายขายตางประเทศ 
- ฝายขายในประเทศ 

 

ฝายบัญชีการเงิน 
- แผนกบัญชี 
- แผนกการเงิน 
 

กลุมการจัดการ 
- ฝายธุรการกลาง 
- ฝายพัฒนาธุรกิจ 
- ฝายทรัพยากรบุคคล 
- ฝายจัดซื้อ 
- ฝายกฎหมาย 
- ฝาย IT 

กลุมปฏิบัติการ 
- ฝายวางแผนการผลิต 
- ฝายผลิต 
- ฝายวิศวกรรม 
- ฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ วัตถุดิบ 
- ฝายตรวจสอบคุณภาพ 
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1.2 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  
 

บริษัท T- PLASTIC จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาตามคําส่ังและตามความ
ตองการของลูกคา (Made to Order) โดยบริษัทมีสายผลิตภัณฑ 3 สายผลิตภัณฑหลัก ดังน้ี  

 
1. ผลิตภัณฑถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุมเม็ดพลาสติกโพลเิอธิลีนประเภทความ

หนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) เน่ืองจาก LDPE มีคุณสมบัติเดน คือ น่ิม
และใส เหมาะสําหรับผลติถงุที่ตองการใหสามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยูภายใน ผลิตภัณฑ
ถุงพลาสติกในกลุม LDPE ที่บริษทัผลติ ดังน้ี  

 
ถุงถนอมอาหาร (Food Freezer Bag) ใชสําหรับบรรจุอาหารสดเชนเนื้อสัตว ผัก และ

อาหารปรุงสําเร็จ เพ่ือแบงตามจํานวนที่จะใชบริโภค แยกเก็บแชเย็น หรือแชแข็ง ทําใหสะดวก
ในการนําไปปรุงอาหาร และสามารถบันทึกวันเวลาท่ีซ้ือและวันหมดอายุ โดยมีแถบปายสีขาวไว
สําหรับเขียนขอความบนถุงได การผลิตจะตองใชวัตถุดิบประเภท LDPE ที่ใหม และสะอาดไม
เคยนําไปใชงานมากอน (Virgin Grade) และทุกขั้นตอนในการผลิตตองมีการควบคุมความ
สะอาดตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 

 
 

   
 
 

ถุงซิป (Reclosable Zip Bag) เปนถุงพลาสติกที่มีปากเปนซิปเปดปดได ใชบรรจุ
สิ่งของตางๆ ตั้งแตของชิ้นเล็กๆไปถึงขนาดใหญ และมักนิยมพิมพแถบขาวไวสําหรับบันทึก
ขอความ ชื่อสิ่งที่บรรจุ วันที่จัดเก็บ และขอมูลอ่ืนๆนอกจากนี้ ถุงซิปน้ียังสามารถนํามาใชบรรจุ
อาหาร (Food Storage Bag / Sandwich Bag) สําหรับกระบวนการผลิตถุงซิปจําเปนตองใช
วัตถุดิบประเภท LDPE ที่ใหม และสะอาดไมเคยใชงานมากอน (Virgin Grade) 
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ถุงบรรจุผักผลไม (Fruit and Vegetable Bag) เชน ถุงใสองุน ถุงใสเชอรี่ ที่มีการ

ออกแบบมาพิเศษใหสามารถระบายความชื้นได และมีขนาดพอดีกับขนาดของพวงผลไมที่จะ
บรรจุ สําหรับถุงใสองุน สวนมากจะมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคางหมู นิยมพิมพ
ตราเครื่องหมายสินคาอยางสวยงามไวหนาถุง เพ่ือใหผูบริโภคจดจําสัญลักษณได ใน
กระบวนการผลิตตองใชวตัถุดิบประเภท LDPE ที่ใหม และสะอาดไมเคยนําไปใชงานมากอน 
(Virgin Grade) และมีขั้นตอนในการผลติหลายขั้นตอนที่ยากและสลับซับซอน 

 
 

   
 

 
2. ผลิตภัณฑถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุมเม็ดพลาสติกโพลเิอธิลีนประเภทความ

หนาแนนสูง (High Density Polyethylene: HDPE) เน่ืองจาก HDPE มีคุณสมบตัิเดน คือ 
แข็งและเหนียว สามารถรับนํ้าหนักไดดี แตสีจะคอนขางขุน ผลิตภัณฑถุงพลาสติกในกลุม 
HDPE ที่บรษิทัผลติ ดังน้ี   

 
ถุงขยะที่มีหูห้ิว (Tie Handle Bag) เปนถุงขยะที่ออกแบบใหมีหูห้ิวสองขาง เพ่ือความ

สะดวกในการใชในชีวิตประจําวัน เม่ือบรรจุสิ่งของเต็มแลวสามารถนําหูทั้งสองขางของตัวเองมา
ผูกมัดปากปองกันสิ่งของหกหลนได บางชนิดมีการออกแบบกลองบรรจุ (Dispenser) ที่สามารถ
หยิบใชไดสะดวก ดูสวยงามนาใชอีกดวยในกระบวนการผลิตจะใชวัตถุดิบชนิด HDPE เปนหลัก 
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ถุงขยะมวน (Rolled Bag) เปนถุงขยะสี่เหลี่ยมผลิตเปนมวนที่สามารถฉีกออกใชทีละ

ใบ ทําใหประหยัดเน้ือที่ในการจัดเก็บและใชงานสะดวก 
 
 

   
 
 

3. ผลิตภัณฑหลอดดูดเคร่ืองดื่มที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP 
(Polypropylene) หลอดดูดเคร่ืองด่ืมที่ผลิตและจําหนายในประเทศ ดังน้ี  
หลอดตรง หลอดงอ หลอดชอน หลอดชงกาแฟ 
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ตารางที่ 1 แสดงสัดสวนรายไดของบริษทัT-PLASTICจํากัด แยกตามผลิตภัณฑ ป 2545-2549 
 

หนวย: ลานบาท 
ผลิตภัณฑ

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

ถุง LDPE 315.37 45.28 348.89 48.96 495.60 62.07 450.47 56.11 439.62 53.44

ถุง HDPE 198.05 28.44 207.32 29.09 157.08 19.67 137.16 17.08 129.80 15.78

หลอด 165.94 23.83 144.61 20.29 133.01 16.66 185.74 23.13 183.10 22.26

อื่นๆ 17.08 2.45 11.77 1.65 12.81 1.60 29.49 3.67 70.07 8.52

รวม 696.44 100.00 712.59 100.00 798.50 100.00 802.86 100.00 822.59 100.00

ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549

 
ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงสัดสวนรายไดของบริษัท T-PLASTIC จํากัด แยกตามผลิตภัณฑ 
ป 2545-2549 โดยผลิตภัณฑที่ถือเปนรายไดหลักของบริษัท  T-PLASTIC จํากัด คือ 
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุมเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) ซ่ึงมีรายไดมากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมทั้งบริษัท 

งานศึกษาฉบับน้ีจึงไดมุงเนนทําการศึกษาถึงผลิตภัณฑถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุมเม็ด
พลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ของบริษัท 
เน่ืองจากผลิตภัณฑชนิดน้ี นอกจากจะเปนรายไดหลักของบริษัทแลว ยังถือเปนสินคาที่สราง
ชื่อเสียง และบริษัทมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในการผลิต เพราะมีการผลิตผลิตภัณฑชนิดน้ี
มานานกวา 20 ป แตปจจุบันมีผูผลิตหลายรายสามารถผลิตสินคาชนิดน้ีที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ
ของบริษัท ทําใหลูกคามีตัวเลือกในการเลือกผลิตภัณฑมากขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอรายได 
ยอดขาย และสวนแบงทางการตลาด ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไป   
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ดังนั้นจึงเลือกที่จะศึกษาผลิตภัณฑถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุมเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภท
ความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ของบริษัท เพ่ือนําไปวางแผนในการ
กําหนดกลยุทธ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของผลิตภัณฑของบริษัท 
และเปนแนวทางในการศึกษาผลิตภัณฑชนิดอ่ืนตอไป 
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1.3 กระบวนการทํางาน 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2 แสดงกระบวนการทํางาน บริษัท T- PLASTIC จํากัด 

ลูกคา กลุมการขายและตลาด 
ในประเทศ / ตางประเทศ 

กลุมปฏิบัติการ 

ใบเสนอราคา เขาสูกระบวนการผลิต  
แตละผลิตภัณฑ 

และทําการตรวจสอบ

ฝายบัญชี   
การเงิน 

แผนกบรรจุหีบหอ  
ออกใบแจงหน้ี วาง
บิล (2)  และนัดวัน
ชําระเงินคงคาง 

ออกใบแจงหน้ี 
วางบิล (1) 
และนัดวัน

ชําระเงินมัดจํา 

คําสั่งซ้ือจาก
ลูกคา 

รับคําสั่งซ้ือ
จากลูกคา 

รับใบเสนอราคา 

ใบสั่งผลติ 

สินคาผลติเสรจ็ 

แผนกจัดสง  

ตรวจรับสินคา 

รับใบแจงหน้ี(1) 

ชําระเงินมัดจํา รับชําระเงินมัดจํา 

รับใบแจงหน้ี(2) 

ชําระเงินคงคาง รับชําระเงินคงคาง 

รับมอบสินคา 

 

การไหลของขอมูล 

การไหลของสินคา 

ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 
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1.4 กระบวนการผลิต 
 

 
 

แผนภาพที ่3 แสดงกระบวนการผลิต บรษิัท T- PLASTIC จํากัด 
 
 ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 
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1.5 กลุมลูกคา 
 

บริษัท T- PLASTIC จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุมเม็ด
พลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE)ตามคําสั่ง
และตามความตองการของลูกคา มีกําลังการผลิตประมาณ 5,000 ตันตอป ซ่ึงมีการสงออก
มากกวารอยละ 76 โดยมีลูกคาอยูในทุกทวีปทั่วโลก ไดแก ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย และมูลคาการขายในประเทศประมาณ
รอยละ 24 สวนใหญจะเปนการจําหนายใหกับพอคาแมคา รานคาตางๆ มินิมารท ตลอดจน
ภัตตาคาร ดิสเคานสโตร และซุปเปอรมาเก็ต  โดยบริษัทมีชองทางในการจําหนายมี 2 วิธี ดังน้ี 

 1. การจําหนายโดยตรงจากโรงงานผลิตไปยังผูบริโภค โดยจะทําการติดตอกับลูกคา
และสงตรงไปยังลูกคา หรือ ผูบริโภคจะมาทําการติดตอกับผูผลิตและจะสั่งซ้ือโดยตรงจาก
โรงงานผลิต โดยไมผานตัวแทนจําหนาย  

 2. จําหนายโดยผานตัวแทนจําหนายของโรงงาน แลวสงไปยังพอคาปลีก เพ่ือจําหนาย
ไปยังผูบริโภค เชน การจําหนายสินคาผานซุปเปอรมารเก็ตตางๆ 
 

30%

29%

15%

13% 6% 7%

ยุโรป อเมริกาเหนือ ญ่ีปุน เอเชีย ลาติอเมริกา อื่นๆ
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดสวนการสงออกผลิตภัณฑของบริษัท T- PLASTIC จํากัด 

 
ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 

 
 

 

อเมริกาเหนือ 30% 

ยุโรป  
32% 

ญ่ีปุน 14% 

เอเชีย 11% 
ลาตินอเมริกา 9% อื่นๆ  4% 
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34%

21%

9%

19%

16%
1%

พอคาแมคา มินิมารท ภัตตาคาร

ดิสเคานสโตร ซุปเปอรมารเก็ต อื่น
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดสวนการขายในประเทศผลติภัณฑของบริษทั T- PLASTIC จํากัด 

 
ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 

 

1.6 สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลักขององคกร 
 
 ปจจุบันถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low 
Density Polyethylene: LDPE) ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันและไดรับความนิยม
มากขึ้น เน่ืองจากมีคุณสมบัติเหนือกวาบรรจุภัณฑชนิดอ่ืน เชน มีความเหนียว น้ําหนักเบา กัน
นํ้า และมีความทนทานตอสารเคมี จึงทําใหมูลคาตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกที่ผลิตจากเม็ด
พลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) มีสัดสวน
สูงสุดเม่ือเทียบกับบรรจุภัณฑประเภทอ่ืนๆ โดยคิดเปน 40% ของมูลคาภายในประเทศ 
นอกจากนั้น ยังเปนอุตสาหกรรมที่รัฐไดใหการสงเสริมและสนับสนุนในฐานะสินคาสงออก ทําให
สามารถนํารายไดเขาประเทศเฉลี่ยปละประมาณ 8,000 ลานบาท ในชวง 3 – 4 ปมาน้ี 

อยางไรก็ตาม การสงออกในระยะตอไปน้ัน ยังตองเผชิญกับภาวการณแขงขันที่นับวัน
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันกับประเทศผูผลิตซึ่งมีตนทุนต่ํากวา เชน จีน 
ขณะท่ีผูนําเขาหลายประเทศไดพยายามนํามาตรการกีดกันทางการคามาใชเพ่ิมขึ้น เชน 
มาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping: AD) เฉพาะอยางยิ่ง กลุมสหภาพ 
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทําใหการสงออกมีความลําบากมากขึ้น  

พอคาแมคา 
34% 

มินิมารท 21% 

ภัตตาคาร 9% 

ดิสเคานสโตร  19% 

ซุปเปอรมารเก็ต  16% 

อื่นๆ  1 % 
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ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกขนาดใหญในประเทศไทยที่ผลิตถุงพลาสติกจาก
เม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) กลุม
เดียวกับบริษัท T- PLASTIC จํากัด มีอยูประมาณ 6 รายใหญ ดังน้ี 

 
1. บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จํากัด 
2. บริษัท คิงสแพ็ค อินดัสเตรียล จํากัด 
3. บริษัท นารายณแพค จํากัด 
4. บริษัท T- PLASTIC จํากัด 
5. บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัท ไทยกริ๊พเทค จํากัด 

 

บจก.อุตสาหกรรม

ถุงพลาสติคไทย

36%

บจก. คิงสแพ็ค 

อินดัสเตรียล

24%

บจก. นารายณแพค 

17%

บจก. T-PLASTIC

9%

บมจ. มัลติแบกซ

9% บจก.ไทยกร๊ิพเทค 

5%

บจก.อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย บจก. คิงสแพ็ค อินดัสเตรียล
บจก. นารายณแพค บจก. T-PLASTIC
บมจ. มัลติแบกซ บจก.ไทยกร๊ิพเทค 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงสวนแบงทางการตลาดของธรุกิจผลติถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสตกิโพลเิอธลิีน

ประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ป 2545-2549 
 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) (www.bol.co.th) 
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จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นไดวาผูที่ครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 1 ตั้งแต ป 
2545-2549 ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จํากัด ซ่ึงมีสัดสวนสูงถึง 37% รองลงมา
คือ บริษัท คิงสแพ็ค อินดัสเตรียล จํากัด มีสัดสวน 22% สวนบริษัท T- PLASTIC จํากัดน้ัน
ครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 4 โดยมีสัดสวน 12% 

ในปจจุบันราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงปรับราคาขึ้นสูงตามสถานการณ โดยไมมี
แนวโนมที่จะปรับราคาลดลง   ไดสงผลกระทบโดยตรงตอราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใชใน
การผลิต   ทําใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นมาก   เน่ืองจากราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้นและมีการ
แขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้น   อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูประกอบการและการเพิ่ม
กําลังการผลิตทั้งจากคูแขงในประเทศและตางประเทศ   อีกทั้งคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยาง
ตอเน่ืองและแข็งคามากที่สุดในรอบหลายป ทําใหราคาขายมีราคาสูงขึ้นอันเปนอุปสรรคตอการ
สงออกและการแขงขัน  ซ่ึงการแขงขันในธุรกิจอุตสาหกรรมถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก
โพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) มีความรุนแรงมาก 
เน่ืองจากความตองการใชถุงพลาสติกในชีวิตประจําวันและการใชถุงพลาสติกเพ่ือทดแทนบรรจุ
ภัณฑประเภทอ่ืนสูงขึ้น เพราะคุณสมบัติและประโยชนใชสอยที่หลากหลายและเม่ือเปรียบเทียบ
กับราคาของบรรจุภัณฑพลาสติกมีราคาตอหนวยที่ต่ํา สามารถแขงขันกับบรรจุภัณฑอ่ืนๆได
เปนอยางดี ดวยเหตุน้ีจึงทําใหมีการแขงขันชวงชิงสวนแบงทางการตลาดโดยคูแขงหลักของ
บริษัท T- PLASTIC จํากัด คือ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑพลาสติกกลุมเดียวกับของบริษัท มีการผลิตตามคําส่ังซื้อของลูกคาและสงสินคาออก
ไปจําหนายในตลาดตางประเทศ โดยบริษัท  มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) สงสินคาไปอเมริกา
เหนือประมาณ 60.5% และสงไปยุโรป 28.5% ของรายไดรวมของบริษัท  ในป 2547 บริษัท   
มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) มีลูกคาหลักเปนผูประกอบธุรกิจระดับโลกคือ บริษัท พรอคเตอร 
แอนด แกมเบิล  หรือ P&G เปนบริษัทระดับนานาชาติที่ผลิตและขายสินคาที่มีเครือขายอยู   
ทั่วโลก  ซ่ึงมีสัดสวนรายไดใหบริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ถึง 52.35% ของรายไดรวม
ของบริษัท  ในขณะที่บริษัท T- PLASTIC จํากัด ตั้งแตป 2547-2549 ยังไมมีลูกคารายใหญ 
รายใดรายหนึ่งที่มียอดการสั่งซ้ือที่รายไดรวมถึง 30% ของรายไดทั้งหมด  และไมไดทําสัญญา
การซ้ือขายที่ผูกขาดราคาระยะยาวกับลูกคา 
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ตารางที่ 2 แสดงรายไดจากลูกคารายใหญของ บริษัท T-PLASTIC จํากัด จากการขาย
ถุงพลาสติกทีผ่ลิตจากเม็ดพลาสติกโพลเิอธิลีน ประเภทความหนาแนนต่ํา  

(Low Density Polyethylene: LDPE) ป 2546-2549 
 

หนวย: ลานบาท 

จํานวนลูกคารายใหญ

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

รวมรายไดจากลูกคารายใหญ 81.66 43.32 109.34 27.97 219.80 26.77 126.78 28.84

เทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด 348.89 100.00 495.60 100.00 450.47 100.00 439.62 100.00

ป 2549

1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย

ป 2546 ป 2547 ป 2548

 
ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 

 
ตารางที่ 3 แสดงรายไดจากลูกคารายใหญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) จากการขาย

ถุงพลาสติกทีผ่ลิตจากเม็ดพลาสติกโพลเิอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา  
(Low Density Polyethylene: LDPE) ป 2546-2549 

 
หนวย: ลานบาท 

จํานวนลูกคารายใหญ

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

รวมรายไดจากลูกคารายใหญ 84.91 33.12 258.49 66.11 355.25 48.63 421.67 51.35

เทียบกับรายไดจากการขายท้ังหมด 256.34 100.00 390.98 100.00 730.47 100.00 821.17 100.00

1 ราย1 ราย2 ราย1 ราย

ป 2549ป 2548ป 2547ป 2546

 
ที่มา: บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 
 
 จากตารางที่ 2 และ 3 แสดงรายไดจากการขายถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิ
เอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) จากลูกคารายใหญของ
บริษัท T- PLASTIC จํากัด และ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงในตารางที่ 2 ไดแสดงให
เห็นวาบริษัท T- PLASTIC จํากัด ตั้งแตป 2547-2549 ยังไมมียอดการสั่งซ้ือจากลูกคารายใหญ
ที่รายไดรวมถึง 30% ของรายไดทั้งหมด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับตารางที่ 3 บริษัท มัลติแบกซ 
จํากัด (มหาชน) แสดงถึงยอดการส่ังซื้อจากลูกคารายใหญที่รายไดรวมมากกวา 50% ของ
รายไดทั้งหมด   
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2. ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
 
 จากการเติบโตของธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความ
หนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ทําใหเกิดการแขงขันกันมากมายในธุรกิจ
ดานนี้ ซ่ึงสามารถแบงลักษณะของปญหาไดดังน้ี 
 

1. ดานสวนแบงทางการตลาด 
ในชวง 5 ปที่ผานมากลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกของไทยที่ผลิตถุงพลาสติก

จากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) มี
กระแสการแขงขันที่สูงขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบกับบริษัท T- PLASTIC จํากัด ที่ครองสวนแบงทาง
การตลาดเปนอันดับที่ 4 โดยคูแขงหลักของบริษัท T- PLASTIC จํากัด  คือ บริษัท มัลติแบกซ 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับที่ 5 จากสวนแบงทางการตลาดของ
ธุรกิจผลิตถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) ป 2545-2549 แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสวนแบงทางการตลาดของ
ธุรกิจผลิตถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) ป 2545-2549 เปนรายป ทําใหทราบวา บริษัท มัลติแบกซ จํากัด 
(มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงลําดับการครองสวนแบงทางการตลาดจากอันดับ 5 เปนลําดับ 4 
แทนที่บริษัท T- PLASTIC จํากัด ตั้งแตป 2547-2549 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทยีบสวนแบงทางการตลาดของธรุกิจผลิตถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิ
เอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ป 2545-2549 

 
หนวย: เปอรเซ็นต 

บริษัทในอุตสาหกรรม ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549

บจก.อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย 37.42  38.28  36.41  33.10   32.20   

บจก. คิงสแพ็ค อินดัสเตรยีล 21.94  22.45  23.94  24.81   24.29   

บจก. นารายณแพค 15.97  16.34  16.32  18.27   19.22   

บจก. T-PLASTIC 12.40   10.38   8.75     6.86     7.52     

บมจ. มัลติแบกซ 7.30   7.47   9.06   11.34  11.38  

บจก.ไทยกริพ๊เทค 4.96    5.08    5.52    5.63    5.38     
 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) (www.bol.co.th) 
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บจก.อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย บจก. คิงสแพ็ค อินดัสเตรียล
บจก. นารายณแพค บจก. T-PLASTIC
บมจ. มัลติแบกซ บจก.ไทยกร๊ิพเทค 

 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงสวนแบงทางการตลาดของธรุกิจผลติถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสตกิโพลเิอธลิีน

ประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ป 2545-2549 
 

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) (www.bol.co.th) 
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2. ดานรายไดและปริมาณการจําหนาย 
การแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภท

ความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) สงผลกระทบกับบริษัท ทางดานรายได
และปริมาณการขายที่ลดลง ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิที่ 5 เปนการเปรียบเทียบรายไดของบริษัท 
T-PLASTIC จํากัด และ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ป 2545–2549 และ ตารางที่ 5 เปน
การเปรียบเทียบปริมาณการขายบริษัท T-PLASTIC จํากัด และ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด 
(มหาชน) ป 2545 – 2549 ปรากฏวาทั้งรายไดและปริมาณการขายมีการแสดงใหเห็นวา เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้น และจะเห็นชัดเจนในชวงป 2547-2549 ซ่ึงจะเห็นวารายไดและปริมาณการ
จําหนายลดลงมาตั้งแตป 2548 -2549 
 

หนวย: ลานบาท 
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T-PLASTIC 315.37 348.89 495.60 450.47 439.62

MBAX 188.51 256.34 390.98 730.47 821.17

ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549

 
 
แผนภูมิที่ 5 การเปรียบเทยีบรายไดถุงพลาสติกที่ผลติจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธลิีนประเภท
ความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ของบริษัท T-PLASTIC จํากัด 

และ บรษิัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ป 2545 – 2549 
 

ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 
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ตารางที่ 5 แสดงปริมาณการจําหนายถุงพลาสติกที่ผลติจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธลิีนประเภท
ความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ป 2545 – 2549 

        หนวย: ตัน 
บรษัิท

ปรมิาณการจําหนาย Growth(%) ปรมิาณการจําหนาย Growth(%)

ป 2545 2,436.00                     22.04 1,825.00                     11.07

ป 2546 3,574.00                     31.84 2,255.00                     19.07

ป 2547 5,047.00                     29.19 3,259.00                     30.81

ป 2548 4,962.00                     -1.71 7,322.00                     55.49

ป 2549 4,564.00                     -8.72 8,425.00                     13.09

T-PLASTIC MBAX

 
 
ที่มา: บริษัท T- PLASTIC จํากัด 
 

3. ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
  
ปจจุบันบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิ  เอธิลีน

ประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ที่ทําการผลิตกลุมเดียวกับของ
บริษัทในประเทศไทย มีจํานวนมากถึง 128 บริษัท เปนผลใหสภาพการแขงขันในธุรกิจมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น แตละบริษัทมุงพัฒนาศักยภาพของตนเอง มุงเนนการวางแผนกลยุทธเพ่ือให
สามารถเขาถึงความตองการของลูกคา รักษากลุมลูกคาเดิมและขยายกลุมเปาหมายใหไดมาก
ที่สุด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและระบบงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ มีการวิจัยและพัฒนา
สินคาใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน รวมถึงขยายและพัฒนาชองทางการจัดจําหนายทําให
ลูกคาพึงพอใจสูงสุด และซื้อสินคาของบริษัทอยางตอเน่ือง ในสภาพการแขงขันอยางรุนแรงนี้ 
การชวงชิงลําดับการครองสวนแบงทางการตลาดระหวางบริษัท T- PLASTIC จํากัด และ บริษัท 
มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) เพ่ิมความรุนแรงขึ้นซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบในอนาคต ดังน้ี 

 

ดานสวนแบงทางการตลาด 
ทําใหสูญเสียรายได  ยอดขาย  และปริมาณในการขายไปใหแกคูแขงขันรายอ่ืนและ 

ลําดับการครองสวนแบงทางการตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป  และแทนที่โดยคูแขงขัน 
รายอ่ืน 
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ดานราคา 
ความตองการใชถุงพลาสติกของผูบริโภคในชีวิตประจําวันมีจํานวนสูงขึ้น สงผลใหมีการ

ใชปริมาณเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: 
LDPE) สูงขึ้น ทําใหมีเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) ไมเพียงพอกับความตองการของผูผลิตและราคาเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน
ประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักมีการปรับ
ราคาสูงขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบกับตนทุนในการผลิตโดยตรง ทําใหมีการปรับราคาขายสินคาขึ้น 
และเปนชองทางใหประเทศผูผลิตซ่ึงมีตนทุนต่ํากวา เชน จีน เขามามีบทบาทและสงผลกระทบ
ตอยอดขายและสวนแบงทางการตลาดของบริษัท 

 

ดานผลิตภัณฑ  
ปจจุบันทั่วโลกตางตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดลอม  คํานึงถึงมลภาวะจากขยะ

พลาสติกที่ไมสามารถยอยสลายได และมีการรณรงคลดการใชถุงพลาสติกและหันมาใช
ผลิตภัณฑอ่ืนทดแทน นิยมใชสิ่งที่สามารถนํากลับมาใชใหมได  เชน  ถุงกระดาษ  ถุงผา  หรือ
ใชผลิตภัณฑพลาสติกประเภทใชแลวทิ้งที่สามารถยอยสลายได  หากบริษัทยังคงใชพลาสติกที่
ยอยสลายไมไดตนทุนในการกําจัดขยะพลาสติกดังกลาวจะสูงมาก  สงผลกระทบตอตนทุนรวม
ของบริษัทและสัดสวนของรายได  ทําใหมีรายไดลดลงและกระทบตอสวนแบงทางการตลาดของ
บริษัท 

 

4. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาภาวการณการแขงขันและหาสาเหตุของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตและ
จําหนายถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) ที่มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2547-2549 

2. เพ่ือทําการศึกษาถึงปจจัยสภาพแวดลอมของธุรกิจผลิตและจําหนายถุงพลาสติกจากเม็ด
พลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) และ
ปจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบตอบริษัท 

3. เพ่ือกําหนดแนวทางในการวางกลยุทธ เพ่ือการพัฒนาสวนแบงการตลาดและพัฒนา
บริษัท 
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5. ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษามี  2 ประเภท คือ 

