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บทคดัยอ่  
 

 อุตสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรอืไทย มกีารแขง่ขนัสงูขึน้ หจก. ไทยพฒันสมุทร ซึง่เป็น
ธุรกจิบรกิารอู่ซ่อมเรอืประมง จงึจาํเป็นตอ้งมกีารปรบักลยุทธใ์หม่ๆ  เพื่อรองรบักบัการแขง่ขนัที่
รุนแรง รวมทัง้ปรบัโครงสรา้งและการดําเนินงานขององคก์รใหม่ เพื่อรองรบัความต้องการของ
ลูกคา้ และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั จงึไดท้ําการศกึษาเรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมของ
กลุ่มลูกค้าและกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบรกิารอู่ซ่อมเรอืประมงเพื่อความได้เปรยีบเชิงการ
แขง่ขนั” โดยมวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของลูกคา้ทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
บรกิารอู่ซ่อมเรอืประมง ศกึษาความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร งานบรกิารอู่ซ่อมเรอื หจก. ไทยพฒัน
สมทุร และเพือ่กาํหนดกลยทุธใ์นการแกไ้ขปญหาั  

เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 แบบ คือข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้รหิารระดบัสงูของกจิการ และขอ้ทุตยิภูม ิจากการคน้หาจากเอกสาร วารสาร งานวจิยั แผ่น
พบัซึง่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ขอ้มลูคู่แขง่ขนั โดยกระบวนการ
จดัการเชงิกลยุทธ์ เพื่อวเิคราะห์ปญหา และกําหนดกลยุทธ์เพื่อเสรมิสรา้งในการแข่งขนัและั

กําหนดกลยุทธใ์นระดบัองคก์ร เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ กลยุทธ์การตลาด
สาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Strategies for “Service(s)” 7P’s) การวเิคราะหป์จจยัทีม่ีั

อทิธพิลต่อการแขง่ขนั (Five Force Model) การวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
(SWOT Analysis) การจดัการเชงิกลยทุธโ์ดยใช ้TOWS Matrix 

ผลการศกึษาพบวา่ หจก. ไทยพฒันสมทุร มปีญหา เรือ่งของจาํนวนลกูคา้ทีล่ดลง ทาํให้ั

กจิการมแีนวโน้มของกําไรจากการดําเนินงานลดลง เน่ืองจากการบรกิารลากจูงเรอืขึน้มาซ่อม
บาํรงุ ถอืไดว้า่เป็นขัน้ตอนแรกในการสรา้งรายไดท้ัง้หมด เมื่อไมเ่กดิขัน้ตอนน้ี รายไดส้ว่นต่างๆ 



 

 

จ 

กจ็ะไมเ่กดิขึน้ดว้ย  จากโอกาสทางการแขง่ขนัและจุดแขง็ขององคก์ร ซึง่การศกึษาน้ีนําเสนอว่า
องคก์รควรใชก้ลยุทธก์ารขยายตวัแบบ Diversification Growth Strategy กลยุทธก์ารหากลุ่ม
ผูบ้รโิภคใหม ่เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ขององคก์รสว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบการเรอืประมง ซึง่มอีาํนาจ
การซื้อตํ่า ประกอบกบัมปีจจยัภายนอกทีส่ง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมเรอืประมงไทยมแีนวโน้มถดถอยั

เช่น ราคาน้ํามนัทีม่แีนวโน้มสงูขึน้สวนทางกบัราคาอาหารทะเล สง่ผลใหเ้รอืประมงหลายจงัหวั
ภายในประเทศไทยเริม่ทยอยจอดอยูก่บัฝง เน่ืองจากั ่ เกดิภาวะขาดทุน ทําใหอ้งคก์รไมส่ามารถ
แสวงหากําไรจากลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากตามความต้องการที่องค์กรตัง้เปาไว้ จงึควรที่จะหากลุ่ม้

ผู้บริโภคใหม่ ซึ่งเ ป็นผู้ประกอบการเรือชนิดอื่น ที่มีกําลังในการซื้อสูง โดยองค์กรมี
ความสามารถรองรบังานดว้ยศกัยภาพในการดาํเนินงานทีส่งู   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ห้างหุ้นสวนจาํกดั ไทยพฒันสมทุรและลกัษณะธรุกจ่ ิ  
 
1.1 ข้อมลูทัว่ไปและโครงสร้างองคก์ร 
 หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทยพฒันสมทุร เป็นธุรกจิอูซ่่อมเรอืประมง สามารถรองรบัเรอืประมง
ขนาดกลางและเรอืประมงขนาดเลก็ ทัง้เรอืประมงทีท่ําจากไมแ้ละเรอืประมงทีท่ําจากวสัดุโลหะ 
เชน่ เหลก็ ไฟเบอร ์

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไทยพฒันสมุทร จดัตัง้ขึ้นโดยคุณยู่ฮี้  แซ่ตึ้ง เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 
2548 ปจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรกึษา โดยใหบุ้ตรชายคอืคุณอศิรา  สกุลทองไพศาล เป็นั

ผูจ้ดัการ หจก. ไทยพฒันสมุทร เป็นกจิการที่ขยายสายงานมาจากกจิการอู่ต่อเรอืประมง เพื่อ
เพิม่ความสามารถในการบรหิารจดัการภายในใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็และมคีวามคล่องตวัมาก
ขึน้ 

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไทยพฒันสมุทร มพีนักงานภายในองคก์รทัง้สิน้ 23 คน แบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบตามประเภทของงาน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ 1 คน ฝายบญัชแีละการเงนิ ่ 4 คน 
ฝายชา่งซ่อมบาํรงุ ่ 8 คนและฝายแรงงาน ่ 10 คน โดยมโีครงสรา้งองคก์ร ดงัน้ี 
 

 
 
แผนภมิูภาพท่ี 1.1 ผงัองคก์ร หจก. ไทยพฒันสมทุร 
 
ท่ีมา: หจก. ไทยพฒันสมทุร, ธ.ค. 2550 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายชางซอมบาํรุง่ ่  ฝายแรงงาน 

แผนกชางเช่ือม่  

แผนกชางกลึง่  

แผนกชางเคร่ือง่  
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หน้าท่ีการทาํงานของแตละฝ่าย่  
1. ผูจ้ดัการ ทําหน้าที่ควบคุมดูแลกจิกรรมทุกกิจกรรมที่เกดิขึน้ภายในองค์กร และนอก

องค์กร รบัผดิชอบงานในระดบัองคก์รจนถงึงานในระดบัหน้าที่ของแต่ละฝายอย่าง่

ใกลช้ดิ 
2. ฝายบญัชแีละการเงนิ ทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลกจิกรรมภายในองค์กร เช่น ความ่

รบัผดิชอบงานบุคคล การจดัซื้อจดัจา้ง การทําบญัช ีการเงนิ รวมถงึการประเมนิราคา
คา่ซ่อมบาํรงุรายการแต่ละรายการของเรอืประมงแต่ละลาํ 

3. หวัหน้าฝายช่างซ่อมบํารุง ทํา่ หน้าที่ให้คําปรกึษา ออกแบบและวางระบบงานเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการซ่อมบํารุงแต่ละครัง้ จดัสรรหน้าที ่มอบหมายความรบัผดิชอบสู่ระดบั
หน้าที ่ตามความเหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคน เพื่อประสทิธภิาพในการสรรสรา้งงาน
ใหเ้กดิขึน้ 

4. หวัหน้าฝายแรงงาน ทําหน้าที่ในการคํานวณ ออกแบบงานเพื่่ อเตรียมความพร้อม
รวมทัง้ดาํเนินการลากจงูเรอืประมงจากในน้ํา ขึน้มาบนบกเพือ่ทาํการซ่อมบาํรงุ 
 
ในการดําเนินงานภายในองค์กรแต่ละกจิกรรมในแต่ละฝายจะมผีูช้่วยผูจ้ดัการคอยทํา่

หน้าที่ประสานงานเพื่อให้งานต่างๆ สามารถดําเนินกิจกรรมควบคู่ไปพร้อมกันได้ และลด
ชอ่งวา่งในการตดิต่อสือ่สาร รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั  

งานของห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยพัฒนสมุทร จะเป็นงานบริการด้านการซ่อมบํารุง
เรอืประมงทุกชนิด ทัง้เรอืประมงที่ทําจากไมแ้ละเรอืประมงที่ทําจากวสัดุโลหะ เช่น เหล็ก ไฟ
เบอร ์เป็นตน้ 

 
วธีการและขัน้ตอนการดาํเนนงานของกจการิ ิ ิ อซูอมเรือ่ ่ ประมง หจก. ไทยพฒัน

สมทุร 
1. คาํนวณขนาดเรอื เพือ่ออกแบบอุปกรณ์/เครือ่งมอื เพือ่ใชใ้นการลากจงูเรอืประมง 
2. บรกิารลากจงูเรอืประมงจากในน้ํา ขึน้มาบนบก เพือ่ทาํการซ่อมบาํรงุ 
3. ใหค้าํปรกึษา/สอบถาม เพือ่วางแผนงานในการซ่อมบาํรงุ 
4. จดัชา่งฝีมอื/พนกังาน ทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะทางในการซ่อมบาํรงุ 
5. ตดิตาม/ตรวจสอบ หลงัจากทีม่กีารซ่อมบาํรงุแลว้ 
6. บรกิารนําเรอืประมงกลบัลงน้ํา 
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ลกัษณะทัว่ไปของอตุสาหกรรมเรือประมง 
เน่ืองจากกิจการอู่ซ่อมเรือเป็นกิจการที่ต่อเน่ืองกับอาชีพประมง ดังนัน้การศึกษา

อุตสาหกรรมของเรือประมงไทย จึงเป็นสิ่งจําเป็น จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เรือประมง
ภายในประเทศไทยเป็นเรอืประมงที่มขีนาดเล็กและเรอืประมงขนาดกลาง การเทียบขนาด
เรอืประมงนัน้จะใชก้ารวดัมติ ิ(กวา้ง, ยาว) ของเรอืประมงเพื่อเทยีบเป็นหน่วยตนักรอส โดย
อายเุรอืประมงของประเทศไทยจะมอีายเุฉลีย่ที ่23 ปี 

การซ่อมบาํรงุเรอืประมงจะแบ่งเป็น (1) การซ่อมเบา ซึง่จะมรีะยะเวลาในการซ่อมบํารุง
ประมาณ 5-10 วนั โดยมคีา่ใชจ้า่ยทุกรายการในการซ่อมบํารุงประมาณ 5,000 – 350,000 บาท 
(2) การซ่อมหนัก ซึ่งจะมรีะยะเวลาในการซ่อมบํารุงประมาณ 15-45 วนั โดยมคี่าใช้จ่ายทุก
รายการในการซ่อมบํารุงประมาณ 350,000 – 1,200,000 บาท (ท่ีมา: สศอ. จุลสารสํานักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 

ซึง่ระยะเวลาและค่าใชจ้่ายในการซ่อมบํารุงแต่ละครัง้จะมากหรอืน้อย ขึน้อยู่กบัการใช้
งาน อายุเรอืประมง ขนาดของเรอืประมง วสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการซ่อมบํารุง รวมถงึคลื่นทะเล
และแรงลม เป็นตน้ ซึง่โดยปกตเิรอืประมงจาํเป็นตอ้งเขา้รบับรกิารซ่อมบาํรงุตวัเรอือยา่งชา้ทีสุ่ด
อยูท่ีร่ะยะเวลา 12 – 18 เดอืนต่อครัง้  
 
ลกูค้ากลมุเป้าหมาย่  

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไทยพฒันสมุทร เน้นใหบ้รกิารลูกคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการเรอืประมง
ในพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นกลุ่มลูกค้าหลกั และผู้ประกอบการเรอืประมงพื้นที่จงัหวดั
ข้างเคียง เช่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง เป็นต้น เป็นกลุ่มลูกค้ารอง 
เน่ืองจากการเข้ารับบริการของเรือประมงพื้นที่จ ังหวัดข้างเคียง มีข้อจํากดัอยู่มาก เช่น 
ระยะทางในการเดนิเรอื ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าขนส่งวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมบํารุง ค่าจา้ง
พนักงานเดนิเรอื ค่าจา้งเรอืลากจูงในกรณีที่ไม่ชํานาญทาง ทําใหไ้ม่สะดวกต่อผูป้ระกอบการ
เรอืประมงทีจ่ะนําเรอืประมงมาใชบ้รกิารซ่อมบาํรงุทีอู่ซ่่อมเรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทยพฒันสมทุร  
 
1.2 รปูแบบการให้บรการิ  
 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยพฒันสมุทร ดําเนินงานดา้นการซ่อมบํารุงเรอืประมงทัง้ประเภท
ไม้ และเรอืประมงประเภทเหล็ก ซึ่งถือว่าเป็นงานบรกิารหลกัของกิจการ ด้วยวธิีการลากจูง
เรือประมงจากน้ํา ขึน้มาบนบก โดยใชอุ้ปกรณ์/เครื่องจกัรและสลิง มีความสามารถรองรบั
เรอืประมงขนาดเลก็และเรอืประมงขนาดกลาง และเรอืชนิดต่างๆ โดยรายไดห้ลกัของกจิการมา
จาก 
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1. ค่าบรกิารลากจูงเรอื (ค่าคาน) เป็นการลากจูงเรอืจากในน้ํา ขึน้มาบนบก ซึง่ตอ้งใชค้วา
รบัผดิชอบเป็นอย่างสูง ดงันัน้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นการประเมนิราคาในลกัษณะ
เหมาจ่าย ซึง่ค่าบรกิารลากจูงเรอืมรีาคาประเมนิอยู่ทีป่ระมาณ 7,000 – 16,000 บาทต่อลํา 
โดยคดิคา่ใชจ้า่ยตามขนาดของเรอืประมงเป็นหลกั 

2. ค่าบรกิารเช่าสถานที่ (ค่านอนคาน) โดยการใหเ้ช่าพืน้ที่ในการซ่อมบํารุงสภาพเรอื โดยมี
อตัราคา่บรกิารที ่7% ของคา่บรกิารลากจงูเรอืต่อวนัต่อลาํ ทีต่อ้งคดิอตัราค่าบรกิารในสว่นน้ี
เป็นรายวนั เพราะว่าเรอืประมงมรีะยะในการซ่อมบํารุงของแต่ละลําไมเ่ท่ากนั ดงันัน้รายได้
ส่วนน้ีจะแปรผนัตามจํานวนวนัในการเช่าพืน้ทีซ่่อมบํารุง ในการคดิค่าบรกิารเช่าสถานที่
ของธุรกจิอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืแต่ละอูจ่ะมอีตัราค่าบรกิารไมเ่ท่ากนั เช่น 10% ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
การบรหิารจดัการของอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืนัน้ๆ 

3. ค่าบรกิารซ่อมบํารุง เป็นรายไดท้ี่เกดิขึน้จรงิในกรณีที่มอุีปกรณ์หรอืชิ้นส่วนชํารุด/สกึหรอ 
หา้งหุน้ส่วนจํากดั ไทยพฒันสมุทร มคีวามสามารถในการใหบ้รกิารซ่อมบํารุง ซึ่งแบ่งเป็น
หมวดหมูด่งัน้ี 
3.1. หมวดงานกลึง เชน่ 

ก. เพลาเรอื 
ข. กระบอกเพลา 
ค. บทู 
ง. อุปกรณ์กวา้นแบบต่างๆ 

เป็นตน้ 
3.2. หมวดงานเช่ือม เชน่ 

จ. หางเสอืเรอื 
ฉ. กระดกูงเูรอื 
ช. กราบเรอื 
ซ. ทอ่ไอเสยี 

เป็นตน้ 
3.3. หมวดงานเครื่องยนต ์

ฌ. ตดิตัง้เครือ่งยนตเ์รอื  
ญ. ตดิตัง้ระบบน้ําเวยีน 

เป็นตน้ 
3.4. หมวดงานใบจกัรเรือ 

ฎ. ตกแต่งใบจกัร 
ฏ. ตรวจเชค็รอบ 
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ฐ. ถ่วงศนูย/์ชัง่น้ําหนกัใบจกัร 
ฑ. วดัรอ่งน้ํา 

เป็นตน้ 
3.5. หมวดงานทัว่ไป  

ฒ. ออกแบบ ตดิตัง้ ซ่อมบาํรงุ เครือ่งชว่ยทุนแรง/เครือ่งมอือาํนวยความสะดวกต่างๆ 
ตามความเหมาะสมในการใชง้านของเรอืประมงแต่ละลาํ 
เป็นตน้ 

 
การประเมนิค่าบรกิารแต่ละรายการของแต่ละลําเรอื จงึมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบั

ความยาก – ง่ายในการใหบ้รกิาร ขนาดของงาน ระยะเวลาในการซ่อมชิ้นงาน การออกแบบ 
รวมถึงเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการซ่อมบํารุง เป็นต้น ดงันัน้รายได้ที่เกิดจากการ
บรกิารซ่อมบาํรงุจงึเป็นรายไดท้ีไ่มแ่น่นอนและไมส่ามารถคาดการณ์ไวล้่วงหน้าได ้

 
1.3 ความสามารถในการแขงขนัและสภาพทัว่ไปของตลาด่  
 ผูป้ระกอบการเรอืประมง จากรายงานผลเบือ้งตน้การสาํมะโนประมงทะเล ปี 2538 
พบว่า การทาํอาชพีประมงทะเลทัง้หมดมจีาํนวนการทาํประมงทีใ่ชเ้รอืประมง รอ้ยละ 93.7 จาก
จาํนวนเรอืประมงทัง้สิน้ 54,715 ลํา โดยในจาํนวนน้ี ประกอบดว้ยเรอืประมงทีใ่ชเ้ครื่องยนตใ์น
เรอืรอ้ยละ 94.3  

ขนาดของเรอืประมงไทยมคีวามยาวตัง้แต่ 3 - 43 เมตร โดยเรอืประมงขนาดใหญ่ทีสุ่ด
เป็นเรอืประเภทอวนลาก 

 
ตารางท่ี 1.1 จาํนวนเรอืประมงภายในประเทศไทย ปี 2550 
 

ปี จาํนวนเรือประมง (ลาํ) 

2547 34,715 

2548 55,981 

2549 62,916 

2550 64,879 
 

ท่ีมา: สาํนกังานวจิยัและพฒันาประมงทะเล, 2549. 
 



 

 

6 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมเีรอืประมงทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสํานักงานประมงจงัหวดัทัว่ประเทศ
ไทยทัง้สิน้ 64,879 ลาํ ทุกประเภท 

โดยแบ่งจํานวนเรอืประมงทีม่กีารขึน้ทะเบยีนกบัสาํนกังานประมงจงัหวดั จงัหวดัต่างๆ 
ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 1.2 จาํนวนเรอืประมงจาํแนกเป็นรายจงัหวดั 
 

จงัหวดั จาํนวนเรือ (ลาํ) 

กระบี ่ 3,229 

กรงุเทพมหานคร 9 

จนัทบุร ี 2,138 

ฉะเชงิเทรา 557 

ชลบุร ี 2,328 

ชุมพร 3,379 

ตรงั 4,125 

ตราด 4,170 

นครศรธีรรมราช 4,630 

นราธวิาส 877 

ประจวบศรีขีนัธ ์ 2,608 

ปตตานีั  4,014 

พงังา 5,758 

พทัลุง 2,289 

เพชรบุร ี 1,671 

ภเูกต็ 2,034 

ระนอง 3,211 

ระยอง 1,671 

สงขลา 5,104 

สตูล 3,827 

สมทุรปราการ 1,620 
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จงัหวดั จาํนวนเรือ (ลาํ) 

สมทุรสงคราม 1,055 

สมทุรสาคร 935 

สรุาษฏรธ์านี 3,640 

รวม 64,879 
 
ท่ีมา: สาํนกังานวจิยัและพฒันาประมงทะเล, 2549. 
 

โดยในเขตพื้นที่สมุทรปราการมจีํานวนเรอืประมงที่ขึน้ทะเบยีนทัง้สิน้ 1,620 ลํา โดย
แบ่งตามขนาดความยาวของเรอืประมง(เมตร) ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1.3 จาํแนกเรอืประมงภายในจงัหวดัสมทุรปราการตามขนาดความยาว   
 

รายชื่อจงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบุร ี สมทุรปราการ สมทุรสาคร 

น้อยกวา่ 10 เมตร 227 1,464 305 182 

10 เมตร - 11 เมตร 93 389 165 165 

12 เมตร - 13 เมตร 115 197 142 89 

14 เมตร - 17 เมตร 104 157 165 171 

มากกวา่ 18 เมตร 18 120 843 327 

รวม(ลาํ) 557 2,327 1,620 934 
 
ท่ีมา: สารสนเทศฐานขอ้มลู ณ กนัยายน 2549. 

 
กจิการอูซ่่อมเรอื/กจิการอูต่่อและซ่อมเรอื ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการมจีาํนวนทัง้หมด 

9 อู ่ดงัน้ี  
1. หา้งหุน้สว่นจาํกดั อูเ่รอืธนบุร ี 
2. บรษิทั อดิสัไทย มารนี จาํกดั  
3. บรษิทั อมรมารนี จาํกดั 
4. บรษิทั มารซ์นั จาํกดั 
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5. บรษิทั ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดอ็คยารด์ จาํกดั 
6. บรษิทั ช. อุดมศกัดิ ์จาํกดั 
7. บรษิทั ซเีครสท ์1993 จาํกดั 
8. หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทยพฒันสมทุร  
9. อูเ่รอืสวุทิยก์ารประมง 

 
สภาพการแขงขนัของกจการอซูอมเรือประมง่ ่ ่ิ  

กจิการอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นกจิการอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื
ขนาดเลก็ ตัง้อยูร่มิน้ําและชายฝง ซึง่เป็นเสน้ทางในการสญัจรของเรอืหรอืเสน้ทางในการประกอั ่

อาชพีประมงพืน้บา้นเป็นหลกั 
กจิการอู่ซ่อมเรอืประมงเป็นกจิการทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนสงู และใชเ้วลาในการก่อสรา้งนาน 

ทาํใหก้จิการมกีารคนืทุนชา้  
ทําเลทีต่ ัง้ถอืเป็นปจจยัสาํคญัของกจิการอู่ต่อเรอืและอู่ซ่อมเรอืประมง เน่ืองจากกจิการั

ดงักล่าวตอ้งมพีืน้ทีต่ดิชายฝง แมน้ํ่า ลาํคลอง ั ่ เป็นตน้ 
อุปกรณ์/เครื่องมอื รวมถงึเทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ชใ้นการดําเนินงานมรีาคาสูงและมรีะยะ

ในการซ่อมบาํรงุรกัษาถี ่
จากขอ้จํากดัดงักล่าวทําใหน้ักลงทุนรายย่อยไม่ใหค้วามสนใจ เน่ืองจากกจิการอู่ซ่อม

เรอืประมงต้องใชเ้งนิลงทุนสูง ซึ่งการเขา้มาของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นการระดมทุนใน
รูปของหา้งหุน้ส่วนจํากดัหรอืบรษิทัจํากดั เพื่อความสามารถในการบรหิารจดัการ รวมทัง้เพิม่
ศกัยภาพในการดาํเนินกจิการใหส้งูขึน้ 

ปจจุบนักจิการอูเ่รอืประมงแบ่งออกเป็น ั 3 จาํพวก ไดแ้ก่ 
1. กจิการอูต่่อเรอืประมง 
2. กจิการอูซ่่อมเรอืประมง 
3. กจิการอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืประมง 

สําหรบั หจก. ไทยพฒันสมุทร จดัเป็นกจิการอู่ซ่อมเรอืประมง ใหบ้รกิารงานดา้นการ
ซ่อมบาํรงุเรอืประมงเป็นหลกั 
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2. ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกดขึน้ภายในองคก์ริ  
 ปญหาขององคก์รทีพ่บ คอืยอดของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารมแีนวโน้มลดลง จากขอ้มลูของั

องคก์ร แสดงไดด้งั ตารางที ่1.4 และ แผนภมูภิาพที ่1.2 

1. จาํนวนเรือประมงท่ีเขา้รับบริการลดลง 
 
ตารางท่ี 1.4 จาํนวนเรอืประมงทีเ่ขา้รบับรกิารอูซ่่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมทุร 

 

ปี จาํนวนเรอืประมงเขา้รบับรกิาร (ลาํ) 

2547 327 

2548 309 

2549 272 

2550 (ม.ค.-ต.ค.) 218 
 
ท่ีมา: หจก. ไทยพฒันสมทุร, 2550. 
 

จํานวนเรอืประมงเข้ารบับรกิาร (ลํา)
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แผนภมิูภาพท่ี 1.2 แสดงจาํแนกจาํนวนเรอืประมงทีเ่ขา้รบับรกิารเป็นรายปี 
 

ท่ีมา: หจก. ไทยพฒันสมทุร, ต.ค. 2550. 
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2. กาํไรสทุธขิองกจิการลดลง 
 
ตารางท่ี 1.5 แสดงผลกาํไรสทุธขิองกจิการ หจก. ไทยพฒันสมทุร 
 

ปี รายรบั(บาท) รายจา่ย(บาท) กาํไรสทุธ(ิบาท) 

2547 7,571,685 5,678,764 1,892,921 

2548 7,154,895 5,366,172 1,788,723 

2549 6,298,160 4,723,620 1,574,540 

2550 (ม.ค.-ต.ค.) 5,047,790 - -  
 
ท่ีมา: หจก. ไทยพฒันสมทุร, ต.ค. 2550. 
 

จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้คณะผู้บริหารงานให้ความสนใจและให้ความสําคัญที่จะ
ปรบัเปลี่ยนและปรบัปรุงทศิทางการดําเนินงานของกจิการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผูป้ระกอบการเรอืประมงและมุง่หวงัทีจ่ะเพิม่จาํนวนลกูคา้ใหส้งูขึน้ 
 
3. ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกดขึน้กบัองคก์ริ  
 จากจํานวนลูกคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการเรอืประมง ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารลากจูงเรอืเพื่อซ่อม
บํารุงในระหว่างปี 2547 – 2550 ลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหอ้งคก์รประสบปญหาดา้นรายได้ั

อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการบรกิารลากจูงเรอืขึน้มาซ่อมบํารุง ถอืไดว้่าเป็นขัน้ตอนแรกในการ
สรา้งรายไดท้ัง้หมด เมือ่ไมเ่กดิขัน้ตอนน้ี รายไดส้ว่นต่างๆ กจ็ะไมเ่กดิขึน้ดว้ย   
 เน่ืองจากกจิการอูซ่่อมเรอืประมงมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็น คาใช้จายคงท่ี่ ่ สงู เชน่  

1. คา่จา้งพนกังานประจาํ  
2. คา่บาํรงุรกัษาเครือ่งมอื เครือ่งจกัรและวสัดุอุปกรณ์  
3. คา่ฝึกอบรมพนกังาน 
4. คา่สิง่อาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ คา่เชา่สถานที ่คา่น้ํา คา่ไฟ ไมส้าํหรบัทาํนัง้รา้น  

เป็นตน้ 
5. คา่สวสัดกิารสงัคมพนกังาน 

 เมือ่ยอดของลกูคา้ลดลง ทาํใหก้จิการมแีนวโน้มของกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง 
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4. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  
1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของลกูคา้ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารอูซ่่อมเรอืประมง 
2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร งานบรกิารอูซ่่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมทุร 
3. เพือ่กาํหนดกลยทุธใ์นการแกไ้ขปญหาั  
 

5. ประโยชน์ท่ีคาดวาจะได้รบั่  
ระยะสัน้ 

1. ทาํใหท้ราบถงึความตอ้งการของลกูคา้ 
2. ปรบัเปลีย่นทศิทางในการทาํงานขององคก์ร 

ระยะกลาง 
1. สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
2. สรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ 

ระยะยาว 
1. เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 
2. เพิม่จาํนวนลกูคา้ 
3. สรา้งความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ต่องานบรกิารขององคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บทท่ี 2 
แนวคดและิ ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาคน้ควา้เรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มลูกคา้และกําหนดกลยุทธ์ของ

ธุรกจิบรกิารอูซ่่อมเรอืประมงเพือ่ความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั” ผูศ้กึษาไดท้าํการศกึษาแนวคดิ
และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพือ่นํามาประกอบสนบัสนุนการศกึษาคน้ควา้และนําเสนอผลการศกึษาไป
ใชป้ระโยชน์ต่อไปดงัน้ี 
  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มลูกคา้และกําหนดกล
ยุทธ์ของธุรกิจบรกิารอู่ซ่อมเรอืประมงเพื่อความได้เปรยีบเชิงการแข่งขนั” ได้ทําการศึกษา
คน้ควา้แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญหาทีศ่กึั ษา โดยแบ่งเป็น 6 ประเดน็ดงัน้ี 

2.1. กลยุทธก์ารตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Strategies for “Service(s)” 
7P’s) 

2.2. การวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
2.3. การวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดออ่น โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
2.4. การจดัการเชงิกลยทุธโ์ดยใช ้TOWS Matrix 
2.5. ภาวะปจจุบนัของั อุตสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรอืไทย  
2.6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 กลยทุธก์ารตลาดสาํหรบัธรุกจบรการ ิ ิ (Marketing Strategies for “Service(s)” 7P’s) 
 กลยุทธก์ารตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร หมายถงึ กลุ่มเครื่องมอืทางการตลาดทีอ่งคก์ร
ธุรกิจนํามาใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจในตลาดเปาหมายที่้

กาํหนดไว ้มหีลกัเกณฑก์ารแบ่งเครือ่งมอืทางการตลาด ออกเป็น  7 ประเภท คอื 
1. ผลติภณัฑ ์(Product)  
2. ราคา (Price)  
3. ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นบุคลากร (People) 
6. กระบวนการ (Process) 
7. สภาพแวดลอ้ม (Physical Evidence)  
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ทัง้หมดน้ีนกัการตลาดเรยีกวา่ 7P’s มรีายละเอยีดตามแผนภมูภิาพที ่2.1 ดงัน้ี 
 

 
 
แผนภมูภาพิ ท่ี 2.1 เครือ่งมอืการตลาด 7P’s 
 
ท่ีมา: การบรหิารการตลาด ศาสตราจารยพ์ษิณุ จงสถติวฒันา, 2548 
 
 1. ผลตภณัฑ์ ิ (Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้พงึพอใจผลิตภณัฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนก็ได้ ผลติภณัฑ์จงึ
ประกอบดว้ยสนิคา้บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ 
(Utility) มคีุณคา่ (Value) ในสายของลกูคา้ จงึจะมผีลทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้
 ผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ทีนํ่าเสนอเพื่อตอบสนองความจําเป็นและความตอ้งการ
ของตลาด ในการวางแผนสว่นประสมการตลาดเริม่ตน้ดว้ยการกําหนดผลติภณัฑ ์โดยถอืเกณฑ์
วา่ลกูคา้จะพจิารณาสิง่ทีนํ่าเสนอ 3 ประการคอื 

1. รปูลกัษณะและคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์
2. สว่นประสมบรกิารและคุณภาพบรกิาร 
3. ความเหมาะสมของราคาโดยพจิารณาจากเกณฑค์ุณคา่ของผลติภณัฑน์ัน้ 

  

ราคา 
(PRICE) 

กระบวนการ 
(PROCESS) 

สภาพแวดลอ้ม 
(PHYSICAL 
EVIDENCE) 

บุคลากร 
(PEOPLE) 

การสง่เสรมิ
การตลาด 

(PROMOTION) 

การจดัจาํหน่าย 
(PLACE) 

ผลติภณัฑ ์
(PRODUCT) 

 

ผูบ้รโภคิ  
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 คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์5 ระดบั ในแต่ละระดบัจะสรา้งคุณค่าสาํหรบัลูกคา้ เรยีกว่า
เป็นลาํดบัขัน้ตอนของคุณคา่สาํหรบัลกูคา้ (Customer Value Hierarchy) 
 1. ผลติภณัฑ์หลกั (Core Product) หมายถึง ประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑ์ที่
ผูบ้รโิภคไดร้บัจากการซือ้สนิคา้โดยตรง 
 2. รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Tangible Product) หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพที่
ผูบ้รโิภคสามารถสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด ้ซึง่เป็นสว่นทีเ่สรมิผลติภณัฑใ์หท้าํหน้าทีส่มบรูณ์ขึน้หรอืเชญิ
ชวนใหใ้ชย้ิง่ขึน้ รปูลกัษณ์ผลติภณัฑม์ดีงัน้ี 
  2.1 คุณภาพ (Quality) มคีวามปลอดภยั ความคงทน ประสทิธภิาพสงู 
  2.2 รปูรา่งลกัษณะ (Feature) ขวดมลีกัษณะทรงกระบวก มฝีาปิดสนิท 
  2.3 รปูแบบ (Style) ทนัสมยั งา่ยต่อการบรโิภค และสะดวกในการพกพา 
  2.4 การบรรจุภณัฑ ์(Packing) เกบ็อยูใ่นขวดทีป่ลอดภยัและสะอาด รวมทัง้สะดวก
ในการนํามาบรโิภค สรา้งภาพลกัษณ์ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหด้ขีึน้ 
  2.5 ตราสนิคา้ (Brand) 
 3. ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั (Expected Product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบตัิและ
เงื่อนไขที่ผูซ้ื้อคาดหวงัว่าจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซื้อสนิคา้ การเสนอผลติภณัฑท์ี่
คาดหวงัจะคาํนึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
 4. ผลติภณัฑค์วบ (Expected Product) หมายถงึ กลุ่มของคุณสมบตัแิละเงือ่นไขทีผู่้
ซื้อคาดหวงัว่าจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซื้อสนิคา้ การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะ
คาํนึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
 5. ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์(Potential Product) หมายถงึคุณสมบตัิของ
ผลติภณัฑใ์หมท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาไปเพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 
  
 การกาํหนดกลยทุธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถงึปจจยัต่อไปน้ีั  
       1. ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์(Product Differentiation) และความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) พจิารณาองค์ประกอบ (คุณสมบตั)ิ ของ
ผลติภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุ
ภณัฑ ์ตราสนิคา้ ฯลฯ 
       2. การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัเพือ่แสดงตําแหน่งทีแ่ตกต่างและมคีุณคา่ในจติใจของลกูคา้เปาหมาย้  
      3. การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะ
ใหมแ่ละปรบัปรงุใหด้ขีึน้ ซึง่ตอ้งคาํนึงถงึความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดด้ยีิง่ขึน้ 
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 2. ราคา (Price) หมายถงึ คุณคา่ผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของ
ลูกค้า ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา ผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้า
คุณคา่สงูกวา่ราคา เขากจ็ะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ผูก้าํหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งคาํนึงถงึ 
  2.1 คุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการ
ยอมรบัของลกูคา้ในคุณคา่ของผลติภณัฑว์า่สงูกวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ 
  2.2 ตน้ทุนสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.3 การแขง่ขนั 
 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย  ่ ่ (Place) หมายถึง  โครงสร้างของช่องทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์และบรกิารจากองค์การไปยงั
ตลาดสถาบนัที่นําผลติภณัฑ์ออกสู่ตลาดเปาหมาย กค็อืสถาบนัทางการตลาด ส่วนกจิกรรมที่้

ช่วยในการกระจายสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ และการเก็บรกัษาสนิค้าคง
คลงั การจดัจาํหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 สว่นดงัน้ี 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑแ์ละหรอื
กรรมสทิธทิีผ่ลติภณัฑถ์ูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจงึประกอบดว้ย ์
ผูผ้ลติ, คนกลาง, ผูบ้รโิภค 
  การสนบัสนุนการกระจายตวัสนิคา้สูต่ลาด (Market Logistic) หมายถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค 

 
 4. การสงเสรมการตลาด ่ ิ (Promotion) เป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลูระหวา่ง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อการตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานทําการ
ขาย (Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยใชเ้ครื่องมอืในการติดต่อสื่อสารมหีลาย
ประการ ซึง่อาจเลอืกใชห้น่ึง หรอืหลายเครือ่งมอืจากเครือ่งมอืต่อไปน้ี 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองคก์าร 
หรอืผลติภณัฑ ์บรกิารหรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 
  4.2 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ขา่วสารและจงูใจ
ตลาดโดยใชบุ้คคล ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบั 
   4.2.1 กลยทุธก์ารขายโดยพนกังาน 
   4.2.2 การจดัการหน่วยงานขาย 
  4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่าวประชาสมัพนัธ์ซึ่ง
สามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใชห้รอืการซือ้ โดยลูกคา้ขัน้สุดทา้ยหรอืบุคคลอื่นในช่องทาง
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การสนบัสนุนการขายนิยมใชห้ลายรปูแบบ เช่น การจบัฉลากชงิโชค จบัชิน้สว่นชงิรางวลั คปูอง 
ลดราคา รวมถงึการจดัทํา แคตตาลอ็ก แผ่นพบั ใบปลวิ จดัทําปา้ ยโฆษณา กําหนดสญัลกัษณ์
รา้นคา้ และการจดัแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 
 4.4 การแพรข่า่วสาร (Publicity) การใหข้า่วเป็นการเสนอความคดิเกีย่วกบัสนิคา้หรอื
บรกิารทีไ่ม่ต้องมกีารจ่ายเงนิ ส่วนการประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ ความพยายามทีม่กีารวางแผน
โดยองค์การหน่ึง เพื่อสรา้งทศันคติที่มต่ีอองค์การให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้ข่าวเป็น
กจิกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธอ์งคป์ระกอบ 1P’s น้ีนักการตลาดจะกําหนดอตัราส่วนของ
แต่ละ P อย่างไรจงึจะเหมาะสมนัน้ คําตอบของแต่ละกจิกรรมแตกต่างกนัไปทีส่ําคญัขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการทีป่รากฏในตลาด 
 

5. บุคลากร (People) ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืทางออ้ม ในการจาํหน่ายสนิคา้หรอื
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ ปจจยัน้ีนับวนัยิง่สาํคญัั  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานประชาสมัพนัธ์
หรอืสาธติสนิคา้ พนกังานตอ้นรบั พนกังานบรกิารลูกคา้ ต่างๆ เพราะลําพงัแค่ม ีservice mind 
เพยีงอยา่งเดยีว ตอนน้ีอาจจะไมพ่อเสยีแลว้ดว้ยซํ้า 

 
6. กระบวนการ (Process) หรอื กลไกในการทํางานของกจิกรรมต่างๆ ทีท่าํใหเ้กดิ

การบรโิภคสนิคา้ นับตัง้แต่ การออกแบบพฒันา การทําวจิยั เรื่อยมาจนถงึ การจดัหาวตัถุดบิ 
การผลติหรอื ดาํเนินการ และการสง่มอบ สนิคา้หรอืบรกิารใหถ้งึมอืลูกคา้ในเวลาทีเ่หมาะสม ที่
ใชค้าํวา่เหมาะสม เพราะบางอยา่ง สง่มอบชา้ไป อนัน้ีไมด่แีน่ แต่บางครัง้ สง่มอบก่อนเวลา กไ็ม่
ดเีชน่กนั เพราะจะไปทาํใหเ้กดิความลาํบากใหก้บัลกูคา้เสยีอกีกม็ ี

 
7. สภาพแวดล้อม (Physical Evidence) เป็นเรื่องของสภาพแวดลอ้มในการสง่มอบ

สนิคา้ หรอื ใหบ้รกิาร รวมทัง้สื่อทีใ่ชใ้นการสื่อสารกบัทางลูกคา้ ต้องเอือ้ใหเ้กดิความสะดวก 
ความรวดเรว็ และความถูกตอ้ง 
 
2.2 การวเคราะห์ิ สภาพการแขงขนัในอตุสาหกรรม่  (Five Forces Model) 

Five Forces Model น้ีไดถู้กนําเสนอโดย Michael E. Porter ซึง่ไดก้ล่าวไวว้่า สภาวะ
การดาํเนินงานขององคก์รธุรกจิ จะขึน้อยูก่บัสภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทีอ่งคก์รธุรกจินัน้
อยู ่ซึง่ขึน้กบัปจจยัทีส่าํคญัั  5 ประการ หรอืทีเ่รยีกวา่ Five-Forces Model ประกอบดว้ย 

1. ขอ้จาํกดัในการเขา้สูอุ่ตสาหกรรมของคูแ่ขง่ขนัใหม ่
2. ความรนุแรงของการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 
3. ความเสีย่งจากสนิคา้ทดแทน 
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4. อาํนาจต่อรองของผูซ้ือ้ 
5. อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิหรอืซพัพลายเออร ์

 

 
 
แผนภมูภาพท่ี ิ 2.2 Five Forces Model 
 
ท่ีมา: อาจารย ์อดุลย ์จาตุรงคกุ์ล การบรหิารการตลาด, 2546 
 
ปัจจยัท่ีหน่ึง : ข้อจาํกดัในการเข้าสอูตุสาหกรรมของคแูขงขนัใหม่ ่ ่ ่ 

การเขา้สูอุ่ตสาหกรรมของคู่แขง่รายใหมจ่ะทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ในอุตสาหกรรม 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมรายเดมิประสบปญหาได้ั  ดงันัน้ยิง่มขีอ้จาํกดัในการ
เขา้สูอุ่ตสาหกรรมของคู่แขง่รายใหม่มากเท่าใดกจ็ะยิง่เป็นผลดต่ีอผูท้ีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้
มากเทา่นัน้ โดยปจจยัทีเ่ป็นขอ้จาํกดัประกอบดว้ยั  

- การประหยดัเน่ืองจากขนาด (Economics of Scale)  ผูท้ีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัทาํธุรกจิ
ในตลาดใหม ่จะตอ้งพบกบัแรงกดดนัอนัเน่ืองมาจากการประหยดัดา้นตน้ทุนการผลติในปรมิาณ
ที่มาก เพื่อสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายเดมิที่มคีวามได้เปรยีบในดา้นการผลติรวมทัง้ในด้าน
งานวจิยั งานสัง่ซือ้ งานตลาดและช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูแ่ลว้ เช่น การประหยดัดา้นตน้ทุน
การผลติ คู่แขง่รายใหมอ่าจไมส่ามารถผลติสนิคา้ในปรมิาณทีม่ากพอเพื่อการประหยดัหรอืเพื่อ
ก่อใหเ้กดิตน้ทุนการผลติในอตัราเดยีวกบัคู่แขง่รายเดมิเน่ืองจากตอ้งเสีย่งต่อการจาํหน่ายสนิคา้
ไม่หมด ในขณะทีคู่่แขง่รายเดมิมคีวามไดเ้ปรยีบในขอ้น้ี อกีทัง้ยงัมคีวามชํานาญในดา้นงาน
ตลาดที่ไม่ต้องรณรงค์ประชาสมัพนัธ์มากมายเหมอืนกบัผู้ที่จะเขา้มาใหม่ที่ต้องทําการตลาด
อยา่งหนกัเพือ่ใหล้กูคา้มาซือ้สนิคา้ตนเอง ดงันัน้ ยิง่อุตสาหกรรมทีม่กีารประหยดัจากขนาดมาก



 

 

18 

เท่าใดกจ็ะทาํใหคู้่แขง่รายใหมเ่ขา้มาแขง่ขนัยากขึน้ เพราะไดช้่วยใหม้ตีน้ทุนการผลติต่อหน่วย
ลดตํ่าลง แต่การทีคู่่แขง่รายใหมจ่ะเริม่ทาํการผลติในปรมิาณมากๆ ในทนัททีีเ่ขา้สูอุ่ตสาหกรรม
นัน้ นบัวา่ไมง่า่ยนกั 

- ความแตกตางของสนค้่ ิ าและบรการิ  (Product Differentiation) คู่แขง่รายใหมจ่ะ
พบกบัอุปสรรคในการทาํตลาดสนิคา้ตนเองและตอ้งลงทุนดา้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นอยา่งมาก
เพื่อแนะนําสนิคา้และจูงใจใหลู้กคา้หนัมาซื้อสนิคา้ของตนเอง เน่ืองจากสนิคา้ของตนนัน้ม ี
Brand Name ต่างจากคู่แขง่รายเดมิและยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในตลาดแขง่ขนัน้ี จงึเป็นการยากและ
ตอ้งใชเ้วลาในการรณรงคใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กักนัด ีเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ของผูป้ระกอบการรายเดมิ
ทีม่กีารสรา้ง Brand Name จนเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลายและมฐีานลูกคา้ทีเ่ป็น Customer 
Loyalties อยูด่ว้ย นอกจากนัน้ ยงัมคีวามแตกต่างดา้นสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลขิสทิธซิึง่กเ็ป็นตวั์
แปรสําคญัที่ทําให้คู่แข่งรายใหม่ไม่สามารถเขา้มาแข่งขนัได้ง่ายนักและหากลูกค้ายดึติดกบั
สนิคา้ทีม่กีารจดลขิสทิธแิลว้์  คู่แขง่รายใหมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการซือ้ลขิสทิธเิพื่อสามารถทํา์
การผลติสนิคา้น้ีซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีเปรยีบดา้นตน้ทุนดว้ย 