1. วิธีการศึกษาปฐมภูมิ  (Primary Study) 
เปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของธุรกิจ  โดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรระดับผูบริหารและผูที่เก่ียวของจากสวนงานตางๆ  รวมทั้ง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  เพ่ือทราบถึงปญหาขององคกรที่มีผลกระทบตอสวนแบง
การตลาดถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) ที่มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2547-2549 และออกแบบสอบถามความพึง
พอใจและความคิดเห็นของผูที่ใชถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความ
หนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ของบริษัท 

2. วิธีการศึกษาทุติยภูมิ (Secondary Study)   
เปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของธุรกิจ  โดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับการตลาดของบริษัทและธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก ตั้งแตป  
2546-2549  

เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และสื่อตางๆ  เชน  ขอมูลจากหนวยงานตางๆ  ไดแก  
กระทรวง  กรม  สมาคม  ศูนยวิจัย  ขอมูลจากส่ือสิ่งพิมพ  ไดแก  เอกสารและ บทความ
วิชาการ  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  ตําราเรียน  งานวิจัย  ขอมูลจากเว็บไซดที่เก่ียวของ  และทํา
การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ 
 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ประโยชนในระยะสั้น    
- เพ่ือทราบถงึสาเหตุที่สวนแบงการตลาดผลิตภัณฑถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติก    

            โพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ของ  
            บรษิัทมีแนวโนมลดลง  

- วิเคราะหปญหาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบกับบริษัท และ   
  สภาพการแขงขันของธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก 
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ประโยชนในระยะกลาง   
- สามารถกําหนดและวางกลยุทธในการแกไขปญหาของบริษัทได 
- เพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและสรางขอไดเปรียบในการแขงขันในธุรกิจผลิต

และจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก 
 

ประโยชนในระยะยาว   
-  เปนขอมูลในการสรางแผนการดําเนินงานใหบริษัทเพ่ิมการเติบโตอยางยั่งยืนทาง   
   ธุรกิจ  
-  เปนการเพ่ิมศักยภาพทางการทํางาน ใหสามารถรักษาสัดสวนทางการตลาดไวได 

 

 
 



 
 
 

บทที่  2 
 

แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 
 

ในการศึกษา  “การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางการตลาด
ของถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) กรณีศึกษาบริษัท T- PLASTIC จํากัด” ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา
ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาประกอบการสรางเครื่องมือการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยในบทน้ีจะกลาวถึงทฤษฎีที่เก่ียวของที่นํามาใชในการวิเคราะห
ปญหา  และหาสาเหตุของปญหาพรอมทั้ ง กําหนดแนวทางในการแกไขเชิ งกลยุทธ                
ซ่ึงประกอบดวย 

 
1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
2. การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Five Forces Model) 
3. การวิเคราะหสมรรถนะ (Benchmarking) 
4. กลยุทธระดับกลุมบริษัท (Corporate-level Strategy) 
5. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-level Strategies) 
6. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional-level Strategies) 
7. การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (4 P’s) 
8. การกําหนดกลยุทธ TOWS matrix   
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แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับปญหา 
 

1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

การวิเคราะห SWOT หมายถึง การวิเคราะห Strengths – Weaknesses – 
Opportunities – Threats โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางผลการประเมินสถานภาพของ
สภาพแวดลอมภายในระหวางจุดแข็งและจุดออน และผลการประเมินสถานภาพของ
สภาพแวดลอมภายนอกระหวางโอกาสและอุปสรรค โดยกําหนดสถานภาพของสภาพแวดลอม
ภายในระหวางจุดแข็งและจุดออน และกําหนดสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอกระหวาง
โอกาสและอุปสรรค วามีสถานภาพโนมเอียงไปในทางใดเพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
กําหนดกลยุทธได 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)  
เปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร 

1. จุดแข็ง (S-Strengths) หมายถึง ลักษณะเดนขององคกร ในการดําเนินงานดานตางๆ 
การผลิต การขาย การเงิน และบุคคลประโยชนตอกิจการ 

2. จุดออน (W-Weaknesses) หมายถึง ลักษณะดอยตางๆขององคกรเม่ือเปรียบเทียบ 
กับคูแขงขันในธุรกิจเดียวกนั ซ่ึงจะทําใหองคกรเสียเปรียบคูแขงขัน 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 
เปนการวิเคราะหโอกาสและภัยคุกคาม 

1. โอกาส (O-Opportunities) หมายถึง สภาวะแวดลอมที่อยูภายนอกองคการ ซ่ึงเปน 
ชองทางที่มีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของกิจการ 

2. อุปสรรค (T-Threats) หมายถึง สภาวะแวดลอมภายนอกองคการที่กอใหเกิดปญหา 
และอุปสรรคตอความสําเรจ็ของกิจการ 
 

บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหสถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปน
อุปสรรคได และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุน้ีองคกรมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณแวดลอม 
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แผนภาพที ่4 โมเดลของการวิเคราะห SWOT 
 

ที่มา : Hitt, Ireland and Hoskisson. Strategic Management. (2005) 

 

 

กรอบการวิเคราะห SWOT 
  

ในการวิเคราะห SWOT การกําหนดเร่ือง หัวขอ หรือประเด็น (Area) เปนสิ่งสําคัญที่
จะตองคํานึงถึง เพราะการกําหนดประเด็นทําใหการวิเคราะหและประเมินจุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคไดถูกตองโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (key area) ไดถูกตองจะทํา
ใหการวิเคราะหถูกตองยิ่งขึ้น  

การกําหนดกรอบการวิเคราะห SWOT ใดๆ ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติของ
องคกรน้ันๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคนกรอบการวิเคราะห SWOT ที่มีความหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ 
 

MacMillan (1986) เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห SWOT คือ  
1. เอกลักษณขององคกร  
2. ขอบเขตปจจุบันของธุรกิจ  
3. แนวโนมสภาพแวดลอมที่จะเปนโอกาสและอุปสรรค  
4. โครงสรางของธุรกิจ   
5. รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง 
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Goodstein et al (1993) เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห SWOT คือ  
1. ความสําเรจ็ของแตละประเภทธุรกิจขององคกรและทรัพยากรขององคกรที่ยัง 
   ไมถูกใช  
2. ระบบติดตามประเมินผลสําหรับธุรกิจแตละประเภท  
3. กลยุทธขององคกรในแงความคิดริเริ่ม การเผชิญกับความเสี่ยง และการขบั    
   เคี่ยวทางการแขงขัน  
4. โครงสรางและระบบการบริหารขององคกรที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติแผน     
   กลยุทธใหบรรลุเปาหมาย  
5. วัฒนธรรมองคกรและวธิกีารทําธุรกิจ  

 

ปญหาในการทํากระบวนการวิเคราะห SWOT  
การวิเคราะห SWOT ขององคกรมีขอที่ควรคํานึง 4 ประการ (Boseman et al., 1986) 

ดังน้ี   
1. องคกรตองกําหนดกอนวา องคกรตองการที่จะทําอะไร  
2. การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคตองกระทําในชวงเวลาขณะน้ัน  
3. องคกรตองกําหนดปจจัยหลัก (key success factors) ที่เก่ียวกบัการ 
   ดําเนินงานใหถูกตอง  
4. องคกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง  

 
นอกจากขอที่ควรคํานึงแลว ยังมีปญหาที่ควรระวัง (Goodstein et al., 1993) ดังน้ี  

1. การระบุจุดออนตองกระทําอยางซ่ือสัตย และบางครั้งจุดออนเฉพาะอยางเปน 
    ของเฉพาะบุคคล  
2. การจัดการกับกลไกการปองกันตนเองตองกระทําอยางรอบคอบ  
3. แนวโนมการขยายจุดแขง็ที่เกินความเปนจริง  
4. ความใกลชดิกับสถานการณทําใหมองสถานการณขององคกรไมชัดเจน  
5. การกําหนดบุคคลที่เก่ียวของกับการรวบรวมขอมูลตองระบุใหชัดเจน  
6. ขอมูลไมเพียงพอ และขอมูลสิ่งแวดลอม ภายนอกเบี่ยงเบนนอกจากนี้การ 
    เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายนอกอาจเปนโอกาสหรืออุปสรรคก็ได  
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คุณลักษณะ 6 ประการของกระบวนการวิเคราะห SWOT  
 

การมีสวนรวมทุกระดับ  
ผูนําหลักเปนผูที่มีอิทธิพลและมีสวนรวมสูงสุดในการกําหนดกลยุทธของกลุม ผูนําหลัก

จะเปนผูคิดริเริ่มคนหาปจจัย ตัดสินใจตลอดจนสามารถเสนอกลยุทธทางเลือกได ขอสรุป
ดังกลาวสอดคลองกับงานของ Milliken and Vollrath (1991), Wheelen Hunger (1992) และ 
Bell and Evert (1997) ที่ระบุวา ผูนําหลักขององคกรจะเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการพัฒนากล
ยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  

สวนผูนําระดับรอง เชน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และพนักงานที่มีความรับผิดชอบ
งานสูง มีสวนรวมระดับกลาง มักเปนฝายฟงอภิปรายบางจุดที่ตนไมเห็นดวย ไมใครมีความคิด
ริเริ่ม แตรวมการติดสินใจและเขารวมตลอดกระบวนการวิเคราะห SWOT ถึงแมวาผูนําระดับ
รองจะมีสวนรวมในระดับกลางแตก็มีผลดี 3 ประการ คอื 1) ทําใหผูนําระดับกลางทราบภาพรวม
ของงานของกลุมอยางชัดเจน 2) มีสวนรวมตัดสินใจกําหนดทิศทางและกลยทุธของกลุม 
3) ยังผลใหเกิดความเขาใจรวมของการทํางานเปนทีม ซ่ึงสอดคลองกับ งานของ Piercy and 
Giles (1989) ที่ระบุวา SWOT เปนกลไกที่สรางความเปนเอกฉันทของทีมในเรื่องที่สําคัญๆ  

นอกจากน้ี กระบวนการวิเคราะห SWOT ยังเอ้ือใหสมาชิกไดซักถาม เสนอแนะ และมี
สวนรวมจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ซ่ึงโดยปกติแลวสมาชิกจะไมมีสวนรวมในการกําหนด
กลยุทธการดําเนินการของกลุม การมีสวนรวมดังกลาวทําใหสมาชิกทราบถึงทิศทางและ
แผนงานของกลุม  

จึงสรุปไดวา กระบวนการวิเคราะห SWOT เอ้ืออํานวยใหเกิดการมีสวนรวมของผูนํา
และสมาชิกในการวางแผนกลยุทธ ซ่ึงขอสรุปน้ีสอดคลองกับงานของ Scott (1986) ที่ระบุวา 
คุณคาของ SWOT อยูที่ตัวกระบวนการซึ่งอํานวยใหเกิดการมีสวนรวมจากบุคคลทุกระดับของ
องคกร 

 

กระบวนการเรียนรู  
กระบวนการวเิคราะห SWOTเปนเวทีการเรียนรูระหวางผูนําระดับตางๆ 3 ลักษณะ 

ดังน้ี  

• ผูนําหลักสามารถถายทอดถายขอมูลสูผูนําระดับกลาง  

• ผูนําระดับกลางไดเรียนรูประสบการณจากผูนําหลัก 

• ผูนําทุกระดับไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน  
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กระบวนการเรียนรูเกิดจากการที่ผูเขารวม ตองคิดอยางจริงจังตองเสนอความคิดของ
ตนตอกลุม ตองอภิปรายโตแยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และที่สําคัญตองตัดสินใจเลือกทิศทาง
และกลยุทธของกลุม  

จากขั้นตอนแตละขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห SWOT เอ้ือใหผูเขารวมไดเรียนรู
เรื่องหลัก 2 เรื่อง คือ ผูเขารวมเรียนรูเรื่องของกลุมของตนเองไดกระจางขึ้นและเรื่องของ
กระบวนการวิเคราะห SWOT ยังเปนเวทีการเรียนรูเร่ืองการวางแผนแบบทีมและเปนระบบ ซ่ึง
เปนเรื่องใหมสําหรับผูเขารวม แตจากการเขารวมการปฏิบัติจริงทําใหผูเขารวมเกิดการเรียนรู
วิธีการวางแผน และเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการผูเขารวมจะไดแผนกลยุทธที่มาจากการสรางสรรค
ของเขาเอง  
 

การใชเหตุผล  
 กระบวนการวิเคราะห SWOT เปนกระบวนการที่เปนระบบซึ่งเอ้ือใหเกิดการใชเหตุผล
ในการคิดและตัดสินใจกําหนดกลยุทธ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ ผูเขารวมตองใช
ความคิดและอภิปรายถึงเหตุผลตาง ๆ ในการติดสินใจ ซ่ึงทําใหเกิดความรอบคอบในการ
กําหนดกลยุทธ หลายคร้ังที่กลุมมีการโตแยงอภิปราย และแบงเปนฝายสนับสนุนและฝายคาน 
กระทั่งตองใชคะแนนเสียงเปนตัวชี้ขาดการเลือกขอสรุปหน่ึง ๆ กระบวนการวิเคราะห SWOT 
จึงเปนกระบวนการที่ตองใชเหตุผลในการตัดสินใจกําหนดกลยุทธ ซ่ึงขอสรุปน้ีสอดคลองกับงาน
ของ Goodstein et al.(1993), และงานของ Amold et al.Z1994)  
 

การใชขอมูล  
การใชขอมูลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการวิเคราะห SWOT หรืออาจกลาวไดวา 

ผูเขารวมจะตองใชขอมูลในการวางแผนกลยุทธหากผูเขารวมมีขอมูลนอยหรือไมมี กลยุทธที่ได
จะมีฐานของความจริงของกลุม โอกาสที่จะกําหนดกลยุทธผิดพลาดเปนไปไดมาก  

ขอมูลที่ใชกระบวนการวิเคราะห SWOT มาจาก 3 แหลง คือ จากประสบการณการ
ทํางานของผูเขารวม จากผลการศึกษาวิเคราะหองคกร และจากแหลงขอมูลภายนอก เชน 
วิทยากรที่เชิญมาใหความรูและเพ่ิมเติมขอมูลเปนตน  

ขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะห SWOT น้ันตองเปนขอมูลที่ถูกตองโดยขอมูล
จากทั้งสามแหลงจะตรวจสอบความถูกตองซ่ึงกันและกัน ยิ่งไปกวาน้ัน ขอมูลน้ัน ๆ ตองเปน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอกลุมทั้งทางบวกและลบ ขอมูลที่สําคัญและถูกตองนี้ทําใหเกิดผลดีตอ 
กระบวนการ SWOT 3 ประการ ดังน้ี  
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• เอ้ือใหเกิดการมองการณไกลไดดี  

• กําหนดภารกิจและวัตถุประสงคสอดคลองกับสถานการณ  

• ระบุจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ไดใกลเคียงกับความเปนจริง  
 

การกระตุนใหคิดและเปดเผยประเด็นที่ซอนเรน  
กระบวนการวิเคราะห SWOT อํานวยใหเกิดการคิดวิเคราะหสูงเพราะผูเขารวมจะเปน

ศูนยกลางของกระบวนการ ผูเขารวมจะเปนผูกระทําการตาง ๆ ในแตละขั้นตอน หากผูเขารวม
ทําไมไดในขั้นตอนใดก็ไมสามารถขามไปได ดังน้ัน กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงเปน
กระบวนการที่ตองใชความคิด การวิเคราะห และการอภิปรายโตเถียงเพ่ือบรรลุถึงการตัดสินใจ
รวมกัน  

ดวยเหตุแหงการใชความคิดและการโตแยง กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงสรางสรรค
ใหเกิดกาคิด การมอบและความเขาใจแงมุมใหมโดยผูเขารวมอาจจะยังไมเคยคิดหรือเห็นแงมุม
ใหมน้ีมากอน ซ่ึงกอใหเกิดการเปดเผยประเด็นที่ซอนเรนของกลุมหรือคลี่คลายสถานการณที่
ซับซอนใหเห็นไดชัดเจนขึ้น (ไมใชเปนประเด็นซอนเรนโดยความตั้งใจของใคร แตเปนประเด็น
ซอนเรนโดยสถานการณ) ความชัดเจนดังกลาวมีผลตอการกําหนดกลยุทธที่ถูกตองยิ่งขึ้น  
 

การเปนเจาของและพันธสัญญา  
จากการที่ผูเขารวมเปนผูคิด วิเคราะห ใชเหตุผล อภิปรายแลกเปล่ียน จนกระทั่งนําไปสู

การตัดสินใจของเขาเองในการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธของกลุม กระบวนการ
วิเคราะห SWOT จึงชวยสรางใหผูเขารวมเกิดความรูสึกเปนเจาของแผนงานและเกิดความ
ผูกพันตอการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติการเปนเจาของที่สังเกตเห็นไดชัดเจนประการหนึ่ง คือ 
การพูดถึงแผนโดยใชคําวา “แผนของเรา” ของผูเขารวม  

อยางไรก็ดี การปฏิบัติตามแผนยังตองขึ้นอยูกับเง่ือนไข หรือมีตัวแปรบางอยางที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต ซ่ึงอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติตามแผนนั้นได ดังน้ัน กระบวนการวิเคราะห 
SWOT จึงควรใชอยางตอเน่ืองเปนประจําเพ่ือใหเกิดการปรับแผนใหทันตอสถานการณและ
เง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลง 
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2. การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Five Forces Model) 
 
Dess และ Miller (1993) ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมการแขงขัน วาการกําหนดโอกาส

และอุปสรรค The Five Forces Model โดย Michael E. Porter ไดพัฒนาเคร่ืองมือในการ
วิเคราะหที่มีประโยชน ใชสํารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมใน
การแขงขัน ในรูปแรงกดดันพ้ืนฐานทางการแขงขัน 5 ประการดังน้ี  

1. ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม 
2. ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
3. ความเส่ียงจากสินคาทดแทน 
4. อํานาจตอรองของผูซ้ือ 
5. อํานาจตอรองของผูขายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร 
ความเขมแข็งของปจจัยทั้ง 5 ประการ จะเปนตวับงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของ

ธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองเขาใจถึงสวนประกอบยอยๆ ของ
แตละปจจัยอยางละเอียดเพื่อใหสามารถวิเคราะหถึงโอกาสและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
ได 
 

 
 

แผนภาพที่ 5 แสดงสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
 

ที่มา : เอกชัย อภิศักด์ิกุล การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก, 2549 
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ปจจัยที่หนึ่ง : ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม 
การเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงรายใหมจะทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม 

ซ่ึงอาจสงผลกระทบใหผูที่อยูในอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปญหาได ดังน้ันยิ่งมีขอจํากัดในการ
เขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงรายใหมมากเทาใดก็จะยิ่งเปนผลดีตอผูที่อยูในอุตสาหกรรมอยูแลว
มากเทานั้น โดยปจจัยที่เปนขอจํากัดประกอบดวย 

• การประหยัดเน่ืองจากขนาด (Economics of Scale) ผูที่จะเขามาแขงขันทํา 
ธุรกิจในตลาดใหมจะตองพบกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการประหยัดดานตนทุนการผลิตใน
ปริมาณที่มากเพ่ือสามารถแขงขันกับคูแขงรายเดิมที่มีความไดเปรียบในดานการผลิตรวมทั้งใน
ดานงานวิจัย งานสั่งซ้ือ งานตลาดและชองทางการจัดจําหนายอยูแลว เชน การประหยัดดาน
ตนทุนการผลิต คูแขงรายใหมอาจไมสามารถผลิตสินคาในปริมาณที่มากพอเพ่ือการประหยัด
หรือเพ่ือกอใหเกิดตนทุนการผลิตในอัตราเดียวกับคูแขงรายเดิม  เน่ืองจากตองเสี่ยงตอการ
จําหนายสินคาไมหมด ในขณะที่คูแขงรายเดิมมีความไดเปรียบในขอน้ี อีกทั้งยังมีความชํานาญ
ในดานงานตลาดที่ไมตองรณรงคประชาสัมพันธมากมายเหมือนกับผูที่จะเขามาใหมที่ตองทํา
การตลาดอยางหนักเพ่ือใหลูกคามาซ้ือสินคาตนเอง ดังน้ัน ยิ่งอุตสาหกรรมที่มีการประหยัดจาก
ขนาดมากเทาใดก็จะทําใหคูแขงรายใหมเขามาแขงขันยากขึ้น เพราะไดชวยใหมีตนทุนในการ
ผลิตตอหนวยลดต่ําลง แตการที่คูแขงรายใหมจะเร่ิมทําการผลิตในปริมาณมากๆ ในทันทีที่เขาสู
อุตสาหกรรมนั้น นับวาไมงายนัก 

• ความแตกตางของสินคาและบริการ (Product Differentiation) คูแขงราย 
ใหมจะพบกับอุปสรรคในการทําตลาดสินคาตนเองและตองลงทุนดานการประชาสัมพันธเปน
อยางมากเพ่ือแนะนําสินคาและจูงใจใหลูกคาหันมาซื้อสินคาของตนเอง เน่ืองจากสินคาของตน
น้ันมี Brand Name ตางจากคูแขงรายเดิมและยังไมเปนที่รูจักในตลาดแขงขันนี้ จึงเปนการยาก
และตองใชเวลาในการรณรงคใหเปนที่รูจักกันดี เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาของผูประกอบการราย
เดิมที่มีการสราง Brand Name จนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและมีฐานลูกคาที่เปน 
Customer Loyalties อยูดวย นอกจากน้ัน ยังมีความแตกตางดานสินคาที่เก่ียวเนื่องกับลิขสิทธิ์
ซ่ึงก็เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหคูแขงรายใหมไมสามารถเขามาแขงขันไดงายนัก และหากลูกคา
ยึดติดกับสินคาที่มีการจดลิขสิทธิ์แลว คูแขงรายใหมตองเสียคาใชจายในการซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือ
สามารถทําการผลิตสินคาน้ีซ่ึงกอใหเกิดความเสียเปรียบดานตนทุนดวย 

• เงินลงทุน (Capital Requirement) คูแขงรายใหมตองเส่ียงตอการลงทุนตางๆ  
อาทิ การสรางโรงงานการประชาสัมพันธดานการตลาด การพัฒนาและวิจัยตลาดสินคา ปริมาณ
วัตถุดิบหรือสินคาคงเหลือ  เปนตน สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดตนทุนการดําเนินงานทั้งสิ้น และหาก
เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงก็อาจทําใหผูที่จะเขามาแขงขันรายใหมไมกลาตัดสินใจเขามา
ลงทุน เพราะตองเส่ียงตอการดําเนินงานที่ไมคุมทุน  หรือขาดทุน 
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• ตนทุนในการปรับเปลี่ยนไปใชสินคาอ่ืน (Switching Costs) คูแขงรายใหม 
จะมีอุปสรรคในการเสนอขายสินคาแขงขันกับผูขายรายเดิม เน่ืองจากลูกคาไมตองการที่จะหัน
ไปใชสินคาอ่ืนที่ไมคุนเคยหรือไมตองการเสียเงินเพ่ือการปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอยาง   
อันเนื่องมาจากสินคาที่ผลิตใหมมีลักษณะการใชงานไมเหมือนกัน หรือบางกรณีลูกคาที่ซ้ือสินคา
ใหมตองเสียเวลาและคาใชจายในการทดสอบประสิทธิภาพหรือตองการคําแนะนําดานเทคนิค 
หากมีความยุงยากในเรื่องเหลาน้ี ลูกคาจะไมหันมาซื้อสินคาที่คูแขงรายใหมผลิต ดังน้ันคูแขง
รายใหมอาจตองใชเงินลงทุนมากกวาเดิมเพื่อชักจูงใหลูกคาหันมาซื้อสินคาตนเองดวยการลด
ราคาใหต่ํากวาหรือปรับเปลี่ยนคุณภาพสินคาของตนเองใหดีกวาคูแขงรายเดิม 

• การเขาถึงชองทางการจาํหนาย (Access to Distribution Channels)  
คูแขงรายใหมจะตองใชความพยายามที่จะเขาไปแทรกแซงชองทางการจัดจําหนายโดยชักจูง
หรือใหขอเสนอที่ดีกวาเพ่ือใหพอคาสง (Wholesale) และพอคาปลีก (Retailer) จัดวางสินคา
ของตนเองเพื่อการจําหนายตอใหลูกคาดวย เพราะคูแขงรายเดิมยอมมีความสัมพันธที่ดีกับ
พอคาสงและพอคาปลีกดีอยูแลว หากวาสินคาเดิมไมมีคุณภาพดีและมี Brand เปนที่รูจักกันใน
ตลาด จึงเปนการยากที่คูแขงรายใหมจะเขามีสวนแบงในดานชองทางการจัดจําหนายเดิมที่มีอยู 
และในบางครั้งอาจตองหาชองทางจัดจําหนายใหมเสียเลย 

• ความเสียเปรียบดานตนทุน (Cost Disadvantages) คูแขงรายใหมจะมี 
ขอจํากัดดานตนทุนการดําเนินงานซึ่งมีตัวแปรที่เก่ียวของ อาทิ การเสียเงินลงทุนเพ่ือซ้ือลิขสิทธิ์
การผลิตหรือซ้ือความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและอ่ืนๆ การที่ตองซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูง 
รวมทั้งสาเหตุจากการมีประสบการณในการบริหารงานและความชํานาญ ซ่ึงมีปจจัยน้ีมากก็จะ
ยิ่งเปนผลดีกับผูประกอบการรายเดิม 

• นโยบายของรัฐบาล เชน การใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนทีต่องมีการขอ 
สัมปทานจากภาครัฐ จะเปน Barrier to Entry ตอผูใหบริการรายใหม ขณะเดียวกันก็จะสราง
ประโยชนใหกับผูประกอบการรายเดิมในทางตรงกันขามหากในระยะตอไปรัฐบาลมีการเปดเสรี
การบริการ นโยบายของภาครัฐก็จะกลายเปนแรงกดดันตอผูประกอบการรายเดิมแทน 
 

ปจจัยที่สอง : ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
การแขงขันที่รุนแรง ไมเปนผลดีตอผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรม เพราะน่ัน

หมายถึงสวนแบงตลาดที่ลดลง นอกจากน้ีการแขงกันลดราคาก็จะนําไปสูการลดลงของ margin 
และผลกําไรที่จะตองหดหายไปในที่สุด ซ่ึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดความรุนแรงของการแขงขันน้ัน 
มีดังตอไปน้ี 
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• จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม หากมีจํานวนมากยอมสงผลใหมีการ 
แขงขันที่รุนแรง แตอาจมีบางกรณีที่แมจะมีจํานวนผูประกอบการนอยราย และแตละรายมี
สัดสวนการครองตลาดใกลเคียงกันก็อาจสงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงไดเชนกัน 

• อัตราการเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตใน 
อัตราที่สูงก็ยิ่งสามารถดูดซับเอาการแขงขันที่รุนแรงไปไดเทาน้ัน 

• มูลคาของตนทุนคงที ่หากอุตสาหกรรมใดมีการใชตนทุนคงที่สูงจะมีความ 
จําเปนตองคงขนาดของการใชอัตรากําลังการผลิตไวสูงอยูตลอดเวลาเพื่อใหตนทุนตอหนวยคุม
คาที่จะเดินสายพานการผลิต และจะมีความเสี่ยงตอการแขงขันมาก เพราะเม่ือ demand ใน
ตลาดลดลงผูประกอบการตางๆจะไมสามารถลด supply ลงมาใหเทากับ demand ได และจะ
เกิดภาวะ oversupply ไดงาย 

• ความเหมือนหรือความตางของสินคาและบริการ ยิ่งสินคามีความตางกัน 
มาก การแขงขันจะยิ่งนอยลงเพราะจะมี brand loyalty เกิดขึ้น 

• ขอจํากัดในการออกจากอุตสาหกรรม ปจจัยน้ีจะครอบคลุมทั้งดาน 
เศรษฐศาสตร กลยุทธ และจิตวิทยาซึ่งหากอุตสาหกรรมใดมีการออกจากอุตสาหกรรมยากจะทํา
ใหการแขงขันสูงขึ้น 

• ความแตกตางทางพื้นฐานของการแขงขัน (Density of Rival) เพราะในแต 
ละอุตสาหกรรมมีกลยุทธการแขงขันแตกตางกันหลายดานบางอุตสาหกรรมอาจตองใชการ
แขงขันที่หลากหลาย เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอนอกจากจะตองแขงขันดานราคากับจีนแลว ยัง
ตองแขงดานคุณภาพกับยุโรป และการแขงขันกันเองภายในประเทศในดานรูปแบบหรือ design 
แบบเสื้อผาใหทันสมัยอยูเสมอ ซ่ึงถือเปนปจจัยลบของอุตสาหกรรม เพราะผูที่อยูใน
อุตสาหกรรมจะตองระวังรอบดาน และการวางกลยุทธจะยากขึ้น 

• โครงสรางการแขงขันในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาวาเปนการแขงขัน 
สมบูรณ หรือแขงขันนอยราย 

• Switching Cost ของผูบริโภค คลายๆ กับ Forces ที่ 1 แตเปนตนทุนการ 
สับเปลีย่นสินคาของผูประกอบการรายเดิมที่อยูในอุตสาหกรรมอยูแลว 
 

ปจจัยที่สาม : ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน 
ปจจัยที่สงเสริมใหผูผลิตทําการคนหาสินคาอ่ืนมาทดแทน ไดแก ตนทุนราคาสินคาที่ต่ํา

กวา คุณภาพสินคาที่ผลิตไดมีประสิทธิภาพมากกวา และสามารถใหผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือ
สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่อาจแปรเปลี่ยนไปจากความตองการแบบเดิม 
ดังน้ันจึงกอใหเกิดการแขงขันในดานการตัดราคา  หรือเปนการแขงขันดานการปรับปรุง 
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คุณภาพสินคาหรือบริการใหเหนือกวาเพ่ือสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงหากลูกคา
ตอบสนองตอสินคาที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือทดแทนกันไดก็จะทําใหผูผลิตอยูในฐานะที่จะกําหนดราคา
ในระดับที่ใหกําไรสูงได จนทําใหคูแขงรายอ่ืนๆ ทําการแขงขันดานราคาหรือเปลี่ยนกลยุทธใน
การคิดคนหาวิธีผลิตสินคาที่จะมาทดแทนในรูปแบบใหมบาง 
 

ปจจัยที่สี่ : อํานาจตอรองของผูซ้ือ 
ผูซ้ือจะสรางแรงกดดันใหผูขายจนทําใหตองลดราคาใหถูกลง ปรับคุณภาพสินคาหรือ

บริการใหดีขึน้ ซ่ึงผูซ้ือจะมีอิทธิพลเหนือผูขาย ดังน้ี 

• ผูซ้ือทําการสั่งซ้ือในปริมาณที่มากเม่ือเทียบกับยอดการขายของผูขาย ผูซ้ือ 
ยอมมีอํานาจในการตอรอง 

• ผูซ้ือตองใชเงินมากเพ่ือทําการส่ังซ้ือวัตถุดิบหรือสินคา และคิดเปนสัดสวน 
คาใชจายที่สูงเม่ือเทียบกับตนทุนการผลิต ผูซ้ืออาจยอมเสียคาใชจายในการเสาะหาสินคาอ่ืนที่มี
ราคาถูกกวา ซ่ึงหากเปนกรณีน้ี ผูซ้ือจะใชแรงกดดันนี้มาเปนขอตอรองทําใหผูขายตกอยูใน
สภาพที่มีอํานาจดอยกวาผูซ้ือ 

• ผูซ้ือสามารถเสาะแสวงหาวัตถุดิบหรือสินคาจากแหลงอ่ืนๆ ได เพราะเปน 
วัตถุดิบหรือสินคาที่มีคุณภาพไมแตกตางกันมีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเลือกซ้ือจากผูขายราย
ใดก็เหมือนกัน 

• ตนทุนการที่ผูซ้ือจะหันไปซื้อวัตถุดิบหรือสินคาจากแหลงอ่ืน (Switching  
Costs) ไมสูงมากนัก 

• เม่ือผูซ้ือขาดความสามารถในการทํากําไรในระดับที่นาพึงพอใจ จึงตอง 
พยายามลดตนทุนจากการสั่งซ้ือจึงมักสรางแรงกดดันใหผูขายโดยการตอรองในเง่ือนไขตางๆ 

• ผูซ้ือสามารถทําBackward Integration และกลายมาเปนคูแขง 

• วัตถุดิบหรือสินคาที่ผูซ้ือนํามาใชในกระบวนการผลิตไมถือเปนสวนประกอบที่ 
จําเปนหรือมิไดเปนปจจัยที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพสินคาหรือบริการของผูซ้ือวัตถุดิบ ดังน้ันผู
ซ้ือยอมมีอิทธิพลเหนือผูคาวัตถุดิบ 

• ผูซ้ือมีความรูเก่ียวกับตลาดวัตถุดิบหรือสินคาน้ีเปนอยางดี เชน มีขอมูล 
เก่ียวกับความตองการและโครงสรางราคาวัตถุดิบของผูคารายอ่ืนๆ จึงสามารถนํามาใชเปนขอ
ตอรองเพ่ือสรางแรงกดดันใหผูคา 
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ปจจัยที่หา : อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดบิหรือซัพพลายเออร 
ผูคาวัตถุดิบสามารถสรางแรงกดดันตอผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดานการปรับ

ระดับราคาใหสูงขึ้นหรือปรับลดคุณภาพสินคาหรือบริการใหต่ําลง ซ่ึงจะทําใหผูประกอบธุรกิจ
ตองเสียกําไรไปจากการที่วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ปจจัยที่สงใหผูคาวัตถุดิบสามารถสรางแรงกดดัน
ได คือ 

• มีผูคาวัตถุดิบนอยรายขณะที่มีผูตองการซ้ือจํานวนมาก ยอมสงผลใหผูคามี
อิทธิพลเหนือผูซ้ือทั้งในดานราคา คุณภาพ และเง่ือนไขการซื้อขายอ่ืนๆ 

• เปนผูคาวตัถดิุบที่ไมมีสิ่งอ่ืนมาทดแทน 

• ผูคาวัตถุดิบไมเห็นความสําคัญของลูกคา เพราะมิไดเปนลูกคากลุมเปาหมาย 
เน่ืองจากยอดการสั่งซ้ือไมสูงมากเม่ือเทียบกับปริมาณการขายทั้งหมดของ
ผูขาย 

• วัตถุดิบของผูคาเปนสิ่งจําเปนตอกระบวนการผลิตของลูกคา 

• วัตถุ ดิบของผูคามีลักษณะเดนที่ลูกคาอาจจะตองเผชิญกับตนทุนการ
เปลี่ยนแปลงในการหาวัตถุดิบจากแหลงอ่ืน (Switching Costs) 

• ผูคาวัตถุดิบสามารถทําForward Integration เพ่ือกลายมาเปนคูแขง 
 

3. การวิเคราะหสมรรถนะ (Benchmarking) 
 

ในชวงกอนป 1979 บริษัท Xerox Corp. ตองเผชิญกับภาวะเสียเปรียบทางการแขงขัน
แกผูผลิตเครื่องถายเอกสารของญี่ปุน ขณะน้ันปญหาใหญที่ผูบริหารของบริษัท Xerox Corp. 
ตองแกไขใหไดคือ จะทําอยางไรใหองคกรทราบถึงความสามารถของตนเอง ทราบถึง
ความสามารถของคูแขง และสามารถหาวิธีการรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดในกระบวนการทํางานและ
เพ่ิมขอไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงขัน น่ีเองเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหบริษัท Xerox Corp. ไดริเร่ิมนํา
กระบวนการ benchmarking มาใชแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบในป 1979 และประสบ
ความสําเร็จเปนอยางมาก จนทําใหองคกรธุรกิจตางๆ หันมาใหความสําคัญและสนใจแนวคิด
การทํา Benchmarking กันอยางแพรหลาย 
 Benchmarking เปนเครื่องมือที่พิสูจนแลววามีประโยชนและนิยมอยางมากในองคกร
ธุรกิจ โดยใชวิธีการที่เรียกวา การเปรียบเทียบสมรรถนะ / ความสามารถ เพ่ือใหเกิดการสํารวจ
ภายในองคกรแลวทําการเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ ที่มีผลิตภัณฑการบริการและสมรรถนะที่
ดีกวา จากน้ันจึงนําขอเปรียบเทียบที่ไดมาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานภายในองคกรการทํา   
Benchmarking ไมใชวิธีการใหมในการปรับปรุงคุณภาพเพราะเริ่มมีผูนิยมและเห็นความสําคัญ
เม่ือ QS 9000 และ ISO 9000: 2000 ไดกําหนดใหบริษัทที่ตองการใบรับรองระบบตองทํา 
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Benchmarking ดวย คําวา Benchmarking มีคํานิยามคือกระบวนการเชิงกลยุทธและเชิง
วิเคราะหในการตรวจประเมินสินคา การบริการและแนวทางการปฏิบัติงานขององคกรที่เปนผูนํา
ในทองตลาดในเร่ืองที่กําลังศึกษาอยูBenchmarking ยังเปนมากกวาการเปรียบเทียบแนว
ทางการปฏิบัติงานอันหนึ่งอันใดของบริษัทเรากับบริษัทอ่ืน เพียงเพ่ือตองการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทตนเองใหดีขึ้นเทาน้ัน Benchmarking ยังทําใหเกิดเคร่ืองมือขับเคลื่อนเชิง
ขอมูล (data driven) และเคร่ืองชวยตัดสินใจเพื่อนําความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบ
คุณภาพระดับโลกไปใชตามแนวทางปฏิบัติของธุรกิจหลัก และเนื่องจากไมมีวิธีการใดที่ทําให
เกิดกระบวนการที่เปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดทางอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืน ดังนั้น
การทํา Benchmarking ยังเปนกระบวนการคนพบท่ีทําใหเกิดพ้ืนฐานในการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง นอกจากน้ัน Benchmarking จะทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและยังชวยสงเสริมการ
ทํางานเปนทีม อีกทั้งชวยลดความเห็นแกประโยชนสวนตนจากการตัดสินใจเพื่อสรางพันธกิจ
ขององคกรดวยกรณีของ บริษัท Xerox Corp. หลังจากไดนํา Benchmarking มาใชทําให Xerox 
สามารถลดของเสียได 78% และลดตนทุนการผลิตได 50% อีกทั้งยังเพ่ิมความเชื่อม่ันในตรา
สินคาไดถึง 50% การทํา Benchmarking คร้ังน้ีทําให Xerox กลายเปนผูนําทางการตลาดที่
ยั่งยืนอีกคร้ังหน่ึง ภายหลังจากที่ Xerox ไดนํา Benchmarking ไปใชจนประสบความสําเร็จจึง
ไดมีการนํากระบวนการ Benchmarking ไปใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก ในปจจุบันบริษัทชั้นนํา 
กวา 65% ในสหรัฐอเมริกาไดนําBenchmarking มาใชในองคกร และจากการสํารวจในชวงหาป
ที่ผานมาพบวามีบริษัทที่ทํา Benchmarking เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆซ่ึงแสดงถึงประสิทธิผลของการ
ทํา Benchmarking ไดอยางชัดเจนอยางไรก็ตาม ยังมีความเขาใจผิดเก่ียวกับการทํา 
Benchmarking โดยเฉพาะความคิดที่วา Benchmarking เปนเพียงกระบวนการเรียนรูและการ
จัดทําขอเปรียบเทียบระหวางบริษัทที่มีธุรกิจคลายคลึงกันเทาน้ัน แตแทที่จริงแลวการทํา 
Benchmarking สามารถทําไดทั้งแบบที่เปนธุรกิจประเภทเดียวกันและแบบขามสายธุรกิจก็ได 
 

ประเภทการทํา BENCHMARKING (Types of Benchmarking) แบงออกเปน 4 
ประเภทหลัก ดังน้ี 

1. การทํา Benchmarking แบบเปรียบเทียบภายในองคกร (Internal Benchmarking) 
เปนการเปรียบเทียบกระบวนการธุรกิจกับกระบวนการทํางานชนิดเดียวกันหรือมีความ
คลายคลึงกันภายในองคกร 

2. การทํา Benchmarking แบบเปรียบเทียบกับคูแขง (Competitive Benchmarking) 
เปนการเปรียบเทียบทั้งในดานผลิตภัณฑ การบริการและกระบวนการหรือวิธีการทํางานของ
คูแขงโดยตรง 
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3. การทํา  Benchmarking  แบบเปรียบเทียบเฉพาะกิจกรรม  ( Functional 
Benchmarking) เปนการเปรียบเทียบวธิกีารปฏิบัตทิี่เฉพาะหรือมีความคลายคลึงกันภายในใน
สายงานเดียวกันหรือสายงานที่มีลักษณะคลายกันนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 

4. การทํา  Benchmarking  แบบเปรียบเทียบทัว่ไปหรอืแบบขามหวย  ( Generic 
Benchmarking) เปนการสรางแนวคิดอยางกวางๆ เก่ียวกับธุรกิจหรือการปฏิบัติงานที่ไมมีความ
เก่ียวของกันแตสามารถนํามาใชในลักษณะเดียวกันหรือลักษณะทีค่ลายกันไดโดยไมคํานึงวาเปน
อุตสาหกรรมใด 
 
กระบวนการทํา BENCHMARKING (Benchmarking Process) 
 เริ่มจากการวางแผน (Planning) จากน้ันจึงทําการวิเคราะห (Analysis) และนําขอมูลที่
ไดมาผสมผสานหรือบูรณาการ(Integration) จากน้ันจึงนําไปใชงาน (Implementation) กับ
องคกรของตนเองทั้งน้ี สิ่งสําคัญที่ตองตระหนักเสมอคือ การทํา Benchmarking (ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร) ใหคุณประโยชนตามเหตุผลและวิธีการที่แตกตางกันไป แตเนื่องจากการลงทุน
ดานทรัพยากรของแตละองคกรมีขอแตกตางกันมากมาย จึงตองตัดสินใจและระบุใหแนชัดวา
ทีมงานที่ทํา Benchmarking ควรเลือกทํา Benchmarking ประเภทใดอีกทั้งไมมีกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งเพียงลําพังที่เปนกระบวนที่ดีที่สุด การเลือกทํา Benchmarking ประเภทหนึ่ง 
อาจจะมีความเหมาะสมตอองคกรหนึ่งมากกวาองคกรอ่ืนๆ ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สินคา 
การบริการ ทรัพยากร วัฒนธรรมและสถานภาพปจจุบันของการนําคุณภาพโดยรวม (Total 
Quality – TQ) ไปใชงาน 
 
ประโยชนของ BENCHMARKING 
 1. การกําหนดชองวางระหวางผลการปฏบิัติงานขององคกรอ่ืนและตองการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงสรางสรรค 
 2. การรวบรวมวิธีการปฏบิตัิงานที่เปนเลศิเขาสูองคกร 
 3. การนําไปสูวิธีการปฏบิัตงิานในรูปแบบใหม ที่สามารถสงเสริมใหองคกรมีผลปฏิบัติ 
การที่ดีขึ้น และมีอัตราความเสี่ยงลดลงจากการลองผิดลองถูก 
 4. สงเสริมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหดีขึ้น 
 5. นําไปสูการวางแผนเชิงกลยุทธรวมกัน และการสรางความรวมมือที่จะพยายามให
องคกรมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 6. องคกรสามารถสรางจุดแข็ง เชนเดียวกับขอดอยขององคกรที่ไดรับการแกไขใหดีขึ้น 
 7. การสรางความรวมมือทั้งในระดับบุคคลและภาระหนาที่ของพนักงานภายในองคกรที่
ตองการจะปรับปรุงแกไขใหองคกรพัฒนาไปสูระดับสากล 
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เทคโนโลยีใหมๆ กับการทํา BENCHMARKING 
 จากการทํา Benchmarking ในหลายๆ ประเทศ พบวาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
สามารถนํามาทํา Benchmarking ไดและยังสามารถประยุกตใชในธุรกิจที่แตกตางกันไดดวย 
เชน การใชบารโคด ซ่ึงโดยทั่วไปจะใชเพียงแคในรานขายของหรือซุปเปอรมาเก็ต แตปจจุบัน
ถูกนําไปใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยนําไปประยุกตใชเพ่ือการตรวจสอบชิ้นสวนคงคลัง 
(Part Inventory) และกิจการคลังสินคา (Warehousing) น่ีก็คือขอดีของการทํา Benchmarking 
ที่กอใหเกิดการเรียนรูและเพ่ิมความไดเปรียบจากการนําขอดีของที่อ่ืนมาปรบัใชน่ันเอง 

นอกจากน้ี ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวาการทํา Benchmarking กับองคกรที่มีลักษณะ
ธุรกิจที่คลายกันทําใหไดรับความรูที่มีขอบเขตจํากัด และมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันกับองคกรที่
นํามาเปรียบเทียบสมรรถนะดวยเทาน้ัน แตจะไมมีความเหนือกวาทางธุรกิจหรือมีสถานภาพ
ทางการแขงขันที่ดีกวาไดเลย ที่สําคัญกวาน้ันคือไมไดเปนผูนําในตลาดอยางแทจริงตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว 
 
การประยุกตใช BENCHMARKING ในประเทศไทย 
 สําหรับประเทศไทย การทํา Benchmarking ยังไมเปนที่นิยมเทาที่ควร เพราะผูบริหาร
และเจาของกิจการสวนใหญยังไมเห็นถึงความสําคัญและผลประโยชนของการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศระหวางกัน และบางทานยังคิดวาการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับบริษัทอ่ืนจะทํา
ใหองคกรสูญเสียความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาด ดังน้ัน จากน้ีไปองคกรที่ตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทําธุรกิจจึงจําเปนตองศึกษาความรูตางๆ และทําความเขาใจในกระบวนการ
ความรูน้ันๆ ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับองคกร
อ่ืนๆ น้ันมีคุณคามากนอยแคไหนดวยนี่คือสาเหตุที่ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ตองทําการ
สงเสริมและเริ่มดําเนินการเก่ียวกับการทํา Benchmarking อยางเปนระบบ โดยการพัฒนา
ทีมงานในการทํา Benchmarking เพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณอันหลากหลายมาจากประเทศอ่ืนๆ  
เชนสิงคโปร ออสเตรเลียและสหรัฐอเมรกิา 

การทํา Benchmarking สามารถชวยเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้นได การทํา
วิจัยและเปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจหลัก (core business process) กับองคกรที่ไดรับ
การยอมรับวาดีที่สุด (best-in-class) จะใหประโยชนอยางมากในระยะเวลาอันสั้น เหตุผล 6 
ประการที่ประเทศไทยควรนํา Benchmarking มาใช น่ันคือ 
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1. เพ่ือเรงใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการ เพราะการทํา Benchmarking พิสูจนให
เห็นถึงสิ่งที่ผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนไดทําจนประสบผลสําเร็จมาแลว ผูนําทางธุรกิจ
จึงเปนผูที่สามารถนําความเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่เกิดขึ้น ไปใชในกระบวนการ
ทํางานมากขึ้น 

2. เพ่ือคาดการณแนวโนมทางอุตสาหกรรม การทํา Benchmarking เปน
เคร่ืองบงชี้วาธุรกิจเฉพาะทางนั้นๆ ควรจะมุงไปทิศทางใด เปนเสมือนเคร่ืองปู
ทางใหองคกรกาวสูตําแหนงผูนําในธุรกิจน้ันๆ ได 

3. เพ่ือคนหาเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการทํา Benchmarking ทําใหผูนําทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาใหกาวหนา
และล้ําสมัยอยูเสมอ 

4. เพ่ือกระตุนใหเกิดการวางแผนเชิงกลยุทธ สารสนเทศประเภทตางๆ ที่ไดรับ
การเก็บรวบรวมเพื่อใชในการทําBenchmarking เปนสิ่งที่ชวยองคกรกําหนด
วิสัยทัศนในอนาคตอยางโปรงใสและเปนรูปเปนรางได 

5. เพ่ือทําใหการกําหนดเปาหมายขององคกรสูงขึ้น การทราบถึงวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศในธุรกิจของตนเปนสิ่งที่ชวยปรับปรุงความสามารถและทําใหทราบไดวา
เปาหมายใดที่สามารถทําไดจริงและบรรลุความสําเร็จได 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการไดรับรางวัลตางๆ โปรแกรมการใหรางวัลอันทรงเกียรตหิลายรางวัลใน
สหรัฐอเมริกา เชน รางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) หรือ 
President’s Quality Award Program ของรัฐบาลกลาง และรางวัลของรัฐ / ทองถิ่นที่ได
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํา Benchmarking และไดจัดแบงคะแนนสวนใหญใหกับองคกร
ที่มีการทํา Benchmarking ดวยทั้งน้ี การทํา Benchmarking จําเปนตองมีความพรอมเร่ือง
ทรัพยากร และองคกรน้ันๆ ตองทําดวยความตั้งใจ รวมทั้งมีเปาหมายที่ชัดเจน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตน
หน่ึงที่นําไปสูความสําเร็จได 
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4. กลยุทธระดับกลุมบริษัท (Corporate-level Strategy) 
 
 เปนการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการเลือกและ
บริหารกลุมบริษัทที่แตละบริษัทมีความแตกตางกันในอุตสาหกรรมและตลาดที่หลากหลาย 

 

 
 

แผนภาพที ่6 แสดงระดับและชนิดของความหลากหลาย 
(Levels and Types of Diversification) 

 
ที่มา : R. P. Rumelt, 1974, Strategy, Structure and Economic Performance, 

Boston: Harvard Business School. 
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ความหลากหลายของธุรกิจในกลุมบรษิัทสามารถสรางความสามารถในการแขงขันได 
ดังน้ี 

กรณีกลุมธุรกิจมีความหลากหลายแบบสัมพันธกัน (Related Diversification) 
เปนการประหยัดจากขอบขายการดําเนินงาน (Economies of scope) คือ การสามารถลด
ตนทุนการดําเนินธุรกิจไดจากการแบงปนการดําเนินงาน/ทรัพยากรหรือถายโอนความสามารถ
หลักของบริษัทในกลุม แยกไดเปน 2 ลักษณะ 

1. กลุมบริษัทมีการดําเนินงานที่มีความเก่ียวพัน (Operational Relatedness) จึงมีการ 
แบงปนการทํางานหรือทรัพยากร (Sharing activities/Sharing resources) เชน การใชโรงงาน
รวมกันหรือรถขนสงสินคารวมกัน 

2. กลุมบริษัทมีรูปแบบธุรกิจที่มีความเก่ียวพัน (Corporate relatedness) จึงมุงใหความ 
สําคัญกับการกําจัดการใชทรัพยากรซ้ําซอน และการถายโอนสินทรัพยที่จับตองไมไดซ่ึงยากที่
คูแขงจะเขาใจและลอกเลียนแบบ เชน ความสามารถในการผลิตจอ LCD ขนาดเล็ก สามารถ
ใชไดในธุรกิจนาฬิกา ธุรกิจเคร่ืองมือแพทย ธุรกิจรถยนต เปนตน 

2.1 อํานาจทางการตลาด (Market power) 

• การปองกันคูแขงดวยการแขงขันหลายจุด (Blocking Competitors Through 
Multipoint Competition) เชน เบียรที่จับกลุมหลายตลาดดวยตราสนิคาที่
แตกตางกัน 

• การรวมตวัตามแนวด่ิง (Vertical Integration) เชน การขยายตวัแบบ 
Backward Integration ของธุรกิจคาปลีกดวยการออก House Brand หรือการ
ปองกันคูแขงเขาสูตลาดดวยการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจตนน้ําเพ่ือเปนเจาของ
วัตถุดิบ 
2.2 ความเสี่ยงของการมีกลุมธุรกิจแบบน้ีจะเกิดจากความสัมพันธที่ตองพ่ึงพา 

อาศัยซ่ึงกันและกันในบริษัท ดังนั้นหากมีบริษัทใดบริษัทหน่ึงไมมีประสิทธิภาพหรืออยูใน
อุตสาหกรรมที่ตกต่ําจะสงผลตอบริษัทอ่ืนๆ ดวย อีกทั้งยังขาดความยืดหยุนเนื่องจากอาจไม
สามารถเลิกดําเนินงานในบางบริษัทที่ไมสามารถแขงขันไดเน่ืองจากกระทบตอบริษัทอ่ืนในกลุม 

กรณีกลุมธุรกิจมีความหลากหลายแบบไมสัมพันธกัน (Unrelated 
Diversification) 

ประสิทธิภาพจากการจัดการทางการเงิน (Financial Economies) คือ การประหยัดที่
เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

1. การจัดการทุนภายในที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Internal Capital Allocation) การ 
สามารถเลือกลงทุนในธรุกิจที่มีศักยภาพไดหลากหลายและความยืดหยุนในการขาย/ซ้ือบริษัท 
โดยไมกระทบกับบริษทัในเครือ 
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2. การปรับโครงสรางธุรกิจ (Business Restructuring) การเลือกซ้ือและปรับโครงสราง 
บริษัท 

การดําเนินกลยุทธแบบกลุมธุรกิจน้ันสามารถกอใหเกิดประโยชน ดังน้ี 
1. ประโยชนทางกฎหมาย - Antitrust regulation, Tax laws 
2. ลดความเส่ียง - Low performance, Uncertain future cash flows 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร - Tangible resources, Intangible resources

ความเส่ียงของการมีกลุมธุรกิจแบบนี้ จะเกิดจากความลมเหลวหรือขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารบริษัทในเครือ เน่ืองจากแตละบริษัทมีความหลากหลายและแตกตางกัน 
 

5. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-level Strategies) 
 

กลยุทธที่ธุรกิจใชในการแขงขันโดยตรงกับคูแขงในตลาดมักจะเรียกวา“การบริหาร
เชิงกลยุทธในระดับธุรกิจ” (Business level of strategic management) ซ่ึงคูแขงขันอาจเปน
หนวยธุรกิจแตละแหงของบริษัทขนาดใหญ หรือเปนธุรกิจดําเนินกิจการโดยลําพัง หรืออาจเปน
ธุรกิจที่ไมมีความหลายหลาย แตการดําเนินการบริหารเชิงกลยุทธน้ีมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของธุรกิจ ถาหากธุรกิจใดไดกําหนดกลยุทธในระดับธุรกิจขึ้นมา ซ่ึงกลยุทธระดับ
ธุรกิจสามารถแบงออกได ดังน้ี 

กลยุทธระดับธุรกิจเปนการเนนการปรับปรุงสถานการณแขงขันของบริษัทหรือ
ผลิตภัณฑในหนวยธุรกิจหน่ึงๆ กลยุทธระดับองคกรเปนการตอบคําถามวาอุตสาหกรรมใดที่
บริษัทควรดําเนินการอยูและกลยุทธระดับธุรกิจเปนการตอบคําถามวาบริษัทหรือหนวยธุรกิจจะ
แขงขันอยางไรในอุตสาหกรรมนั้นๆ 

Michael E. Porter ไดนําเสนอกลยุทธการแขงขันทั่วไปในอุตสาหกรรม คือ กลยุทธ
ตนทุนต่ําและกลยุทธการสรางความแตกตาง 

1. กลยุทธตนทุนต่ํา (Lower Cost Strategy) เปนความสามารถของบริษัทหรือหนวย
ธุรกิจในการออกแบบ ผลิต และจําหนายสินคาที่มีประสิทธิภาพกวาคูแขง 

2. กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนความสามารถของ
บริษัทหรือหนวยธุรกิจในการนําเสนอคุณคาที่เปนเอกลักษณและเหนือกวาคูแขง แกลูกคาในแง
ของคุณภาพสินคา คุณลักษณะพิเศษและบริการหลังการขาย 

นอกจากนี้ Porter ไดเสนอวา องคกรควรระบุตลาดทีต่องการแขงขนั กลาวคือ กอนทํา 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธการแขงขัน องคกรควรเลือกระดับความหลากหลายของผลิตภัณฑที่
จะนําเสนอแกลูกคา ชองทางการจัดจําหนาย ชนิดของลูกคาที่ตองการตอบสนอง และทําเลอ่ืนที่ 
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ที่ตองการแขงขัน น่ันคือ องคกรตองเลือกระหวางกลุมลูกคาเปาหมายอยางกวาง (Broad 
Target) หรือกลุม Mass Market หรือกลุมลูกคาเปาหมายเฉพาะ (Narrow Market) หรือกลุม 
Niche Market การพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายรวมกับการพิจารณากลยุทธการแขงขันจะได 
กลยุทธดังแสดงตอไปน้ี 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 7 โมเดลของกลยุทธระดับธรุกิจ 

 

ที่มา : Hitt, Ireland and Hoskisson. Strategic Management. (2005) 
 

1. ผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) เปนกลยุทธการแขงขันดวยตนทุนต่ําที่มุงไป
ยังตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจากการเรียนรูจาก
ประสบการณ (Experience Curve) การควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ เม่ือองคกรมีตนทุน
ต่ํากวาคูแขง ทําใหองคกรสามารถตั้งราคาขายต่ํากวาคูแขงไดโดยท่ียังไดกําไรในระดับที่พอใจ
ตัวอยางองคกรที่ดําเนินกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนเชน Walmart นอกจากนี้ องคกรที่
ดําเนินกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนจะเกิดอํานาจตอรองกับซัพพลายเออร เนื่องจากมีสัดสวน
ของสวนแบงตลาดสูงทําใหสามารถซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก รวมทั้งจะสามารถสรางอุปสรรค
ในการเขามาใหมของคูแขงขัน เน่ืองจากคูแขงรายใหมตองผลิตเปนปริมาณมากเพื่อใหเกิด
ตนทุนต่ํา 

 
2. การสรางความแตกตาง (Differentiation) กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิง 
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การแขงขันดวยความแตกตางของสินคา/บริการ ความเส่ียงของการใชกลยุทธความแตกตาง  
กลยุทธการสรางความแตกตางน้ีมักใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความ
แตกตาง ไมวาจะเปนการวิจัยเพ่ือหาความตองการของผูบริโภค หรือการพัฒนาสินคาใหม 
ตัวอยางของกลยุทธกลุมน้ี เชน Innovation Strategy – กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมใหม ซ่ึง
แยกออกเปน Operational Innovation ที่มุงนวัตกรรมในการลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ และ Strategic Innovation ที่มุงนวัตกรรมในการเพิ่มคุณคา บริษัทที่เลือกใช    
กลยุทธน้ีจําเปนตองใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา เชน สตารบัคสที่สามารถสรางความ
แตกตางของธุรกิจขายกาแฟ ดวยการสรางความแตกตางของบรรยากาศในรานที่มีความอบอุน
ผูบริหารของบริษัทกลาววาสตารบัคสขายบรรยากาศของการด่ืมกาแฟ ไมไดขายแตเพียงกาแฟ 
โดยรานสตารบัคสจะเปนสถานท่ีที่ลูกคาจะคิดถึงถัดจากบานและที่ทํางาน การสรางความ
แตกตางสามารถแบงไดดังน้ี 

2.1 รูปรางของผลิตภัณฑ (Product features) เปนการสรางความแตกตางดาน 
ลักษณะทางกายภาพและสมรรถภาพของผลิตภัณฑ 

2.2 บริการหลังการขาย (After-sale service) เปนการสรางความแตกตางดาน 
การอํานวยความสะดวก และคุณภาพของการบริการซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ 

2.3 ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Desirable image) เปนรากฐานสําคญัของ 
สินคาแฟชั่นทัง้หลาย 

2.4 นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี (Technological innovation) ความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีสามารถใชเปนสวนสําคัญของขอไดเปรียบในการแขงขันเพ่ือสรางขอบเขตของ
ธุรกิจใหขยายกวางขึ้น 

2.5 ชื่อเสียงของกิจการ (Reputation of the firm) การสรางชื่อเสียงใหเปนที ่
รูจักมีความสําคัญตอการขายสินคา 

2.6 การผลิตอยางสมํ่าเสมอ (manufacturing consistency) เปนสิ่งที่มี 
ความสําคัญอยางยิ่งตอกิจการประเภทประกอบชิ้นสวนซึ่งตองประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ
เพ่ือดําเนินการผลิตใหไดสินคาสําเร็จรูปออกมาและมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับการ
ควบคุมกระบวนการผลิตโดยใชสถิติ รวมทั้งการจัดลําดับของเทคนิคการควบคุมคุณภาพเขามา
ชวยในการผลิต 

2.7 เคร่ืองหมายที่แสดงสถานภาพ (Status symbol) รถยนตที่มีราคาแพง 
มากกวาราคาบานบางหลังเปนสิ่งที่ถูกซ้ือมาดวยเหตุผลอ่ืนมากกวาการซ้ือมาใชเพียงแคเปน
พาหนะสําหรับเดินทาง 
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3. กลยุทธแบบมุงเนน (Focus Group) กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันดวยการเนนความชํานาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพื้นที่ และองคกรสามารถ
สรางคุณคา ดวยการผสมผสานการมุงเนนกับการสรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดาน
ตนทุน 

3.1 กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) 
เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบความชํานาญในบางเรื่องหรือบางตลาด และสรางคุณคาดวย
ตนทุนต่ําเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสรางความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ 
บริษัทที่ไดเลือกใชกลยุทธแบบน้ีจะสรางความไดเปรียบจากการที่ผูนําในอุตสาหกรรมไม
สามารถผลิตหรือใหบริการในบางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีตนทุนสูง เชน ผูนํา
อุตสาหกรรมไมสามารถผลิตสินคาที่ยอดสั่งสินคาจํานวนนอยได เน่ืองจากไมคุมคา จะเห็นได
จากการเกิดธุรกิจรับจางผลิตนามบัตร หรือสิ่งพิมพที่มียอดสั่งผลิตจํานวนไมมาก หรือการที่
บริษัทคาวัสดุกอสรางตองตั้งตัวแทนจัดจําหนายในแตละพ้ืนที่แทนที่จะดําเนินการเองเนื่องจาก 
ผูคาวัสดุกอสรางทองถิ่นมีความชํานาญในพื้นที่และสามารถจัดการเร่ืองการขนสงใหมีตนทุนต่ํา
กวาการที่บริษัทขนาดใหญจะลงทุนเองทั้งหมด 

3.2 กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy)  
เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวยความ
แตกตางในบางเรื่อง เชน Porsche ที่แขงขันกับผูคารถยนตรายใหญดวยการมุงทําตลาดเฉพาะ
รถสปอรต บริษัทที่ใชกลยุทธการมุงเนนและความแตกตางตองใหความสําคัญกับคุณภาพ 
มาตรฐานเนื่องจากในตลาดขนาดเล็ก ลูกคาเฉพาะกลุมจะมีความรูในเร่ืองสินคา หรือบริการ
น้ันๆ เปนอยางดีบริษัทที่เลือกใชกลยุทธแบบนี้หากประสบความสําเร็จในตลาดเฉพาะแลวจะ
สามารถขยายเขาไปในตลาดอื่นไดหรืออาจเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือไปแขงขันในตลาดใหญ 
 

6. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional-level Strategies) 
 

กลยุทธระดับหนาที่ (Functional strategy) เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฏิบัติเพ่ือให
บรรลุกลยุทธในระดับองคกร (Corporate strategy) และกลยุทธระดับธุรกิจ (Business 
strategy) ซ่ึงกลยุทธในระดับหนาที่ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธ
ระดับธุรกิจกลยุทธระดับหนาที่ ประกอบดวย 5 ดานที่สําคัญ ดังน้ี 
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1. กลยุทธดานวิจัยและพฒันา (Research and development strategy) เปน 
หนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม หรือรูปแบบการ
บริการใหมที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิม หรือปรับปรุง
รูปแบบบริการ ซึ่งมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเอง (Innovation strategy) และการ 
ลอกเลียนแบบจากองคกรอ่ืน (Imitation strategy) 

2. กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations strategy) เปนหนาที่ของฝายผลิตโดย
ดําเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดานการควบคุมคาใชจาย (Controlling 
costs) และดานการจัดการกระบวนการผลิต (Efficient plant operations) ซ่ึงจะตองพิจารณา
องคประกอบทางการปฏิบัติการและการวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 
2.1.1 การใชสมรรถนะของทรัพยากร (Capacity utilization) เชน ความตองการ 

สมรรถนะท่ีเพ่ิมขึ้นของเครื่องจักรและแรงงาน และวิธีการใชสมรรถนะที่มีอยูในการปฏิบัติการ
เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้นลดตนทุนมากขึ้น 

2.1.2 การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ เชน แหลงผูรับบริการ ความพรอมดาน 
แรงงานทองถิ่น การจัดหาวัสดุ รายจายจากเงินทุนและการกระจายสินคาและบริการเพ่ือเปน
ปจจัยในการสนับสนุนการผลิตและบริการ  ที่มีคุณภาพมากข้ึนสงมอบไดเร็วขึ้นและลดตนทุน
มากขึ้น 

2.1.3 กระบวนการผลิตทีเ่หมาะสม เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี ความ 
รวดเร็ว  ในการเรียนรูการใชเทคโนโลยี คุณภาพของอุปกรณการผลิต ความยืดหยุนใน
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิต เพ่ือการผลิตและบริการที่มีปริมาณ
มากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้นและลดตนทุนไดมากขึ้น 

2.1.4 การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ เชน การวางแผนและจัดซ้ืออุปกรณ 
ทดแทนการบาํรุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ เพ่ือใหกระบวนการผลติและบริการมีคุณภาพมาก 
ขึ้น ผลิตไดรวดเร็วและลดตนทุนไดมากขึ้น 

2.2 การวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพดานตนทุน 
คุณภาพการจัดการ ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต และความยืดหยุนในการใชทรัพยากร 
(Certo and Peter, 1991: 260) 

2.2.1 ประสิทธิภาพดานตนทุน เชน การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานต่ํา อุปกรณ 
เหมาะสมกับกิจการ สมรรถนะสูง ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และคาแรงต่ํา เปนตน เพ่ือลด 
ตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 

2.2.2 คุณภาพของการจัดการ เชน การจัดหาพนักงานที่มีทักษะสูง การสงเสริม 
ความกาวหนาของพนักงาน การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณคาสูง การให
คาตอบแทนที่เปนธรรมและการควบคุมมาตรฐานของงาน เปนตน เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 
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2.2.3 ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลติ เชน ผลผลติที่ไดตามเวลาที่กําหนด 
เคร่ืองจักรไมเสียหาย การลาออกของพนักงานต่ํา และพนักงานอุทิศตนตามขอผูกพัน เปนตน 
เพ่ือใหไดผลงานในระยะเวลาที่กําหนด 

2.2.4 ความยืดหยุนในการใชทรัพยากร เชน การจัดหาวัสดุทันตามเวลา มี 
สมรรถนะสวนเกิน มีคนงานที่มีทักษะหลายดาน มีการควบคุมการไหลเวียนของงาน มี
เคร่ืองจักรที่ใชประโยชนไดหลายอยาง และมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอ เปนตน 
เพ่ือไดผลงานที่มีปริมาณมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดตนทุนไดมากขึ้นและผลิตไดรวดเร็วขึ้น 

3. กลยุทธดานการเงิน (Financial strategy) เปนหนาที่ของฝายการเงินโดยดําเนิน 
กิจกรรมดานการประเมินผลกระทบที่เนนความคุมคาในการลงทุนกอนที่จะตัดสินใจให
ดําเนินการและดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะทางการเงินเพ่ือการปรับแผน โดย
พิจารณาดังน้ี 

3.1 การพิจารณาองคประกอบทางการเงิน ครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวกับโครงสรางของ 
เงินทุน การจัดหาและจัดสรรเงินทุน และการจัดการเงินปนผล 

3.2 การวิเคราะหทางการเงิน เชนการวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน การวิเคราะห 
จุดคุมทุน และการวิเคราะหมูลคาปจจุบนั 

4. กลยุทธดานการตลาด (Marketing strategy) เปนหนาที่ของฝายการตลาด โดย 
ดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเร่ืองราคา ผลิตภัณฑ การสงเสริม และ
ชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 

5. กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human resource strategy) เปนหนาที่ของฝาย 
บุคคลโดยดําเนินกิจกรรมศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เก่ียวของ โดยที่ปจจัย
ภายนอกเนนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของรัฐในดานแรงงาน และ
ภาวะตลาดแรงงานและปจจัยภายในเนนในเรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร การเขาออกของ
พนักงาน และความปลอดภยัในการทํางาน เปนตน 
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7. การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (4 P’s) 
 

การวางแผนการตลาดโดยใช 4P กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เปนที่รูจัก 
และเปนพ้ืนฐานที่สุดก็คือการ ใช 4P (Product Price Place Promotion) ซ่ึงหลักการใชคือการ
วางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุม เปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมาก
ที่สุด ในบางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ไดทั้งหมดในระยะสั้นก็ไมเปนไรเพราะ 
เรา สามารถ คอยๆปรับกลยุทธจนได สวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมท่ีสุด (4P อาจจะ
เรียกวา marketing mix) เราลองมา ดูกันทีละสวน 

 

PRODUCT 
คือสินคาหรือบริการท่ีเราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนดตัว Product ให

เหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปา หมายตองการอะไร เชนตองการน้ําผลไมที่ สะอาด สด ในบรรจุ
ภัณฑถือสะดวก โดยไมสนรสชาติ เราก็ตองทําตามที่ลูกคาตองการ ไมใชวาเราชอบหวานก็จะ
พยายามใสนํ้าตาลเขาไป แตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยางคือ 

 
1.1 สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางน้ัน จะตองเปนสิ่งที่ลูกคา

สามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและ ลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เชนคุณสมบัติพิเศษ 
รูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุมลูก คาที่เราจะจับก็จะเปนลูกคาที่ไมมี
การแขงขันมาก (niche market)  

1.2 สินคาที่มีราคาต่ําน่ันคือการยอมลดคุณภาพในบางดานที่ไมสําคัญลงไป เชนสินคาที่ 
ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไมดี นักพอใชงานได แตถูกมากๆหรือ สินคาที่เลียนแบบแบรนดดังๆ 
ในซุปเปอรสโตรตางๆ จริงๆแลวสําหรับนักธุรกิจมือ ใหมควรเลือกในแนวทาง สรางความ
แตกตางมากกวา การเปนสินคาราคาถูกเพราะ หากเปนดานการผลิตแลวรายใหญ จะมีตนทุน
การผลิตที่ถูกกวารายยอย แตหากเปนดานบริการ เราอาจจะเร่ิมตนที่ราคาถูกกอน แลวคอยๆ 
หาตลาดที่ราย ใหญไมสนใจ 
  

PRICE 
ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวา คิดอะไรไมออกก็ลดราคาอยาง

เดียวเพราะการลดราคาสินคา อาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหาอ่ืนๆยังไมไดรับ
การแกไข การตั้งราคาในที่น้ีจะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ และกลุมเปาหมาย
ของเรา เชนหากเราขายน้ําผลไมที่จตุจักร ราคาอาจจะตองถูกหนอย แตหากขายที่สยาม หาก
ตั้ง ราคาถูกไปเชน 10บาท กลุมที่เปนเปาหมายอยากใหซ้ืออาจจะไมซ้ือ แตคนที่ซ้ืออาจจะเปน



 49 

คนอีกกลุมซ่ึงมีนอยกวา และไมคุม ที่จะขายแบบนี้ในสยาม ยิ่งไปกวาน้ันหากราคา และ
รูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็จะเกิดความของใจและอาจจะกังวลที่จะซ้ือ เพราะราคาคือตัว
บงบอกภาพลักษณของสินคาที่สําคัญที่สุด อยางไรก็ตาม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอมแลว 
ราคาที่เราตองการ อาจไมไดคิดอะไรลึกซ้ึงขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซ่ึงจะมีวิธี
กําหนดราคางายตางๆดังน้ี   

2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลกูคาจะเต็มใจจาย ซ่ึง
อาจจะไดมาจากการทําสํารวจ หรือแบบสอบถาม  

2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซ่ึงอาจจะต่ํามากจน 
เราจะมีกําไรนอยดังน้ันหาก เรา คิด ที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณ
ยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพ่ือจะไดกําไร ตามที่ตั้งเปา แลวมาหาทางลดตนทุนลง  

2.3 กําหนดราคาตามตนทุน + กําไร วิธีน้ีเปนการคํานวณวาตนทุนของเราอยูที่เทาใด  
แลวบวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกําไร จึงไดมาซ่ึงราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก เราอาจ
จําเปนตองมีการทําประชาสมัพันธ หรือปรับภาพลักษณ ใหเขากับราคานั้น 
  

PLACE 
คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลายๆแหง วิธีการขาย

หรือการกระจายสินคาจะมีความ สําคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินคาน้ันไมใชขายให
มากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวา สินคาของทานคือ อะไร และกลุมเปาหมาย
ทานคือใคร เชนของใชในระดับบน ควรจะจํากัดการขายไมใหมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําให
เสียภาพ ลักษณไดสิ่งที่เราควรจะคํานึงอีกอยางของวิธีการกระจายสินคาคือตนทุนการกระจาย
สินคา เชนการขายสินคาใน 7-eleven อาจจะ กระจายไดทั่วถึง แตอาจจะมีตนทุนที่สูงกวา หาก
จะกลาวถึงธุรกิจที่เปนการขายหนาราน Place ในที่น้ีก็คือ ทําเล ซ่ึงก็ควรเลือกที่ ใหเหมาะสม
กับสินคาของเราเชนกัน อยาง มาบุญครองกับ สยามเซ็นเตอร จะมีกลุมคนเดินที่ตางออกไปและ
ลักษณะสินคาและ ราคาก็ไมเหมือนกันดวยทั้งๆที่ตั้งอยูใกลกันก็ตองพิจารณาตามลักษณะสินคา  
  

PROMOTION 
คือการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา เชนโฆษณาในสื่อ

ตางๆ หรือการทํากิจกรรม ที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของเรา เชนการทําการลดราคาประจําป หาก
จะพูดในแงของธุรกิจขนาดยอม การโฆษณาอาจจะเปนสิ่งที่เกินความจําเปนเพราะจะตองใชเงิน 
จะมากหรือนอยก็ ขึ้นกับ ชองทางท่ีเราจะใช ที่จะดีและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอรเน็ต ซ่ึงมีผูใช
เพ่ิมจํานวนขึ้นมากในแตละป สื่ออ่ืนๆที่ถูกๆ ก็จะเปนพวก ใบปลิว โปสเตอร หากเปนสื่อทองถิน่
ก็จะมี รถแห วิทยุทองถิ่น หนังสือพิมพทองถิ่น วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเร่ืองคาใชจาย 
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แลวควรดูเร่ืองการเขาถึงกลุมเปาหมายดวย เชนหากจะโฆษณาใหกลุมผูใหญ โดยเลือกส่ือ
อินเตอรเน็ต(เพราะฟรี) ก็อาจจะเลือก เว็ปไซตที่ผูใหญเลน ไมใชเว็ปที่วัยรุนเขามาคุยกัน      
เปนตน 
 

8. การกําหนดกลยุทธ TOWS matrix 
 
แมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses- 

Strengths (TOWS) matrix) เปนแมทริกซที่แสดงถึงโอกาส และอุปสรรค จากภายนอกบริษัท 
ที่สัมพันธกับจุดแข็ง และจุดออนภายในบริษัท โดยมีทางเลือกของกลยุทธ 4 ทางเลือก ซ่ึงเกิด 
จากการจับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังน้ี 
 

1. กลยุทธ Strengths-Opportunities (SO) หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส เปน
ตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุกบริษัท โดยบริษัทจะใชจุดแข็งและขอไดเปรียบ
จากโอกาส ถามีจุดออนก็พยายามแกไขเพ่ือใหเปลี่ยนเปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคก็ตอง
พยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส กลยุทธที่นํามาใช คือการเจาะตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ การรวมตัวไปขางหลัง การรวมตัวไปขางหนา การรวมตัวในแนวนอน การกระจาย
ธุรกิจที่แตกตางไปจากเดิม การกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง การกระจายธุรกิจในแนวนอน 
และกลยุทธผสม ไดแก กลยุทธที่องคกรจะใชความเขมแข็งภายในฉวยประโยชนจากโอกาส ณ 
ภายนอกที่เปดโอกาสให ซึ่งทุกองคกรก็ตางอยากไดความเขมแข็งภายในเพื่อสามารถฉวย
ประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและส่ิงแวดลอม ณ ภายนอกไดดวยกันทั้งสิ้น และ
หลายองคกรใชกลยุทธ WO ST WT ก็เพ่ือกลับเขาสูสถานการณที่จะสามารถใชกลยุทธ SO ได
อีกน่ันเอง หมายความวา เม่ือองคกรมีความออนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงใหภายใน
เขมแข็งขึ้นและเม่ือองคกรประสบกับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุงเขา
หาโอกาสที่เปนคุณตอองคกรใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  

 
2. กลยุทธ Weaknesses-Opportunities (WO) หรือกลยุทธจุดออนกับโอกาส เปน

สถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมีจุดออนต่ําสุดและมีโอกาสสูงสุด ดังน้ันธุรกิจที่มีจุดออนในบาง
กรณีจะตองพยายามหาวิธีการแกไข โดยการใชขอไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มี
ทักษะจากภายนอกในการพัฒนาองคการ กลยุทธที่นํามาใชที่ควรนํามาใช คือ การเจาะตลาด 
การพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ และการกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง ไดแก กลยุทธที่
องคกรปรับปรุงแกไขความออนแอภายในโดยอาศัยหรือฉวยโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให 
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เพราะบางครั้งสิ่งแวดลอม ณ ภายนอกดีมากแตองคกรมีปญหาภายในเองก็เปนที่ นาเสียดายที่
ไมอาจไดรับประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดกวางใหในขณะนั้น  

 
3. กลยุทธ Strengths-Threats (ST) หรือกลยุทธจุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง เปน

สถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก เปาหมายของบริษัทคือ
พยายามใหมีจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ําสุด ดังนั้นบริษัทอาจใชจุดแข็งทางดานเทคโนโลยี 
การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพ่ือขจัดอุปสรรคจากคูแขงขัน กลยุทธที่ควรนํามาใช 
คือ การเจาะตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การรวมตัวไปขางหลัง การรวมตัวไป
ขางหนา การรวมตัวในแนวนอน และการรวมลงทุน  ไดแกกลยุทธที่ใชความเขมแข็ง ภายใน
ขององคกร หลีกเลี่ยงหรือลดทอนอิทธิพลของสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอกนั่นเอง 

 
4. กลยุทธ Weaknesses-Threats (WT) หรือกลยุทธจุดออนกับสิ่งกีดขวางเปน

สถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรค โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคให
ต่ําสุด กลยุทธที่นํามาใช คือ กลยุทธการตัดทอน ประกอบดวย การไมลงทุน การเลิกดําเนินงาน 
การเก็บเก่ียวผลประโยชน การปรับเปลี่ยน การลมละลาย และอาจใชกลยุทธการกระจายธุรกิจ
จากจุดศูนยกลาง  ไดแก กลยุทธที่ปกปองตัวเองอยางที่สุด คือพยายามลดความออนภายในให
ไดและพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดลอมภายนอกที่กีดขวางคุกคามใหไดมากที่สุด องคกรใด
เผชิญกับสิ่งกีดขวางภายนอกมากมายและภายในก็ออนแอ 
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แผนภาพที่ 8 แสดงเปาหมายของกลยุทธทั้ง 4 จาก TOWS Matrix 
 

ที่มา : เอกชัย อภิศักด์ิกุล การสรางกลยุทธ, 2549 
 

ตารางที่ 6 แสดงตัวอยางการสรางกลยุทธดวย TOWS Matrix 
 
 

TOWS 
Strengths – S 

S1:  มีสภาพคลองทางการเงิน 
S2:  R&D เขมแข็ง 

Weaknesses – W 
W1:  กําลังการผลิตไมเพียงพอ 
W2:  พนักงานขาดขวัญกําลังใจ 

Opportunities – O 
O1:  คูแขงสําคัญเลิกกิจการ 
O2:  อุตสาหกรรมเติบโตตอเนื่อง 

SO Strategies 
ซื้อกิจการคูแขงท่ีอยูในตลาด  
( S1,O2) 

WO  Strategies 
ซื้อเคร่ืองจักรจากคูแขงท่ีเลิกกิจการ  
(W1,O1) 

Threats – T 
T1:  สหภาพแรงงานเขมแข็ง 
T2:  แนวโนมการลดลงของวัยเด็ก 

ST Strategies 
พัฒนาสินคาใหมสําหรับลูกคาวัย
อ่ืนๆ (S2,T2) 

WT Strategies 
พัฒนาโครงการผลตอบแทนใหม
สําหรับพนักงาน (W2,T1) 

 
ที่มา : เอกชัย อภิศักด์ิกุล การสรางกลยุทธ, 2549  

 
แกไขจุดออนภายใน
ดวยโอกาสภายนอก 

การมุงลดจุดออน
ภายในและปองกัน 
ภัยคุกคามภายนอก 

ใชจุดแข็งภายใน 
สรางประโยชนจาก
โอกาสภายนอก 

ใชจุดแข็งภายใน   
ลด/หลีกเลี่ยง 

ภัยคุกคามภายนอก 

 

SWAT 
SOWO 

ST Strategies 

WT Strategies 



 
 
 

บทที่  3 
 

ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 
 

การศึกษา  เรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางการตลาด
ของถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) กรณีศึกษาบริษัท T- PLASTIC จํากัด เปนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
การกําหนดทางเลือก การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุม จากการศึกษาในครั้งน้ีได
ดําเนินการศึกษา ดังน้ี  

 

ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) 
1. การสัมภาษณผูบริหาร และผูจัดการทั่วไปของบริษัท T- PLASTIC จํากัด รวม

ทั้งหมด 2 คน มีประเด็นทางการสัมภาษณทางดานสถานการณทางการแขงขัน สัดสวนทางการ
คา ตลอดจนการกําหนดกลยุทธการปรับตัวทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก (ซ่ึงผล
การสัมภาษณไดนําไปประกอบการเขียนเก่ียวกับขอมูลของบริษัท T- PLASTIC จํากัด ในบทที ่1 
สวนประเด็นการสัมภาษณไดแสดงไวในภาคผนวก) 

2. การออกแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑพลาสติก
ประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด เปนจํานวน 
400 ชุด เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป      
ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด  

 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ขอมูลที่เก่ียวของกับธุรกิจ  เชน สวนแบงการตลาด สภาพการแขงขันของธุรกิจ โดย

อาศัยแหลงขอมูลจากเอกสารทางราชการ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมพลาสติกแหง
ประเทศไทย  ศึกษาจากหนังสือ บทความวารสารและสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้ง Website ของ
หนวยงานที่เก่ียวของ จากน้ันนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผล 
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1. การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 

1.1 การสัมภาษณ คุณธนภัทร จิระศาสตร ผูบริหารบริษัท T- PLASTIC 
จํากัด และ คุณยิ่งยศ   เพชรปานกัน ผูจัดการทั่วไป ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
การประกอบธุรกิจ 

บริษัท ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตถุงพลาสติกหลากหลายชนิด และขนาด เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงมีการใชถุงพลาสติกแตละประเภท      
ที่แตกตางกัน ผลิตภัณฑถุงพลาสติกของบริษัท ฯ จัดเปนสินคาประเภทของใชประจําวันที่มี
ความตองการอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว  ที่มีความตองการในการ
ใชถุงพลาสติกอยางแพรหลาย ตั้งแตการใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับอาหารทั้งอาหารสดและ
อาหารแชแข็ง การใชถุงในธุรกิจขายปลีก การใชถุงพลาสติกประเภทถุงซิปที่มีรูปแบบเฉพาะ
เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดี รวมไปถึงการใชถุงพลาสติกเพ่ือจัดเก็บ
สิ่งของทั่วไป และเพื่อการจัดการเก่ียวกับขยะและของเสียประเภทตางๆ ตัวอยางความตองการ
ใชถุงพลาสติก เชน ถุงซิปพลาสติกที่เปนที่นิยมใชในหลายประเทศเพื่อการจัดเก็บสิ่งของตางๆ 
การใชถุงพลาสติกเพ่ือการจัดเก็บและถนอมอาหาร นอกจากนั้นในหลายประเทศยังมีกฎระเบียบ
ที่กําหนดใหประชาชนทิ้งขยะ  ในถุงพลาสติกที่ไดมาตรฐาน    และตองปดปากถุงใหเรียบรอย
ซ่ึงจะเปนการสรางอุปสงคของผลิตภัณฑที่บริษัท ฯ จําหนายอยู  
 