- เงนลงทุนิ  (Capital Requirement) คู่แขง่รายใหมต่อ้งเสีย่งต่อการลงทุนต่างๆ อาท ิ
การสรา้งโรงงานการประชาสมัพนัธ์ดา้นการตลาด การพฒันาและวจิยัตลาดสนิคา้ ปรมิาณ
วตัถุดบิหรอืสนิคา้คงเหลอืเป็นตน้ สิง่เหล่าน้ีก่อใหเ้กดิตน้ทุนการดาํเนินงานทัง้สิน้ และหากเป็น
ธุรกจิทีต่้องใชเ้งนิลงทุนสูงกอ็าจทําใหผู้ท้ีจ่ะเขา้มาแข่งขนัรายใหม่ไม่กลา้ตดัสนิใจเขา้มาลงทุน 
เพราะตอ้งเสีย่งต่อการดาํเนินงานทีไ่มคุ่ม้ทุนหรอืขาดทุน 

- ต้นทุนในการปรบัเปล่ียนไปใช้สนค้าอ่ืนิ  (Switching Costs) คู่แขง่รายใหมจ่ะมี
อุปสรรคในการเสนอขายสนิคา้แขง่ขนักบัผูข้ายรายเดมิ เน่ืองจากลูกคา้ไมต่อ้งการทีจ่ะหนัไปใช้
สินค้าอื่นที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ต้องการเสียเงินเพื่อการปรบัเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างอนั
เน่ืองมาจากสนิคา้ทีผ่ลติใหม่มลีกัษณะการใชง้านไม่เหมอืนกนั หรอืบางกรณีลูกคา้ทีซ่ือ้สนิคา้
ใหม่ต้องเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายในการทดสอบประสทิธภิาพหรอืต้องการคําแนะนําดา้นเทคนิค 
ฯลฯ หากมคีวามยุง่ยากในเรื่องเหล่าน้ี ลูกคา้จะไมห่นัมาซือ้สนิคา้ทีคู่่แขง่รายใหมผ่ลติ ดงันัน้
คูแ่ขง่รายใหมอ่าจตอ้งใชเ้งนิลงทุนมากกว่าเดมิเพื่อชกัจงูใหลู้กคา้หนัมาซือ้สนิคา้ตนเองดว้ยการ
ลดราคาใหต้ํ่ากวา่หรอืปรบัเปลีย่นคุณภาพสนิคา้ของตนเองใหด้กีวา่คูแ่ขง่รายเดมิ 

- การเข้าถึงชองทางการจาํหนาย่ ่  (Access to Distribution Channels) คู่แขง่ราย
ใหม่จะต้องใช้ความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงช่องทางการจดัจําหน่ายโดยชกัจูงหรอืให้
ขอ้เสนอทีด่กีวา่เพือ่ใหพ้อ่คา้สง่ (Wholesale) และพอ่คา้ปลกี (Retailer) จดัวางสนิคา้ของตนเอง
เพือ่การจาํหน่ายต่อใหล้กูคา้ดว้ย เพราะคูแ่ขง่รายเดมิยอ่มมคีวามสมัพนัธท์ีด่แีน่นแฟนกบัพอ่คา้้

สง่และพอ่คา้ปลกีดอียูแ่ลว้ หากว่าสนิคา้เดมิมคีุณภาพดแีละม ีBrand เป็นทีรู่จ้กักนัในตลาด จงึ
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เป็นการยากทีคู่่แขง่รายใหม่จะเขา้มสี่วนแบ่งในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเดมิทีม่อียู ่ และใน
บางครัง้อาจตอ้งหาชอ่งทางจดัจาํหน่ายใหมเ่สยีเลย 

- ความเสียเปรียบด้านต้นทุน (Cost Disadvantages) คู่แขง่รายใหมจ่ะมขีอ้จาํกดั
ดา้นตน้ทุนการดาํเนินงานซึง่มตีวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิการเสยีเงนิลงทุนเพื่อซือ้ลขิสทิธิก์ารผลติ
หรอืซือ้ความรูด้า้นเทคโนโลยกีารผลติและอื่นๆ การทีต่อ้งซือ้วตัถุดบิในราคาทีส่งู รวมทัง้สาเหตุ
จากการมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและความชาํนาญ ซึง่มปีจจยัน้ีมากกจ็ะยิง่เป็นผลดกีบัั

ผูป้ระกอบการรายเดมิ 
- นโยบายของรฐับาล เชน่ การใหบ้รกิารระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่อ้งมกีารขอสมัปทาน

จากภาครฐั จะเป็น Barrier to Entry ต่อผูใ้หบ้รกิารรายใหมข่ณะเดยีวกนักจ็ะสรา้งประโยชน์
ใหก้บัผูป้ระกอบการรายเดมิในทางตรงกนัขา้มหากในระยะต่อไปรฐับาลมกีารเปิดเสรกีารบรกิาร 
นโยบายของภาครฐักจ็ะกลายเป็นแรงกดดนัต่อผูป้ระกอบการรายเดมิแทน 

 
ปัจจยัท่ีสอง : ความรนุแรงของการแขงขนัภายในอตุสาหกรรม่  

การแข่งขนัทีรุ่นแรง ไม่เป็นผลดตี้อผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรม เพราะนัน่
หมายถงึสว่นแบ่งตลาดทีล่ดลง นอกจากน้ีการแขง่กนัลดราคากจ็ะนําไปสูก่ารลดลงของ Margin 
และผลกาํไรทีจ่ะตอ้งหดหายไปในทีส่ดุ ซึง่ปจจยัทีเ่ป็นตวักาํหนดความรนุแรงของการแขง่ขนันัน้ั  
มดีงัต่อไปน้ี 

- จาํนวนคแูขงขนัในอตุสาหกรรม่ ่  หากมจีํานวนมากย่อมส่งผลใหม้กีารแข่งขนัที่
รุนแรง แต่อาจมบีางกรณีทีแ่มจ้ะมจีาํนวนผูป้ระกอบการน้อยราย และแต่ละรายมสีดัส่วนการ
ครองตลาดใกลเ้คยีงกนักอ็าจสง่ผลใหม้กีารแขง่ขนัทีร่นุแรงไดเ้ชน่กนั 

- อตัราการเจรญเตบโตของอตุสาหกรรมิ ิ  ยิง่อุตสาหกรรมมกีารเตบิโตในอตัราทีส่งูก็
ยิง่สามารถดดูซบัเอาการแขง่ขนัทีร่นุแรงไปไดเ้ทา่นัน้ 

- มูลคาของต้นทุนคงท่ี่  หากอุตสาหกรรมใดมกีารใช้ต้นทุนคงที่สูงจะมีความ
จาํเป็นตอ้งคงขนาดของการใชอ้ตัรากําลงัการผลติไวส้งูอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหต้น้ทุนต่อหน่วยคุม้
ค่าทีจ่ะเดนิสายพานการผลติ และจะมคีวามเสีย่งต่อการแขง่ขนัมาก เพราะเมื่อ Demand ใน
ตลาดลดลงผูป้ระกอบการต่างๆจะไมส่ามารถลด Supply ลงมาใหเ้ท่ากบั Demand ได ้และจะ
เกดิภาวะ Oversupply ไดง้า่ย 

- ความเหมือนหรือความตางของสนค้าและบรการ่ ิ ิ  ยิง่สนิคา้มคีวามต่างกนัมาก 
การแขง่ขนัจะยิง่น้อยลงเพราะจะม ีBrand Loyalty เกดิขึน้ 

- ข้อจาํกดัในการออกจากอตุสาหกรรม ปจจยัน้ีจะครอบคลุมทัง้ดา้นเศรษฐศาสตร์ั  
กลยุทธ ์และจติวทิยาซึง่หากอุตสาหกรรมใดมกีารออกจากอุตสาหกรรมยากจะทาํใหก้ารแขง่ขนั
สงูขึน้ 
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- ความแตกตางทางพื้นฐานของการแขงขนั่ ่  (Density of Rival) เพราะในแต่ละ
อุตสาหกรรมมกีลยุทธก์ารแขง่ขนัแตกต่างกนัหลายดา้นบางอุตสาหกรรมอาจตอ้งใชก้ารแขง่ขนั
ทีห่ลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมสิง่ทอนอกจากจะตอ้งแขง่ขนัดา้นราคากบัจนีแลว้ ยงัตอ้งแขง่
ดา้นคุณภาพกบัยุโรป และการแขง่ขนักนัเองภายในประเทศในดา้นรปูแบบหรอื Design แบบ
เสือ้ผา้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ถอืเป็นปจจยัลบของอุตสาหกรรมั  เพราะผูท้ีอ่ยู่ในอุตสาหกรรม
จะตอ้งระวงัรอบดา้น และการวางกลยทุธจ์ะยากขึน้ 

- โครงสร้างการแขงขนัในอตุสาหกรรม่  โดยพจิารณาวา่เป็นการแขง่ขนัสมบูรณ์ หรอื
แขง่ขนัน้อยราย 

- Switching Cost ของผูบ้รโภคิ  คลา้ยๆ กบั Forces ที ่1 แต่เป็นตน้ทุนการสบัเปลีย่น
สนิคา้ของผูป้ระกอบการรายเดมิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ 
 
ปัจจยัท่ีสาม : ความเส่ียงจากสนค้าทดแทนิ  

ปจจยัทีส่ง่เสรมิใหผู้ผ้ลติทาํการคน้หาสนิั คา้อื่นมาทดแทน ไดแ้ก่ ตน้ทุนราคาสนิคา้ทีต่ํ่
กว่า คุณภาพสนิคา้ทีผ่ลติไดม้ปีระสทิธภิาพมากกว่า และสามารถใหผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ หรอื
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ ทีอ่าจแปรเปลี่ยนไปจากความต้องการแบบเดมิ 
ดงันัน้จงึก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัในดา้นการตดัราคาหรอืเป็นการแขง่ขนัดา้นการปรบัปรุงคุณภาพ
สนิคา้หรอืบรกิารใหเ้หนือกว่าเพื่อสนองความต้องการของลูกคา้ ซึ่งหากลูกคา้ตอบสนองต่อ
สนิคา้ที่ผลติขึน้มาเพื่อทดแทนกนัไดก้จ็ะทําใหผู้ผ้ลติอยู่ในฐานะที่จะกําหนดราคาในระดบัทีใ่ห้
กําไรสงูได ้ จนทาํใหคู้่แขง่รายอื่นๆ ทาํการแขง่ขนัดา้นราคาหรอืเปลีย่นกลยุทธใ์นการคดิคน้หา
วธิผีลติสนิคา้ทีจ่ะมาทดแทนในรปูแบบใหมบ่า้ง 
 
ปัจจยัท่ีส่ี: อาํนาจตอรองของผูซ้ื้อ่  

ผูซ้ือ้จะสรา้งแรงกดดนัใหผู้ข้ายจนทําใหต้อ้งลดราคาใหถู้กลง ปรบัคุณภาพสนิคา้หรอื
บรกิารใหด้ขีึน้ ซึง่ผูซ้ือ้จะมอีทิธพิลเหนือผูข้าย ดงัน้ี 

- ผูซ้ือ้ทําการสัง่ซือ้ในปรมิาณทีม่ากเมื่อเทยีบกบัยอดการขายของผูข้าย ผูซ้ือ้ย่อมมี
อาํนาจในการต่อรอง 

- ผูซ้ือ้ตอ้งใชเ้งนิมากเพื่อทาํการสัง่ซือ้วตัถุดบิหรอืสนิคา้ และคดิเป็นสดัสว่นค่าใชจ้่ายที่
สงูเมื่อเทยีบกบัตน้ทุนการผลติ ผูซ้ือ้อาจยอมเสยีค่าใชจ้่ายในการเสาะหาสนิคา้อื่นทีม่รีาคาถูก
กว่า ซึง่หากเป็นกรณีน้ี ผูซ้ือ้จะใชแ้รงกดดนัน้ีมาเป็นขอ้ต่อรองทําใหผู้ข้ายตกอยูใ่นสภาพทีม่ี
อาํนาจดอ้ยกวา่ผูซ้ือ้ 
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- ผูซ้ือ้สามารถเสาะแสวงหาวตัถุดบิหรอืสนิคา้จากแหล่งอื่นๆ ได ้เพราะเป็นวตัถุดบิหรอื
สนิค้าที่มคีุณภาพไม่แตกต่างกนัมมีาตรฐานเดยีวกนั โดยจะเลือกซื้อจากผู้ขายรายใดก็
เหมอืนกนั 

- ตน้ทุนการทีผู่ซ้ือ้จะหนัไปซือ้วตัถุดบิหรอืสนิคา้จากแหล่งอื่น (Switching Costs) ไมส่งู
มากนกั 

- เมื่อผูซ้ือ้ขาดความสามารถในการทํากําไรในระดบัทีน่่าพงึพอใจ จงึตอ้งพยายามลด
ตน้ทุนจากการสัง่ซือ้จงึมกัสรา้งแรงกดดนัใหผู้ข้ายโดยการต่อรองในเงือ่นไขต่างๆ 

- ผูซ้ือ้สามารถทาํ Backward Integration และกลายมาเป็นคูแ่ขง่ 
- วตัถุดบิหรอืสนิคา้ทีผู่ซ้ือ้นํามาใชใ้นกระบวนการผลติไมถ่อืเป็นสว่นประกอบทีจ่าํเป็น

หรอืมไิดเ้ป็นปจจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารของผูซ้ือ้วตัถุดบิั  ดงันัน้ผูซ้ื้อ
ยอ่มมอีทิธพิลเหนือผูค้า้วตัถุดบิ 

- ผูซ้ือ้มคีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดวตัถุดบิหรอืสนิคา้น้ีเป็นอยา่งด ีเช่น มขีอ้มลูเกีย่วกบัความ
ตอ้งการและโครงสรา้งราคาวตัถุดบิของผูค้า้รายอื่นๆ จงึสามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้ต่อรองเพื่อสรา้ง
แรงกดดนัใหผู้ค้า้ 
 
ปัจจยัท่ีห้า : อาํนาจตอรอง่ ของผูข้ายวตัถดุบหรือซพัพลายเออร์ิ  

ผูค้้าวตัถุดบิสามารถสร้างแรงกดดนัต่อผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการปรบั
ระดบัราคาใหส้งูขึน้หรอืปรบัลดคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารใหต้ํ่าลง ซึง่จะทําใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ
ตอ้งเสยีกาํไรไปจากการทีว่ตัถุดบิมรีาคาสงูขึน้ ปจจยัทีส่ง่ใหผู้้ั คา้วตัถุดบิสามารถสรา้งแรงกดดนั
ได ้คอื 

- มผีูค้า้วตัถุดบิน้อยรายขณะทีม่ผีูต้อ้งการซือ้จํานวนมาก ยอ่มสง่ผลใหผู้ค้า้มอีทิธพิล
เหนือผูซ้ือ้ทัง้ในดา้นราคา คุณภาพ และเงือ่นไขการซือ้ขายอื่นๆ 

- เป็นผูค้า้วตัถุดบิทีไ่มม่สีิง่อื่นมาทดแทน 
- ผูค้า้วตัถุดบิไม่เหน็ความสําคญัของลูกคา้ เพราะมไิดเ้ป็นลูกคา้กลุ่มเปาหมาย้  

เน่ืองจากยอดการสัง่ซือ้ไมส่งูมากเมือ่เทยีบกบัปรมิาณการขายทัง้หมดของผูข้าย 
- วตัถุดบิของผูค้า้เป็นสิง่จาํเป็นต่อกระบวนการผลติของลกูคา้ 
- วตัถุดบิของผูค้า้มลีกัษณะเด่นทีลู่กคา้อาจจะตอ้งเผชญิกบัตน้ทุนการเปลีย่นแปลงใน

การหาวตัถุดบิจากแหล่งอื่น (Switching Costs) 
- ผูค้า้วตัถุดบิสามารถทาํForward Integration เพือ่กลายมาเป็นคูแ่ขง่ 
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มตของการวเคราะหปั์จจยัท่ีสงผลกระทบตอการแขงขนัิ ิ ิ ่ ่ ่   
Backward Integration 
- ขอ้ต่อรองของผูซ้ือ้วตัถุดบิเพื่อสรา้งแรงกดดนัใหผู้ค้า้ โดยทีก่ลุ่มผูซ้ือ้วตัถุดบิจะเขา้ไป

ทาํการผลติวตัถุดบิ (Inputs) เพื่อนําไปใชใ้นกระบวนการผลติเอง เช่น ผูซ้ือ้ทีเ่ป็นผูผ้ลติรถยนต์
และตอ้งใชเ้หลก็มาเป็น Inputs สาํหรบัในการประกอบรถยนตจ์ะเขา้ไปลงทุนสรา้งโรงงานผลติ
เหลก็เอง เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัธุรกจิตนเองดว้ยการดําเนินงานทีค่รบวงจร และสามารถ
ควบคุมต้นทุนการดําเนินงานได ้ กลุ่มผูค้า้วตัถุดบิย่อมเสยีเปรยีบในดา้นขอ้ต่อรองรูปแบบน้ี 
เพราะหากปล่อยใหผู้ค้า้วตัถุดบิเขา้มาแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทีต่นทาํการผลติอยูแ่ลว้ จะสง่ผล
กระทบใหม้คีูแ่ขง่เพิม่ขึน้จนทาํใหส้ว่นแบ่งตลาดและกาํไรตอ้งหดหายไป  

Forward Integration 
- ขอ้ต่อรองของผูค้า้วตัถุดบิเพื่อสรา้งแรงกดดนัใหผู้ซ้ือ้วตัถุดบิ ในลกัษณะน้ีจะเป็นกล

ยุทธท์ีต่รงกนัขา้มกบั Backward Integration โดยกลุ่มผูค้า้วตัถุดบิจะรวมตวักนัเขา้ไปทาํการ
ผลติสนิคา้โดยใชว้ตัถุดบิของตนเองมาเป็นสว่นประกอบในกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ด ้ Outputs 
เสนอขายใหลู้กคา้แขง่กบัผูซ้ือ้วตัถุดบิ เช่น ผูผ้ลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์เป็น Inputs ใหบ้รษิทั
ประกอบนาฬกิา (Outputs) จะเขา้ไปลงทุนประกอบนาฬกิาดว้ยเพือ่ใหเ้ป็นธุรกจิภายในกลุ่มของ
ตนเองแบบครบวงจร และจะแขง่กนัในตลาดสนิคา้นาฬกิารว่มกบับรรดาบรษิทัทีเ่คยสัง่ชิน้สว่น
อเิลก็ทรอนิกสม์าประกอบเป็นนาฬกิา (Outputs)  

Switching Costs 
- กรณีทีเ่ป็นขอ้จาํกดัสาํหรบัผูท้ีจ่ะเขา้มาแทรกแซงใหม ่ (New Entrants) เพื่อแยง่สว่น

แบ่งตลาดจากผูป้ระกอบการเดมิ ซึง่ผูท้ีจ่ะเขา้มาใหม่มกัมคีวามเสยีเปรยีบในดา้นต้นทุนการ
ผลติ เช่น ตอ้งใชจ้่ายเงนิเป็นจาํนวนมากเพื่อชกัจูงใหผู้ซ้ือ้หนัมาซือ้สนิคา้ตนเองแทน หรอื
มฉิะนัน้จะตอ้งใชเ้งนิเพื่อการทุ่มเทโฆษณาสนิคา้หรอืผลติสนิคา้ใหม้ลีกัษณะเด่นหรอืมคีุณภาพ
ทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่เดมิ 

- กรณีทีส่รา้งแรงกดดนัใหก้บัผูค้า้วตัถุดบิ (Suppliers) คอืการทีผู่ซ้ือ้สามารถหนัไปซือ้
วตัถุดบิหรอืสนิคา้จากแหล่งอื่นไดง้่ายและไม่สิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายแต่อย่างใด เช่น การที่
โรงงานผลติน้ําผลไมอ้าจหนัไปซือ้น้ําตาลจากโรงงานผลติน้ําตาลแหง่อื่นทีอ่ยูใ่กลท้ีต่ ัง้โรงงานขอ
แทนการสัง่ซือ้จากผูค้า้รายเดมิ ดงันัน้ ผูค้า้รายเดมิจะไดร้บัแรงกดดนัและตอ้งหากลยุทธห์รอื
บรกิารใหแ้ตกต่างจากผูค้า้รายอื่น เป็นตน้ 

- กรณีทีส่รา้งแรงกดดนัใหผู้ซ้ือ้ (Buyers) คอืการทีผู่ซ้ือ้ไม่สามารถหนัไปหาแหล่ง
วัตถุดิบน้ีจากที่อื่นได้เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษและเป็น
สว่นประกอบทีส่าํคญัต่อการผลติสนิคา้ของผูซ้ือ้ หากผูซ้ือ้หนัไปซือ้วตัถุดบิหรอืสนิคา้จากแหล่ง
อื่นจะทําใหลู้กคา้มคีวามเสีย่งสูงมาก เช่น เสีย่งต่อความปลอดภยัในการใชง้าน หรอืตอ้ง
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ดดัแปลงเครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลติใหส้ามารถรองรบัต่อวตัถุดบิชนิดใหม่ หรอืต้องขอความ
ช่วยเหลอืดา้นเทคนิคจากผูค้า้ ซึ่งสิง่เหล่าน้ีก่อใหเ้กดิความยุ่งยากในการดําเนินงานและยงั
ก่อใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยดว้ย 

Substitute Products 
- สนิคา้ทดแทนที่สรา้งแรงกดดนัใหเ้กดิการแข่งขนั หากสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ทีต่อ้งการสนิคา้ทีท่ดแทนกนัไดใ้นราคาทีถู่กกว่าและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพเหมอืนกนัดงันัน้ สนิคา้ทีม่าทดแทนจะสรา้งแรงกดดนัใหคู้่แขง่ขนัรายอื่นๆ ต่าง
รณรงค์ต่อต้านการลดราคาด้วยการปรบัปรุงสนิค้าและบรกิารให้เหนือกว่า ซึ่งก่อใหเ้กิด
คา่ใชจ้า่ยและสง่ผลกระทบต่อกาํไร 