การตลาด และภาวการณแขงขัน  

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางตอเน่ือง จากความ
ตองการใชถุงพลาสติกในชีวิตประจําวันและใชถุงพลาสติกเพ่ือทดแทนบรรจุภัณฑหรือ
ผลิตภัณฑประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากคุณสมบัติและประโยชนใชสอยท่ีหลากหลายและ            
เม่ือเปรียบเทียบกับราคาของบรรจุภัณฑพลาสติกมีราคาตอหนวยที่ต่ํา สามารถแขงขัน        
กับบรรจุภัณฑอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  โดยระดับการขยายตัวของอุตสาหกรรมถุงพลาสติกน้ัน    
จะสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เปนหลัก เชน หากประเทศมีอัตราการ
ขยายตัวดานเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ก็จะทําใหประชากรมีความตองการบริโภคผลิตภัณฑถุงพลาสติก
เพ่ิมมากขึ้น 

 ในป 2549 ที่ผานมาราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงปรับราคาขึ้นสูงตามสถานการณ โดย
ไมมีแนวโนมที่จะปรับราคาลดลง ไดสงผลกระทบโดยตรงตอราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใช
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ในการผลิต ทําใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นมาก เน่ืองจากราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้นและมีการ
แขงขันดานราคาท่ีรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูประกอบการและการเพิ่ม
กําลังการผลิตทั้งจากคูแขงในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยาง
ตอเน่ืองและแข็งคามากที่สุดในรอบหลายป ทําใหราคาขายมีราคาสูงขึ้นอันเปนอุปสรรคตอการ
สงออกและการแขงขัน   

ความตองการสินคาในตลาดมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น และทั้งในตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ  จะตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑพลาสติกประเภท
ใชแลวทิ้งที่สามารถยอยสลายได  ซ่ึงตรงกับนโยบายของบริษัท ฯ ที่มุงเนนผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกที่สามารถยอยสลายไดดวยแสงแดดและทางชีวภาพ อันเปนโอกาสและเปนชองทาง
ธุรกิจที่มีความไดเปรียบ 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ  

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการ
จัดซ้ือวัตถุดิบตองคํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ไดมาตรฐานเปนสําคัญ และราคาวัตถุดิบก็เปน
ปจจัยสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ เน่ืองจากราคามีความเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาด 
บริษัท ฯ ไดติดตามราคาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการส่ังซ้ือแตละครั้ง
ใหความม่ันใจไดวาสามารถจัดหาวัตถุดิบในราคาที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดในขณะนั้น 
ประกอบกับบริษัท ฯ ไดจัดทําแผนการจัดซ้ือใหสอดคลองกับการหมุนเวียนของวัตถุดิบใน
คลังสินคาเพ่ือลดตนทุนวัตถุดิบคงคลัง 

ในป 2549 บริษัท ฯ ไดจัดซ้ือวัตถุดิบจากแหลงภายในประเทศและตางประเทศ       
เชน แถบเอเชียและตะวันออกกลาง ในสัดสวนแหลงภายในประเทศกับตางประเทศ รอยละ    
52 : 48 ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด บริษัท ฯ ไมมีการตกลงซื้อวัตถุดิบจากผูขายแหลงใดแหลง
หน่ึงเปนการเฉพาะ จึงไมมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ 
ในหลายปที่ผานมา บริษัท ฯ ไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากน้ียัง
จัดหาแหลงวัตถุดิบใหมเพ่ิมขึ้นดวย ในการดําเนินการจัดซ้ือไดคํานึงถึงความสัมพันธที่ดีตอคูคา
เพ่ือการเจริญเติบโตที่ดีไปพรอมๆ กัน  

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ฯ ไดตระหนักถึงการใชวัตถุดิบในการผลิตสินคาและ    
การจัดการของเหลือ  หรือของเสียจากการผลิตไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 
มุงเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สินคาของบริษัท ฯ หากมีของเหลือหรือของเสียจากการ
ผลิต ไดมีการกําจัดอยางถูกวิธีตามแนวทางระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอมมาตรฐาน ISO 
14001 ซ่ึงบริษัท ฯ ไดดําเนินการพัฒนาอยางตอเน่ือง ในการลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
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และชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริหารการจัดการ บริษัท ฯ ยังใหความสําคัญตอระบบ
การบําบัดนํ้าเสียดวยการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียทุกโรงงาน ซ่ึงเปนหน่ึงในนโยบายหลักของ
บริษัทฯ คือ สํานึกในความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

 
กําลังการผลติ และรูปแบบผลิตภัณฑ 

บริษัท ฯ มุงเนนการจัดเตรียมกําลังการผลิตที่เพียงพอในหลากหลายกลุมผลิตภัณฑ 
เพ่ือรองรับคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง   หากบริษัทมีกําลังการผลิตที่เพียงพอ 
ดวยการเพ่ิมปริมาณสินคาไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัท ฯ จะเลือกลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง ประกอบกับการใหความสําคัญในปรับปรุงเครื่องจักรและการจัดวาง
สายการผลิตใหอยูในลักษณะแบบตอเน่ือง (Continuous Line) เพ่ือประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึง
จะสงผลใหบริษัท ฯ มีตนทุนการผลิตตอหนวยในอัตราที่ต่ํา 

นอกจากน้ี บริษัท ฯ ยังมุงเนนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมและทัน  
ตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมไปถึงผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพพิเศษ เพ่ือรองรับ
ความตองการของลูกคาที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ
ถุงพลาสติกของบริษัท ฯ สวนมากจัดอยูในกลุมสินคาพิเศษเฉพาะ (Specialty Products)    
และสินคาคุณภาพสูง เชน ถุงซิปชนิดปด-เปดในตัว ที่มีคุณสมบัติพิเศษรวมทั้งมีงานพิมพ      
ที่ซับซอน ถุงใสผักผลไมที่มีขอกําหนดเฉพาะ ถุงใสขยะที่มีลวดลาย เปนตน ดวยกําลังการผลิต
สําหรับผลิตภัณฑที่หลากหลายและการมุงม่ันพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ  
 
ตนทุนผลติภัณฑ 

ดวยระบบการผลิตที่ตอเน่ืองและการใชเครื่องจักรที่ทันสมัย ประกอบกับทีมผูบริหาร
และบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณอันยาวนานในธุรกิจถุงพลาสติก สงผลใหบริษัท ฯ       
มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ใชคนงานจํานวนนอยในกระบวนการผลิตเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้ง บริษัท ฯ มีศักยภาพในการ
ปรับปรุงดัดแปลงเคร่ืองจักรที่สั่งซื้อจากตางประเทศใหเขากับการใชงาน  และสภาพภูมิอากาศ
ในประเทศไทย สามารถบํารุงรักษาเม่ือเคร่ืองจักรเกิดการชํารุดเสียหาย และยังสามารถ
ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรขึ้นเองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ไมซับซอน ไมมีคาลิขสิทธิ์ และเปนที่
ยอมรับในอุตสาหกรรม ทําใหบริษัท ฯ สามารถลดตนทุนในการสงเคร่ืองจักรไปซอมภายนอก
และทําใหกระบวนการผลิตไมหยุดชะงักเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นกับเคร่ืองจักร สงผลใหบริษัท ฯ มี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํา และมีตนทุนการผลิตตอหนวยที่สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมได 
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คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัท ฯ มีการจัดทํารายงานการผลิตและรายงานคุณภาพโดยสรุปใหกับลูกคาเปน

รายวัน และมีหนวยงานและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control : QC)            
เพ่ือควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูปโดยละเอียด บริษัท ฯ      
ไดจัดสรางหองตรวจวิเคราะหและเครื่องมือ เพ่ือการตรวจวิเคราะหคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแตคุณภาพของวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูปที่ผลิต รวมไปถึงบรรจุภัณฑ เพ่ือใหเปนไปตาม
คุณภาพที่ลูกคากําหนดและกอใหเกิดความม่ันใจสูงสุดถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑที่
ไดรับ  ทั้งน้ี บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะดูแลพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เคร่ืองจักร 
รวมถึงบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถรักษาความเปนผูนําดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
บริษัท ฯ ยังไดใหความสําคัญอยางยิ่งกับการใหบริการ โดยเฉพาะการสงมอบสินคาใหถึงมือ
ลูกคาใหตรงตามกําหนดเวลาและการบริการหลังการขาย ซ่ึงรวมถึงการใหคําปรึกษาในเรื่องการ
ออกแบบและกระบวนการผลิต ตลอดจนการสํารวจความพึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นของ
ลูกคา เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑและบริการ ทั้งนี้บริษัท ฯ ไดมีการ
กําหนดนโยบายคุณภาพที่วา 

 
“เพ่ือใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด บริษัท T- PLASTIC จํากัด มุงม่ันผลิตถุงพลาสติก

ทุกประเภทใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สงมอบทันเวลา และพัฒนาอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ตองถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอผูบริโภค” 
 

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยในชวงที่ผานมาไดเผชิญปญหาที่เปนอุปสรรค
ในการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหผูผลิตถุงพลาสติกของไทยตองปรับตัวเพ่ือ
การแขงขันที่เพ่ิมมากขึ้น โดยอุปสรรคที่สําคัญเปนอยางมากที่ผูผลิตถุงพลาสติกไดรับผลกระทบ 
คือ การที่มีสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามาแขงขันกดดันราคาสินคา
ถุงพลาสติกของไทยในตลาดโลก โดยสินคาจากจีนจะไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน อยางไรก็
ตาม สินคาในกลุมสินคามูลคาเพ่ิมจากจีนในประเภทสินคาเดียวกันกับที่บริษัท ฯ ผลิตน้ัน เชน
ถุงใสผักผลไม ถุงซิปล็อค ปจจุบันผูผลิตจากประเทศจีนยังผลิตไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล  สําหรับปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคสําคัญในการแขงขัน คือ มาตรการตอบโตการ
ทุมตลาด โดยสหภาพยุโรปไดประกาศมาตรการตอบโตการทุมตลาดกับสินคาถุงพลาสติกที่
นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไทย  อยางไรก็ตาม สําหรับตลาดออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดไดทําการลดภาษีนําเขาผลิตภัณฑถุงพลาสติกจากประเทศไทยตามขอตกลง เอฟทีเอ
ระหวางประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงจะผลดีตออุตสาหกรรมสงออกถุงพลาสติกของ
ประเทศไทย 
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ตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไดรับผลกระทบจากตนทุนที่
สูงขึ้น เน่ืองจากราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้นอยางมาก เปนผลจากสถานการณแนวโนมของราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน ผูผลิตถุงพลาสติกจําเปนตองหา
มาตรการในระยะสั้นและยาวที่จะลดตนทุนการผลิตใหไดมากท่ีสุด เน่ืองจากในอุตสาหกรรม
ถุงพลาสติกมีการแขงขันที่สูง ขณะที่ความสามารถในการผลักภาระไปที่ผูบริโภคอยูในอัตรา    
ที่ต่ํา  ผูผลิตถุงพลาสติกไทยจําเปนตองมุงเนนในการหากลยุทธใหมๆ เพ่ือรักษาสวนแบงใน
ตลาดเดิมพรอมๆ กับการขยายฐานตลาดใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน การเพ่ิมความหลากหลาย 
การเพ่ิมมูลคา และการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑที่ผลิต เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
นําเสนอสินคาที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีรูปแบบตามขอกําหนด ยกระดับ
กระบวนการผลิต การเลือกใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเพ่ือการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ และไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคาแตเพียงอยางเดียว 

 

ปจจัยความเสี่ยง 

 
ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  

ในรอบป 2549 ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังคงผันผวนราคาไมแนนอนรวมทั้งยังคงปรับ
ราคาสูงขึ้น ทําใหโครงสรางตนทุนในการผลิตของบริษัท ฯ มีตนทุนสูงขึ้นมากดวยเชนกัน      
ทั้งน้ี เน่ืองจากวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือเม็ดพลาสติก (คิดเปนรอยละ 52 ของตนทุนรวม) 
จะมีตนทุนผันผวนปรับขึ้นลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมถึงคาขนสงระหวางประเทศ ก็มี
การปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก นอกจากนี้คาจางแรงงาน 
(คิดเปนรอยละ 7 ของตนทุนรวม) ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตของบริษัท ฯ ดวย 
ถาหากภาครัฐมีการปรับเพ่ิมอัตราคาแรงงานขั้นต่ํา เน่ืองจากธุรกิจของบริษัท ฯ ตองใชแรงงาน
ในการผลิตเปนตนทุนสวนใหญ  

บริษัท ฯ ไดดําเนินการปองกันความเสี่ยงดานวัตถุดิบในระดับหน่ึง โดยการจัดหา
วัตถุดิบลวงหนาเพ่ือประกันความเสี่ยงเร่ืองราคา การจัดหาวัตถุดิบทดแทนจากแหลง
ภายในประเทศและสรางพันธมิตรกับผูจัดจําหนายใหเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการปรับราคาสินคา  
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของตนทุนการผลิตและราคาในตลาดโลก นอกจากน้ี บริษัท ฯ ได
พัฒนาระบบการผลิตและการดําเนินการผลิตดวยเคร่ืองจักรที่เปนระบบอัตโนมัติ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิต เพ่ือชวยลดตนทุนการผลิต ลดการจางแรงงาน และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันได  
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ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต  

ในป 2549 มีปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอบริษัท ฯ ไดแก ตนทุนวัตถุดิบ          
และภาวการณแขงขันดานราคาจากแหลงผลิตตางประเทศซึ่งอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ
คอนขางรุนแรง ทําใหในสวนงานการผลิตของบริษัท ฯ ตองพยายามปรับลดตนทุนการผลิต  
เพ่ือรักษาอัตรากําไรขั้นตนใหอยูในระดับเดียวกับปกอน อีกทั้งพยายามสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคามากขึ้น เพ่ือแขงขันดานคุณภาพและการใชงานของผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับ
ถนอมอาหารและรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยไดปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและอาคารผลิต
สินคาเพ่ือผลิตสินคาที่ตองการความเปนอนามัยสูง (Hygienic) 

 

ความเส่ียงดานการเงิน  
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ มีรายไดจากการสงออกเปนหลัก จึงมีความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลตางประเทศ ซ่ึงบริษัท ฯ ทํา
การคากับหลายประเทศทั่วโลกดวยเงินตราหลายสกุล  ก็เปนการดําเนินการชวยลดความเสี่ยง
อันอาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของเงินตราตางประเทศในสวนที่จะเกิดจากภาระหน้ีที่เปน
เงินตราตางประเทศได และรายไดจากการสงออกเพียงพอที่จะชําระหน้ีที่เปนเงินตรา
ตางประเทศที่ครบกําหนดชําระในแตละป สําหรับบางขณะที่เงินตราตางประเทศมีความผันผวน
มากกวาปกติ บริษัท ฯ ก็จะทําสัญญาซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือการบริหาร
จัดการความเส่ียงดานการเงินในชวงเวลานั้น  
 

 

1.2 การออกแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท           
T- PLASTIC จํากัด 
 
 ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมือในการศึกษาดวยการออก
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ เปนผูที่ ซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกของบริษัท              
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประชากร  

คือผูที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม 
ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 
กลุมตวัอยาง 

ผูที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม 
ในสวนของผูที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุง

บรรจุผลไม  เน่ืองจากไมมีผูใดไดทําการสํารวจจํานวนของผูที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑพลาสติก
ประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ดังน้ันจึงใชหลักการสุมแบบไมทราบ
จํานวนประชากร (Unknow Population) และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยอาศัยสูตร
ในการคํานวณของ John T.Roscoe  (บุญธรรม  จิตตอนันต, 2536:115-116)  ที่ระดับความ
ผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5  ซ่ึงขนาดของกลุมตัวอยางสามารถคํานวณได  ดังน้ี    

 
   n = [ ZcS ]² 
        em 
 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   Zc = คามาตรฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ
   S = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   em = ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได 

 
เม่ือกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่  0.05 ทําใหคา Zc = 1.96 และความคลาด

เคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับไดเทากับ 10 สวนของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทําใหคา em = (1/10) S 
 
แทนคา    n = 1.96 S  ² 
        S__            
       10 
    = (1.96 x 10)² 
    = 384.14 

   n = 385  ≈    400 
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จํานวนของขนาดกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เทากับ  400 ตัวอยาง เพ่ือ
ความสะดวกในการสุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางน้ันจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Sampling) ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

 
 1. การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยเลือกใชวิธีการจับ
ฉลากเพื่อใหกลุมตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกเทาเทียมกัน ซ่ึงในกรุงเทพมหานครสามารถแบง
พ้ืนที่ไดดังน้ี  

• ศูนยกลางธุรกิจ  ไดแก  สาทร  บางรัก  ปทุมวัน  วัฒนา  คลองเตย  ราชเทวี  

• กรุงเทพชั้นใน  ไดแก ดินแดง  ดุสิต  บางซื่อ  บางคอแหลม  ปอมปราบ   
สัมพันธวงศ  พระนคร  ยานนาวา  พญาไท 

• กรุงเทพตะวนัออก ไดแก  ลาดกระบัง  พระโขนง  ประเวศ  บางนา  สวนหลวง   
สะพานสูง 

• กรุงเทพตะวนัตก  ไดแก บางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ คลองสาน ธนบุรี  
ตลิ่งชัน ทววีฒันา ภาษีเจรญิ 

• กรุงเทพตอนเหนือ  ไดแก  จตุจักร หลกัส่ี ดอนเมือง ลาดพราว บางเขน  

• กรุงเทพตอนใต  ไดแก  ราษฎรบูรณะ จอมทอง ทุงครุ บางแค หนองแขม  
บางบอน  บางขุนเทียน  

• กรุงเทพตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแก  หวยขวาง หนองจอก วังทองหลาง บึงกุม  
มีนบุรี สายไหม บางกะป คันนายาว คลองสามวา 
 ในการจับฉลากเลือกพ้ืนที่น้ันผูวิจัยตองการศึกษาเพียง 4 พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ที่จับฉลากได
และจะทําการวิจัย มีดังน้ี 

1. กรุงเทพชัน้ใน ไดแก ดินแดง ดุสิต บางซื่อ บางคอแหลม ปอมปราบ สัมพันธวงศ 
พระนคร  ยานนาวา  พญาไท 

2. กรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก หวยขวาง หนองจอก วังทองหลาง บึงกุม  
มีนบุรี สายไหม บางกะป คันนายาว คลองสามวา 
 3. กรุงเทพตอนเหนือ ไดแก จตุจักร หลักส่ี ดอนเมือง ลาดพราว บางเขน 
 4. ศูนยกลางธุรกิจ ไดแก สาทร บางรกั ปทุมวัน วัฒนา คลองเตย ราชเทว ี
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2. การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) เม่ือจับฉลากไดเขตใน
กรุงเทพมหานครแลวจะแบงการไปสํารวจความคิดเห็นในแตละแหง โดยจะแบงๆ ไดดังน้ี 
        จํานวน  รอยละ 

1. กรุงเทพชั้นใน          100  ชุด  25.00 
2. กรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือ                100  ชุด  25.00 
3. กรุงเทพตอนเหนือ               100  ชุด  25.00  
4. ศูนยกลางธุรกิจ                                     100  ชุด  25.00 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  
 ผูทําการศึกษาไดสรางเคร่ืองมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี
ลักษณะทั้งปลายเปดและปลายปด โดยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวความคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือใหสามารถนําผลการวิเคราะหขอมูลไปตอบวัตถุประสงคการศึกษา
ที่ตั้งไว และไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 ครอบคลุมเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
คําถามที่ใชเปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือก ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ 

สวนที่ 2 ครอบคลุมเก่ียวกับขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท ฯ ลักษณะคําถามที่ใช
เปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือก ประกอบดวย สาเหตุในการเลือกซ้ือ ขนาดที่เลือกซ้ือ จํานวน 
ที่ซ้ือ และสถานที่ซ้ือ 

สวนที่ 3 ครอบคลุมเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ของผูตอบแบบสอบถาม  ในดาน
สินคา ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และรายการสงเสริมการตลาด โดยลักษณะคําถามที่ใชเปน
แบบประเมินคา  (Rating  scales)  มี  5  ระดับ  คือ  พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจ
ปานกลาง  พึงพอใจนอย  และพึงพอใจนอยที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ไปวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS 
for Window ในการวเิคราะหขอมูลเลือกใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตาม
ประเภทขอมูล   
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  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ 
(Percentage) 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป 
ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท ฯ ทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) 
  3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑพลาสติก
ประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริการตลาด
ของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
 

การแปลคาคะแนนของขอมูล 
 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี  ทําการศึกษาจากคําถามซ่ึงแบงออกเปนคําถามกําหนด
คําตอบใหเลือกและคําถามที่มีลักษณะแบบประเมินคา (Rating scales) ซ่ึงแบงการใหคะแนน
เปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 
   5  คะแนน มีผลตอความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  คะแนน มีผลตอความพึงพอใจมาก 
   3  คะแนน มีผลตอความพึงพอใจปานกลาง 
   2  คะแนน มีผลตอความพึงพอใจนอย 
   1  คะแนน มีผลตอความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 การหาคาเฉลีย่ทั้ง  5 ระดับและความหมายของคาเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับใชเกณฑประเมินดังน้ี 
 

5 – 1   =   0.8 
                                         5   
 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลตอความพึงพอใจนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง มีผลตอความพึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง มีผลตอความพึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง มีผลตอความพึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง มีผลตอความพึงพอใจมากที่สุด 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยคร้ังน้ี  คือ  สถิติเชิงพรรณนาแสดงขอมูล
เปนรอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  

การสรุปผลท่ีไดจากการวิจัย 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 
 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษาคร้ังน้ี คือ  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซ่ึงประกอบดวย  เพศ  อายุ  การศึกษา  รายได  อาชีพ  ดังไดเสนอไวในตารางที่ 7-11 
 

ตารางที ่ 7 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 126 31.5 
หญิง 274 68.5 
รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายมีจํานวน 126 คน คิดเปน รอยละ 31.50 

และเพศหญิงมีจํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 68.50 
 

ตารางที่ 8   สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 5 1.2 
21 – 30 ป 203 50.7 
31 – 40 ป 125 31.3 
41 – 50 ป 57 14.3 
50 ป ขึ้นไป 10 2.5 
รวม 400 100 
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จากตารางที่  8  พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 21-30 ป มีมากเปนอันดับหน่ึง 
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.7 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง  31-40 ป มีจํานวน 125 คน 
คิดเปนรอยละ 31.3 และชวงอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.2 มีนอยที่สุด 

 
ตารางที ่ 9 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 40 10.0 
ปริญญาตรี 318 79.5 
ปริญญาโท 33 8.3 
สูงกวาปริญญาโท 9 2.2 
รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนมากที่สุด 318 คน 

คิดเปนรอยละ 79.50 รองลงมา คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10 
และระดับสูงกวาปริญญาโท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.2 มีนอยที่สุด 

 
ตารางที ่ 10 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ จํานวน รอยละ 

รับราชการ 22 5.5 
ประกอบธุรกิจสวนตวั 80 20.0 
รัฐวิสาหกิจ 25 6.3 
พนักงานบริษทัเอกชน 250 62.5 
แมบาน 13 3.3 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............. 
- คาขาย  พอบาน  

รับจาง  รับจางขายของ 

10 2.4 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่  10 พบวา กลุมตัวอยางประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมาก
ที่สุด จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมา คือ อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 80 
คน คิดเปนรอยละ 20 และ อ่ืนๆ (คาขาย พอบาน รับจาง รับจางขายของ) จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 2.4 มีนอยที่สุด 
 

ตารางที ่ 11 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 
 

รายได จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 16 4.0 
10,001 – 20,000 บาท 212 53.0 
20,001 – 30,000 บาท 114 28.4 
30,001 – 40,000 บาท 41 10.3 
40,001 – 50,000 บาท 9 2.3 
50,000 บาทขึ้นไป 8 2.0 
รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 11  พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับรายไดอยูในชวง 10,001-20,000 บาท   

มีจํานวนมากที่สุด 212 คน คิดเปนรอยละ 53 รองลงมา คือ ตัวอยางที่มีระดับรายไดอยูในชวง 
20,001-30,000 บาท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.40 และกลุมตัวอยางที่มีระดับรายได 
50,000 บาทขึ้นไป มีนอยที่สุด คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 1.83 
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สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภท
ถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 12 ประเภทของการใชประโยชนผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  
ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม 

     

ประเภทการใช จํานวน รอยละ 
1. บรรจุอาหาร 333 83.3 
2. บรรจุผักผลไม 53 13.3 
3.บรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิคส 48 12.0 
4.บรรจุเคร่ืองประดับ 115 28.8 
5.บรรจุเอกสาร 48 12.0 
6.อ่ืนๆ โปรดระบุ ........ 10 2.5 

  
 จากตารางที่ 12  พบวา  กลุมตัวอยางนําผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอม
อาหาร และถุงบรรจุผลไมไปใชประโยชนที่ถือเปนอันดับหน่ึง  คือ  การใชบรรจุอาหาร           
มีจํานวนรอยละ  83.30  รองลงมา คือ การใชบรรจุเคร่ืองประดับ รอยละ 28.80  และที่กลุม
ตัวอยางนําไปใชประโยชนที่ถือเปนอันดับสุดทาย  คือ  การใชบรรจุอุปกรณอิเล็คทรอนิคส    
และใชบรรจุเอกสาร ซ่ึงมีจํานวนเทากันคือ รอยละ  48 
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ตารางที่ 13 ขนาดของผลติภัณฑพลาสติกประเภทถงุซิป ถุงถนอมอาหาร  
และถุงบรรจุผลไมที่กลุมตัวอยางนําไปใชประโยชน 

 

ขนาดถุง จํานวน รอยละ 
1. 6 x 8 cm 260 65.0 
2. 7 x 10 cm 110 27.5 
3. 8 x 12 cm 25 6.3 
4. 10  x 14 cm 30 7.5 
5. 12  x 17 cm 12 3.0 
6. 14  x 20 cm 15 3.8 
7. 15  x 18 cm 55 13.8 
8. 16  x 15 cm 87 21.8 
9. 16  x 15 cm 99 24.8 
8. 17  x 24 cm 58 14.5 
9. 22  x 25 cm 16 4.0 
10. 24  x 34 cm 52 13.0 

 
จากตารางที่ 13 พบวา  กลุมตัวอยางเลือกขนาดของผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป 

ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไมไปใชประโยชนที่ถือเปนอันดับหน่ึง คือ ขนาด 6 x 8 
เซนติเมตร มีจํานวนรอยละ 65 รองลงมา คือ ขนาด 7 x 10 เซนติเมตร รอยละ 27.5 และที่กลุม
ตัวอยางนําไปใชประโยชนที่ถือเปนอันดับสุดทาย คือ ขนาด 12 x 17 เซนติเมตร คือ รอยละ  3 
 
ตารางที่ 14 จํานวนของผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม  

ที่กลุมตวัอยางซื้อแตละครั้งเพ่ือนําไปใชประโยชน 
 

จํานวน  ( ครั้งละ ) จํานวน รอยละ 
นอยกวา 100 ใบ 311 77.8 
100 – 300 ใบ 70 17.5 
300 – 600 ใบ 8 2.0 
มากกวา 600 ใบ 11 2.7 
รวม 400 100 
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จากตารางที่ 14 พบวา จํานวนของผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร 
และถุงบรรจุผลไมที่กลุมตัวอยางซ้ือไปใชประโยชนแตละครั้งที่ถือเปนอันดับหน่ึง คือ จํานวน
นอยกวา 100 ใบ มีจํานวนรอยละ 77.8 อันดับสอง คือ จํานวน 100 – 300 ใบ รอยละ 17.5 
อันดับสาม คือ จํานวนมากวา 600 ใบ รอยละ 2.7  
 

ตารางที ่15 สถานที่ที่กลุมตัวอยางซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  
ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม 

 
ชื่อหางสรรพสินคา จํานวน รอยละ 

1. ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต 103 25.8 
2. โฮมเฟรชมารท 23 5.8 
3. แม็คโคร 2 0.5 
4. ตั้งฮ่ัวเส็ง 36 9.0 
5. อาคารซันทาวเวอรส 93 23.3 
6. บิ๊กซี 69 17.3 
7. เทสโก โลตัส 54 13.5 
8. คารฟูร 34 8.5 
9. รานขายของชํา 26 6.5 
10. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................ 
 Office center , ตลาดนัดกรมปา
ไม 

5 1.3 

 
จากตารางที่ 15 พบวา สถานที่ที่กลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุง

ถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไมที่ถือเปนอันดับหน่ึง คือ ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต มีจํานวนรอย
ละ 25.8 รองลงมา คือ อาคารซันทาวเวอรส รอยละ 23.3 และสถานที่ที่กลุมตัวอยางเลือกที่ถือ
เปนอันดับสุดทาย คือ แม็คโคร คือ รอยละ 0.5 
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สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของ 
บริษัท  T- PLASTIC จํากัด 

 
ตารางที่  16 ระดับความพงึพอใจของกลุมตัวอยางในดานผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  

ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด 
 

คาเฉลี่ย S.D.