- สนิคา้ทดแทนทีเ่ป็นแรงกดดนัต่อผูค้า้ (Suppliers) เน่ืองจากผูค้า้ตอ้งสญูเสยีสว่นแบ่ง
ตลาดใหผู้ผ้ลติสนิคา้ทดแทนทีเ่ขา้มาเสนอสนิคา้ใหลู้กคา้ในตลาดน้ี ผูค้า้จงึไดร้บัแรงกดดนัที่
จะตอ้งแขง่ขนัมใิหส้ญูเสยีสว่นแบ่งตลาดและกาํไร ดว้ยการลดราคา หรอืพฒันาสนิคา้ของตนเอง
ใหม้ลีกัษณะเดน่จนไมม่สีนิคา้อื่นมาทดแทนได ้

- สนิคา้ทดแทนทีเ่ป็นแรงกดดนัต่อผูข้าย (Buyers) เน่ืองจากสนิคา้ทดแทนทีผู่ซ้ื้อ
นํามาใชใ้นกระบวนการผลติอาจก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายมาก เพราะตอ้งปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรหรอื
ดดัแปลงกระบวนการผลติในบางขัน้ตอนเพื่อใหร้องรบัต่อสนิคา้ทดแทน ดงันัน้ หากสนิคา้
ทดแทนมคีวามยุง่ยากในวธิกีารใชง้าน ผูซ้ือ้อาจหนัไปใชส้นิคา้เดมิทีคุ่น้เคยอยูแ่ลว้ 
 
สรปุ 

กรอบการวเิคราะหโ์ครงสรา้งอุตสาหกรรมและการแข่งขนัควรพจิารณาถงึปจจยัั  5 
ประการ (Five Forces) และการดาํเนินกลยุทธท์ีจ่ะขจดัตวัแปรทีม่อีทิธพิลเหล่านัน้ใหห้มดไป 
ทัง้น้ีเพื่อเป็นการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ซึง่ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจะปรากฏ
ใหเ้หน็จากการทาํกาํไรทีส่งูกวา่องคก์รอื่นทีอ่ยูภ่ายในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และเป็นการทาํกาํไร
ที่สูงอย่างต่อเน่ืองและการมขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัจะขดัขวางการเขา้มาขององค์กรราย
ใหมไ่ด ้และถา้ไมม่ผีูเ้ขา้มาแขง่ขนัรายใหมแ่ลว้องคก์รจะหลุดพน้การแขง่ขนัจากผูท้ีเ่ขา้ใหม ่และ
สามารถรกัษาความเป็นผูนํ้าทางการตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพดว้ยนอกจากการ
สรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัที่ขึ้นอยู่กบัการขจดัตวัแปรที่กล่าวแล้ว ยงัขึ้นอยู่กบั
ความสามารถในการใชท้รพัยากรภายในใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดดว้ยการสรา้ง Value Chain 
ภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดว้ย 
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2.3 การวเคราะห ์จดุแขง็ จดุออน โอกาสและอปุสรรค ิ ่ (SWOT) 
กระบวนการวเคราะห์ิ  SWOT  
กลยทุธเ์ป็นสิง่สาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัองคก์รเพราะองคก์รใชก้ลยุทธใ์นการทาํงานเพื่อ

บรรลุวตัถุประสงคข์องตน โดยกลยุทธข์องแต่ละองคก์รจะถูกกําหนดตามธรรมชาตแิละลกัษณะ
ขององคก์รนัน้ ๆ ทัง้น้ี องคก์รจะกําหนดกลยุทธไ์ดน้ัน้ตอ้งรูส้ถานภาพหรอืสภาวะขององคก์ร
ของตนเสยีก่อน นอกจากน้ียงัต้องมกีระบวนการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรบัตนเอง 
วธิกีารและเทคนิคในการวเิคราะหส์ภาวะขององคก์รและกระบวนการกําหนดกลยุทธม์หีลายวธิี
ดว้ยกนั หน่ึงในวธิกีารเหล่าน้ี คอืกระบวนการวเิคราะห ์ SWOT ซึง่เป็นวธิกีารทีรู่จ้กัและใชก้นั
อยา่งแพรห่ลาย  

ความหมายของ SWOT  
SWOT เป็นคาํยอ่มาจากคาํว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

โดยมคีวามหมายในแต่ละดา้นดงัน้ี  
Strengths คอื จุดแขง็ หมายถงึ ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์ร

ทีเ่ป็นบวก ซึง่องคก์รนํามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการทาํงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ หรอืหมายถงึ 
การดาํเนินงานภายในทีอ่งคก์รทาํไดด้ ี 

Weaknesses คอื จุดอ่อน หมายถงึ สถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นลบและ
ด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์หรอืหมายถงึ การดาํเนินงานภายในทีอ่งคก์รทาํไดไ้มด่ ี 

Opportunities คอื โอกาส หมายถงึ ปจจยัและสถานการณ์ภายนอกที่ั

เอือ้อาํนวยใหก้ารทาํงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรอืหมายถงึ สภาพแวดลอ้มภายนอกที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการขององคก์ร  

Threats คอือุปสรรค หมายถงึ ปจจยัและสถานการณ์ภายนอกทีข่ดัขวางการั

ทาํงานขององคก์รไมใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอืหมายถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นปญหาต่อั

องคก์ร บางครัง้การจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิง่ทีท่ําไดย้าก เพราะทัง้สองสิง่น้ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหส้ถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็น
อุปสรรคได ้และในทางกลบักนั อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์แวดลอ้ม  

กรอบการวเคราะห์ิ  SWOT  
ในการวเิคราะห ์ SWOT การกําหนดเรื่อง หวัขอ้ หรอืประเดน็ (Area) เป็นสิง่สาํคญัที่

จะตอ้งคาํนึงถงึ เพราะว่า การกําหนดประเดน็ทาํใหก้ารวเิคราะหแ์ละประเมนิจุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาส และอุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการกําหนดประเดน็หลกั (key area) ไดถู้กตอ้งจะทาํ
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ใหก้ารวเิคราะหถ์ูกตอ้งยิง่ขึน้การกําหนดกรอบการวเิคราะห ์ SWOT ใด ๆ ขึน้อยูก่บัลกัษณะ
ธุรกจิและธรรมชาตขิององคก์รนัน้ ๆ  

ปัญหาในการทาํกระบวนการวเคราะห์ิ  SWOT  
การวเิคราะห ์SWOT ขององคก์รมขีอ้ทีค่วรคาํนึง 4 ประการ (Boseman et al., 1986) 

คอื  
1. องคก์รตอ้งกาํหนดก่อนวา่ องคก์รตอ้งการทีจ่ะทาํอะไร  
2. การวเิคราะหโ์อกาสและอุปสรรคตอ้งกระทาํในชว่งเวลาขณะนัน้  
3. องคก์รตอ้งกําหนดปจจยัหลกัั  (key success factors) ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานให้

ถูกตอ้ง  
4. องคก์รตอ้งประเมนิความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง  
 
นอกจากขอ้ทีค่วรคาํนึงในการวเิคราะห ์SWOT แลว้ ยงัมปีญหาทีค่วรระวงัั  (Goodstein 

et al., 1993) ดงัน้ี  
1. การระบุจุดอ่อนตอ้งกระทําอยา่งซื่อสตัย ์ และบางครัง้จุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็นของ

เฉพาะบุคคล  
2. การาจดัการกบักลไกการปองกนัตนเองตอ้งกระทาํอยา่งรอบคอบ้   
3. แนวโน้มการขยายจุดแขง็ทีเ่กนิความเป็นจรงิ  
4. ความใกลช้ดิกบัสถานการณ์ทาํใหม้อง สถานการณ์ขององคก์รไมช่ดัเจน  
5. การกาํหนดบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มลูตอ้งระบุใหช้ดัเจน  
6. ขอ้มูลไม่เพยีงพอ และขอ้มูลสิง่แวดล้อม ภายนอกเบี่ยงเบนนอกจากน้ีการ

เปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรอือุปสรรคกไ็ด ้
 

2.4 การจดัการเชงกลยทุธโ์ดยใช้ิ  TOWS Matrix 
แมททรกซก์ารประเมนปัจจยัภายในิ ิ  (Internal Factor Evaluation (IFE) matrix) 

เป็นแมททรกิซ์ที่ประเมนิและให้น้ําหนกัปจจยัภายในั  จุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weakness) ขององคก์ารม ี5 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1. ปจจยัภายั ในทีส่าํคญั (Critical internal factors) ประกอบดว้ย (1) ปจจยัทีเ่ป็นจุดแขง็ ั

เช่น คุณภาพและกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการ ความสามารถในการหารายไดแ้ละทํากําไร ฯลฯ 
(2) ปจจยัที่เป็นจุดอ่อน เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงนิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างั

ผูบ้รหิารระดบัสงู ฯลฯ 
2. น้ําหนกั (Weight) เป็นการกําหนดช่วงน้ําหนกัของแต่ละปจจยัจาก ั 0.1-1.0 กล่าวคอื 

0.0 ไมม่คีวามสาํคญัเลย สว่น 1.0 มคีวามสาํคญัมากทีสุ่ด การกําหนดน้ําหนกัของแต่ละปจจยัจั
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แสดงถึงความสําคญัของปจจยัเหล่านัน้ ว่าเป็นปจจยัที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จหรือั ั

ประสบความลม้เหลว คะแนนน้ําหนกัรวมของทุกปจจยัจะมคีา่เทา่กบั ั 1  
3. การประเมนิ (Rating) การประเมนิ 1,2,3,4 ใชเ้กณฑด์งัน้ี การประเมนิ 1 แสดงถงึ

จุดอ่อนหลกั (Major weaknesses) 2 แสดงถงึ จุดอ่อนรอง (Minor weaknesses) 3 แสดงถงึจุด
แขง็รอง (Minor strengths) 4 แสดงถงึจุดแขง็หลกั (Major strengths) 

4. คะแนนถ่วงน้ําหนกั (Weighted score) น้ําหนกัของแต่ละปจจยัจะแตกต่างกนัขึน้กบัตัั

แปร 
5. ค่ารวมคะแนน เป็นคะแนนรวมทัง้หมดของคะแนนถ่วงน้ําหนกัของทุกตวัแปร (คะแนน

ถ่วงน้ําหนกัของแต่ละตวัแปร คาํนวณโดยน้ําหนกัของแต่ละตวัแปรคณูกบัคะแนนการประเมนิ) 
 
การประเมนิตวัเลข 1= จุดอ่อนหลกั 2=จุดอ่อนรอง 3=จุดแขง็รอง 4=จุดแขง็หลกั 

คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวมของแมททรซิก์ารประเมนิปจจยัภายใน ั (IFE matrix) จะอยูร่ะหว่าง 1.0-
4.0 ถา้คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวม = 2.5 แสดงว่าอยูใ่นระดบัค่าเฉลีย่ (Average score) ถา้คะแนน
น้อยกว่า 2.5 แสดงว่าองคก์ารนัน้อยู่ในตําแหน่งจุดอ่อน ถา้คะแนนมากกว่า 2.5 แสดงว่า อยูใ่น
ตําแหน่งจุดแขง็  

 
แมททรกซก์ารประเมนปัจจยัภายนอกิ ิ  (External Factor Evaluation (EFE) matrix) 

เป็นการวเิคราะหถ์งึโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของปจจยัภายนอกทีม่ีั

ผลกระทบต่อบรษิทัในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม เทคโนโลย ีกฎหมาย เป็นตน้ 
ซึง่จะมหีลกัการวเิคราะหค์ลา้ยกบั แมททรกิซก์ารประเมนิปจจยัภายในั  (IFE matrix) โดยม ี5 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. ปจจยัภายนอกทีส่าํคญั ั (Critical external factors) ประกอบดว้ย (1) ปจจยัทีเ่ป็นโอกาส ั

(2) ปจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคั  
2. น้ําหนกั (Weight) เป็นการกําหนดช่วงน้ําหนกัของแต่ละปจจยัจาก ั 0.1-1.0 กล่าวคอื 

0.0 ไม่มคีวามสําคญัเลย ส่วน 1.0 มคีวามสําคญัที่สุด การกําหนดน้ําหนกัของแต่ละปจจยัจั

แสดงถึงความสําคญัของปจจยัเหล่านัน้ ว่าเป็นปจจยัที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จหรือั ั

ลม้เหลว คะแนนน้ําหนกัรวมของทุกปจจั ยัมคีา่เทา่กบั 1 
3. การประเมนิ (Rating) การประเมนิ 1,2,3,4 ใชเ้กณฑด์งัน้ี การประเมนิ 1 แสดงถงึ

โอกาสน้อย หรอือุปสรรคมาก (Response is poor) 2 แสดงถงึโอกาสทีเ่ท่ากบัค่าเฉลี่ย 
(Response is average) 3 แสดงถงึโอกาสทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ (Response is above average) 4 
แสดงถงึโอกาสทีด่มีาก (Response is superior)  

4. คะแนนถ่วงน้ําหนกั (Weighted score) น้ําหนกัของแต่ละปจจยัจะแตกต่างกนัขึน้กบัตัั

แปร 
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5. ค่ารวมคะแนน เป็นคะแนนรวมทัง้หมดของคะแนนถ่วงน้ําหนกัของทุกตวัแปร (คะแนน
ถ่วงน้ําหนกัของแต่ละตวัแปร คาํนวณโดยน้ําหนกัของแต่ละตวัแปรคณูกบัคะแนนการประเมนิ) 

 
การประเมนิตวัเลข 1= อุปสรรคหลกั 2=อุปสรรครอง 3=โอกาสรอง 4=โอกาสหลกั

คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวมของแมททรกิซจ์ากประเมนิปจจยัภายนอก ั (EFE Matrix) จะอยูร่ะหว่าง 
1.0-4.0 ถา้คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวม = 2.5 แสดงว่าอยู่ในระดบัค่าเฉลีย่ (Average score) ถา้
คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวม = 4 แสดงว่าบรษิทัมโีอกาสในอุตสาหกรรมมาก หรอืมอุีปสรรคน้อย ถา้
คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวม = 1 แสดงว่าบรษิทัมอุีปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมาก บรษิทั
ตอ้งพยายามหลกีเลีย่งอุปสรรค  

 
แมททรกซอ์ปุสรรคิ -โอกาส-จดุออน่ -จดุแขง็ (Threats-Opportunities-Weaknesses-

Strengths (TOWS) matrix) เป็นแมททรกิซท์ีแ่สดงถงึโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) จากภายนอกบริษัทที่สมัพนัธ์กับจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weaknesses) 
ภายในบรษิทั โดยมทีางเลอืกกลยุทธ์ 4 ทางเลอืก ซึ่งเกดิจากการจบัคู่ระหว่างปจจยัภายนอกั

และปจจยัภายใน ดงัน้ี ั (1) กลยุทธ ์SO (SO strategy) (2) กลยุทธ ์ST (ST strategy) (3) กล
ยุทธ ์WO (WO strategy) (4) กลยุทธ ์WT (WT strategy) (Whelan and Hunger. 2002: 114-
115)  

บริษัทจะทําการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจน
วเิคราะหโ์อกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องแต่ละ
ปจจยันัน้จะทาํใหไ้ดท้างเลอืก ั 4 ทางเลอืก ซึง่จะใชก้ลยุทธท์ีแ่ตกต่างกนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแต่
ละสถานการณ์ โดยกําหนดให้ (1) T แทน อุปสรรค (Threats) (2) O แทน โอกาส 
(Opportunities) (3) W แทน จุดอ่อน (Weaknesses) (4) S แทน จุดแขง็ (Strength) 
โดยทัว่ไปแมททรกิซ์ TOWS จะเริม่ตน้ทีอุ่ปสรรค (Threats) เพราะในหลายสถานการณ์การ
วางแผนกลยุทธเ์ป็นผลมาจากวกิฤตการณ์ดา้นปญหาหรอือุปสรรค ดงัรปู ั 2.4   แสดงทางเลอืก 
4 ประการของแมททรกิซ ์TOWS เพื่อการกําหนดกลยุทธ ์และการวเิคราะหส์ถานการณ์โดย
แกนนอนแทนจุดแขง็และจุดอ่อนภายใน สว่นแกนตัง้แทนโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก โดย
มรีายละเอยีดดงัแผนภมูภิาพที ่2.3 ต่อไปน้ี 
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 จดุแขง็ 
(Strengths) 

จดุออน่  
(Weaknesses) 

 1.                SO 2.                WO 
โอกาส

(Opportunities) 
มจุีดแขง็และมโีอกาส 

กลยทุธร์กุราน 
(Aggressive strategy) 

มจุีดออ่นและมโีอกาส 
กลยทุธก์ารอนุรกัษ ์

(Conservative strategy) 
 3.               ST 4.                 WT 

อปุสรรค 
(Threats) 

มจุีดแขง็และมอุีปสรรค 
กลยทุธก์ารแขง่ขนั 

(Competitive strategy) 

มจุีดออ่นและมอุีปสรรค 
กลยทุธก์ารตัง้รบั 

(Defensive strategy) 
 
แผนภมิูภาพท่ี 2.3  แสดงทางเลอืก 4 ประการของแมททรกิซ ์TOWS เพือ่การกาํหนดกลยทุธ ์
 
ท่ีมา: อาจารย ์อดุลย ์จาตุรงคกุ์ล การบรหิารการตลาด, 2546 
 

1. กลยทุธ ์SO (SO strategy) เป็นตําแหน่งหรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นเปาหมาย้

ของทุกบรษิทั โดยบรษิทัจะใชจุ้ดแขง็และขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส ถา้มจุีดอ่อนกพ็ยายามแกไ้ข
เพือ่ใหเ้ปลีย่นเป็นจุดแขง็ ถา้เผชญิอุปสรรคกต็อ้งพยายามเปลีย่นใหเ้ป็นโอกาส ในกรณีน้ีบรษิทั
จะใชจุ้ดแขง็ทีม่เีพือ่สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

กลยุทธ์ SO ถอืว่าอยู่ในตําแหน่งการรุกราน (Aggressive) กลยุทธ์ทีค่วร
นํามาใชค้อื  

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพฒันาตลาด (Market development) 
(3) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development) 
(4) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward integration) 
(5) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward integration) 
(6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal integration) 
(7) การกระจายธุรกจิทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ (Conglomerate diversification) 
(8) การกระจายธุรกจิสูศ่นูยก์ลาง (Concentric diversification) 
(9) การกระจายธุรกจิในแนวนอน (Horizontal diversification) 
(10) กลยทุธผ์สม (Combination) 
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2. กลยทุธ ์WO (WO strategy) เป็นสถานการณ์ทีธุ่รกจิพยายามใหม้จุีดอ่อน
ตํ่าสดุ และมโีอกาสสงูสดุ ดงันัน้ธุรกจิทีม่จีุดออ่นในบางกรณจีะตอ้งพยายามหาวธิแีกไ้ข โดยกา
ใชข้อ้ไดเ้ปรยีบจากเทคโนโลยหีรอืบุคลากรทีม่ทีกัษะจากภายนอกในการพฒันาองคก์าร ในกรณี
น้ีบรษิทัจะพยายามแกไ้ขจุดออ่น และสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

กลยุทธ ์WO ถอืว่าอยูใ่นตําแหน่งการอนุรกัษ์ (Conservative) กลยุทธท์ีค่วร
นํามาใชค้อื 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพฒันาตลาด (Market development) 
(3) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development) 
(4) การกระจายธุรกจิสูศ่นูยก์ลาง (Concentric diversification) 

 
3. กลยทุธ ์ST (ST Strategy) เป็นสถานการณ์ทีธุ่รกจิมจุีดแขง็และมอุีปสรรค

จากสภาพแวดลอ้มภายนอก เปาหมายของบรษิทัคอืพยายามใหม้จุีดแขง็สูงสุดและมอุีปสรรค้

ตํ่าสดุ ดงันัน้บรษิทัอาจใชจุ้ดแขง็ดา้นเทคโนโลย ีการเงนิ การบรหิารจดัการ หรอืการตลาด เพื่
ขจดัอุปสรรคจากคูแ่ขง่ขนั ในกรณน้ีีบรษิทัจะใชจุ้ดแขง็เพือ่หลกีเลีย่งหรอืเอาชนะอุปสรรคใหไ้ด ้

กลยุทธ์ ST ถอืว่าอยู่ในตํ่าแหน่งการแขง่ขนั (Competitive) กลยุทธท์ีค่วร
นํามาใชค้อื 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพฒันาตลาด (Market development) 
(3) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development) 
(4) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward integration) 
(5) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward integration) 
(6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal integration) 
(7) การรว่มลงทุน (Joint venture) 
 
4. กลยุทธ ์WT (WT Strategy) เป็นสถานการณ์ทีธุ่รกจิมจุีดอ่อนและมี

อุปสรรค โดยมเีปาหมายเพื่อสรา้งจุดแขง็และขจดัอุ้ ปสรรคใหต้ํ่าทีส่ดุ โดยบรษิทัอาจใชว้ธิรีว่มทุ
 (Joint venture) การลดค่าใชจ้่าย (Retrench) การเลกิผลติผลติภณัฑท์ีไ่มม่กีําไร (Liquidate) 
ในกรณน้ีีบรษิทัจะพยายามสรา้งจุดแขง็และเอาชนะอุปสรรคใหไ้ด ้

กลยุทธ ์WT ถอืว่าอยูใ่นตําแหน่งตัง้รบั (Defensive) กลยุทธท์ีค่วรนํามาใชค้อื 
กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment strategy) ประกอบดว้ย 

 



 

 

30 

(1) การไมล่งทุน (Divestiture) 
(2) การเลกิดาํเนินงาน (Liquidation) 
(3) การเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ (Harvest) 
(4) การปรบัเปลีย่น (Turnaround) 
(5) การลม้ละลาย (Bankruptcy) 

 
2.5 ภาวะปัจจบุนัของอตุสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไ่ ่ ทย 
  จาการศึกษางานวิจยัเรื่อง “แนวทางการพฒันาศกัยภาพอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื” ของ
สถาบนัพาณิชยนาว ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2540) พบว่า ปจจุบนัอู่ต่อเรอืในประเทศไทยมีั

ประมาณ  400 อู ่ สว่นใหญ่จะตัง้อยูร่มิแมน้ํ่า และชายฝงอนัเป็นเสน้ทางเดนิเรอื   ถงึแมว้า่เราจั ่

มอีูจ่าํนวนไมน้่อยคอืมถีงึ 400 คู่  แต่สว่นใหญ่มกัเป็นอู่ขนาดเลก็ตามรมิแมน้ํ่า  ทีม่อีุปกรณ์ทีไ่ม
เพียงพอและไม่ทนัสมยั  เพราะเรือที่ต่อส่วนใหญ่มกัเป็นเรือขนาดเล็กที่เดินตามแม่น้ํา แล
ชายฝงที่ชาวบ้านต่างต่อขึน้มาเพื่อใชง้านเอง  มกีารต่อเรอืลําเลยีงและเรอืประมงั ่ จํานวนมาก   
การต่อเรอืขนาดใหญ่ยงัไม่ม ี เรอืที่ต่อนัน้มกีารใช้วสัดุหลายประเภทด้วยกนั คือ ไม้  เหล็ก  
อลมูเินียม  และไฟเบอร ์จาํพวก  FRP (Fiber Reinforced Polyester) 
  หากจําแนกประเภทของอู่เรอืของไทยตามความสามารถในการต่อเรอืขนาด (GRT) 
ต่างๆ สามารถจาํแนกได ้3 ประเภท ดงัตารางที ่2.1 ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  2.1 อูเ่รอืไทยแยกประเภทตามขนาด 
 

ประเภทคู่ อท่ีูตอเรือขนาด ่ ่ (GRT) จาํนวนอเูรือ่  
1 ตํ่ากวา่  100 300 อู ่โดยประมาณ 
2 100  -  4000 10  อู่ 
3 ใหญ่กวา่  4000 8  อู่ 
 รวม 400  อู่ 

 
ท่ีมา: สถาบนัพาณชิยน์าว ีจุฬาลงกรณ์วทิยาลยั, 2540 
 
 การจําแนกเช่นน้ีจะเห็นได้ว่า  อู่เรือในประเทศไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก คือ มี
ความสามารถต่อเรอืขนาดตํ่ากวา่ 100 GRT งานหลกัของอู่เรอือาจจําแนกไดเ้ป็น 2 งาน คอื
งานต่อเรอืและงานซ่อมเรอื 
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  สาํหรบัอู่เรอืไทยนัน้  สามารถพดูไดว้่ายงัถอืงานซ่อมเรอืเป็นงานหลกั  ดงันัน้เครื่องไม้
เครือ่งมอื และเครือ่งทุน่แรงต่าง ๆ  จงึเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานซ่อมเรอื  อูเ่หล่าน้ีอาจมกีารต่อเรอื
ขนาดเลก็  และต่อเรอืทีใ่ชเ้ฉพาะงาน เช่น เรอืช่วยรบทีต่่อใหก้องทพัเรอื และสว่นราชการอื่น ๆ  
สว่นเรอืพาณชิยนาวใีหญ่ทีส่ดุเคยต่อกย็งัมขีนาดไมเ่กนิ 2000 เดทเวทตนั 
  ในปจจุบันั  จากการที่ประเทศไทยได้มีการเพิ่มขึ้นของสินค้าทัง้ขาเข้าและขาออก 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  เรอืที่ใชบ้รรทุกมขีนาดใหญ่ขึน้ทัง้เรอืขนสนิคา้ทัว่ไป  และเรอืคอนเทน
เนอร ์ ดงันัน้  เพื่อสนองความตอ้งการของเรอืขนาดใหญ่ทีข่นสง่สนิคา้ระหว่างไทยต่างประเทศ  
รูปแบบของการจําแนกอู่เรอืไทยในอนาคต จะต้องเปลี่ยนคอือู่เรอืที่มอียู่เดมิต้องปรบัเปลี่ยน
สมรรถนะทีจ่ะรบัเรอืขนาดใหญ่ขึน้   การจาํแนกอูเ่รอืตามขดีความสามารถในอนาคตจะเป็นดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  2.2  การจาํแนกอูเ่รอืไทยตามความตอ้งการในอนาคต 
 

ประเภทคู่ อท่ีูตอเรือขนาด ่ ่ (GRT) จาํนวนอเูรือ่  
1 ตํ่ากวา่  100 300 อู ่
2 100  -  4000 10  อู่ 
3 4000 – 10,000 5    อู่ 
4 ใหญ่กวา่  10,000 3   อู่ 

 รวม ประมาณ  400  อู่ 

 
ท่ีมา: สถาบนัพาณชิยน์าว ีจุฬาลงกรณ์วทิยาลยั, 2540 
 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอู่เรือไทยยังไม่เคยต่อเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่มาก่อนเลย 
นอกจากจะยงัไม่มปีระสบการณ์ในการต่อเรอืใหญ่แลว้  ยงัไม่มอีู่เรอืทีม่คีวามเชีย่วชํานาญงาน
การดดัแปลงเรอื  (Conversion of  vessels)  ดงันัน้ งานของอู่เรอืจงึเป็นงานซ่อมทัง้ประเภทที่
เรยีกวา่ “Normal  Docking  และ  Special  Docking”  สาํหรบัอู่เรอืขนาดใหญ่  สว่นอู่เรอืขนาด
กลางอาจไดง้านต่อเรอืทีเ่ดนิตามลาํแมน้ํ่าทีม่เีครือ่งยนต ์ และเรอืลาํเลยีงทีไ่มม่เีครือ่งในตวั   บา
อู่อาจมคีวามชํานาญในการต่อเรอืยอร์ท   สําหรบัอู่เรอืในต่างประเทศยงัมงีานเหล็กอย่างอื่น
นอกเหนือจากงานต่อเรอื   เช่น  การทําถงับรรจุน้ํามนั (Tank  Farm)  ทําหมอ้น้ําทีใ่ชใ้
อุตสาหกรรม  (Boiler)  โบกีร้ถโดยสาร  และโบกีร้ถไฟ  สรา้งสะพานเหลก็และงานเหลก็อื่น ๆ  
ฯลฯ  เชื่อไดว้่าอู่เรอืไทยกม็คีวามสามารถในงานประเภทน้ี  แต่คงมปีรมิาณงานประเภทน้ีน้อย
มาก 
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  จากการทีอู่่เรอืไทยถอืเอางานซ่อมเรอืเป็นงานหลกั  ดงันัน้ในการลงทุนสาํหรบัอุปกรณ์
ต่าง ๆ จงึเป็นทีอุ่ปกรณ์สาํหรบัซ่อมเรอืมากกว่าอุปกรณ์ต่อเรอื  การลงทุนดงักล่าวไดแ้ก่  การ
ลงทุนในอู่ลอย  และอู่แหง้  สาํหรบัอู่ลอยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยเป็นของ  Unithai Shipard 
and Engineering Co., Ltd. คอืเป็นอู่ลอยขนาด  283 x 47 x 8 เมตร  มกีําลงัยก 40,000  tons  
มปีนจัน่ในอู่ลอยขนาด ั ้ 10 ตนั จํานวน 2 ตวั  ขนาดเรอืใหญ่ทีสุ่ดทีจ่ะเขา้อู่น้ีได ้ 160,000 tons  
อู่ลอยตวัน้ีเป็นอู่ลอยที่ใช้แล้ว  แม้จะมขีนาดใหญ่มาก  แต่ในปจจุบนัได้รบังานจนเกือบเต็มั

ประสทิธภิาพ  ทางบรษิทัยนิูไทยชปิยารด์เองกําลงัดาํรจิะซือ้อู่ลอยมอืสองมาใชง้านอกี 1 อู่ในปี 
1997 
 
  สาํหรบัอู่แหง้ (อู่ขดุ)  ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเป็นของ  บรษิทั Bangkok Dock Co.,Ltd.  
บรษิทัน้ีม ีอู่แหง้ ขนาด  114.07 x 15.9  เมตร สามารถรบัเรอืขนาด 5000 GRT  1  อู่  และอู่
เดยีวกนัน้ียงัมอีู่แหง้ ขนาด 108.58  x 13.7  เมตร  สามารถรบัเรอืขนาด  400 GRT  อกี 1 คู ่ 
อุปกรณ์ประจาํอู่แหง้ประกอบดว้ย  Fixed  crane  ขนาด 25 ton  Overhead  crane  10 ton  
แลว้ยงัม ี Crawler  crane  ขนาด 35 ตนั  22.7  ตนั  20 ตนั และ 15 ตนั อกีอยา่งละตวั   เมื่อ
ไดส้ํารวจดู คานเรอื ที่มอียู่ในอู่เรอืไทยแลว้  ปรากฏว่ามคีานเรอื 18 แห่ง ทีส่ามารถต่อเรอืได้
ขนาดไมเ่กนิ 1000 GRT 
  
  ลกูค้าของอเูรือ่   ไดแ้ก่ 

- ผูป้ระกอบการขนสง่น้ํามนั และผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
- ผูป้ระกอบการขนสง่ผลติภณัฑเ์คม ี
- ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ ทัง้ทีเ่ป็น Bulk  และ Break – bulk 
- ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้บรรจุตู ้
- ผูป้ระกอบการขนสง่ทางแพขนานยนต ์
- ผูป้ระกอบการขนสง่คนโดยสาร 

  ลูกค้าข้างต้นอาจเป็นผู้ประกอบการไทย   รวมทัง้ผู้ประกอบการนานาชาต ิ 
ผูป้ระกอบการขนสง่เหล่าน้ี  ยอ่มใชเ้รอืประเภทต่าง ๆ ในการขนสง่   ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีกจ็ะ
เป็นลูกคา้อู่เรอืทัง้การซ่อมเรอืและการต่อเรอืใหม่  นอกจากผูป้ระกอบการเหล่าน้ี ยงัมผีูใ้ชเ้รอื
อื่น ๆ ภายในประเทศ  ซึง่ตอ้งการใชบ้รกิารจากอู่เรอืเช่นกนั  บุคคลหรอืนิตบุิคคลเหล่าน้ีไดแ้ก่  
เจ้าของธุรกิจการประมง  กองทัพเรือ  การวิจัยสมุทรศาสตร์  การสํารวจมหาสมุทรทาง
วทิยาศาสตร ์ กจิการขดุเจาะน้ํามนั  ฯลฯ 
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 2.5.1   ตลาดอเูรือ่  
 จากการทาํวจิยัของสถาบนัพาณิชยนาว ีแบ่งกลุ่มลูกคา้ของอู่เรอืไทยไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คอื 
  1)  งานตอเรือใหม่ ่    อู่เรือไทยส่วนใหญ่จะได้ลูกค้าจากภายในประเทศ  หน่ึงใน
บรรดาลกูคา้ทีส่าํคญักค็อืรฐับาลไทยโดยกองทพัเรอื  เรอืทีส่ ัง่ต่อมกัจะเป็นประเภทเรอืช่วยเสรมิ
การรบ   นอกจากกองทพัเรอืแลว้ภาคเอกชนกม็กีารสัง่ต่อเรอืจากอู่เรอืไทย  สาํหรบัลูกคา้ชาว
ต่างประเทศก็มีการสัง่ต่อเรือในอู่เรือไทยด้วยเหมือนกัน   แม้จะมีใบสัง่จากต่างชาติเพียง
เลก็น้อย  แต่กด็เูหมอืนวา่จะเป็นกา้วแรกทีอู่่เรอืไทยจะยา่งกา้วไปคา้ขายกบัต่างประเทศ  การที่
ได้รบัใบสัง่ต่อเรอืจากต่างประเทศย่อมแสดงว่าในปจจุบนัอู่เรอืไทยได้มกีารพฒันาสมรรถนะ ั

และประสทิธภิาพการต่อเรอืในระดบัทีน่่าพอใจ 
 
  อุปสงคห์รอืความตอ้งการในการต่อเรอืโดยทัว่ไปจะขึน้อยูก่บัปจจยัต่าง ๆ ดงัน้ีั  

- ราคา 
- เทคนิคการต่อเรอื 
- มาตรฐานและคุณภาพของงาน 
- ฐานะทางการเงนิของอูต่่อเรอื 
- ระยะเวลาในการสง่มอบงาน 

   
  ปจจยัทัง้ ั 5 ขอ้ล้วนมคีวามสําคญัต่อการได้ลูกค้าทัง้สิ้น   การต่อเรอืจงึแตกต่างจาก
สนิคา้ประเภทอื่น ๆ ทีม่กัยอมรบัว่าราคาจะเป็นตวักําหนดทีส่ําคญัทีสุ่ด   สําหรบัอู่ต่อเรอืแล้ว  
ความเชื่อถือของลูกคา้จะเป็นปจจยัที่สําคญัที่สุด   ความเชื่อถือของลูั กคา้จะขึน้อยู่กบัเทคนิค
และมาตรฐานของการต่อเรอื   คุณภาพของงานในอดตี  มาตรฐานของวสัดุทีใ่ชต่้อเรอื  ความ
ตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานสาํหรบัลูกคา้บางรายกเ็ป็นปจจยัสาํคญั    เมื่อไดร้บัความเชื่อถอืั

จากลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวถงึแลว้  บางทแีมร้าคาของการต่อเรอืจะสงูกว่าอู่เรอือื่นบา้ง  
กย็งัมโีอกาสไดง้าน  นัน่ยอ่มหมายถงึการไดส้ญัญาต่อเรอืนัน่เอง 
  ในบรรดาประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารต่อเรอื   อูเ่รอืทีม่อีนัดบัและไดร้บัความเชื่อถอื จะไดแ้ก่
อู่เรอืของญี่ปุน    ยุโรปตะวนัตก  เช่น  องักฤษ  เยอรมนั  นอร์เวย์  และประเทศเกาหลีใต ้ ่

ประเทศในกลุ่มอาเซียน   แม้จะไม่อยู่ในลําดับ  แต่ก็มีอู่ ต่อเรือทัง้ในประเทศมาเลเซีย  
อนิโดนีเซยี  ฟิลปิปินส ์ และสงิคโปร ์  อู่ต่อเรอืในประเทศสงิคโปรด์ูจะมคีวามไดเ้ปรยีบเหนือ
ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซยีน  ทัง้ในดา้นเทคนิค  ราคา  ความพรอ้มในวสัดุ และวตัถุดบิทีใ่ชใ้น
การต่อเรอื  เพราะสามารถผลติไดเ้อง และเป็นศูนยก์ลางที่จะสต็อกของเหล่าน้ีไว้เป็นจํานวน
มาก    ซึ่งอู่เรือของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน รวมทัง้อู่เรือไทย  ยงัต้องสัง่ซื้อวตัถุดิบจาก
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สงิคโปร ์  ดงันัน้อู่เรอืในสงิคโปร์จงึมกัสามารถส่งมอบงานไดใ้นเวลาอนัสัน้  และตรงต่อเวลา   
สงิคโปร์ได้เปรยีบในการเสยีต้นทุนของเงนิทุนตํ่ากวา่ประเทศอื่น ๆ  และทีส่ําคญัและไมอ่า
มองขา้ม  สงิคโปรย์งัไดเ้ปรยีบในเรื่องการใชภ้าษาองักฤษ   ความไดเ้ปรยีบน้ีมกัทาํใหป้ระเทศ
สงิคโปรไ์ม่เกดิปญหาในการตดิต่อและการทําสญัญา   แมอู้่เรอืไทยจะยงัคงเสยีเปรยีบในการั

แข่งขนั   แต่ตลาดภายในประเทศก็ยงัมีอยู่   อู่เรือไทยในก้าวแรกอาจช่วงชิงสญัญาจาก
ภายในประเทศก่อน  หากรฐับาลไทยจะพจิารณาหาหนทางใหส้ญัญาต่อเรอืไทย  แทนทีจ่ะตก
ไปทีอู่่เรอืในประเทศเกาหลใีต้  หรอืประเทศอื่น ๆ กลบัมาตกอยู่ในมอือู่เรอืไทย กจ็ะช่วยเพิม่
งานใหแ้ก่อูเ่รอืไทยอกีทางหน่ึง 
 
  2)  งานซอมเรือ่   สาํหรบังานซ่อมของอูเ่รอืไทยจะไดจ้าก 
  -  การเข้าอเูพ่ือตรวจสภาพ  ่ เพื่อออกใบอนุญาตใหม่   ตามกฎหมายไทย กองตรวจ
เรอืกรมเจา้ท่า  กระทรวงอุตสาหกรรม  มขีอ้บงัคบัสําหรบัเรอืไทยว่า เรอืไทยจะต้องเขา้อู่เพื่อ
ตรวจสภาพ เพื่อออกใบอนุญาตใหม่ทุก ๆ 2 ปี   ดงันัน้ อู่เรอืกจ็ะทําการขดัส ี ขดัเพรยีง  และ
วตัถุอื่น ๆ ใต้ทอ้งเรอื  ซ่อมและทาสใีหม่เพื่อคงสภาพใหเ้รอืยงัคงใชง้านต่อไปได ้ ซึ่งเรยีกว่า  
Normal  Docking  และเมื่อผ่านการตรวจสภาพไปตามปกตแิลว้  เมื่อไดเ้วลาอนัสมควร  ก็
จะตอ้งทําการตรวจใหญ่คอื ตรวจสภาพเรอืภายนอก  ดงัทีก่ล่าวมาแลว้  ยงัทําการตรวจสภาพ
เครือ่งยนต ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ในเรอื  ซึง่เราเรยีกว่า  Special  Docking  การซ่อมเรอืนัน้  อู่เรอื
จะตอ้งมอีู่ลอย หรอือู่ขดุ  การทาํ  Normal  Docking   มกัจะตอ้งใชเ้วลาอยูใ่นอู่  7 – 11 วนั   
สว่น  Special  Docking  จะตอ้งใชเ้วลานานกว่านัน้ คอืประมาณ 15 วนั  ดงันัน้การทีอู่่เรอืมอีู่
ลอย หรอือู่ขุด เพยีงอู่เดยีว  ในหน่ึงปีม ี365 วนั จะมวีนัทาํงาน 365 วนั  หกัวนัอาทติยอ์อก 53 
วนั  และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 13 วนั จะเหลอืวนัทํางานเพยีง  299  วนั  หากเรอืเขา้อู่โดยเฉลี่ย 
11 วนั  ในหน่ึงปีจะสามารถซ่อมเรือได้ประมาณ 27 ลําเท่านัน้  จากจํานวนอู่เรือที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย  อู่ทีอ่ยู่ในประเทศ 2 – 4  มเีพยีง 18 อู่  กน่็าจะเกดิสภาพงานลน้มอื  แต่ในความ
เป็นจรงิกลบัมไิดเ้ป็นเชน่นัน้  อูเ่รอืสว่นใหญ่ยงัอยูใ่นสภาพทีก่ระหายงาน สามารถกเ็พราะวา่ 
  ก.  ในความเป็นจรงิ เรอืทีม่ขีนาดเลก็มาก กไ็มอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งเขา้อูต่รวจสภาพทุก 2 
ปี 
  ข.  เรอื  Barge และเรอืลาํเลยีง ไดร้บัการยกเวน้ 
  ค.  เรอืจาํนวนมากไดร้บัอนุญาตใหย้มืเวลาการเขา้อูเ่พือ่ตรวจสภาพใหย้าวนานออกไป 
  การได้มาซึ่งสญัญาซ่อมเรอื  ก็เป็นไปในทํานองเดยีวกนักบังานต่อเรอืใหม่  คอืต้อง
ขึน้อยู่กบัปจจยั ั 5 ขอ้เช่นเดยีวกนั   ดงันัน้  อู่เรอืที่จะได้งานจะต้องเป็นอู่ที่ไดร้บัความเชื่อถือ
จากลูกคา้  ในดา้นฝีมอื  มาตรฐาน  คุณภาพ  ราคา  และความตรงต่อเวลา  ยิง่ไปกว่านัน้  อู่
เรอื เช่น ยนิูไทยชปิยารด์   ยงัไดง้านจากบรษิทัเรอืทีอ่ยู่ในเรอืของผูเ้ป็นหุน้ส่วนต่างชาต ิ และ
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ของยูนิไทยเอง  ทําใหม้งีานซ่อมเรอืในปรมิาณทีน่่าพอใจ  และกําลงัคดิจะเพิม่สมรรถนะของอู่
เรอื  โดยการเพิม่อู่ลอยอกีหน่ึงอยูใ่นเรว็ ๆ น้ี  วธิกีารของยนิูไทยชปิยารด์น้ี  น่าทีอู่่เรอือื่นจะได้
นําไปพจิารณาเพือ่หาคูล่งทุนจากต่างประเทศบา้ง 
  - การเข้าอูในกรณีท่ีต้องมีการซอมฉุกเฉน่ ่ ิ   งานซ่อมประเภทน้ีแม้จะไม่มน้ํีาหนั
เท่ากบัการซ่อมตรวจสภาพ  เพราะโดยปกติเรือจะไม่ค่อยขดัข้องได้ง่าย  นอกจากประสบ
อุบตัเิหตุ  นอกจากน้ีบรษิทัเรอืบางแห่งยงัมชีุดปฏบิตักิารซ่อมฉุกเฉินของตนเอง  เช่น บรษิทั 
RCL ของกลุ่มโหงกฮก เป็นตน้   อู่เรอืทีไ่ดง้านซ่อมฉุกเฉินมกัจะตอ้งตัง้อยู่ในเสน้ทางเดนิเรอื 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้อยู่ในท่าเรอื เช่น อู่เรอืในประเทศสงิคโปร ์ส่วนประเทศไทยกไ็ดแ้ก่ ยูนิ
ไทยชปิยารด์ 
  จากการทีไ่ทยมอีู่เรอืทีส่ามารถซ่อมเรอืใหญ่กว่า 10,000  GRT ถงึ 3 อู่ ทําใหไ้ดร้บั
ความเชื่อถอืจากเจา้ของเรอืต่างประเทศบา้ง คอืไดง้านซ่อมเรอืชกัธงต่างชาต ิถงึแมจ้ะเป็นเรอื
ในเครอืขา่ยเดยีวกนั   แต่กจ็ะเป็นประวตักิารซ่อม (Record) ซึง่จะนําไปสู่การไดร้บัสญัญาจาก
เจา้ของเรอืทีอ่ยูน่อกขา่ยต่อไป 
  