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

มีขนาดใหเลือกหลากหลาย 198 183 12 6 - 4.44 0.63

มีรปูแบบและลวดลายสวยงาม 49 252 71 26 1 3.81 0.74

มีรปูแบบแพ็คเก็ตสวยงาม 48 246 73 31 1 3.77 0.77

ความเหนียวของเน้ือพลาสติก 34 288 64 13 - 3.86 0.60

ความหนา-บางของเน้ือพลาสติก 35 284 65 15 - 3.85 0.62

ความขุน-ใสของเน้ือพลาสติก 38 271 65 18 7 3.79 0.74

ความสะอาดและปลอดภยัในการใชงาน 139 236 22 2 - 4.28 0.59

ตรามาตรฐานการรบัรองสินคา 80 286 28 5 - 4.11 0.56

ประสิทธิภาพในการใชงาน 117 268 13 1 - 4.26 0.52

คุณสมบัติหลากหลาย 116 256 23 4 - 4.21 0.59

ระยะเวลาในการใชงาน 58 240 56 42 3 3.77 0.85

การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 399 151 209 35 4 4.27 0.66

4.04 0.65ผลระดับความพึงพอใจโดยรวม

ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ

 
จากตารางที่ 16 พบวาระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานผลิตภัณฑพลาสติก

ประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด โดยรวมอยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในเรื่องของการเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.27 และมีความพึงพอใจในรูปแบบแพ็คเก็ตและ
ระยะเวลาในการใชงาน นอยที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.77 
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ตารางที่ 17 ระดับความพงึพอใจของกลุมตัวอยางในดานราคาผลิตภัณฑพลาสตกิประเภทถุง
ซิปถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด 

 

คาเฉล่ีย S.D.

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ราคาสินคาตอแพ็ค 148 225 22 3 0 4.3 0.61

ความพึงพอใจดานราคา ระดับความพึงพอใจ

 
จากตารางที่ 17 พบวาระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานราคาของผลิตภัณฑ

พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3  
 

ตารางที่ 18 ระดับความพงึพอใจของกลุมตัวอยางในดานสถานที่และชองทางการจําหนาย 
ผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม 

ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด 
 

คาเฉล่ีย S.D.

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

จําหนายในซุปเปอรมารเก็ตท่ัวไป 100 249 43 7 0 4.11 0.65

จําหนายในรานขายของชําท่ัวไป 136 209 45 7 2 4.18 0.73

4.15 0.69

ชองทางการจําหนายและสถานที่

ผลระดับความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจดาน ระดับความพึงพอใจ

 
จากตารางที่ 18 พบวาระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานสถานที่และชองทาง

การจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของ
บริษัท T- PLASTIC จํากัด โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 โดยกลุมตัวอยาง   
มีความพึงพอใจในเรื่องของการจําหนายในรานขายของชําทั่วไปมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.18 
และมีความพึงพอใจในเรื่องของการจําหนายในซุปเปอรมารเก็ตทั่วไปนอยที่สุด คิดเปน        
คาเฉลี่ย 4.11 
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ตารางที่  19 ระดับความพงึพอใจของกลุมตัวอยางในดานการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ 
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของบริษทั T- PLASTIC จํากัด 

 
คาเฉล่ีย S.D.

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

การแถมสินคา 74 92 48 21 164 2.73 1.61

การแจกสินคาตัวอยาง 72 86 51 23 167 2.68 1.60

การติดโปสเตอรโฆษณาดานหนาซุปเปอรมารเก็ต 27 699 89 47 167 2.35 1.35

การลงโฆษณาในเอกสารโปรโมชั่นสินคาของซุปเปอรมารเก็ต 27 65 90 49 168 2.33 1.34

2.52 1.48ผลระดับความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด ระดับความพึงพอใจ

 
จากตารางที่ 19 พบวาระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานการสงเสริม

การตลาดของผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของบริษัท 
T- PLASTIC จํากัด โดยรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 โดยกลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจในเรื่องของการแถมสินคามากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 2.73 และมีความพึงพอใจ         
ในเรื่องของการลงโฆษณาในเอกสารโปรโมชั่นสินคาของซุปเปอรมาร เ ก็ตนอยที่สุด             
คิดเปนคาเฉลี่ย 2.33 

 

สรุปผลการวิจัย 
         

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
จากจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาท้ังหมด 400 ตัวอยาง พบวาเพศหญิง        

มีจํานวนมากกวาเพศชาย ซ่ึงชวงอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญเกินกวาคร่ึงหน่ึงของกลุม
ตัวอยางอยูในชวง 21 - 30 ป คิดเปนรอยละ 68.5 ในเรื่องอาชีพของกลุมตัวอยางน้ัน             
มีจํานวนเกินกวาคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 62.5    
สวนในเรื่องของระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจํานวนกวารอยละ 79.5 จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ในดานรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญจํานวนรอยละ 53 อยูในชวง           
10,001 - 20,000 บาท 
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สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภท
ถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของผูตอบแบบสอบถาม 

จากขอมูลในแบบสอบถามพบวากลุมตัวอยางนําผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป   
ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม  ไปใชประโยชนในการใชบรรจุอาหารเปนสวนใหญ          
มีจํานวนรอยละ  83.30   โดยเลือกขนาดที่ 6 x 8 เซนติเมตร มีจํานวนรอยละ 65 กลุมตัวอยาง
ซ้ือไปใชประโยชนแตละคร้ังจํานวนนอยกวา 100 ใบ มีจํานวนรอยละ 77.8 โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญซ้ือที่ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต มีจํานวนรอยละ 25.8 

 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของ 
บริษัท T- PLASTIC จํากัด 

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑพลาสติก
ประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด โดยรวมอยู
ในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องของการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากที่สุด และมีความพึงพอใจในรูปแบบแพ็คเก็ต และระยะเวลาในการใชงานนอยที่สุด  
 ความพึงพอใจดานราคา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานราคาของผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3   
  ความพึงพอใจดานสถานที่และชองทางการจําหนาย  กลุมตัวอยางมีระดับความ  
พึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานสถานที่และชองทางการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก     
ประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหารและถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด โดยรวมอยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในเรื่องของการจําหนายใน
รานขายของชําทั่วไปมากที่สุด และมีความพึงพอใจในเรื่องของการจําหนายในซุปเปอรมารเก็ต
ทั่วไปนอยที่สุด  

ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด  กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางในดานการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอม
อาหาร  และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด โดยรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.52 โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในเรื่องของการแถมสินคามากที่สุด และมีความ
พึงพอใจในเรื่องของการลงโฆษณาในเอกสารโปรโมชั่นสินคาของซุปเปอรมารเก็ตนอยที่สุด 
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2. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเพ่ือประกอบการศึกษา โดยการเก็บขอมูลภายในบริษัท 

T- PLASTIC จํากัด และขอมูลภายนอก เชน สวนแบงการตลาด สภาพการแขงขันของธุรกิจ 
จาก Web site วารสาร หนังสือพิมพและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากน้ันนําขอมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห  ซึ่งจากการท่ีบริษัทมีภาพลักษณที่ดี เปนที่รูจักและยอมรับในระดับสากล รวมถึงเปน
ที่สนใจของลูกคารายใหม  ที่ตองการสั่งซื้อสินคากลุมที่บริษัทผลิตมากขึ้น สงผลใหบริษัท       
มีผลประกอบการที่ดี  แตในชวง 5 ปที่ผานมา มีกระแสการแขงขันที่สูงขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบ   
กับบริษัท ทั้งหมดเปนผลมาจากความไดเปรียบในหลายดานและกลยุทธในการดําเนินงาน   
ของบริษัทคูแขง อยางเชน บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ที่สงผลใหสามารถแขงขันกับ
บริษัท T- PLASTIC จํากัด และผูผลิตรายตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ  สามารถ
วิเคราะหไดดังน้ี 

 

2.1 วิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย โมเดลแรงกดดัน 5 
ประการจาก (Five Forces model of industry competition) ของ Michael E. Porter 
วิเคราะหได ดังนี ้

 
อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหมในตลาด 
ในการผลิตสินคาถาผลิตจํานวนมากตอคร้ังจะทําใหตนทุนลดลง ปจจุบันความแตกตาง

ทางดานผลิตภัณฑมีนอยมาก ใชจํานวนเงินในการลงทุนจํานวนมากในการสรางโรงงาน และซ้ือ
เคร่ืองจักร ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน ใชตนทุนสูงในการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคทั่วทั้ง
ภูมิภาค  เพราะจะตองทําการวิจัยตลาด สํารวจตลาดเพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงและ 
ทําการผลิตใหตรงตามความตองการของผูบริโภค อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลออกกฎหมายและ
ขอบังคับ เชน การควบคุมดานวัตถุดิบ มลภาวะของสภาพแวดลอม สิ่งเหลาน้ีเปนอุปสรรค    
ตอการเขาสูตลาด  
 

อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลติ 
ผูขายปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก เชน วัตถุดิบ เม็ดพลาสติก 

เคร่ืองจักร ในตลาดมีผูขายจํานวนนอยรายทําใหเคร่ืองจักร วัตถุดิบ  สําหรับผลิตสินคาน้ันมี
ความจําเปนสําหรับผูประกอบการมากและใชตนทุนสูงถามีการเปลี่ยนแปลงแหลงซื้อวัตถุดิบ   
ที่ใหม เพราะตองสรางความคุนเคยกับผูขายและใชเวลาพอสมควร 
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อํานาจตอรองของผูซื้อ 
สามารถเลือกรานคาที่จัดจําหนายเคร่ืองจักร วัตถุดิบตางๆ ไดถาซ้ือจํานวนมาก 

สามารถตอรองราคากับผูขายได 
 

อุปสรรคจากผลิตภัณฑทีท่ดแทนกันได 
ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑพลาสติกมีความสามารถในการสรางกําไรจากการผลิตสินคา

ทดแทนกันไดหรือเลียนแบบกันไดสูง การเพ่ิมขึ้นของการแขงขันในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกรุนแรงมากขึ้น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกมีการแขงขันดานราคาต่ํา ตนทุนการ
ผลิตต่ํา 

 
ตนทุนในการผลิตสูงข้ึน 
อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกคอนขางสูง เน่ืองจากการ

แขงขันที่รุนแรง  ความแตกตางดานผลิตภัณฑมีนอยมาก 
 

2.2 การวิเคราะห SWOT Analysis ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด   
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน (Strengths and Weakness) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการอบรมพัฒนาฝมือแรงงานและใหความรูเร่ืองการใชเคร่ืองมือดานเทคโนโลยี
อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

2. บริษัทมีประสบการณดานการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกมาเปนเวลายาวนาน ทําให
ลูกคามีความเชื่อม่ันในสินคาที่มีคุณภาพ 

3. การผลิตสนิคาเนนผลติสินคาคุณภาพสูง ใชวตัถุดิบที่มีคุณภาพและเชื่อถือได 
4. เคร่ืองจักรที่ใชเปนเคร่ืองจักรที่ทันสมัยที่ผลิตมีคุณภาพดี 

 
จุดออน (Weakness) 

1. วัตถุดิบที่ใชในการผลิตบางสวนสั่งซ้ือจากตางประเทศ ทําใหตองเสียภาษีนําเขา 
วัตถุดิบที่สูง 

2. ตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากโครงสรางภาษียังไมเอ้ืออํานวยตอการนําเขาวัตถุดิบหรือ
เคร่ืองจักร 

3. โครงสรางภาษีเคร่ืองจักรไมเหมาะสม ยังใชเคร่ืองจักรเกาในกระบวนการผลิต     
และขาดเทคโนโลยี  
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4. ขาดการเชื่อมโยงในกระบวนการผลิตระดับตางๆที่เปนระบบ 
5. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหตรงกับความตองการ

ของผูบริโภค  
6. ขาดการทําตลาดเชิงรุก สวนใหญเปนการผลิตตามคําส่ังซ้ือของลูกคา  
7. การส่ือสารระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูเขารวมโครงการ โดยเฉพาะชางเทคนิคประจํา 

โรงงาน ซ่ึงมีความเขาใจภาษาอังกฤษนอย รวมถึงวัฒนธรรมการทํางานที่แตกตางกัน 
8. อัตราคาจางแรงงานของไทยสูงขึ้นทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น  
9. อัตราราคาน้ํามันสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
 

การวิเคราะหปจจัยภายนอก (Opportunity and Threat ) 
โอกาส (Opportunity) 

1. ประชากรโลกมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทําใหความตองการบริโภคสินคาที่มีคุณภาพมีมากขึ้น 
2. มีชองทางการตลาดมากขึ้น เน่ืองจากมีการเปดการคาเสรี 
3. สามารถสั่งซ้ือวัตถุดิบและเครื่องจักรจากประเทศจีนที่มีราคาต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ 

 
อุปสรรค (Threat) 

1. สินคาจากประเทศจีนราคาถูกเขามาในประเทศไทยมากขึ้น มีผลตอยอดการขาย 
ของบริษัท 

2. มีคูแขงขันจํานวนมากในตลาด ผูบริโภคสามารถเลอืกซ้ือสินคาไดหลากหลายมากขึ้น 
3. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทําใหกําลังซ้ือลดลง 
4. อัตราคาแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
5. ปจจุบันมีการรณรงคเรื่องการลดใชบรรจุภัณฑพลาสติกมากขึ้น มีผลตอยอดการขาย 

ของบริษัท 
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2.3 วิเคราะห Benchmarking 
 

(ระดับความสามารถ)  
สูง          A    AB     B B 

  
  A    AB B  A  AB B           AB 

 
กลาง    AB B AB  A  B A  A  A 

  
 B           A 
            

ต่ํา               B 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

  (คุณลักษณะ) 
แผนภาพที่ 9  การเปรียบเทียบระดับความสามารถกับคุณลักษณะของ 
บริษัท T-PLASTIC จํากัด และ บรษิัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 

 
คุณลักษณะ      บริษัท 

  1. ตนทุนวัตถุดิบ    A = บจก. T-PLASTIC 
  2. คุณภาพวตัถุดิบ    B = บมจ. มัลติแบกซ   
  3. การใชวัตถดิุบจากนอกประเทศไทย 
  4. ตนทุนเคร่ืองจักร 
  5. คุณภาพเคร่ืองจักร 
  6. เทคโนโลยี 

 7. การวิจัยและพัฒนา 
  8. ระยะเวลาการผลิต 
  9. ราคาการจัดจําหนาย 
 10. ชองการการจัดจําหนาย 
 11. การสงเสริมดานการตลาด 
 12. สถานที่ตัง้โรงงาน 
 13. การจัดสงสินคา 
 14. ความคงทนและประสทิธิภาพการใชงานสินคา 
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2.4 การวิเคราะหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกของโลก 
 
 จากรายงานการศึกษาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทตางๆของโลก โดย   
ไมนับรวมบรรจุภัณฑที่ผลิตจากกระดาษ สรุปไดวา มูลคาตลาดโดยรวมของบรรจุภัณฑประเภท
ตางๆของโลก ยกเวนบรรจุภัณฑที่ผลิตจากกระดาษนั้นสูงกวา 2 แสนลานดอลลารสหรัฐ หรือ
กวา 8 ลานลานบาท 

ทั้งน้ี นักวิเคราะหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑจากสถาบันวิจัยแหงหน่ึงไดคาดการณวา 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑของโลกจะเติบโตในอัตราประมาณรอยละ 4 ถึง 4.5 ตอป เทียบกับ
ประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของโลกที่อยูที่รอยละ 3 ถึง 3.5           
ทั้งนี้ความตองการบริโภคบรรจุภัณฑประเภทตางๆในชีวิตประจําวัน มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น   
ตามอัตราการขยายตัว และระดับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของแตละประเทศ โดยภูมิภาค  
ที่นาจะมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง คือ กลุมประเทศที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
(Emerging Countries) อาทิเชน บราซิล อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน และอุตสาหกรรม
ที่มีความตองการใชบรรจุภัณฑประเภทตางๆ มากที่สุด ไดแก  อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 50 ของความตองการใชบรรจุภัณฑทั้งหมด  
 

 
แผนภาพที ่10 สัดสวนความตองการใชบรรจุภัณฑแยกตามอุตสาหกรรมปลายน้าํ 

 
ที่มา : Plastic Film - Fredonia Group 
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หากพิจารณาตามประเภทของบรรจุภัณฑจะพบวา บรรจุภัณฑประเภทพลาสติกออน 
ซ่ึงนับรวมถึงผลิตภัณฑถุงพลาสติกประเภทตางๆ มีสวนแบงตลาดอยูที่ประมาณรอยละ 15 ของ
ตลาดบรรจุภัณฑทั้งหมดของโลก แตมีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 5.5 ซ่ึงอยูในระดับที่สูงกวา
คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑโดยรวม และสูงกวาบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ โลหะ 
และแกวที่เคยเปนที่เปนที่นิยมในสมัยกอน ดังแสดงในกราฟเปรียบเทียบอัตราการเติบโต    
ของตลาดบรรจุภัณฑประเภทตางๆ 
 

 

 
 

แผนภาพที ่11 สวนแบงตลาดแยกตามประเภทของบรรจุภัณฑ 
 

ที่มา : Flexible Packaging Association 
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แผนภูมิที่ 6 อัตราการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑประเภทตางๆ 

 
ที่มา : Flexible Packaging Association 

 

จากขอมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑขางตนจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
พลาสติกมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลก และยังมีความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ผลิต
วัตถุดิบปอนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกเปนอุตสาหกรรม        
ที่เชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย กับอุตสาหกรรมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
เชน อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลคโทรนิกส อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน 
 

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในตลาดโลก 
ภาวะอุตสาหกรรมถุงพลาสติกในตลาดโลกในชวงที่ผานมามีอัตราการเติบโต        

อยางตอเน่ือง และมีแนวโนมการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมมาโดยตลอดเชนเดียวกับ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้ผูผลิตและจัดจําหนายถุงพลาสติก       
ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ  มีการควบรวมกิจการกันภายในอุตสาหกรรมเกิดขึ้น          
เปนจํานวนมาก เพ่ือไดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of Scales)            
และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานราคา  ปจจุบันในแตละตลาดจึงมีผูผลิต               
และจัดจําหนายรายใหญอยูเพียงไมก่ีราย และในภาวะที่การแขงขัน  โดยเฉพาะทางดานราคา  
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เปนเหตุใหผูผลิตและจัดจําหนายถุงพลาสติกในทวีปยุโรป        
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และอเมริกาเหนือบางสวน ตองทําการปดโรงงานของตัวเองลงและหันมาสั่งซ้ือสินคาจากผูผลิต
ถุงพลาสติกในแถบภูมิภาคเอเชียแทน เน่ืองจากมีตนทุนเม็ดพลาสติกและตนทุนแรงงานที่ต่ํา
กวามาก ทําใหตนทุนการผลิตที่ไดเปรียบกวาแมวาจะมีตนทุนในการขนสงและนําเขาเพ่ิมขึ้น   

 

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยมีผูผลิตทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ      

ขนาดใหญจํานวนมาก จากการสํารวจสถิติอุตสาหกรรมถุงพลาสติกโดยศูนยสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในชวงป 2548     
มีการผลิตรวม 82,083 ตัน มีการใชกําลังการผลิตรวมเฉลี่ยอยูที่รอยละ 68.1                    
ของกําลังการผลิตรวม มีมูลคาจําหนายถุงพลาสติกรวมกัน 6,293 ลานบาท                  
เพ่ิมขึ้นจากป 2547 รอยละ 2.9 แตปริมาณการผลิตลดลงรอยละ 2.3 ดังรายละเอียดในตาราง
แสดงสถิติการผลิตถุงพลาสติกของไทย 

 
ตารางที่ 20 แสดงสถิติดานการผลิตถุงพลาสติกของไทย 

 

 
 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

 อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยในชวงที่ผานมาไดเผชิญปญหาที่เปนอุปสรรค
ในการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหผูผลิตถุงพลาสติกของไทยตองปรับตัว   
เพ่ือการแขงขันที่เพ่ิมมากขึ้น โดยอุปสรรคที่สําคัญเปนอยางมากที่ผูผลิตถุงพลาสติก        
ไดรับผลกระทบ คือ การที่มีสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามาแขงขันกดดันราคา
สินคาถุงพลาสติกของไทยในตลาดโลก โดยสินคาจากจีนจะไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน 
อยางไรก็ตาม สินคาในกลุมสินคามูลคาเพ่ิมจากจีนในประเภทสินคาเดียวกันกับที่บริษัทผลิตนั้น 
เชน  ถุงใสผักผลไม ถุงซิปล็อค ปจจุบันผูผลิตจากประเทศจีนยังผลิตไมไดคุณภาพ            
ตามมาตรฐานระดับสากล 
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สําหรับปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคสําคัญในการแขงขัน คือ มาตรการตอบโต       
การทุมตลาด โดยสหภาพยุโรปไดประกาศมาตรการตอบโตการทุมตลาดกับสินคาถุงพลาสติก 
ที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไทยอยางไรก็ตาม สําหรับตลาดออสเตรเลีย         
และนิวซีแลนดไดทําการลดภาษีนําเขาผลิตภัณฑถุงพลาสติกจากประเทศไทยตามขอตกลง  
เอฟทีเอระหวางประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงจะผลดีตออุตสาหกรรมสงออก
ถุงพลาสติกของประเทศไทย 

ตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไดรับผลกระทบจากตนทุนที่
สูงขึ้น เน่ืองจากราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้นอยางมาก เปนผลจากสถานการณแนวโนมของราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังน้ัน ผูผลิตถุงพลาสติกจําเปนตองหา
มาตรการในระยะสั้นและยาวที่จะลดตนทุนการผลิตใหไดมากท่ีสุด เน่ืองจากในอุตสาหกรรม
ถุงพลาสติกมีการแขงขันที่สูง ขณะที่ความสามารถในการผลักภาระไปท่ีผูบริโภคอยูใน      
อัตราที่ต่ําผูผลิตถุงพลาสติกไทยจําเปนตองมุงเนนในการหากลยุทธใหมๆ เพ่ือรักษาสวนแบงใน
ตลาดเดิมพรอมๆ กับการขยายฐานตลาดใหกวางขวางยิ่งขึ้น อาทิเชน การเพ่ิมความ
หลากหลาย การเพ่ิมมูลคา และการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑที่ผลิต เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการนําเสนอสินคาที่ ไดคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี รูปแบบ             
ตามขอกําหนด ตลอดจนการยกระดับกระบวนการผลิต การเลือกใชเทคโนโลยีและ   
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยเพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ      
และไดรับการยอมรับจากลูกคาในตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน                 
และหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคาแตเพียงอยางเดียว 
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2.5 วิเคราะห ทาวสแมททริกซ (TOWS matrix) 
 

การประเมินปจจัยภายในและแมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก พบวา บรษิัทอยูใน 
ตําแหนงมีจุดแข็งและมีโอกาส โดยบริษัทจะตองนําจุดแข็งที่บรษิัทที่มีความไดเปรียบจากโอกาส 
และพยายามแกไขจุดออนใหกลายเปนจุกแข็ง ดังน้ี 
 

ปจจัยภายใน

  จุดแข็ง จุดออน

ปจจัยภายนอก

กลยุทธ SO  มีจุดแข็งและโอกาส กลยุทธ WO มีจุดออนและโอกาส

โอกาส กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ

กลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน กลยุทธการเจริญเติบโต

กลยุทธ ST มีจุดแข็งและอุปสรรค กลยุทธ WT  มีจุดออนและอุปสรรค

อุปสรรค กลยุทธระดับหนาท่ี กลยุทธระดับโลก 

กลยุทธดานปฏิบัติการ กลยุทธระหวางประเทศ

 
1. จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ําทําใหผูบริโภคมีกําลังในการซื้อลดลง บริษัท 

ควรเนนการสงออกใหมากขึ้น และควรหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือการรวมลงทุน (Joint venture) 
กับบริษัทอ่ืน เพ่ือสรางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและเงินลงทุนของบริษัทใหมากขึ้น
นอกจากนี้บริษัทควรที่จะทําธุรกิจแบบครบวงจร เพ่ือสรางความแข็งแกรงเหนือกวาคูแขงขัน 

2. เม่ือบริษัทไดรับโอกาสจากลูกคาที่นิยมซ้ือสินคาที่มีคุณภาพและมีความเช่ือถือตอ
บริษัทแลวควรรักษาไวตลอดไป ซ่ึงอาจจะพัฒนารูปแบบของสินคาใหมีความหลากหลายมากขึน้
ตรงตามความตองการของลูกคา อาจจะทําไดโดยการพัฒนาสินคาใหทันสมัย และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สามารถทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและนิยมซื้อสินคาของบริษัทตลอดไป 

3. เน่ืองจากความตองการในสินคาของผูบริโภคมีอยางตอเน่ืองและเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ
และที่สําคัญอัตราการเพ่ิมของประชากรมีอยางสมํ่าเสมอ ดังน้ันบริษัทควรสรางศักยภาพในการ
ผลิตดวยการเพ่ิมกําลังการผลิตใหมากขึ้น เชน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลายมาก
ขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดสูงสุด 

4. บริษัทมีอุปสรรคสินคาจากคูแขงขันที่ราคาต่ํากวาบริษัท เพราะเนื่องจากคูแขงขันมี
ตนทุนที่ต่ํากวา ดังน้ันบริษัทควรสรางความสัมพันธอันดีกับผูขายปจจัยการผลิตดวยการเขารวม
ลงทุน ทําใหบริษัทไดรับสิทธิพิเศษในการซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกลงดวย 
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5. บริษัทมีจุดออนดานตนทุนการผลิตที่สูงกวาบริษัทอ่ืนที่เปนคูแขงขัน เน่ืองจากอัตรา
คาแรงงานขั้นต่ํามีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา   และอัตราการขึ้นราคาของน้ํามันอยางตอเน่ือง 
ทําใหบริษัทเสียเปรียบคูแขงขัน ซ่ึงในการแขงขันในตลาดตางประเทศ เชน จีน เวียดนาม น้ันมี
โอกาสสูญเสียลูกคาตลอดเวลา ดังน้ันบริษัทจึงควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยาง
สมํ่าเสมอ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยพรอมกับการพัฒนาคุณภาพของสินคาและการสงมอบ
ตรงตอเวลา 
 

3. แนวทางการแกไขปญหา 
 

แนวทางที ่1 มุงเนนการผลิตสินคาที่มีคณุภาพสูงและจําหนายในตลาดเฉพาะกลุม 
 

กลยุทธที่ใชสําหรับแนวทางที่ 1 คือ กลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน กลยุทธน้ีใช
สําหรับบริษัทที่มีสวนแบงตลาดนอยและดําเนินธุรกิจในตลาดที่กําลังปรับตัวสูง และเพื่อขยาย
พ้ืนที่ตลาดใหมหรือปรับปรุงสินคาในปจจุบัน ประกอบไปดวย 

1. กลยุทธการเจาะตลาด บริษัทพยายามเพ่ิมยอดขายโดยการเจาะกลุมลูกคาองคกร
ระดับกลางคอนขางสูง เพ่ือใหบริษัทสามารถขายผลิตภัณฑในราคาที่สูงเหมาะสมกับคุณภาพได 
ซ่ึงสงผลใหบริษัทไดรับสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

2. กลยุทธการพัฒนาตลาด บริษัทจะตองเพ่ิมยอดขาย โดยแสวงหาตลาดใหมดวยการ
สงออกเพ่ิมมากขึ้น มุงเนนตลาดตางประเทศที่ยังไมเคยสงไปจําหนาย ซ่ึงการสงออกน้ัน
นอกจากจะทําใหยอดขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นแลวยังทําใหมีตลาดเพ่ิมมากขึ้นดวย และควรพัฒนา
ตลาดดวยการจัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑในแบบตางๆหลากหลาย 

3. กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนการเพ่ิมยอดขายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆที่
มีคุณภาพตามความตองการของลูกคามากที่สุด เชน รูปแบบที่หลากหลายของสินคา เปนตน
บริษัทเนนทางดานคุณภาพของสินคาเปนหลักและจัดจําหนายในตลาดที่แคบลงเนนเจาะไปท่ี
กลุมลูกคาที่มีความตองการคุณภาพจริงๆ 

 
วิธีการ 
1. ศึกษาสถานภาพการผลิตสินคาของบริษัทในเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงขัน เพ่ือจะได

ทราบขีดความสามารถในการแขงขัน 
2. สํารวจสภาวะและขีดความสามารถการผลิต (Benchmarking) ของสินคาของบริษัท 
3. ผลิตสินคาที่มีศักยภาพในการผลิตและการสงออก โดยจัดตั้งแผนกที่รับผิดชอบและ

ดําเนินการรวมกันกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และหนวยงานตางๆ ของรัฐบาล 
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4. คัดเลือกสินคาที่มีศักยภาพในการผลติเหนือคูแขง มุงตอบสนองตลาดสวนนอย แต 
ทํากําไรมากขึน้ 

5. มุงผลิตสินคาเนนดานคุณภาพเปนหลักแลวขายใหกับลูกคาระดับสูง 
6. การพัฒนาเทคโนโลยีการซ้ือขายใหมีความสะดวกสบายงายขึ้นและมีความทันสมัย

สอดคลองกับการใชชีวิตในปจจุบัน เชน Internet , E-commerce 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  
ยอดขายสินคาเพ่ิมขึ้น และมฐีานลูกคาทีส่ั่งซ้ือสินคาแนนอน  เปลี่ยนแปลงนอย 
 
งบประมาณ  
สําหรับการทาํวิจัยและพัฒนาตลาด E-commerce และพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ประมาณ 5 ลานบาท 
 
ขอดี  
1. บริษัทไดฐานลูกคาที่ซ้ือสินคาที่แนนอน 
2. ตนทุนการผลิตลดลง เพราะใชเครื่องจักรและวัตถุดิบที่มีอยูและผลิตสินคาคร้ังละมากๆ 
3. มีภาพลักษณที่ดีเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ 
4. สามารถผลิตสินคาตรงตามความตองการของลูกคา 
5. คูแขงขันนอยลง 
 
ขอเสีย  
1. ตองใชงบประมาณเพ่ิมขึ้นในการสํารวจทําวิจัยตลาดเพื่อหาความตองการของลูกคา 
2. การทําธุรกิจบน Internet จะไดเฉพาะลูกคาที่ใชคอมพิวเตอรเทาน้ัน 
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แนวทางที ่2 ตั้งศูนยจําหนายสินคาในประเทศและรวมลงทุนกับตางประเทศ 
 

กลยุทธที่ใชสําหรับแนวทางที่ 2 คือ กลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตัว กลยุทธน้ี
เหมาะสําหรับบริษัทที่ตองการควบคุมสินคาหรือวัตถุดิบ และบริษัทมีเงินทุนมากในสถานการณ
การแขงขันที่รุนแรง ประกอบไปดวย 

1. กลยุทธการรวมตัวไปขางหนา ปจจุบันบริษัทยังไมมีศูนยจําหนายสินคาเปนของ
ตนเอง ดังน้ันบริษัทควรจะมีการดําเนินการจัดตั้งศูนยจําหนายทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศทั้งนี้
เพ่ือเพ่ิมยอดขายและกําไรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคมุราคาสินคาไมใหแพงเกินไปได 

2. กลยุทธการรวมตัวไปขางหลัง สรางบริษัทใหมขึ้นมา ซ่ึงเปนโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบ
เพ่ือสงใหกับโรงงานผลิตและสวนหนึ่งเพ่ือจัดจําหนาย 
 

วิธีการ 
1. สรางเครือขายหรือพันธมิตรในตางประเทศ ติดตอธรุกิจแบบครบวงจร 
2. รวมลงทุนกับจีนในการผลิตวัตถุดิบ เพ่ือจําหนายใหกับอุตสาหกรรมพลาสติก 
3. จัดตั้งศูนยจําหนายสินคาในตางประเทศ 
4. ใชวิธีการสงเสริมการตลาดรูปแบบตางๆ เชน การจัดงานสินคา การออกรานพบปะ

ผูบริโภค ผูประกอบการควรรูความตองการของผูบริโภคในตลาดนั้นๆวาตองการสินคาประเภท
ไหน และทําวิจัยตลาด 

5. ใหความสําคัญกับการบริการหลังการขาย คุณภาพของสินคา ซ่ึงอยูภายใตกรอบ
ความตองการของลูกคาเปนหลัก 

6. ผลิตสินคาใหเปนที่ยอมรับและสรางภาพลักษณใหตราสินคาทั้งในตลาดใหมใน
ประเทศและตลาดทั่วโลก 

7. สงเสริมการทําธุรกิจ E-commerce และสรางระบบฐานขอมูลการตลาดเพื่อวิเคราะห 
คูแขงขัน 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  
ยอดขายสินคาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีลูกคาเพ่ิมขึ้นกระจายทั่วทุกภูมิภาค 
 
งบประมาณ 

  ในการหาตลาดใหมจะตองมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน จัดงานแสดงสินคาป
ละประมาณ 2-3 คร้ัง การสรางเครือขายหรือตัวแทนจัดจําหนายสินคาในเขตภูมิภาคตางๆ  
อยางนอย 1 ภูมิภาค ตอ 1 ศูนยตัวแทนจัดจําหนาย ศูนยละ 10 ลานบาท รวมทั้งหมด 4 ศูนย 
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ใชงบประมาณ 40 ลานบาท และสรางระบบการจําหนายสินคาผานทาง E-commerce ประมาณ 
5  ลานบาท  รวมทั้งสิ้น  45 ลานบาท 
 

ขอดี  
1. ขยายฐานลูกคากวางมากขึ้นและตลาดมากขึ้น 
2. สามารถตอบสนองความตองการของลูกคารวดเร็วทกุกลุมเปาหมายเพราะมีสินคา 

ความหลากหลายมากขึ้น 
3. ธุรกิจมีเครือขายมากขึ้นประกอบกับมีฐานของขอมูลการตลาดทีดี่จากการทําสํารวจ 

วิจัยตลาด 
 

ขอเสีย  
1. การวางแผนดานการตลาดไมดี ทําใหเกิดขอผิดพลาดทําใหยอดขายไมเปนไปตาม

เปาที่วางไว 
2. การออกแบบสินคาไมดี ทําใหตลาดไมยอมรับไดหรือขายสินคาไมไดเกิดตนทนุจม 
3. การขยายตลาดใหมใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและทําการตลาดในเชิงรุกมากขึ้น    

มีคาใชจายในการทําวิจัยตลาดสูง 
4. ใชเงินลงทนุสําหรับการจัดตั้งศูนยจัดจําหนายสินคาสูงมาก 
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แนวทางที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการผลิต การฝกอบรมความรู เพ่ิมทักษะ และ
ความสามารถใหกับพนักงาน 
 

กลยุทธที่ใชสําหรับแนวทางท่ี 3 คือ กลยุทธระดับหนาที่ ซ่ึงอยูในสวนของกลยุทธ
ดานปฏิบัติการ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่ตอเน่ืองกัน
ไปตั้งแต กระบวนการออกแบบ การผลิต การสงมอบ ตลอดจนการใหบริการ เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในดานตนทุนที่ลดลงในกิจการ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
คาใชจายตางๆในกิจการกระบวนการผลิต ตลอดจนการฝกอบรมความรู เพ่ิมทักษะ และ
ความสามารถใหกับพนักงานในกิจการ ประกอบไปดวย 

1. กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา เปนหนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรม
คนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม ที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิม
ซ่ึงมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเอง (Innovation strategy) และการลอกเลียนแบบ
จากองคกรอ่ืน (Imitation strategy) 

2. กลยุทธดานปฏิบัติการ เปนหนาที่ของฝายผลิตโดยดําเนินกิจกรรมควบคุม
กระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดานการควบคุมคาใชจาย และดานการจัดการกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงจะตองพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการและการวิเคราะหลักษณะของผลการ
ปฏิบัติ คือ การใชสมรรถนะของทรัพยากร การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ กระบวนการผลิตที่
เหมาะสม การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ ประสิทธิภาพดานตนทุน คุณภาพของการจัดการ 
ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต ความยืดหยุนในการใชทรัพยากร  

 
วิธีการ 
1. วางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบ โดยจะมีการตรวจสอบสินคาคงคลังหรือสต็อกสินคาอยาง

สมํ่าเสมอ และสั่งซ้ือวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือไมใหมีสินคาคงคลังมากเกินไป  
2. ประเมินสถานการณตางๆ ที่สงผลตอราคาวัตถุดิบ เพ่ือที่คาดการณราคาวัตถุดิบวา

จะมีแนวโนมเปนอยางไร และสามารถกักตุนวัตถุดิบในชวงเวลาที่เหมาะสมได 
3. จัดการดานฝกอบรมพนักงาน โดยการฝกอบรมพนักงานควรเชื่อมโยงกับการจัดการ

ดานบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะงานของกิจการ โดยใหการศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาทักษะของพนักงานใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

4. สรางจิตสํานึกทางดานคุณภาพ การลดคาใชจายตางๆในกิจการ และใหการบรกิาร 
ลูกคาที่ดี เพ่ือเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแขงขัน 

5. สงเสริมใหมีกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน กิจการจะเปดโอกาสให
พนักงานไดแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพตางๆ ไมวาจะเปน
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ประสิทธิภาพดานกระบวนการผลิต การลดคาใชจาย การพัฒนาบุคลากร การเพ่ิมคุณภาพของ
สินคา เปนตน 

6. การตรวจและการติดตามผลการดําเนินงานตางๆ วากิจกรรมหรือผลการดําเนินงาน
ตางๆที่นําไปปฏิบัติแลวสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ถาหากไมสําเร็จจะวิเคราะหหา
สาเหตุในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาตอไป ถาหากสําเร็จจะนําผลที่ไดไปปฏิบัติและพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองตอไป 

7. การเรียนรูจากกิจการอ่ืนๆ กิจการจะมีการเปรียบเทียบกับคูแขงวาเปนอยางไร 
เพ่ือที่จะสามารถนํามาวิเคราะหและเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแขงขันให
ดียิ่งขึ้น 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  
มีการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ  ผลิตสินคาที่มีปริมาณ  คุณภาพเพ่ิมขึ้น ลดตนทุน

ไดมากขึ้น  และผลิตไดรวดเร็ว  พนักงานมีทักษะสูง การลาออกต่ํา พนักงานอุทิศตนตามขอผูกพัน  
 

งบประมาณ 
  สําหรับการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ   และพัฒนาบุคลากรในบริษัท ฯ  ประมาณ      
5 ลานบาท 
 

ขอดี 
1. ชวยใหกิจการสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา และนํามาแกไขเพื่อปรับปรุง

กระบวนการตางๆของกิจการอยางตอเน่ือง 
2. ชวยในการลดตนทุน ของเสียในการดําเนินงานตางๆ ของกิจการ และนําทรัพยากร

ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มทักษะ ความสามารถในกับพนักงานในกิจการ 

กระตุนใหพนักงานมีความคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. เปนการสรางระบบการทาํงานแบบทีม (team work) 
5. เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในอนาคต 
 
ขอเสีย 
1. ใชระยะเวลาในการวางแผนระบบ 
2. ความพรอมของพนักงานในกิจการ 
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4. การตัดสนิใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

 
 การตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกตองวิเคราะหแตละแนวทางเลือกเพ่ือตัดสินใจเลือก 
แนวทางการแกไขปญหา บริษัทฯ จะทําการประเมินแนวทางเลือกโดยการใหผูบริหาร ผูจัดการ
ทั่วไป และพนักงานในบริษัทที่เก่ียวของเปนผูรวมลงคะแนนในแตละทางเลือก การที่บริษัทให
พนักงานที่เก่ียวของเปนผูประเมินแนวทางเลือกในการแกไขปญหาน้ัน เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นวา
พนักงานเปนผูที่ทํางานใกลชิดงาน  และเขาใจในระบบการทํางานมากที่สุด และเปนผูที่ทราบถึง
ปญหาท่ีแทจริงจากการทํางาน การที่ใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางเลือก
เพ่ือแกไขปญหาน้ันจะทําใหพนักงานสามารถเขาใจในระบบการทํางาน สามารถนําไปปฏิบัติ  
ไดจริง และเขาใจถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติจริงของแตละแนวทางเลือก และจะทําให    
การตัดสินใจเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด โดยอยูในดุลพินิจของผูบริหารดวย 
 ขั้นตอนการประเมินทางเลอืก 

1. ใหพนักงานที่เก่ียวของทําการประเมินแนวทางเลือก โดยใหอานรายละเอียดในแต 
ละแนวทาง และใหพนักงานเปนผูใหคะแนนในแตละแนวทางตามเกณฑที่กําหนดขางตน โดยมี 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ในแตละแนวทาง พนักงานที่รวมประเมินทั้งหมดมีจํานวน 5 คน ดังน้ี 

- พนักงานฝายบริหาร ระดับผูจัดการ จํานวน 1 คน 
- พนักงานฝายขายระดับผูควบคุม จํานวน 1 คน 
- พนักงานฝายขายระดับปฏิบัติการ จํานวน 2 คน 
- พนักงานฝายบัญช ี– การเงิน จํานวน 1 คน 
2. นําคะแนนที่ไดในแตละทางเลือกมาหาคาเฉลี่ย แลวนําไปใสตารางเพ่ือประเมิน 

ทางเลือก 
3. นําคะแนนในแตละแนวทางเลือกทุกๆ เกณฑมาหาคาเฉลี่ย  
4. ทําการประเมินแนวทางเลือก โดยผลทีไ่ดจะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารอีกคร้ัง  

 จากกลยุทธในการแกไขปญหาทั้ง  3  กลยุทธน้ัน  ไดนํามาหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
แตละทางเลือก  เพ่ือหากลยุทธที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันของ
บริษัทฯ  โดยไดพิจารณาถึงองคประกอบที่สําคัญ  6  ขอ  ไดแก   

1. ระยะเวลาทีใ่ชในการดําเนินกลยุทธ 
2. คาใชจายในการดําเนินกลยุทธ 
3. ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 
4. ศักยภาพทางดานการแขงขัน 
5. ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท 
6. การควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามกลยุทธ 
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โดยทั้ง  6 องคประกอบน้ีถือไดวาเปนสาระสําคัญที่ครอบคลุมตอการวางแผน และ
กําหนดแนวทางเลือกในแตละกลยุทธสําหรับการทํางานดานการประเมินราคาทรัพยสินใน
ชวงเวลาที่ทําการศึกษาในครั้งน้ี โดยมีปจจัยของการใหคะแนนถวงน้ําหนักดังน้ี 

 
ระดับคะแนน   ความหมาย 
       5                      เหมาะสมมากที่สุด 

                                     4                      เหมาะสมมาก 
                                     3                     เหมาะสมปานกลาง 
                                     2                    เหมาะสมนอย 

      1    เหมาะสมนอยที่สุด 
 

ตารางที ่ 21 แสดงการถวงน้ําหนักในแตละทางเลือก 
 

ปจจัย /  แนวทางแกไขปญหา แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 แนวทางท่ี 3

1. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกลยุทธ 3.2 2.5 4.4

2. คาใชจายในการดําเนินกลยุทธ 4.3 2.6 4.7

3. ประสทธิภาพในการทํางาของพนักงาน 4.5 3.4 5

4. ศักยภาพทงดานการแขงขัน 4.8 4.3 4.1

5. ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท 4.9 5 3.9

6. การควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามกลยุทธ 3.7 3.4 3.7

คะแนนรวม 25.4 21.2 25.8  
 
จากผลคะแนนถวงน้ําหนักแนวทางเลือกทั้ง 3 แนวทาง สรุปไดดังน้ี   
เน่ืองจากบริษัท T-PLASTIC จํากัด  เปนองคกรขนาดใหญ ในแตละแนวทางเลือก

สามารถพัฒนาสวนแบงการตลาดของบริษัทไดในระยะเวลาที่แตกตางกัน ผูศึกษาจึงตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการพัฒนาสวนแบงการตลาดในระยะสั้น (ชวงปแรก) บริษัท T-PLASTIC จํากัด  
ควรใชแนวทางเลือกที่ 3 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การฝกอบรมความรู เพ่ิมทักษะ และ
ความสามารถใหกับพนักงาน  ในการแกไขปญหาของบริษัทและเพื่อพัฒนาสวนแบงการตลาด
ของบริษัท T-PLASTIC จํากัดกอน โดยเลือกดําเนินกลยุทธตามแนวทางเลือกที่ 3 ในระยะสั้น
ในชวงปแรก เน่ืองจากแนวทางเลือกที่ 3 เปนการแกไขปญหาภายในกิจการซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ไดงาย  และเปนสิ่งที่สามารถดําเนินการแกไขไดอยางรวดเร็ว เพ่ือที่จะเปนการเพ่ิมประสิทธิใน
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การบริหารงานลดคาใชจายในการขายและบริหาร ลดของเสียในกระบวนการผลิต และคาใชจาย
ตางๆที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอกิจการ  ใชงบประมาณในการดําเนินกลยุทธไมสูงมาก  

ในระยะกลาง (ชวงปที่ 2-3) หลังจากกลยุทธที่ 3 สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
แลว ในระยะกลางบริษัทควรดําเนินการตามแนวทางเลือกที่ 1 คือ มุงเนนการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพสูงและจําหนายในตลาดเฉพาะกลุม เพ่ือขยายพ้ืนที่ตลาดใหมหรือปรับปรุงสินคาใน
ปจจุบัน ซ่ึงบริษัทตองการเพ่ิมยอดขาย โดยแสวงหาตลาดใหมดวยการสงออกเพ่ิมมากขึ้น 
มุงเนนตลาดตางประเทศที่ยังไมเคยสงไปจําหนาย ซ่ึงการสงออกน้ันนอกจากจะทําใหยอดขาย
ของบริษัทเพ่ิมขึ้นแลวยังทําใหมีตลาดเพ่ิมมากขึ้นดวย ซ่ึงมีการพัฒนาตลาดดวยการจัดกิจกรรม
แสดงผลิตภัณฑในแบบตางๆหลากหลาย  เปนการสรางภาพลักษณที่ดี  สามารถขายผลิตภัณฑ
ในราคาที่สูงเหมาะสมกับคุณภาพได  ซ่ึงสงผลใหบริษัทไดรับสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
ดังน้ันการมุงทําการตลาดเฉพาะนั้นตลาดแคบลง คาใชจายในการทําการตลาดก็นอยลง         
มีฐานลูกคาที่แนนอน  ลูกคาพอใจที่จะจาย  และมีกําลังซ้ือมาก ทําใหตั้งราคาสูงจากเดิมได  
เปนการเพ่ิมสวนของกําไรมากขึ้น เขาถึงความตองการของลูกคาและลูกคารูจักชื่อสินคา      
เปนผูนําดานคุณภาพของสินคา ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับสินคา ราคา   
สถานที่ตั้งโรงงานไดตลอดเวลา ตลาดเฉพาะกลุมอาจจะเปนลูกคากลุมเดิมที่สั่งซื้อสินคา     
จากบริษัทและไมเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาที่อ่ืน เพราะพอใจกับคุณภาพของสินคาและราคา  

ในระยะยาว (ชวงปที่4-5) หากกลยุทธที่ 1 สามารถบรรลุเปาหมายแลวในระยะยาว 
บริษัทควรดําเนินการตามแนวทางเลือกที่ 2 คือ การตั้งศูนยจําหนายสินคาในประเทศและรวม
ลงทุนกับตางประเทศ เพ่ือขยายฐานลูกคา เพ่ิมรายได และสวนแบงการตลาด สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคารวดเร็วทุกกลุมเปาหมาย เพราะมีสินคาความหลากหลาย
มากขึ้น แตเน่ืองจากบริษัทมีขอจํากัดดานเงินลงทุนจึงไมสามารถทําไดในระยะสั้น(ชวงปแรก) 
และบริษัทอยูระหวางการเจรจากับนักลงทุนจีน การมีตลาดเพ่ิมมากขึ้นนั้นดี  ถาเปนไปตามที่
คาดคิดไว แตในปจจุบันสภาวการณแขงขันของอุตสาหกรรมนั้นรุนแรงมาก ตองคํานึงถึงคูแขง
ขันจากทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการแขงขันกันที่ราคาต่ํา ตนทุนต่ํา บริการรวดเร็ว       
มีหลากหลายแบบใหเลือก  จึงทําใหแนวทางเลือกที่  2  ตองใชระยะเวลาคอนขางนานในการ
วางแผน เจรจาตอรองและดําเนินการ 

 
 

 
 



 
 
 

บทที่  4 
 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางการตลาด
ของถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Poly-ethylene: LDPE) กรณีศึกษาบริษัท T- PLASTIC จํากัด ตามวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
ภาวการณการแขงขันและหาสาเหตุของสวนแบงการตลาดของธุรกิจผลิตและจําหนาย
ถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density 
Polyethylene: LDPE) ที่มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2547-2549 เพ่ือทําการศึกษาถึงปจจัย
สภาพแวดลอมของธุรกิจผลิต  และจําหนายถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน     
ประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) และปจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบ
ตอบริษัท  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการวางกลยุทธ เพ่ือการพัฒนาสวนแบงการตลาดและ
พัฒนาบริษัท  โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา คือ ในระยะสั้น ทําใหทราบถึง
สาเหตุที่สวนแบงการตลาดผลิตภัณฑถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความ
หนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) ของ บริษัทมีแนวโนมลดลง ทราบถึงปญหา
จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบกับบริษัท และ สภาพการแขงขันของธุรกิจ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก   ในระยะกลาง สามารถกําหนดและวางกลยุทธในการ
แกไขปญหาของบริษัทได และเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและสรางขอไดเปรียบในการแขงขันใน
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก และในระยะยาว เพ่ือเปนขอมูลในการสรางแผนการ
ดําเนินงานใหบริษัทเพ่ิมการเติบโตอยางยั่งยืนทางธุรกิจ  และการเพ่ิมศักยภาพทางการทํางาน 
ใหสามารถรักษาสัดสวนทางการตลาดไวได 

ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาตามกรอบแนวทางกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยการการสัมภาษณผูบริหาร และผูจัดการทั่วไปของบริษัท T- PLASTIC จํากัด  และใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด 
เปนจํานวน 400 ชุด เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑพลาสติก  
ประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด และศึกษา 
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก่ียวของกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอกบริษัท  เชน  
สวนแบงการตลาด  สภาพการแขงขันของธุรกิจ จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ Web site     
ที่เก่ียวของ จากน้ันนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือสรางแนวทางในการแกไข
ปญหาในเชิงกลยุทธโดยใชแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ดังสรุปผลการศึกษา ดังนี ้
 

1. สรุปผลการศึกษา  
 
 1.1 ผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ  

จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท เพ่ือความอยูรอดและความไดเปรียบทางการคา 
ผูบริหารมีนโยบายมุงเนนการเปนผูผลิตและจําหนายสินคาในตลาดระดับสูง เน่ืองจากบริษัทมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ผลิตสินคาคุณภาพสูงอยูแลว และตองการลูกคาที่มีความแนนอน การ
แขงขันนอยเพราะเปนตลาดเฉพาะกลุม และที่สําคัญอยูภายใตขอจํากัดเร่ืองของงบประมาณ
ของบริษัทจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทประกอบกับ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและทฤษฎีตางๆ นั้นมีแนวทางการแกไขปญหา ดังน้ี มุงเนนการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพสูงและจําหนายในตลาดเฉพาะกลุม กลยุทธที่ใชในการแกไขปญหาเพ่ือ
ความสามารถในการแขงขันดานตางๆ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารบริษัท 

จากการตอบแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑพลาสติก
ประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด ทําใหทราบ
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง   พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป           
ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท ฯ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
พลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม เพ่ือใหสามารถนําผลการวิเคราะห
ขอมูลไปตอบวัตถุประสงคการศึกษาที่ตั้งไว สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอมูลทั่วไป - จํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 400 ตัวอยาง พบวาเพศหญิง        
มีจํานวนมากกวาเพศชาย ซึ่งชวงอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญเกินกวาคร่ึงหนึ่ง   อยูในชวง 
21 - 30 ป อาชีพของกลุมตัวอยางนั้น มีจํานวนเกินกวาคร่ึงหน่ึงเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิด 
ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายไดของกลุม
ตัวอยางสวนใหญอยูในชวง 10,001 - 20,000 บาท 

ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร 
และถุงบรรจุผลไม - กลุมตัวอยางนําผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร  และ
ถุงบรรจุผลไม  ไปใชประโยชนในการใชบรรจุอาหารเปนสวนใหญ  โดยเลือกขนาดที่ 6 x 8 
เซนติเมตร ซื้อไปใชประโยชนแตละครั้งจํานวนนอยกวา 100 ใบ สวนใหญซื้อที่ท็อปส ซุปเปอร
มารเก็ต 
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ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป ถุง
ถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม – ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจในเร่ืองของการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในรูปแบบ
แพ็คเก็ต และระยะเวลาในการใชงานนอยที่สุด ความพึงพอใจดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ความพึงพอใจดานสถานท่ีและชองทางการจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีความพึง
พอใจในเร่ืองของการจําหนายในรานขายของชําทั่วไปมากที่สุด และมีความพึงพอใจในเรื่องของ
การจําหนายในซุปเปอรมารเก็ตทั่วไปนอยที่สุด  ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด  
โดยรวมอยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในเรื่องของการแถมสินคามากที่สุด 
และมีความพึงพอใจในเรื่องของการลงโฆษณาในเอกสารโปรโมชั่นสินคาของซุปเปอรมารเก็ต
นอยที่สุด 

 
 1.2 ผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
 

ผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ทําใหทราบวาปจจัยที่ทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัท  
T- PLASTIC จํากัด ลดลงแบงเปน 2 ปจจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ปจจัยภายนอก ไดแก อัตราการเพ่ิมสูงขึ้นของราคาน้ํามัน  สภาพการแขงขันในธุรกิจ
ที่รุนแรง ประกอบกับศักยภาพของคูแขงเพิ่มสูงขึ้น  การรณรงคเรื่องการลดใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกมากขึ้น 

ปจจัยภายใน  ไดแก วัตถุดิบที่ใชในการผลิตบางสวนสั่งซื้อจากตางประเทศ ทําให
ตองเสียภาษีนําเขาวัตถุดิบที่สูง  ตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากโครงสรางภาษียังไมเอ้ืออํานวย
ตอการนําเขาวัตถุดิบหรือเคร่ืองจักร 
 