  2.5.2  วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการตอเรือซอมเรือ่ ่  
  เน่ืองจากอุตสาหกรรมการต่อเรอื  และซ่อมเรอื  เป็นอุตสาหกรรมที่มมีาตรฐาน  และ
เป็นธุรกจิระดบัสากล   ดงันัน้วสัดุอุปกรณ์ทีนํ่ามาใชใ้นการต่อเรอืหรอืซ่อมเรอื กต็อ้งเป็นสนิคา้ที่
มมีาตรฐาน  หรอืตอ้งการวสัดุทีม่คีุณลกัษณะเฉพาะพเิศษดว้ย  และทีส่าํคญัในการไดส้ญัญาต่อ
เรอืหรอืซ่อมเรอื จะต้องมกีารตกลงในวสัดุอุปกรณ์ที่จะใช้    หากอู่ต่อเรอืไม่สามารถหาวสัดุ
อุปกรณ์ตามทีร่ะบุหรอืตกลงกนัไว ้ การจะใชว้สัดุอุปกรณ์ตราอกัษรอื่นมาทดแทน จะตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากผูว้า่จา้ง  จงึสามารถใชว้สัดุอุปกรณ์ตราอกัษรอื่นมาทดแทนได ้
   
  อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการต่อเรอืและซ่อมเรอื ประกอบดว้ยหมวดหลกัต่าง ๆ ดงัน้ี 

- เหลก็แผน่และวสัดุอื่นทีท่าํจากเหลก็ 
- ลวดเชื่อม 
- เครือ่งยนตเ์รอื 
- อะไหล่เครือ่งยนตเ์รอื 
- วสัดุอุปกรณ์ไฟฟาและอะไหล่้  
     ฯลฯ  
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  วสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวขา้งต้น จะเป็นสนิคา้สําเรจ็รูปหรอืกึ่งสําเรจ็รูป ทีม่ผีูป้ระกอบการ
อื่นผลติขึน้  แล้วอู่เรอืไดซ้ื้อมาใชซ่้อมเรอื / ต่อเรอื  อุปกรณ์บางอย่างจะไม่ใช่สนิคา้ทีผ่ลติขึน้
ขายทัว่ไป   แต่ละผลติเมื่อมผีูส้ ัง่ทํา  ดงันัน้ เมื่ออู่เรอืไดร้บัสญัญาต่อเรอืหรอืซ่อมเรอืกจ็ะไปสัง่
ทาํวสัดุอุปกรณ์  เช่น  หลกัแผ่นและวสัดุทีผ่ลติจากเหลก็ตามคุณลกัษณะเฉพาะทีต่อ้งการ เช่น  
ทอ่ต่าง ๆ สายไฟ  แผงสวชิ  ฯลฯ  เป็นตน้ 
  เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมเรอื/ต่อเรอื  มคีุณลกัษณะเฉพาะของมนัเป็นพเิศษ
สําหรบัอู่เรอืไทยมกัจะต้องนําเขา้จากต่างประเทศ เช่น  ญี่ปุน  และสงิคโปร์   ในขณะน้ีวสัดุ่

อุปกรณ์เหล่าน้ียงัมจีํานวนน้อย   ไม่คุม้ที่จะสรา้งโรงงานเพื่อผลติขึน้ใช้ในประเทศ  และยงัมี
คู่แขง่ทีน่่ากลวั เช่น สงิคโปร ์    แต่เมื่อเรามแีผนการพฒันาอู่ต่อเรอืไปพรอ้ม ๆ กบัการพฒันา
พาณชิยน์าว ี  อุตสาหกรรมผลติอะไหล่   วสัดุอุปกรณ์เรอื น่าจะไดแ้จง้เกดิไปพรอ้ม ๆ กนั 
 
   2.5.3  จดุออนและจดุแขง็ของอเูรือไทย่ ่  
  ถ้ายอมรบักนัว่าอุตสาหกรรมการต่อเรอืและซ่อมเรอื  ประเทศไทยเพิง่จะอยู่ในระยะ
เริ่มต้นของการพฒันา  และกําลงัหาทางไต่อนัดบัเพื่อเข้าแย่งส่วนแบ่งของตลาดโลก  การ
วางแผนเพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งของตลาด  จําเป็นต้องศกึษาถึงจุดอ่อนจุดแขง็เสยีก่อน เพื่อวาง
มาตรการและยทุธวธิไีด ้
  โดยไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน อาทเิช่น สํานักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมต่อเรอืและซ่อมเรอืไทย กรมเจา้ท่า กรมศุลกากร 
สถาบนัพาณิชยนาว ีเป็นตน้ เพื่อใหเ้กดิความช่วยเหลอืต่อการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมต่อ
เรอืและซ่อมเรอืไทย ใหม้ขีดีความสามารถทดัเทยีมกบันานาประเทศ  
  จดุแขง็  ในดา้นขดุแขง็ของประเทศไทย  อาจกล่าวไดว้า่จุดแขง็ของอู่เรอืไทยหาไดย้าก
มาก  จากการทีเ่ราเพิง่จะเอาจรงิเอาจงักบัการพฒันาพาณิชยน์าวขีองประเทศ  ทาํใหอู้่เรอืไทย
ยงัเสยีเปรยีบอู่เรอืของเพื่อนบา้น  อาท ิ  สงิคโปร ์ หรอืแมแ้ต่อู่เรอืของมาเลเซยี อยู่มาก   แต่
การทีเ่ราเป็นประเทศพฒันาทหีลงัประเทศอื่น   กใ็ช่ว่าจะหาจุดแขง็หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบไม่ไดเ้สยี
ทเีดยีว   จุดแขง็ของอูเ่รอืไทยอาจประมวลไดด้งัน้ีคอื 
  ก.  อเูรือไทยพฒันาทีหลงัประเทศอ่ืน่   ย่อมมกีรณีศกึษาจากอู่เรอืของประเทศอื่นว่า  
สิง่ทีค่วรจะเป็นจะในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
        -  สถานทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม 
        -  วสัดุอุปกรณ์ทีท่นัสมยัและทีเ่หมาะสมกบัขนาดของอูเ่รอื 
        -  มาตรฐานการต่อเรอืและซ่อมเรอื ทีต่ลาดยอมรบั 
        -  เทคนิคใหม่ๆ  ของอูเ่รอื การถ่ายทอดเทคโนโลยจีากอูเ่รอืระดบัโลก 
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        -  การเตรียมการในการจัดหาวัตถุดิบในราคายุติธรรมและได้มาตรฐาน การ
เตรยีมการในทีน้ี่ อาจเป็นการผลติเองในประเทศและต่างประเทศ 
        -  การเตรยีมเจา้หน้าทีป่ระจาํการไดต้รงตามความตอ้งการ ใหเ้พยีงพอ ฯลฯ 
 
  ข.  การสนับสนุนจากรฐับาล  ถ้ารฐับาลจะสนับสนุนให้อู่เรอืของไทยใหม่ ๆ เกิด
ขึน้มาไดก้จ็ะหาทางใหก้ารอุดหนุน ดงัน้ี 
        -  ทางดา้นภาษนิีตบุิคคลของอูเ่รอื 
        -  ดา้นภาษศุีลกากร สาํหรบัอุปกรณ์และวตัถุดบิ 
        -  การอุดหนุนทางดา้นการเงนิ 
        -  การอนุญาตใหช้่างฝีมอืจากต่างประเทศเขา้มาเสรมิช่างทีย่งัขาดแคลน  และการ
ถ่ายทอดความรูท้างดา้นการต่อเรอืและซ่อมเรอืใหค้นงานไทย 
        -  การให้สญัญาซ่อม / ต่อเรอื  และงานเหล็กอื่น ๆ ของหน่วยราชการทัง้หมด
ใหแ้ก่อูเ่รอืไทย 
 
  ค.  อเูรือท่ีมีอยใูนปัจจบุนัท่ีได้มาตรฐาน สาํหรบัการซอมเรือขนาดใหญยงัมีน้อย่ ่ ่ ่    
เมื่อมองจากลูกคา้ ซึ่งประกอบดว้ยกองเรอืในประเทศ  เรอืต่างชาตทิีเ่ดนิทางผ่านประเทศไทย   
เรอืต่างชาตทิีม่าใชท้่าเรอืไทย   และเรอืของเพื่อนบา้นในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  กด็ู
จะเป็นลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพและมพีอสมควร    การพฒันาอู่เรอืขึน้ใหม่ยงัคงหาช่องว่างของตลาด
ได ้ ทีส่าํคญัคอืการสรา้งความเชื่อถอืใหเ้กดิขึน้กบัลูกคา้เท่านัน้  กจ็ะไดง้านซ่อมเรอืในเบือ้งตน้  
และถา้ความเชื่อถอืมถีงึระดบัหน่ึง  กอ็าจไดง้านเปลีย่นแปลงเรอื หรอืต่อเรอืในทีส่ดุ 
 
  จดุออน ่ ของอู่เรอืไทย   เมื่อพจิารณาจากสภาพปจจุบนัของอู่เรอืไทย  พอจะรวบรวมั

จุดออ่นไดด้งัน้ี 
  ก.  ท่ีตัง้ของอเูรือ่    อู่เรอืของไทยส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบรเิวณรมิแม่น้ําทีส่ําคญัหลายสาย 
เช่น  แมน้ํ่าเจา้พระยา   แมน้ํ่าแมก่ลอง   แมน้ํ่าท่าจนี   และแมน้ํ่าบางประกง  ฯลฯ  นอกจากนี
มอีู่เรอืเรอื  โดยเฉพาะเรอืประมงอยูต่ามรมิฝงทะเล  อู่เรอืทีต่ ัง้อยู่รมิแมน้ํ่ั ่ าจะขยายพืน้ทีข่องอูเ่รื
ออกไปไดค้่อนขา้งยาก   เพราะตดิจดัในการหาซื้อที่ ๆ ตดิกนั   อกีทัง้ราคากจ็ะเป็นอุปสรรค
ใหญ่ของการขยายขนาดของอู่เรอื   ซํ้าอูเ่รอืทีต่ ัง้ในเขตเมอืง ยงัพบปญหาภาวะแวดลอ้ม  โดั

หลกัการแลว้ อู่เรอืควรตัง้อยู่ตามแนวชายฝงทะเล  และควรจะตัง้ั ่ อยู่ใกลเ้สน้ทางเดนิเรอืใหม้าก
ที่สุด   เพื่อให้เรือที่เดินทางผ่านมีโอกาสมาใช้บริการ มากกว่าจะรอให้มีเรือจงใจเข้ามา   
นอกจากอู่เรอืนัน้ ๆ  มชีื่อเสยีงเป็นทีน่่าเชื่อถอื   และมคีวามไดเ้ปรยีบทางเศรษฐกจิอื่น ๆ เช่น 
ในเรื่องราคา  หรอืระยะเวลาการส่งมอบ   ที่ตัง้ที่เหมาะที่สุดสําหรบัอู่เรอื  ก็คอืตัง้อยู่ใกล้กบั
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ท่าเรอื หรอืนิคมอุตสาหกรรม  เพราะจะเป็นเสน้ทางที่เรอืเป็นจําเป็นจะต้องผ่านเขา้ออกโดย
ปกตอิยู่แล้ว  หนัมาพจิารณาอู่เรอืไทย   การจะตัง้อู่เรอืใกล้ท่าเรอืยงัพอจะมโีอกาส     แต่ถ้า
ตอ้งการใหอู้เ่รอือยูต่ดิกบัทา่เรอืยงัมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งยาก  เพราะทา่เรอืหลกัของไทยเป็น
ของทางราชการ   การดําเนินการจงึค่อนขา้งยาก    การที่อู่เรอืสามารถตัง้ในท่าเรอื  มขีอ้ดี
ตรงทีเ่ป็นเสน้ทางทีเ่รอืจะต้องผ่านแลว้   อู่เรอืที่อยู่กบัท่าเรอืยงัอาศยัเขื่อนกบัคลื่นของท่าเรอื    
นอกจากนัน้ยงัสามารถอาศยัแนวรอ่นน้ําของทา่เรอื   ซึง่จะตอ้งขดุขยายตลอดเวลา  และทีส่าํคั
ที่สุดยงัสามารถใช้เครื่องอํานวยความสะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรอื  อาท ิ ไฟฟา  ้

ประปา  โทรคมนาคม  ถนนหนทาง ฯลฯ  ได ้
 
  ข.  ขนาดของอเูรือ่   ดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึมาแลว้ว่า  อู่เรอืทีส่ามารถต่อเรอืขนาดใหญ่กว่า  
10,000  ตนักรอส มเีพยีง  3  อู่  และอู่ทีซ่่อมเรอืขนาดใหญ่กว่า  40,000 GRT มเีพยีง 1 อู ่
เท่านัน้ ขดีความสามารถเช่นน้ีคงจะไดร้บัความเชื่อถอืจากลูกคา้ต่างชาตยิาก ซํ้าเจา้ของเรอืไท
เองก็จะไม่ให้ความไว้วางใจตามไปด้วย จากขีดความสามารถน้ีเอง ความสามารถในการ
ใหบ้รกิารแก่เรอืไทย กย็งัคงไมเ่พยีงพอ 
 
  ค.  สงอํานวยประโยชน์ของอูเรือไทยมีอยู   ิ่ ่ ่ เน่ืองจากอู่เรือส่วนใหญ่มขีนาดเล็ก  
อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงกม็ไีม่เพยีงพอ  ปนจัน่ต่างๆ กย็งัคงไม่เหมาะสม ซึง่กล่าวคอื เหมาะและั ้

สามารถเพยีงซ่อมเรอืขนาดเล็กและต่อเรอืขนาดเล็ก   การลงทุนสําหรบัอู่เรอืใหญ่ต้องลงทุน
ค่อนขา้งมาก  ตัง้แต่การสรา้งอู่แหง้  ปนจัน่ขนาดและชนิดต่างๆ  ที่ใชใ้นอู่แหง้และในโรงงาน   ั ้

เขือ่นและทา่เทยีบเรอืสาํหรบัปฏบิตังิานสว่นทีเ่หลอื  ระดบัน้ําหน้าทา่จะตอ้งลุกเพยีงพอและรกัษ
ระดบัความลกึเพื่อใหเ้รอืมาเทยีบได ้   อู่เรอืบางแห่งมกีารใชอู้่ลอย  ซึง่กจ็ะตอ้งลงทุนสงู  ซํ้ายั
ยากทีจ่ะหาพืน้ทีใ่หอู้่ลอยตัง้อยู่  อู่เรอืทีส่มบูรณ์แบบ   นอกจากจะมอีู่แหง้และอู่ลอยไวซ่้อมเรอื
แลว้  ยงัต้องมลีานสรา้งเรอื และ/หรอื คานเรอื ไวต่้อเรอื และยงัต้องมอุีปกรณ์ระบบนําเรอืขึน้
และลงจากน้ํา   ตลอดจนเครนชนิดต่าง ๆ ไวอ้าํนวยความสะดวก  เพือ่ใหก้ารทาํงานสะดวกแล
รวดเรว็ขึน้  เพราะสาํหรบัเรอืพาณิชยล์ําใหญ่ ๆ แลว้ เวลามคี่ายิง่  จะจอดซ่อมนาน ๆ เจา้ของ
จะเสยีหายมาก  ดงันัน้เพือ่ซือ้เวลาใหเ้รว็ขึน้  เจา้ของอาจละเลยในเรือ่งราคาคา่ซ่อมไมไ่ด ้
 
  ง.  วสัดอุปุกรณ์ในการซอม ่ / ตอเรือ   ่ สว่นใหญ่ตอ้งใชข้องทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั
ของอุตสาหกรรมเรอื  สาํหรบัอู่เรอืไทยยงัจาํเป็นตอ้งสัง่ซือ้วสัดุต่าง ๆ ในการซ่อม / ต่อเรอื จาก
ต่างประเทศ   การที่เราต้องสัง่ซื้อจากต่างประเทศ ทําให้ต้นทุนสูงกว่าอู่เรอืเพื่อนบ้าน เช่น 
สงิคโปร ์ เพราะตอ้งซือ้ผ่านมอืมาทอดหน่ึงแลว้  ยงัตอ้งเสยีค่าขนส่ง  ภาษนํีาเขา้ยิง่ไปกว่านัน้  
ยงัเกดิความล่าชา้ทาํใหเ้สยีเปรยีบคูแ่ขง่อยา่งมาก   หากอูเ่รอืจะกกัตุนอะไหล่ไวเ้ป็นจาํนวนมาก  
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กจ็ะยิง่เสยีตน้ทุนทางดอกเบีย้สงูขึน้อกี  จากการทีต่น้ทุนการผลติคอ่นขา้งสงู  จงึทาํใหอู้่เรอืไทย
เสยีเปรยีบในเรือ่งราคาเมือ่ตอ้งไปแขง่ขนัแยง่งานกบัอูเ่รอืต่างชาต ิ
 
  จ.  บคุลากร  บุคลากรสาํหรบัอุตสาหกรรมอูเ่รอื อาจแบ่งไดเ้ป็น  2  กลุ่มใหญ่ ๆ คอื 
        -  กลุ่มบรหิาร 
        -  กลุ่มปฏบิตักิาร 
  สําหรับกลุ่มบริหาร  หมายถึง  ผู้ที่ทําหน้าที่ในด้านการบริหารและจัดการ  ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานฝายต่าง ๆ  เช่น  ฝายขาย  ฝายการเงิน  ฝายบัญชี  และฝาย่ ่ ่ ่ ่

กฎหมาย ฯลฯ 
  ส่วนกลุ่มปฏิบตัิการ  ได้แก่  บรรดานายช่างวศิวกร  ที่ทํางานเกี่ยวกบัการออกแบบ  
ซ่อมและสรา้งเรอื  และคนงานทีล่งมอืทาํงานซ่อมและต่อเรอื 
 
  บุคลากรทัง้สองกลุ่มสาํหรบัอูเ่รอืไทย  ยงัมปีญหาคอ่นขา้งมาก  กล่าวคอืั  

- ยงัมคีวามขาดแคลนบุคลากรสาํหรบัอูเ่รอือยู ่  ทัง้น้ีเพราะความตอ้งการหรอือุปสงค์
ของคนงานเพิม่ขึ้น   ซึ่งเป็นไปตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ  และเพื่อทดแทนกําลงัคนที่
ลาออก หรอืเกษยีณอาย ุ

- บุคลากรส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษาพื้นฐานมาจาก  สายวชิาชพีทัว่ไป  มากกว่าจะ
ได้รบัการฝึกฝนทางตรงมาเพื่อทํางานในอู่เรอื  ซึ่งฝายบรหิารก็มกัจะมาจากพาณิชย์ศาสตร์่

บณัฑติ    บญัชบีณัฑติ  หรอืนิติศาสตรบ์ณัฑติ  เพราะสถาบนัที่เน้นผลตินักบรีหิารปอนการ้

พาณิชยน์าวยีงัมน้ีอยมาก  สว่นใหญ่ปฏบิตักิาร กม็าจากสายวชิาชพีวศิวกรรมเครื่องกล อาชวีะ  
บา้งกม็าจากทหารเรอื  เพราะยงัมสีถาบนัทีผ่ลติบุคลากรเฉพาะดา้นน้อยมาก เชน่กนั 

- บุคลากรทัง้ฝายบริหารและปฏิบัติการ  มีสถิติการเข้า ่ / ออก งานค่อนข้างสูง  
เพราะมกีารแบ่งบุคลากรทีผ่า่นงานมาแลว้ ไปทาํงานยงัธุรกจิคู่แขแง   โดยการใหค้่าตอบแทนที่
สงูขึน้ 

- ความสนใจของเยาวชนต่อสาขาการซ่อมเรือ  ต่อเรือ  ยังมีน้อยมาก  เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มฝายบรหิาร ทีจ่ะไปทํางานยงัสถาบนัการเงนิหรอืการตลาด  ส่วนทางฝาย่ ่

ปฏบิตักิารกเ็ชน่กนั  มกัสนใจทีจ่ะเรยีนทางดา้นวศิวกรรมโยธา  ไฟฟา  เครื่องกล  สาํรวจ  ฯลฯ  ้

มากกวา่ทัง้ ๆ ทีค่า่ตอบแทนในการทาํงนอูเ้รอืจดัไดว้า่คอ่นขา้งสงู 
 
 

- เมื่อมปีญหาบุคลากรไม่เพยีงพอ  จงึมคีวามจําเป็นต้องนําบุคลากรต่างชาตเิขา้มาั

เสรมิ  ทําใหทุ้นการผลติสูงขึน้ไปอกี  บุคลากรต่างชาตยิงัก่อใหเ้กดิปญหาอื่น ๆ ตามมา  คอืั
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เป็นแรงงานทีม่กัทาํงานอยูใ่นช่วงสัน้ ๆ และยงัมปีญหาการถ่ายทอดความรูเ้มื่อถงึเวลาตอ้งจากั

ไป 
- บุคลากรของอู่เรอืกเ็ช่นเดยีวกบัธุรกจิพาณิชยนาวทีัว่ไป  ต้องมคีวามสามารถใน

การใชภ้าษาต่างประเทศ  เพื่อตดิต่อทาํงานรว่มกบัคนงานดว้ยกนั  และผูม้าตดิต่อ  ปญหาเรื่องั

ภาษาสาํหรบับุคลากรคนไทยยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 
  ฉ.  การตลาด  ยงัมคีวามเชื่อทีไ่ม่ถูกต้องว่า  ธุรกจิการใหบ้รกิารแทบไม่ต้องใหค้วาม
สนใจในเรื่องการตลาด  ซึง่หมายถงึการไมต่อ้งออกไปหาลูกคา้  หรอืการทาํ  Sale Promotion 
โดยผา่นสือ่ใด ๆ เลย   แต่ในยุคโลกาภวิตัร ทีร่ะบบขา่วสารสามารถสง่ไปทัว่ถงึทุกมุมโลกอยา่ง
รวดเร็ว การประชาสมัพนัธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จ ักจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง อู่เรือไทยแทบไม่
สามารถช่วงชงิงานใด ๆ กบัประเทศคู่แข่งเลยนัน้ เคยมกีารประชาสมัพนัธ์ต่อสาธารณชน ก็
เพยีงแค่ทําแผ่นพบัใหรู้ค้วามเป็นไป    ตลอดจนการบอกกล่าวถงึสิง่อํานวยความสะดวก และ
ขดีความสามารถของอูเ่รอืเทา่นัน้ นบัวา่เป็นการประชาสมัพนัธถ์งึตวัอูเ่รอืน้อยมาก 
  ความเชื่อถอืของลกูคา้จดัว่าเป็นหวัใจสาํคญัของการไดส้ญัญารว่มสรา้งเรอื  จงึควรทีจ่ะ
ใชส้ือ่ทุกรปูแบบประชาสมัพนัธใ์หเ้หน็ความสามารถ  ประวตังิานดเีด่นทีเ่คยทาํมา  ขา่วสารการ
ปรบัปรุงหรอืพฒันาดา้นต่าง ๆ  แมแ้ต่งานทีไ่ดร้บัสญัญามาแลว้  ขอ้มลูเหล่าน้ีสามารถใชร้ะบบ  
Internet ใหเ้กดิประโยชน์ไดโ้ดยเสยีตน้ทุนไม่มากนกั นอกจากน้ี ยงัอาจประชาสมัพนัธผ์ลงาน
ของธุรกจิผา่นไปทางทตูพาณชิยข์องประเทศไทยไปยงัประเทศต่าง ๆ  
 
     2.5.4  มาตรการในการฟ้ืนฟอูตุสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ่ ่  
  ธุรกจิอู่เรอืเป็นธุรกจิทีต่อ้งแสวงหากําไรเช่นเดยีวกบัธุรกจิอื่นๆ ทัว่ไป และยงัเป็นธุรกจิ
ที่ต้องลงทุนมาก อู่เรอืขนาดใหญ่ เช่น ยูนิไทยชปิยาร์ด ประมาณว่าจะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า  
3,000 ลา้นบาท ทํานองเดยีวกนัถ้าเป็นกรณีอู่เรอืเก่าทีต่้องการขยายกําลงัผลติ (Scales of 
Production) ออกไป จะตอ้งลงทุนเป็นจาํนวนเงนิมากๆ เช่นกนั การลงทุนในธุรกจิเช่นน้ีผูเ้ป็น
เจ้าของจะต้องทําการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนเสียก่อน เพื่อคํานวณหาค่าวัด
ผลตอบแทนในการลงทุน (Internal Rate of Returns) การศกึษาน้ีจะตอ้งศกึษาดวู่าลูกคา้ของอู่
เรอืจะมสีกัเท่าไร ทีม่าของเงนิทุนจะไดจ้ากแหล่งใด ตน้ทุนของเงนิทุนจะเป็นรอ้ยละเท่าไร เป็น
ตน้ จากนัน้กค็าํนวณหาค่า IRR แลว้นําค่า IRR มาเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนของเงนิทุน IRR ของ
การนําเงนิไปใชใ้นธุรกจิอื่น โอกาสการแข่งขนั ความเสีย่งภายใต้บรรยากาศทางเศรษฐกจิและ
การเมอืงทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิอูเ่รอื ฯลฯ จากนัน้เจา้ของอูก่จ็ะทาํการตดัสนิใจ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอู่เรือ 5 ราย ที่อยู่ในสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือ  
ปรากฏผลสนบัสนุนจุดออ่นของธุรกจิต่อเรอืตามทีไ่ดก้ล่าวถงึในหวัขอ้ก่อน ดงัน้ีคอื 
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  อท่ีูเน้นงานซอมเรือ่ ่  
  -  ผูป้ระกอบการทีม่อีูข่ดุ และ/หรอื อู่ลอย  ปรากฏว่างานซ่อมเรอืมน้ีอยลง  เรอืแทบทุก
ลํายดืเวลาการเขา้ตรวจสภาพจาก  2 ปีไปอย่างเต็มที่ คอืเป็น 2 ปีครึง่   ดงันัน้งานที่ไดจ้งึไม่
สมดุลกบัอุปกรณ์ที่มอียู่ของอู่    ต้นทุนการซ่อมเรอืเสยีเปรยีบอู่เรอืของคู่แข่งขนัเพื่อนบ้าน   
วสัดุอุปกรณ์ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่    ทีต่ัง้ของอู่เรอืขยายไม่ออก   อยากหา
ทาํเลทีต่ ัง้อู่เรอืใหมใ่หด้กีว่าเดมิ  อยากไดเ้งนิกูด้อกเบีย้ตํ่า หรอืการใหเ้งนิอุดหนุน  (Subsidies)  
จากรฐับาล อยากให้รฐับาลช่วยเหลือในด้านภาษีศุลกากรสําหรบัวสัดุซ่อมเรอืที่นําเข้าจาก
ต่างประเทศ มปีญหาคนงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถในงานซ่อมเรอืไม่เพยีงพอั  นอกจากน้ียงั
ประสบปญหาการยา้ยงานของคนงานั  
  -  ผูป้ระกอบการที่มเีพยีงโรงงานและสถานที ่ ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีไม่ต้องมทีัง้อู่ลอย
หรอือู่แหง้   เพราะทํางานคล้ายชุดปฏบิตัิการเคลื่อนที่   โดยจะซ่อมทําเฉพุส่วนที่อยู่เหนือน้ํา  
(Floating  Repairs)  ผูป้ระกอบการลกัษณะน้ีลงทุนน้อยกวา่แบบมอีู่ขดุ และ/หรอื อู่ลอย ซํ้ายั
ไดง้านทําเตม็มอื    เมื่อไดร้บัคาํสัง่ซ่อมกจ็ะเตรยีมเครื่องมอืใหพ้รอ้มเมื่อเรอืเขา้เทยีบท่า  กข็น
เครื่องมอืไปซ่อมในเรอื  มกัจะไดง้านในมูลค่าไม่มากนัก  และไม่ต้องมกีารเจรจาเรื่องราคาค่า
ซ่อม  ไม่ต้องออกไปหางาน  ขณะน้ีมงีานทําเต็มที่ อยากขยายงานออกไปโดยแปลงสภาพ
โรงงานและสถานที ่ใหเ้ป็นอูเ่รอืและจะทาํงาน  Floating  Repairs  ไปพรอ้มกนั   ธุรกจิประเภท
น้ีได้งานจากเรอืต่างประเทศ และไม่จํากดัขนาดของเรอื  มองอนาคตของงานซ่อมเรอือย่าง
คอ่นขา้งสดใส 
   
 อท่ีูทาํเฉพาะงานตอเรือ่ ่  
  1.  อูเ่รอืขนาดใหญ่เพยีง 1 – 2 อู ่เคยไดง้านต่อเรอืจากต่างประเทศ แต่ในปจจุบนัคาํสัง่ั

ต่อเรอืกล็ดลง จนแทบไมม่ ี
  2.  อู่ขนาดกลางแมจ้ะไดง้านต่อเรอืขนาดเลก็  กเ็ป็นเรอืทีใ่ชง้านในประเทศ  เรอืทีต่่อ
นอกจากจะเป็นเรอืบรรทุกชายฝง กย็งัมเีรอืบรรทุกน้ํามนัั ่  
 
  ปัญหาท่ีอตูอเรือประสบ่ ่  มดีงัต่อไปน้ี  
  1.  วัสดุอุปกรณ์ต้องสัง่จากต่างประเทศ  ทําให้ต้นทุนสูง  วัสดุอุปกรณ์ที่เ ป็น
มาตรฐานสากล สัง่เขา้มาใชง้านต่อปีถงึรอ้ยละ 80  ของวสัดุทีใ่ชท้ัง้หมด 
  2.  ประสบปญหาการเสยีภาษีศุลกากร  เพราะวสัดุชนิดเดยีวกนั มกัจะมกีารใชพ้กิดัั

อตัราภาษทีีต่่างกนั  ขณะทีบ่างประเทศวสัดุนําเขา้โดยปลอดภาษ ี
  3.  เงนิกูท้ีใ่ชอ้ยู่อตัราดอกเบีย้สงูมาก  ๖รอ้ยละ 16)  เทยีบกบัของประเทศอนิโดนีเซยี  
สงิคโปร ์ ซึง่ไดด้อกเบีย้เงนิกูเ้พยีงรอ้ยละ 5 
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  4.  อู่เรือที่ต่อเรือยอร์ท  ประสบปญหาการเก็บภาษีสรรพสามิต  มีการปรับภาษีั

สรรพสามติสําหรบัการต่อเรอืยอรช์  ที่เคยเกบ็เพยีงรอ้ยละ  5.29  กลายเป็น รอ้ยละ 111.11  
ทําใหร้าคาเรอืยอรช์มรีาคาแพงขึน้  4 เท่าตวั  หลงัจากการปรบัอตัราภาษสีรรพาสามติแลว้  อู่
เรอืกไ็มไ่ดง้านต่อเรอืยอรช์อกีเลย 
  เมื่อรวบรวมปญหาทีอู่่เรอืประสบแลว้ หนัมาดวู่าทางดา้นรฐับาลไดม้มีาตรการใดในการั

สนบัสนุนอูเ่รอืบา้ง  มาตรการทีม่อียูส่ามารถแกป้ญหาใหอู้เ่รอืั มากน้อยเพยีงใด 
 
  มาตรการสนับสนุนจากรฐับาล 
  ในปจจุบนัรฐับาลกไ็ดม้มีาตรการสนับสนุนธุรกจิอู่เรอืหลายทาง  แต่ผลประโยชน์จากั

มาตรการเหล่าน้ี  ยงัไมไ่ดก้ระจายผลประโยชน์ไปยงัอู่เรอืทุกขนาด  อู่เรอืขนาดใหญ่มกัจะไดร้บั
ความสนใจมากกวา่อูเ่รอืขนาดกลาง และขนาดเลก็  ทัง้ทีอู่เ่รอืขนาดกลางและขนาดเลก็มจีาํนวน
มากกว่า  และความสามารถในการแช่งขนัเป็นรองอู่เรอืขนาดใหญ่อยู่แลว้  มาตรการดงักล่าว
ไดแ้ก่  
  ก.  อู่เรอืทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจาก  BOI โดยอู่เรอืใดตัง้อยูใ่นเขตสง่เสรมิจะได้
สทิธ ิ
        1)  ลดหยอ่นอากรนําเขา้เครือ่งจกัรเครือ่งมอืทีม่อีตัราอากรนําเขา้รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
จะไดร้บัลดหยอ่นเหลอืกึง่หน่ึง เขตสง่เสรมิบางเขตไดร้บัการยกเวน้ทัง้หมด 
        2)  ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 3 – 5 ปี เขตสง่เสรมิบางเขตไดร้บัยกเวน้ถงึ 8 ปี 
  ในกรณีที่อู่เรือไม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งเป็นอู่เรือส่วนใหญ่จะไม่ได้สิทธิ
ประโยชน์  กล่าวคอื  การนําเขา้อะไหล่  หรอือุปกรณ์เรอืยงัตอ้งเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 1 สว่น
ใน เรื่องภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล   สําหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน  เมื่อพน้ระยะยกเวน้ไป
แล้ว จะต้องเสยีในอตัรารอ้ยละ 30 ส่วนผูไ้ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน จะไม่ได้รบัช่วงการ
ปลอดภาษ ีคอื ตอ้งเสยีภาษรีอ้ยละ 30 ตลอด 
  ข.  ได้รบัการยกเว้นอากรนําชิ้นส่วนวสัดุ  อุปกรณ์  เครื่องจกัร เพื่อใช้ในการต่อและ
ซ่อมเรอื  ขนาดตัง้แต่ 60 ตนักรอส ขึน้ไป  สาํหรบัอูเ่รอืทีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 
  มาตรการน้ีจะไดป้ระโยชน์เฉพาะอูเ่รอืขนาดใหญ่  ทีม่ขีนาดประกอบการเหมาะสมจะขอ
ตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นได ้ สว่นอูเ่รอืทัว่ไปจะไมไ่ดส้ทิธขิอ้น้ี์  
  ค.  ได้รบัการลดหย่อนอากรนําเขา้อู่ลอย ที่นํามาใช้เพื่อกิจการพาณิชย์นาว ี โดยไม่
จาํกดัขนาด  อาย ุเหลอืรอ้ยละ 1 
  มาตรการน้ีเช่นเดยีวกนัขอ้  ข. คอื  จะไดป้ระโยชน์เฉพาะบางอู่เรอืเท่านัน้ เพราะการ
ไดอู้ล่อยตอ้งมทีีต่ ัง้ทีเ่หมาะสม  อูท่ ัว่ไปไมไ่ดป้ระโยชน์ 
  ง.  ไดร้บัสทิธพิเิศษในการต่อเรอืใหก้บัส่วนราชการ  และรฐัวสิาหกจิ  หากราคาเสนอ
ขายสงูกวา่อูเ่รอืต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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  จ.  อูต่่อเรอืพลาสตกิเสรมิใยแกว้  ซึง่ต่อเรอืเพือ่การสง่ออก  จะไดส้ทิธปิระโยชน์การคนื
อากรขาเข้าสําหรบัของที่นําเข้ามาเพื่อผลิต  ผสม  ประกอบ หรอื บรรจุ  แล้วส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ  หรอืส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรอืเดนิทางไปต่างประเทศ  ตามเกณฑ์และ
เงือ่นไขทีก่รมศุลกากรกาํหนด 
  มาตรการน้ีไดป้ระโยชน์เฉพาะอู่ต่อเรอืพลาสตกิเสรมิใยแกว้   ซึง่เป็นอู่สว่นน้อย  อู่สว่น
ใหญ่ไมไ่ดป้ระโยชน์ 
 
  การเปรียบเทียบมาตรการสงเสรมอเูรือโดยรฐับาลประเทศตาง ๆ ่ ่ ่ิ  
  ในบรรดาประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซยีน  การพฒันาอู่เรอืของประเทศเหล่าน้ี
ต่างก็อยู่ในระยะเริม่ต้น  แต่ระดบัการส่งเสรมิของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากนั  จงึน่าจะทําการ
วเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ว่าอู่เรอืไทยไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอู่เรอืต่างชาตอิยา่งไรบา้ง  
ดงัตารางเปรยีบเทยีบต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  2.3  เปรียบเทียบมาตรการส่งเสรมอเูรือของรฐับาลประเทศตาง ๆิ ่ ่  
 

มาตรการ สงคโปร์ิ  มาเลเซีย อนโดนีเซียิ  ฟลปปนส์ิ ิ ิ  ไทย 
1. ภาษมีลูคา่เพิม่ 
สําหรับอู่ เรือ การ
เชา่เรอื  นายหน้า 
หาเรอื  และการให ้
บรกิารทา่เรอื 

GST 
(Goods 
and 
Service 
tax) 3 % 

Sales tax 
10 % 

ยกเวน้ ไมม่ภีาษ ี
มลูคา่เพิม่ 

 vat  7 % 

2. ภาษขีาเขา้ วสัดุ 
อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้น 
กจิการอูเ่รอื 

ยกเวน้ ยกเวน้ 0 % ไมย่กเวน้ ยกเว้นอู่ เรือที่
ได้ร ับอนุญาต
ใ ห้ จั ด ตั ้ ง
ค ลั ง สิ น ค้ า
ทณัฑบ์น 

 
ท่ีมา: สถาบนัพาณชิยน์าว ีจุฬาลงกรณ์วทิยาลยั, 2540 
  
   
  เมื่อได้ศึกษาถึงปญหาของอู่ ในด้านจุดอ่อนจุดแขง็ที่เป็ั นมุมมองของผู้วิจยั  และได้
รวบรวมปญหาทีผู่ป้ระกอบการอูเ่รอืประสบ  ตลอดจนไดศ้กึษาถงึมาตรการสง่เสรมิของรฐับาลที่ั
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ใชอ้ยูใ่นปจจุบนัแลว้  กลยุทธข์องการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรอืของไทย  น่าทีจ่ะทําั

ไปทลีะขัน้  กล่าวคอื 
  ขัน้ตอนท่ี  1  ใหส้นบัสนุนกจิกรรมซ่อมเรอืก่อน  เหตุผลทีใ่หส้นบัสนุนการ    ซ่อมเรอื 
กเ็น่ืองจากวา่ 
  -  งานซ่อมเรอืเป็นงานทีท่าํรายไดห้ลกัใหแ้ก่อู่เรอื  อุปสงคข์องความตอ้งการซ่อมเรอืมี
อย่างสมํ่าเสมอ   ทัง้น้ีเน่ืองจากเรอืตอ้งตรวจสภาพเพือ่ต่อทะเบยีนทุก  2 ปี จงึต้องเขา้อู่เป็น
ประจาํอยูแ่ลว้  นอกจากนัน้ยงัมอุีปสงคข์องการซ่อมเรอืในกรณีซ่อมไม่จําเป็น  เช่น  เกดิความ
เสยีหายจากอุบตัเิหตุ  และเหตุอื่น ๆ  
  -  งานซ่อมเรอืมกัจะเป็นสญัญาระยะสัน้   ทําใหอู้่เรอืมรีายไดเ้ขา้มาเป็นระยะ  ไม่ต้อง
ลงทุนมากเทา่กบัการต่อเรอื   งานซ่อมเรอืจงึเหมาะกบัภาวะของการเงนิของอูเ่รอืไทย 
  -  งานซ่อมเรือไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษ  ความสามารถ  สมรรถนะ  
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ของอู่เรอืไทยสามารถทําได ้  ทัง้การซ่อมเรอืขนาดเลก็ไปจนถงึเรอืขนาด
ใหญ่ 
 
  มาตรการท่ีควรใช้เพ่ือสนับสนุนงานซอมเรือ่  
  1.  ใหห้น่วยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิ  ใหส้ทิธกิารซ่อมเรอืแก่อู่เรอืในประเทศก่อน  
โดยราคาซ่อมของอูเ่รอืไทยจะสงูกว่าอู่เรอืต่างประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 15   ปจจุบนัสทิธใิหเ้ฉพาะั

การต่อเรอื 
  2.  ใหบ้รษิทัขนสง่ทางเรอืทีนํ่าเรอืเขา้ซ่อมในอู่เรอืไทยสามารถหกัค่าซ่อมเป็นค่าใชจ้่าย
ได ้ 2 เทา่  ในการคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เฉพาะในปีการซ่อมนัน้ ๆ  
  3.  จดัทําคลงัสนิค้าทณัฑ์บนรวม สําหรบัอู่เรอืขนาดเล็กที่ไม่ได้รบัอนุญาตให้จดัตัง้
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นของตนเอง 
  4.  หากการจดัตัง้สนิคา้ทณัฑบ์นรวม  ยงัไม่สามารถดําเนินการได ้ใหใ้ชม้าตรการลด
ภาษขีาเขา้สาํหรบัวสัดุทีต่อ้งใชใ้นการซ่อมเรอื  จนกวา่จะมกีารจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นรวม 
  5.  ยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ใหแ้ก่กจิการอูเ่รอื  เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 
   
 
 
  คลังสนค้าทัณฑ์บนรวม  ิ อาจจัดในรูปเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนของสมาคมอู่เรือ  
สมาคมอู่เรอือาจรวบรวมวสัดุในการและต่อเรอืไว้ในคลงั  อู่เรอืที่เป็นสมาชกิอาจซื้อวสัดุจาก     
คลงัไป 
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  จากมาตรการทัง้  5  จะสามารถทาํใหอู้่เรอืของไทยมสีภาพแขง็แกรง่ทัง้ในทางการผลติ
และทางการเงนิ   นอกจากน้ีความสาํเรจ็จากงานซ่อมเรอื จะนําชื่อเสยีงและความเชื่อถอืสาํหรบั
ลกูคา้ทัง้ภายในและต่างประเทศ  จะทาํใหม้คีวามพรอ้มในการดาํเนินขัน้ตอนที ่2  ต่อไป 
  ขัน้ตอนท่ี  2  สนับสนุนใหเ้กดิกจิกรรมต่อเรอืที่ใชภ้ายในประเทศ และประเทศเพื่อน
บา้น  เรอืที่ว่าน้ีไดแ้ก่ เรอืสนิคา้ทีใ่ชใ้นการขนส่งทัง้ในลําน้ํา และชายฝงทะเล  เรอืใชง้านพเิศั ่

และเรอืสาํราญ  เชน่ เรอืเพือ่การเล่นกฬีา  เรอืยอรช์  เป็นตน้ 
  ขัน้ตอนท่ี  3  สนับสนุนใหม้กีารต่อเรอืขนาดใหญ่ เพื่อใชใ้นการขนส่งระหว่างประเทศ
  
  ทัง้  2  ขัน้ตอน จะตอ้งใชทุ้นจาํนวนมาก  อกีทัง้ยงัตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั     อู่เรอื
จะต้องมอุีปกรณ์  เครื่องจกัร  เครื่องมอืทีเ่หมาะสม  เพื่อช่วงชงิเวลาในการส่งมอบ  ตลอดจน
การผลติทีใ่ชต้น้ทุนตํ่า  เพือ่ชว่งชงิสว่นแบ่งของตลาด  มาตรการทีร่ฐับาลควรสนบัสนุน จงึเป็นไ
ในวถิทีางเดยีว คอื 
  1.  เพือ่เสรมิใหม้คีวามพรอ้มในเรือ่งเงนิทุน  และเทคโนโลย ี อาจสนบัสนุนใหม้กีารรว่ม
ทุนระหวา่งประเทศ  ภายใตส้ทิธปิระโยชน์ของการสง่เสรมิการลงทุน 
  2.  จดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสมกบัการตัง้อู่เรอื  ในที ่ๆ จะสามารถใชส้าธารณูปโภคร่วมกบั
ทา่เรอืได ้ จนเป็นการใหเ้ชา่ในระยะยาว โดยคดิคา่เชา่ในอตัราตํ่า 
  3.  จดัหาเงนิกูด้อกเบี้ยตํ่า  เพือ่ใหอู้เ่รอืสามารถจดัหาอุปกรณ์ และเครือ่งจกัรทีท่นัสมั
ไวใ้ชอ้ยา่งเพยีงพอ 
  4.  ยกเวน้ภาษนํีาเขา้ใหแ้ก่อุปกรณ์  เครือ่งจกัรเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นอูเ่รอื 
  5.  ยกเวน้ภาษีนําเขา้สําหรบัวสัดุ  เครื่องจกัร ฯลฯ  ทีใ่ชใ้นการต่อเรอืจนกว่าจะมกีาร
จดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นรวม 
  6.  จดัการศกึษาเฉพาะดา้น  เพือ่ผลติบุคลากรใหแ้ก่อูเ่รอืในทุก ๆ ระดบั 
  7.  ใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ธุรกจิเอกชนทีใ่ชเ้รอืทีต่่อในประเทศ  สามารถตดัค่าเสื่อมราคา 
เพือ่คาํนวณภาษนิีตบุิคคลในอตัราทีส่งูกวา่เรอืทีต่่อในอูเ่รอืต่างประเทศ   
 