 1.3 ผลการกําหนดกลยุทธและการตัดสินใจเลือกกลยุทธ 
 หลังจากนั้นผูศึกษาไดนําผลการศึกษาที่ได ทําการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธอ่ืนที่ได
จากกระบวนการศึกษาเชิงกลยุทธ จากเครื่องมือ  TOWS Matrix เพ่ือคนหาแนวทางในการ   
กําหนดกลยุทธแลว สามารถกําหนดกลยุทธได 3 แนวทาง และตัดสินใจเลือกกลยุทธในการ
แกปญหาที่เหมาะสมที่สุด คือ  โดยในระยะสั้นชวงปแรก ใชกลยุทธระดับหนาที่ ซึ่งอยูในสวน
ของกลยุทธดานปฏิบัติการ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ที่ตอเนื่องกันไปตั้งแต 
กระบวนการออกแบบ การผลิต การสงมอบ ตลอดจนการใหบริการ เพ่ือสรางความไดเปรียบใน
ดานตนทุนที่ลดลงในกิจการ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน คาใชจายตางๆใน
กิจการกระบวนการผลิต ตลอดจนการฝกอบรมความรู เพ่ิมทักษะ และความสามารถใหกับ
พนักงานในกิจการ  ในระยะกลาง  ใชกลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน กลยุทธนี้ใชสําหรับบริษัท 
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ที่มีสวนแบงตลาดนอยและดําเนินธุรกิจในตลาดที่กําลังปรับตัวสูง และเพื่อขยายพ้ืนที่ตลาดใหม
หรือปรับปรุงสินคาในปจจุบัน  โดยการเจาะกลุมลูกคาองคกรระดับกลางคอนขางสูง  มีคุณภาพ
ตามความตองการของลูกคามากที่สุด พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  เพ่ือใหบริษัทสามารถขาย
ผลิตภัณฑในราคาที่สูงเหมาะสมกับคุณภาพได ซึ่งสงผลใหบริษัทไดรับสวนแบงทางการตลาด
เพ่ิมมากขึ้น  ในระยะยาว  ใชกลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตัว โดยการตั้งศูนยจําหนาย
สินคาในประเทศและรวมลงทุนกับตางประเทศ เพ่ือขยายฐานลูกคา เพิ่มรายได และสวนแบง
การตลาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคารวดเร็วทุกกลุมเปาหมาย เพราะมีสินคา
หลากหลายมากขึ้น แตเนื่องจากบริษัทมีขอจํากัดดานเงินลงทุนจึงไมสามารถทําไดในระยะสั้น
(ชวงปแรก) และบริษัทอยูระหวางการเจรจากับนักลงทุนจีน ซึ่งตองใชระยะเวลาคอนขางนานใน
การวางแผน เจรจาตอรองและดําเนินการ   
 

ตารางที ่ 22 ผลการตัดสินใจเลือกกลยุทธ 
 

  ระยะเวลาเร่ิมการดําเนินงาน กลยุทธ 

ระยะส้ัน การปรับปรุงกระบวนการผลติ การฝกอบรม
ความรู เพ่ิมทกัษะ และความสามารถใหกับ
พนักงาน 

 ระยะกลาง มุงเนนการผลิตสินคาที่มีคณุภาพสูงและจําหนาย
ในตลาดเฉพาะกลุม 

ระยะยาว ตั้งศูนยจําหนายสินคาในประเทศและรวมลงทุนกับ
ตางประเทศ 

 

   

2. ขอจํากัดของการศึกษา 
 

ขอมูลที่นํามาประกอบการศึกษา เชน ขอมูลที่แทจริงทางดานยอดการขายสินคาของ
บริษัท รายชื่อลูกคาในประเทศและตางประเทศของบริษัทและขอมูลของคูแขงขัน ไมสามารถ
นํามาประกอบกับการวิเคราะหได  เวลาที่ใชในการศึกษายังไมเหมาะสมกับเร่ืองที่ศึกษา เพราะ
เรื่องนี้ตองใชระยะเวลา  หรือ มีการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ขึ้นอยูกับสถานการณ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เปนหลักเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลการดําเนินการศึกษา
ไมสามารถนําไปใชไดกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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3. ขอเสนอแนะของการศึกษา 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมที่ศึกษาได แตคงไมสามารถใช
เปนคําตอบที่จะนําไปปฏิบัติในจากการศึกษาในครั้งน้ี สามารถนําไปใชเปนแนวทางประกอบกับ
การแกไขปญหา ในการดําเนินลักษณะเดียวกันได เพราะบริษัทแตละแหงยอมมีปจจัย
สภาพแวดลอมและเงื่อนไข ที่แตกตางกันออกไป ทั้งน้ีไดมีธุรกิจในอุตสาหกรรมและไมประสบ
ความสําเร็จ  สิ่งจําเปนก็คือการศึกษาและสรางระบบองคกรการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับ
นโยบายวัตถุประสงค กลยุทธของบริษัทและปจจัยแวดลอมตางๆของบริษัทตนเอง อยางไรก็
ตาม จากการศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในธุรกิจธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบใหกับอุตสาหกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน มีขอเสนอแนะเพื่อการ
นําไปใชประโยชน ดังนี้ 

1. เพ่ือสรางความไดเปรียบในตลาดตางประเทศใหกับผูประกอบการของไทย 
ผูประกอบการควรมีการปรับตัว ทั้งดานคุณภาพ การออกแบบ และการสรางความหลากหลาย
ของสินคา รวมทั้งการทําตลาดในเชิงรุกมากขึ้น 

2. การยายฐานการผลิตไปยังแหลงที่มีความไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิต หรือมี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เปนส่ิงที่ผูประกอบการไมควรจะมองขาม หากผูประกอบการมีความ
ตองการที่ จะรักษาตลาดสงออกในระดับลาง ซึ่งเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง 

3. ทางภาครัฐควรชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงในระดับอุตสาหกรรมกับ
ผูประกอบการ โดยอาจจะมีการวางนโยบายหรือแนวทางใหกับอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการ
รวมตัวกันสรางพันธมิตรธุรกิจ มีการรวมลงทุน หรือควบรวมกิจการ ซึ่งจะสามารถสรางความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการ การตลาดและการลงทุน ทําใหมีตนทุนรวมที่ลดลง มีความ
หลากหลายของสินคา อีกทั้งยังสามารถสรางความเชื่อถือใหกับผูซื้อไดในระดับหนึ่ง ทางดาน
ของภาครัฐบาลนั้นควรมีการเขามาชวยเหลือผูประกอบการโดยการพิจารณาปรับโครงสรางภาษี
นําเขาวัตถุดิบรวมทั้งเคร่ืองจักรและชิ้นสวนใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการลดขั้นตอน
ทางดานระเบียบการนําเขาและสงออกสินคาและการลดระยะเวลาในการคืนภาษีตางๆ ให
รวดเร็ว เพ่ือใหผูประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียน และลดภาระดอกเบี้ยที่แบกรับอยู นอกจากน้ี
ภาครัฐบาลยังควรพิจารณาอนุญาตใหมีการนําแรงงานตางชาติเขามาแกปญหาการขาดแคลน
แรงงาน แตในขณะเดียวกันตองไมกระทบตอการจางแรงงานในประเทศรวมทั้งไมกระทบตอ
ความม่ันคง ของประเทศ สําหรับการศึกษาตอไป สามารถนําผลการศึกษานี้เปนพื้นฐานและ
แนวทางเพ่ือศึกษาเร่ืองอ่ืนๆที่เก่ียวของหรือเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศหรือ
ตางประเทศตอไป 
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4. ขอเสนอแนะของการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมในปจจุบัน เก่ียวกับคูแขง สวนแบงการตลาดและ
ตําแหนงการตลาด สภาพเศรษฐกิจ และสภาพของอุตสาหกรรม 

2. ควรขยายการทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
พลาสติก ประเภทถุงซิป ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม ของบริษัท T- PLASTIC จํากัด ใน
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาสินคาและขยายกิจการใหเหมาะสมกับ
ทุกภูมิภาค 
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ภาคผนวก  ก 
 

ความเปนมาของพลาสติก  
 

พลาสติก  เปนวัสดุสังเคราะหที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของสังคมมนุษย
มากขึ้นเรื่อยๆ มีการนํามาใชงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในลักษณะของบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ
สิ่งของเคร่ืองใช และวัสดุกอสราง ทั้งน้ีเน่ืองจาก พลาสติก มีสมบัติพิเศษหลายประการ อาทิ 
สามารถขึ้นรูปไดงายแมวารูปทรงของผลิตภัณฑจะมีความซับซอน  สามารถผลิตไดปริมาณมาก
ในเวลาจํากัด น้ําหนักเบาเม่ือเทียบกับโลหะและเซรามิก แข็งแรงและเหนียว มีทั้งชนิดแข็งและ
ชนิดออนนุมยืดหยุนได ทนทานตอสารเคมี ไมเปนสนิม ไมผุกรอน มีทั้งชนิดที่โปรงใสแบบ
กระจกและชนิดขุนทึบ มีความสวยงาม ผิวเรียบมัน สามารถปรุงแตงคุณสมบัติไดงายดวยการ
เติมสารเติมแตง (Additives) เชน สารเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer) สารปรับปรุงคุณภาพ 
(Modifizer) สารเสริมมวล (Filler) สารคงสภาพ (Stabilizer) สารยับยั้งปฏิกิริยา (Inhibitor)  
สารหลอลื่น (Lubicant) และผงสี (Pigment) เปนตน 

พลาสติก สวนใหญสังเคราะหขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเลียม พลาสติกตัวแรกที่ถูก
สังเคราะหขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1868 คือ เซลลูลอยด ดวยแรงจูงใจใหมีการสังเคราะหพลาสติกเพ่ือ
ทดแทนงาชางสําหรับผลิตเปนลูกบิลเลียด แมเซลลูลอยดที่สังเคราะหขึ้นไดในขณะนั้นยังมีความ
เปราะ ไมสามารถนํามาใชแทนงาชางเพ่ือผลิตลูกบิลเลียดไดอยางสมบูรณ แตเซลลูลอยดนี้ได
ถูกนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนมากมาย และยังเปนจุดเร่ิมตนของการนําไปสูการสังเคราะห
พลาสติกชนิดอ่ืนๆ ขึ้นอีกจนถึงปจจุบัน 

พลาสติกสวนใหญเปนฉนวนทางไฟฟา แตมีชนิดพิเศษที่เปนตัวนําไฟฟาได ทําให 
พลาสติกเปนวัสดุแหงศตวรรษ สามารถใชทดแทนวัสดุอ่ืนไดมากมาย ทั้งเหล็กกลา เหล็กไร
สนิม  แกว  กระจก  เซรามิก  ไม  และยางธรรมชาติ และอวัยวะเทียมตางๆ ของมนุษย รวมทั้ง
อุปกรณทางการแพทยหลากหลายชนิด ตางก็ผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษทั้งส้ิน   

อยางไรก็ตามแมจะมีการใชงานพลาสติกในชีวิตประจําวันหลากหลายรูปแบบ แตการใช
งานในรูปแบบบรรจุภัณฑ (Plastic Packaging) โดยเฉพาะบรรจุภัณฑอาหาร จะมีสัดสวนการ
ใชงานสูงสุด ขณะที่มีอายุการใชงานส้ันที่สุด กลายเปนขยะทันทีหลังการใชงาน จึงเปนภาระใน
การจัดการขยะมูลฝอยอยางมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากพลาสติกเปนวัสดุที่ไมสามารถยอยสลายไดใน
ธรรมชาติ หากนําไปเผาทําลายอยางไมถูกวิธี จะกอใหเกิดมลพิษ รวมทั้งสารไดออกซิน ซึ่งเปน
อันตรายตอสุขภาพชุมชน จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการการใชงาน และการจัดการของเสียจาก
พลาสติกโดยเรงดวน 
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ประเภทของพลาสติก  
 

หากพิจารณา พลาสติก ตามโครงสรางและสมบัติทางความรอน (Structure and 
Thermal Properties) สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ พลาสติกเทอรโมเซ็ท 
(Thermosetting Plastic) และพลาสติกเทอรโมพลาส (Thermoplastic) 

 

• พลาสติกเทอรโมเซ็ท (Thermosetting Plastic) เปนพลาสติกที่มีโครงสราง 
ตาขาย เน่ืองจากมีการเชื่อมตอกันระหวางสายโซ (Cross-Linked Structure) แข็งตัวดวยความ
รอนแบบไมยอนกลับ สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑรูปทรงตางๆไดโดยทําใหแข็งตัวดวยความรอน
ในแมแบบ และเม่ือแข็งตัวแลวจะมีความคงรูปสูงมาก เน่ืองจากไมสามารถหลอมเหลวไดอีก 
หากเปรียบเทียบ ของใกลตัว พลาสติกเทอรโมเซ็ทจะมีสมบัติคลายไขตม กลาวคือ เม่ือแข็งตัว
ดวยความรอนแลว จะไมสามารถหลอมเพ่ือเปลี่ยนรูปทรงไดอีก จึงจัดเปนวัสดุประเภท  
“รีไซเคิลไมได” ตัวอยางพลาสติกในกลุมน้ี ไดแก อีพอกซี (Epoxy) เมลามีน (Melamin) ยูเรีย 
(Urea) ฟนอลิค (Phenolic) โพลิเอสเทอรไมอ่ิมตัว (Unsaturated Polyester) เปนตน 
 

• พลาสติกเทอรโมพลาสหรือเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) เปน 
พลาสติกที่มีโครงสรางเปนสายโซ (Linear/Branched Chain Structure) หลอมตัวดวยความรอน 
และกลับแข็งตัวเม่ืออุณหภูมิลดต่ําลง หากเปรียบเทียบของใกลตัว เทอรโมพลาสติกจะมีสมบัติ
คลายนํ้าแข็งหรือเทียนไข ซึ่งหลอมตัวดวยความรอนแบบยอนกลับได จึงจัดเปนวัสดุประเภท  
“รีไซเคิลได” ประกอบกับผลิตไดงายในปริมาณมาก และราคาถูก จึงเปนพลาสติกที่มีการใช
งานแพรหลาย (มีสัดสวนการใชงานมากกวา 60% ของปริมาณการใชพลาสติกทั้งหมด) 
ตัวอยางพลาสติกในกลุมน้ี ไดแก โพลิเอทธิลีน ทั้งชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) และชนิด
ความหนาแนนสูง (HDPE) โพลิโพรพิลีน (PP) โพลิสไตรีน (PS) โพลิไวนิลคลอไรด (PVC) และ
โพลิเอทธิลีนเทเลพทาเลท (PET) เปนตน 

 
สําหรับการผลิตวัตถุดิบพลาสติกน้ัน หากเปนเทอรโมพลาสติก นิยมผลิตออกมาในรูป

ของเม็ดพลาสติก (Plastic Pellet) ขณะที่เทอรโมเซ็ท นิยมผลิตออกมาในรูปของผงหรือ
ของเหลวซึ่งพรอมที่จะขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑรูปทรงตางๆตามตองการโดยผานกระบวนการขึ้น
รูปแบบตางๆ อาทิ การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) การอัดขึ้นรูป (Compression Molding) 
การเปาขึ้นรูป (Blow Molding) การขึ้นรูปแบบอัดรีด (Extrusion) การขึ้นรูปแบบสุญญากาศ 
(Vacuum Forming) และการขึ้นรูปแบบหมุนหลอ (Rotation Molding) เปนตน 
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การขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก 
 
ผลิตภัณฑพลาสติกโดยทั่วไปนิยมขึ้นรูป 7 เทคนิค ดังตอไปน้ี 

• การอัดแบบหรืออัดข้ึนรูป (Compression Molding)   
เปนการอัดผงพลาสติก โดยใชความรอนและความดัน ทําใหพลาสติกไหลเขาไปใน

แมพิมพ  เม่ือเย็นจะไดพลาสติกรูปรางตามตองการ ดังรูป 
 

 
 

• เทคนิคเทอรโมฟอรม (Thermoforming) 
เปนการทําใหพลาสติกมีรูปรางตางๆตามแมพิมพ โดยทําใหแผนพลาสติกรอนและออน

ตัวจากน้ันทําใหมีรูปรางตามแมพิมพ โดยใชแรงดันลม หรือแรงดันสุญญากาศ เม่ือเย็นก็ได
พลาสติกรูปรางตามตองการ ดังรูป 

 

 
 

• การอัดรีด (Extrusion) 
เปนการนําเม็ดพลาสติกใสในเครื่องอัดรีด แลวถูกหลอมเหลวดวยความรอน และดัน 

ใหไหลผานหัว Die ลักษณะตางๆ โดยพลาสติกที่ไดมีรูปรางขึ้นกับชนิดของหัว Die ดังรูป 
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• การฉีดเขาแบบหรือฉีดข้ึนรูป (Injection Molding) 
เปนการทําใหเม็ดพลาสติกหลอมเหลวในกระบอก แลวฉีดเขาแมพิมพที่เย็น พลาสติก

จะแข็งตัวตามแมพิมพ ดังรูป 
 

 
 

• การเปาข้ึนรูป (Blow Molding) 
เปนการนําเม็ดพลาสติกไปอัดรีดกอน  แลวจึงเปาลมเขาไปเพื่อดันใหพลาสติกขยายตัว 

กระทบกับแมพิมพ พลาสติกจะเย็นตัวและมีรูปรางเหมือนแมพิมพ เหมาะสําหรับพลาสติกที่
กลวงและมีปากแคบ ดังรูป 
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• การเปาฟลม (Blown Film Process) 
เปนการเปาใหพลาสติกเปนฟลมบาง เพ่ือใชทําถุงพลาสติกใสของ โดยการหลอม

พลาสติกใหรอน แลวใชเคร่ืองอัดรีดดันพลาสติกผานวงแหวน จากน้ันจึงใชลมเปา ดังรูป 
 

 
 

• การปนหลอม (Melt Spinning) 
เปนการนําเม็ดพลาสติกมาหลอม แลวกดผานหัวฉีดใหออกมาเปนเสนๆ ซึ่งจะแข็งตัว

เม่ือสัมผัสอากาศ หรือนํ้าเย็น ดังรูป 
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การแยกชนิดของพลาสติก  
 
       พลาสติกแตละชนิดมีจุดหลอมเหลวและความหนาแนนตางกัน จึงมีการใชสัญลักษณ
เพ่ือชวยในการเลือกพลาสตกิชนิดตางๆ ซึ่งเราสามารถแยกชนิดของพลาสติกออกเปน 7 กลุม
ดังนี้ 
 พลาสติกกลุมที่ 1 คือ เพท (PETE) สัญลักษณคือ 1 เปนพลาสติกที่สวนใหญมีความ
ใส มองทะลุได มีความแข็งแรงทนทานและเหนียว ปองกันการผานของกาซไดดี มีจุด
หลอมเหลว 250-260 องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 1.38-1.39 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑ
ตางๆ เชน ขวดน้ําด่ืม ขวดน้ําปลา ขวดน้ํามันพืช เปนตน 
 

 
 

 พลาสติกกลุมที่ 2 คือ HDPE สัญลักษณคือ 2 เปนพลาสติกที่มีความหนาแนนสูง 
คอนขางน่ิม มีความเหนียวไมแตกงาย มีจุดหลอมเหลว 130 องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 
0.95-0.92 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑทําความสะอาด เชน แชมพู ถุงรอนชนิดขุน ขวดนม  
เปนตน 
 

 
 

 พลาสติกกลุมที่ 3 คือ พีวีซี (PVC) สัญลักษณคือ 3 เปนพลาสติกที่มีลักษณะทั้งแข็ง
และน่ิม สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑไดหลายรูปแบบ มีสีสันสวยงาม มีจุดหลอมเหลว 75-90 
องศาเซลเซียส เปนพลาสติกที่นิยมใชมาก เชน ทอพีวีซี สายยาง แผนฟลมหออาหาร เปนตน 
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 พลาสติกกลุมที่ 4 คือ LDPE สัญลักษณคือ 4 เปนพลาสติกที่มีความหนาแนนต่ํา มี
ความน่ิมกวา HDPE มีความเหนียว ยืดตัวไดในระดับหน่ึง สวนใหญใสมองเห็นได จุด
หลอมเหลว 110 องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 0.92-0.94 นิยมนํามาใชทําแผนฟลม หอ
อาหารและหอของ 
 

 
 

 พลาสติกกลุมที่ 5 คือ pp สัญลักษณคือ 5 เปนพลาสติกที่สวนใหญมีความหนาแนน
คอนขางต่ํา มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนตอความรอน และสารเคมี มีจุดหลอมเหลว 160-
170 องศาเซลเซียส ความหนาแนน 0.90-0.91 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑสําหรับอาหารใน
ครัวเรือน เชน ถุงรอนชนิดใส จาม ชาม อุปกรณไฟฟาบางชนิด 
 

 
 

พลาสติกกลุมที่ 6 คือ PS สัญลักษณคือ 6 เปนพลาสติกที่มีความใส แข็งแตเปราะแตก
งาย สามารถทําเปนโฟมได มีจุดหลอมเหลว 70-115 องศาเซลเซียส ความหนาแนน 0.90-
0.91 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑ เชน กลองไอศกรีม กลองโฟม ฯลฯ 
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พลาสติกกลุมที่ 7 คือ อ่ืนๆ เปนพลาสติกที่นอกเหนือจากพลาสติกทั้ง 6 กลุม พบ
มากมายหลากหลายรูปแบบ 
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ภาคผนวก  ข 

 
แบบสัมภาษณ 

 
การศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง  การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

ทางการตลาดของถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนประเภทความหนาแนนต่ํา 
(Low Density Polyethylene: LDPE) กรณีศึกษาบริษัท T- PLASTIC จํากัด 
 
คําชี้แจง  

ผูศึกษาเปนนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสัมภาษณนี้  ซึ่งเปน
การศึกษาเพ่ือประกอบวิชาการศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือ                
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิ    
เอธิลีน  ประเภทความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene: LDPE) กรณีศึกษาบริษัท         
T-PLASTIC จํากัด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ มีดังนี้ 

1. ความเปนมาขององคกร 
2. รูปแบบของกิจการและลกัษณะของการประกอบการเปนอยางไร 
3. ปจจัยในการเลือกลงทุน ไดแกปจจัยใดบาง 
4. แหลงที่มาของเงินทุน 
5. กลุมลูกคาเปาหมายคือกลุมใด 
6. แนวทางในการวางกลยุทธขององคกร 
7. กลยุทธในการวางแผนการตลาด 
8. ขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 
9. จํานวนของคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
10. ลักษณะของคูแขงขัน และคูคา 
11. ขอไดเปรียบ / เสียเปรยีบระหวางองคกรกับคูแขงขัน 
12. ขอดีที่ทําใหองคกรโดดเดนจากธุรกิจ 
13. เคยใชแนวทางที่เปนจุดเดนของคูแขงมาเปนตนแบบขององคกรหรือไมอยางไร 
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14. ผลประกอบการตั้งแตเริ่มกิจการจนถึงปจจุบันเปนอยางไร มีแนวโนมอยางไรใน
อนาคต 

15. สินคาและบริการประเภทใดที่สรางผลตอบแทนไดสงูสุด และต่ําสุด 
16. ปญหาที่พบในการประกอบกิจการ และแนวทางในการแกไข (ระยะสั้น และระยะ

ยาว) 
17. พฤติกรรมการใชสินคาและบริการของกลุมลูกคา  
18. ขอจํากัดในการใหบริการแกลูกคาและแนวทางแกไข 
19. เม่ือลูกคาเกิดปญหามีวธิีการแกไขปญหาอยางไรใหแกลูก 
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ภาคผนวก  ค 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  
ถุงถนอมอาหาร และถุงบรรจุผลไม  ของบริษัททานตะวันอุตสาหกรรมจํากัด (มหาชน) 

 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ของบริษัททานตะวัน
อุตสาหกรรมจํากัด (มหาชน) ซึ่งจะนําขอมูลไปวิเคราะห เพ่ือประกอบการศึกษาคนควา      
ดวยตนเอง  เปนสวนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

 
คําถามมีทั้งหมด  3  สวน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป   

ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป 

   ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  √  ในชอง  (    )  หนาคําตอบที่ตรงกับสถานภาพของทาน  
 
1. เพศ       
 (     ) ชาย   (     ) หญิง 
       
2. อายุ       
 (     ) ต่ํากวา  20  ป  (     ) 21-30  ป 
 (     ) 31-40  ป   (     ) 41-50  ป 
 (     ) 50  ปขึ้นไป     
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3. ระดับการศกึษา 
 (     ) ต่ํากวาปริญญาตร ี  (     ) ปริญญาตรี 
 (     ) ปริญญาโท   (     ) สูงกวาปริญญาโท 
       
4. อาชีพ       
 (     ) รับราชการ   (     ) ประกอบธุรกิจสวนตวั 
 (     ) รัฐวิสาหกิจ   (     ) พนักงานบริษทัเอกชน 
 (     ) แมบาน    (     ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
       
5. รายได       
 (     ) ต่ํากวา 10,000  บาท  (     ) 10,001-20,000  บาท 
 (     ) 20,001-30,000  บาท  (     ) 30,001-40,000  บาท 
 (     ) 40,001-50,000  บาท  (     ) 50,000  บาทขึ้นไป 
       

  
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  ถุงถนอม

อาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  √  ในชอง  (     )  หนาคําตอบที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 
1. ทานซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถงุซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม เพ่ือนําไปใช
ประโยชนอยางไร  (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 
 (     ) บรรจุอาหาร   (     ) บรรจุผัก-ผลไม 
 (     ) บรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิคส  (     ) บรรจุเคร่ืองประดับ 
 (     ) บรรจุเอกสาร  (     ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
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2. ทานมักจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซปิ  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  
ขนาดใด(เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
        
 (     ) 6x8  นิ้ว   (     ) 15x18  นิ้ว 
 (     ) 7x10  นิ้ว   (     ) 16x15  นิ้ว 
 (     ) 8x12  นิ้ว   (     ) 16x17  นิ้ว 
 (     ) 10x14  นิ้ว   (     ) 17x24  นิ้ว 
 (     ) 12x17  นิ้ว   (     ) 22x25  นิ้ว 
 (     ) 14x20  นิ้ว   (     ) 24x34  นิ้ว 
       
3. ทานซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถงุซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  จํานวนครั้งละ
เทาไร 
 
 (     ) นอยกวา 100  ใบ  (     ) 100-300  ใบ 
 (     ) 300-600  ใบ  (     ) มากกวา 600  ใบ 
       
4.  ทานซ้ือผลิตภัณฑพลาสติกประเภทถุงซิป  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ที่ใด  
 
 (     ) ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต  (     ) บิ๊กซี 
 (     ) โฮมเฟรชมารท  (     ) เทสโก โลตัส 
 (     ) แม็คโคร   (     ) คารฟูร 
 (     ) ตั้งฮ่ัวเส็ง   (     ) รานคาขายของชํา 
 (     ) อาคารซันทาวเวอรส  (     ) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
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สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑพลาสตกิประเภทถุงซิป  ถุงถนอม
อาหาร  และถุงบรรจุผลไม  ของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง ทานใหความสําคัญกับปจจัยในการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑพลาสติก
ประเภทถุงซปิ  ถุงถนอมอาหาร  และถุงบรรจุผลไม   มากหรือนองเพียงใด  
แบงเปนระดับความสําคัญดังนี้ 

 
ใหคะแนนระดับที่ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความพอพึงพอใจมากที่สุด 
ใหคะแนนระดับที่ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความพอพึงพอใจมาก 
ใหคะแนนระดับที่ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความพอพึงพอใจปานกลาง 
ใหคะแนนระดับที่ 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความพอพึงพอใจนอย 
ใหคะแนนระดับที่ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความพอพึงพอใจนอยที่สุด 
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ลําดับความสําคัญ   
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

    ปจจัย 5 4 3 2 1

1. ดานผลิตภัณฑ

ระดับความพึงพอใจ

4. ดานการสงเสริมการตลาด

3.1 จําหนายในซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป

3. ดานชองทางการจําหนายและสถานที่

3.2 จําหนายในรานขายของชําทั่วไป

1.2 มีรูปแบบและลวดลายสวยงาม

1.1 มีขนาดใหเลอืกหลากหลาย

1.10 คุณสมบัติหลากหลาย

1.9 ประสิทธิภาพในการใชงาน

1.8 ตรามาตรฐานการรับรองสินคา

1.7 ความสะอาดและปลอดภัยในการใชงาน

1.6 ความขุน-ใสของเนื้อพลาสติก

1.5 ความหนา-บางของเนื้อพลาสติก

1.4 ความเหนียวของเน้ือพลาสติก

1.12 การเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

1.11 ระยะเวลาในการใชงาน

1.3 มีรูปแบบแพ็คเก็จสวยงาม

2. ดานราคา

2.1 ราคาสินคาตอแพ็ค

4.4 การลงโฆษณาในเอกสารโปรโมช่ันสินคาของซุปเปอรมารเก็ต

4.3 การติดโปสเตอรโฆษณาดานหนาซุปเปอรมารเก็ต

4.2 การแจกสินคาตัวอยาง

4.1 การแถมสินคา

 
ขอเสนอแนะในผลิตภัณฑ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 



 
 
 

ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาวเทพรัตน  ฤทธิ์สุข  เกิดเม่ือวันที่  2 เมษายน พ.ศ.2526 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ คณะคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เม่ือปการศึกษา 2547 และศึกษาตอในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2549 
 ปจจุบันเขาทํางานที่  บริษัท  ซันทาวเวอรส  จํากัด  ตําแหนง  Coordinator Sale Plaza 
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