 
 
 
 
2.6. งานวจยัท่ีเก่ียวข้องิ  

จากการสบืคน้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั “การศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มลูกคา้และกําหนด
กลยุทธ์ของธุรกจิบรกิารอู่ซ่อมเรอืประมงเพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนั” พบว่า โครงการ
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ศกึษาหรอืงานวจิยัทีเ่หมาะสมในการใชพ้จิารณา อา้งองิและสนบัสนุน รายงานการศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองของผูว้จิยั ใหม้น้ํีาหนกัและน่าเชื่อถอื พบวา่มเีพยีง 1 เรือ่ง ดงัน้ี 

อณัณพ ปาลวฒัน์วไิชย (2540: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
อูต่่อเรอืและซ่อมเรอื โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาถงึขดีความสามารถและแนวทางในการพฒันา
อู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืในประเทศเพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการทีเ่หมาะสมใน
การพฒันาอุตสาหกรรมอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืของไทยในอนาคต 

การศกึษาเริม่จากการสาํรวจสถานภาพของอุตสาหกรรมการต่อเรอืของโลกและเน้นใน
ยา่นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตซ้ึง่เป็นประเทศเพื่อนบา้นของไทยเป็นหลกั ซึง่รวมถงึอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืภายในประเทศ ผลการศกึษาแสดงถงึภาพรวม
ของแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมการต่อเรอืของโลก เพื่อใหเ้หน็ถงึทศิทางทีป่ระเทศไทย
ควรกา้วเดนิไปขา้งหน้า โดยพจิารณาจากผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ 

รายงานการศกึษาน้ีไดเ้สนอแนะแนวทาง นโยบาย และมาตรการในการทีร่ฐับาลไทยพงึ
ให้ความช่วยเหลือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ กระตุ้นให้มีการพฒันา
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืของไทยใหม้ขีดีความสามารถทดัเทยีมกบันานาประเทศที่
พฒันาแล้ว และเพื่อใหส้ามารถรองรบัการคา้ระหว่างประเทศของไทยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และทีส่าํคญัคอืนําไปสูก่ารลดตน้ทุนการขนสง่ทางการคา้ระหวา่งประเทศของไทยไดใ้นทีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บทท่ี 3 
ระเบียบวธีการศึกษาและิ ผลการศึกษา 

  
การศกึษาเรือ่ง “การศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มลกูคา้และกาํหนดกลยทุธข์องธุรกจิบรกิาร

อูซ่่อมเรอืประมงเพือ่ความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั” เป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามกรอบ
แนวคดิของกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์โดยมรีะเบยีบวธิกีารศกึษาดงัน้ี 
 
ระเบียบวธีการศึกษาิ   

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มลูกคา้และกําหนดกล
ยุทธ์ของธุรกิจบรกิารอู่ซ่อมเรอืประมงเพื่อความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนั” มรีะเบียบวิธี
การศกึษาโดยแบ่งขัน้ตอนเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

สวนท่ี ่ 1 การวเิคราะหข์อ้มลู  
- กลยุทธ์การตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Strategies for 

“Service(s)” 7P’s) 
- การวเิคราะหส์ภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมซ่อมเรอื (Five Forces 

Model) 
- การวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดออ่น โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

สวนท่ี ่ 2 การตดัสนิใจเลอืกกลยทุธ ์เพือ่แกไ้ขปญหาั  
- การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารอูซ่่อมเรอืและความพงึพอใจของลกูคา้ 
- การจดัการเชงิกลยทุธโ์ดยใช ้TOWS Matrix 
- การกาํหนดกลยทุธใ์นระดบัต่างๆ 

สวนท่ี ่ 3 สรปุการตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปญหาั  
 
สวนท่ี ่ 1 การวเคราะหข้์อมลูิ  
 จากคําสมัภาษณ์ของคุณยู่ฮี ้แซ่ตึ้ง ผูก่้อตัง้ธุรกจิอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืประมงไทย ที่มี
ประสบการณ์ในการบรหิารงานมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ซึง่ปจจุบนัดํารงคต์ําแหน่งั ทีป่รกึษา 
หจก. ไทยพฒันสมทุร หจก. พฒันกิจนาวา บริษัท ทรพัย์เจริญ จํากัด แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัปจจยัภายใน และปจจยัภายนอกที่มผีลกระทบต่อธุรกิจอู่ซ่อมเรอื หจกั ั . ไทยพฒัน
สมทุร ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิ 7P’s มาใชใ้นการวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญัดงัน้ี 
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3.1 กลยทุธก์ารตลาดสาํหรบัธรุกจบรการิ ิ  (Marketing Strategies for “Service(s)” 7P’s) 
  

 
 
แผนภมูภาพิ ท่ี 3.1 เครือ่งมอืการตลาด 7P’s 
 
ท่ีมา: พรีพงค ์สกุลทองไพศาล, ม.ค. 2551 
 
 1. ผลตภณัฑ ์ิ (Product)  
 หจก. ไทยพฒันสมุทร มรีปูแบบการนําเสนอสนิคา้ในรปูการใหบ้รกิาร ซึง่รปูแบบของ
งานบรกิารหลกัของกจิการ ไดแ้ก่ การบรกิารลากจงูเรอืจากในน้ําขึน้มาซ่อมบนบก และมงีานซ่อ
บํารุงเป็นงานบรกิารรองของกิจการ กิจการมรีูปแบบการนําเสนองานบรกิารผ่านการให้เช่า
สถานที่ในการซ่อมบํารุงเรอื ด้วยการออกแบบระบบคานที่ได้มาตรฐาน เครื่องจกัรที่ทนัสมยั 
คงทน แขง็แรง และปลอดภยั โดยมพีนักงานที่มคีวามรูค้วามชํานาญเฉพาะทางใหค้ําแนะนํา
และบรกิาร 

กิจการสร้างมูลค่าของตัวงานบริการโดยการนําเสนอจุดแข็งด้านศกัยภาพของการ
บรกิาร คอื มคีวามสามารถรองรบังานบรกิารซ่อมบํารุงเรอืประมงทุกชนิด ทัง้เรอืประมงที่ทํา
จากไมแ้ละเรอืประมงทีท่าํจากวสัดุโลหะ เช่น เหลก็, ไฟเบอร ์เป็นตน้ และความสามารถในการ
รองรบัเรอืชนิดต่างๆ เชน่ เรอืทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ ซึง่กจิการจะใหค้วามสาํคญัในเรื่องคุณภาพของ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นอนัดบัแรก เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

ราคาคา่บรกิาร 

กระบวนการ 
 

สภาพแวดลอ้ม 
บุคลากร 

การสง่เสรมิ
การตลาด 

ชอ่งทางการจดั
จาํหน่าย 

งานบรกิาร
ซ่อมบาํรงุ 

ผูป้ระกอบการ
เรอืประมง 
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   2. ราคา (Price)  
 ราคาค่าบรกิารถอืไดว้่าเป็นปจจยัอนัดบัั ต้นๆ ทีผู่ใ้ชบ้รกิารใหค้วามสําคญั เน่ืองจาก
สภาวะการแข่งขนัที่สูงขึน้ รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิในยุคน้ํามนัแพง สง่ผลต่อคา่ครองชพี ราค
สนิคา้และบรกิารทีป่รบัสงูขึน้ ไมส่อดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่ป็นอยู ่  
 เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้าในด้านบรกิาร หจก. ไทยพฒันสมุทร จงึมี
ปญหาในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ค่อนขา้งสูง ซึ่งภาระส่วนใหญ่มาจากการั

ตรวจสอบคุณภาพของงานบรกิารก่อนสง่มอบงาน ทาํใหร้าคาประเมนิของงานบรกิารทีนํ่าเสนอ
ใหล้กูคา้ทราบแต่ละรายการนัน้ มรีาคาทีส่งูกวา่เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่  
  
 3. ชองทางการจดัจาํหนาย ่ ่ (Place)  
 รูปแบบการใหบ้รกิารของ หจก. ไทยพฒันสมุทร มขีอ้จํากดัในด้านช่องทางการจดั
จําหน่าย เน่ืองจากงานบรกิารหลกัของกจิการเป็นการบรกิารลากจูงเรอืจากในน้ํา ขึน้มาซ่อมบ
บก ซึง่จาํเป็นตอ้งใชส้ถานทีใ่นการใหบ้รกิารเป็นหลกั ถงึจะมขีอ้จาํกดัดา้นสถานที ่แต่กจิการยงั
มกีารใหบ้รกิารซ่อมบาํรงุนอกสถานที ่เช่น งานเชื่อมถงัน้ํามนั ทีอ่าํเภอแสนสขุ จงัหวดัชลบุร ีงา
ซ่อมอุปกรณ์ช่วยทุนแรง ประเภท กว้าน งานซ่อมระบบน้ําเวยีนภายในเรอื ทีอ่ําเภอแสมสาร
จงัหวดัชลบุร ีรวมถึงรบังานออกแบบและวางเครื่องยนต์ อุปกรณ์ภายในลําเรอืที่จําเป็นของ
ลกูคา้ จงัหวดัระยอง ซึง่งานอยา่งหลงัจาํเป็นตอ้งใหลู้กคา้นําเรอืมาตดิตัง้เครื่องยนตแ์ละอุปกรณ์
ที่อู่ซ่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมุทร เน่ืองจากสิง่ของดงักล่าวเป็นอุปกรณ์หนัก จําเป็นต้องใช้
สถานทีใ่นการตดิตัง้และเครื่องมอื/อุปกรณ์ เครื่องทุนแรง เป็นตน้ ทัง้ยงับรกิารใหค้าํปรกึษาและ
คาํแนะนําการแกไ้ขปญหาขัน้ตน้ กรณทีีอุ่ปกรณ์หรอืชิน้สว่นไดร้บัความเสยีหายหรอืชาํรดุั  

 
 4. การสงเสรมการตลาด ่ ิ (Promotion)  
 หจก. ไทยพฒันสมุทร มกีารทําการส่งเสรมิการตลาดมาโดยตลอด กจิกรรมหลกัคอื 
การลดราคา โดยคาดหวงัว่าจะสามารถกระตุน้ยอดของลูกคา้ใหเ้พิม่สงูขึน้ได ้ แต่ผลจากการทํา
การส่งเสรมิการตลาดไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก เน่ืองจากก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายมากกว่ารายได้ที่
ควรจะเป็น การสง่เสรมิการตลาดทีก่จิการนํามาใช ้ตวัอยา่งเชน่ 

- หจก. ไทยพฒันสมุทร มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นการซ่อมบํารุงสภาพเรอื โดยมี
อตัราคา่บรกิารที ่7% ของคา่บรกิารลากจงูเรอืต่อวนัต่อลํา แต่ถา้ผูป้ระกอบการเรอืลํา
ใดซ่อมบํารุงไม่ถงึ 3 วนั หจก. ไทยพฒันสมุทร จะไม่คดิค่าเช่าพืน้ที ่(รายไดจ้ากการ
ทาํการสง่เสรมิการตลาดสว่นน้ี จะขาดหายไป 1,000 - 3,000 บาท) 
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- ผูป้ระกอบการเรอืท่านใดต้องการถอดใบจกัรเรอืมาซ่อมแซม ตรวจเชค็รอบ ซึ่งปกติ
จะใชร้ะยะเวลาเพยีง 1 วนั หจก. ไทยพฒันสมุทร จะคดิราคาค่าบรกิารลากจงูเรอืจาก
ในน้ํา ขึน้มาบนบก 5,000 บาท จากปกตทิีผู่ป้ระกอบการเรอืจาํเป็นตอ้งจ่าย 7,000 – 
16,000 บาท  

- หจก. ไทยพฒันสมุทร จดัทํารายการตรวจเชค็สภาพเรอืฟร ี9 รายการ ไดแ้ก่ เพลา
เรอื ใบจกัรเรอื ลิ้ม น๊อตข่ม หน้าแปนเพลา บูท ศูนยเ์ครื่องยนต์ ศูนยเ์กยีร ์อุปกรณ์
จาํเป็นภายในเรอื  

 เป็นตน้ 
 

 5. บคุลากร (People)  
 อุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื เป็นอุตสาหกรรมทีป่ระสบปญหาเรื่องของบุคลากร ั

จากการศกึษาทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่2.5 พบว่บุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการต่อ
เรอืและซ่อมเรอืในปจจุบนัมจีาํนวนน้อย และหายาก รวมทัง้สถาบนัทีม่กีารเรยีนการสอนเฉพาะั

ดา้นกม็น้ีอย ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ซึง่ไมส่ามารถผลติบุคลากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถเขา้สูอุ่ตสาหกรรมไดเ้พยีงพอ  
 หจก. ไทยพฒันสมุทร จึงจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานของตนเอง ให้
เพยีงพอต่อความต้องการในงานตําแหน่งต่างๆ เพื่อให้มคีวามพร้อมและความสามารถที่จะ
ทดแทนกนัได้  โดยมบุีคลากรที่มคีวามรู้ความชํานาญเฉพาะทาง คอยให้คําแนะนํา ในการ
ฝึกอบรม และใหค้วามชว่ยเหลอืในการปฏบิตังิานจรงิ  
  

6. กระบวนการ (Process)  
วธิกีารและขัน้ตอนการดาํเนินงานของกจิการอูซ่่อมเรอืประมง หจก. ไทยพฒันสมทุร 

7. คํานวณขนาดเรือ เพื่อออกแบบอุปกรณ์/เครื่องมือ เพื่อใช้ในการลากจูง
เรอืประมง 

8. บรกิารลากจงูเรอืประมงจากในน้ํา ขึน้มาบนฝง่ั เพือ่ทาํการซ่อมบาํรงุ 
9. ใหค้าํปรกึษา/สอบถาม เพือ่วางแผนงานในการซ่อมบาํรงุ 
10. จดัชา่งฝีมอื/พนกังาน ทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะทางในการซ่อมบาํรงุ 
11. ตดิตาม/ตรวจสอบ หลงัจากทีม่กีารซ่อมบาํรงุแลว้ 
12. บรกิารนําเรอืประมงกลบัลงน้ํา 
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7. สภาพแวดล้อม (Physical Evidence)  
หจก. ไทยพฒันสมุทร มบีรเิวณทีต่ัง้ตดิกบัเขตชุมชนหลวงพอ่ปาน สาย 1 ฝงใต ้ตําบลั ่

คลองด่าน อําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยกจิกรรมที่เกดิขึน้จากการดําเนินงานของ
กจิการจําเป็นตอ้งมกีารปองกนัมลภาวะทีจ่ะเกดิผลกระทบขึน้ต่อชุมชน เช่น การขจดัสิง่ปฏกิูล้

ก่อนปล่อยน้ําทีเ่กดิจากการชําระลา้งลงสูแ่มน้ํ่า ล ําคลอง ดา้นมลพษิทางอากาศประเภทฝนุผงจ่

การขดัลําเรอื จะมกีารกางเต็นท์ผา้ใบเพื่อใชใ้นการดกั กรอง ฝนุผงที่เกดิขึน้ ดา้นขยะมูลฝอย ่

ใหม้กีารคดัแยกขยะ Recycler ออกจากขยะมลูฝอยทัว่ไป แลว้ทาํการสง่ใหเ้ทศบาลนําไปกําจดั
ต่อ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นการดแูลรกัษาชุมชนอยา่งหน่ึง  

ทัง้น้ี หจก.ไทยพฒันสมุทร ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิและสนบัสนุนเงนิทุนในการ
สร้างสาธารณะประโยชน์ให้กบัชุมชน เช่น การสรา้งโรงจอดรถถวายวดัสว่างอารมณ์ ตําบล
คลองด่าน อําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ การบรจิาคทุนทรพัยแ์ละอุปกรณ์การเรยีนแก่
เดก็นกัเรยีนในงานวนัเดก็ ของหน่วยงานราชการ เช่น สถานีตํารวจ โรงเรยีนวดัมงคลโคธาวาส 
รว่มสมทบทุนในการสรา้งศาลาพกัรอ้น ปอมตํารวจ เป็นตน้ เรือ่ยมา้  
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3.2 การวเคราะห์ิ สภาพการแขงขนัในอตุสาหกรรมซอมเรือ่ ่  (Five Forces Model) 
 

 
 

แผนภมูภาพท่ี ิ 3.2 Five Forces Model 
 
ท่ีมา: พรีพงค ์สกุลทองไพศาล, ม.ค. 2551 

 
1. อปุสรรคจากคแูขงขนัท่ีเข้ามาใหม่ ่ ่ (Threat of news entrants) 
สภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืไทย ถอืไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่ี

ภาวะการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากสามารถสรา้งผลกําไรใหก้บัธุรกจิเป็นจํานวนมากต่อปี 
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืภายในประเทศไทยส่วนใหญ่มขีนาดเล็ก มอีู่ซ่อมเรอืขนาด
กลางและขนาดใหญ่เพยีงไม่กี่ราย ยากต่อการเขา้มาประกอบกจิการสาํหรบัผูป้ระกอบการราย
ใหม ่เน่ืองจาก 

1. เป็นอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนมาก  
2. ตอ้งมกีารพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากรสงู  จึงจะสามารถได้เปรียบในเรื่องการ

ผลติและการบรกิารเพือ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
3. ความแตกต่างของงานบรกิารมไีมม่ากนกั  

อู่เรอืสวุทิย ์
การประมง 

 

คูแ่ขง่ขนัรายใหม ่

ซพัพลายเออร ์

สนิคา้/บรกิาร
ทดแทน 

ผูป้ระกอบการ 
เรอืประมง 
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4. ทําเลที่ตัง้มีผลต่อการเลือกกลุ่มลูกค้าเปาหมาย เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทาง้

ธรรมชาต ิเชน่ ความลกึของรอ่งน้ํา ความกวา้งของลาํน้ํา เป็นตน้ 
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืประมงในจงัหวดัสมุทรปราการ ตัง้แต่ปี 2545-2550 

ไมม่ผีูป้ระกอบการทีท่าํการจดทะเบยีนนิตบุิคคลอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืรายใหม่ๆ    
 
2. อาํนาจการตอรองของผูซ้ื้อ ่ (Bargaining power of buyers):ผู้ประกอบการ

เรือประมง 
 ผูป้ระกอบการเรอืประมงซึ่งเป็นลูกคา้หลกัของ หจก. ไทยพฒันสมุทร ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ประกอบการที่มเีรอืประมงที่ใช้ในการประกอบอาชพีมากกว่า 1 ลํา จงึมอีํานาจในการ
ต่อรองสูง ทัง้น้ีลูกค้าสามารถเลอืกพจิารณาจากคุณสมบตัิและราคา ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปใช้
บรกิารของอูเ่รอืสุวทิยก์ารประมงไดโ้ดยงา่ย เน่ืองจากความแตกต่างของงานบรกิารทีไ่มม่ากนกั 
ปจจยัที่ั มผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้พจิารณาไดจ้าก 

1. ราคาคา่บรกิาร 
2. คุณภาพของงานบริการ และความสามารถในการให้บริการได้ครบตามความ

ตอ้งการของลกูคา้ทัง้หมด 
3. การใหบ้รกิารของพนกังาน 
4. สถานทีใ่หบ้รกิาร 
 
3. อาํนาจการตอรองของผูข้ายปัจจยัการผลต ่ ิ (Bargaining power of 

suppliers) 
 การใหบ้รกิารของ หจก. ไทยพฒันสมุทร เป็นรปูแบบของการใหบ้รกิารซ่อมบาํรุง ซึง่ใน
การซ่อมบํารุงเรอืของลูกคา้แต่ละราย มคีวามหลากหลายและแตกต่างกนัไป ดงันัน้วสัดุอุปกรณ์
ทีใ่ชใ้นการซ่อมบํารุงจงึแตกต่างกนัไปตามรายการทีท่ําการซ่อมบํารุง ส่งผลใหก้ารจดัซือ้จดัหา
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มปีรมิาณการสัง่ซือ้ทีไ่ม่สมํ่าเสมอในแต่ละเดอืนและมปีรมิาณน้อย ชอ่งทางใ
การตดิต่อไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งผลติหรอืผูผ้ลติรายใหญ่ได ้จําเป็นต้องสัง่ผ่านพ่อคา้คนกลาง 
หรอืตวัแทนจําหน่าย เช่น วตัถุดบิจําพวกเหลก็ สแตนเลส ทองเหลอืง เป็นต้น ส่งผลใหร้าคา
วตัถุดบิมรีาคาแพง สว่นลดน้อย เครดติตํ่า บางรายการมกีารบวกคา่ขนสง่ เป็นตน้ ทําให ้หจก.
ไทยพฒันสมทุร ไมม่อีาํนาจในการต่อรองมากนกั ทาํใหผู้ข้ายมอีทิธพิลคอ่นขา้งมาก 
 

4. อปุสรรคจากผลตภณัฑท่ี์ทดแทน ิ (Threat of substitute products) 
 การใหบ้รกิารของ หจก.ไทยพฒันสมุทร มรีปูแบบการบรกิารลากจูงเรอืจากในน้ําขึน้ม
ซ่อมบํารุงบนบกหรอือู่แห้ง โดยไม่มอุีปสรรคจากงานบรกิารที่ทดแทนกนัได้  เน่ืองจากการ
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บรกิารทีใ่กลเ้คยีงกบัการใหบ้รกิารของ หจก. ไทยพฒันสมทุร จะเป็นการใหบ้รกิารซ่อมบาํรุงเรอื
ที่เรยีกว่า อู่ลอย ซึ่งมคีวามสามารถในการรองรบัเรอืที่มขีนาดใหญ่มากกว่าที่อู่แหง้จะรองรบั
บรกิารได ้ ตวัอยา่งบรษิทัทีด่าํเนินกจิการอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื ประเภทอู่ลอย ไดแ้ก่ บรษิทั เอส 
อ ีเอ ชปิยาร์ด จํากดั ความสามารถรองรบัเรอืขนาด 12,000 DWT อู่ลอยมขีนาด 120 เมตร 
สถานประกอบการจงัหวดักรุงเทพมหานคร บรษิทั ยูนิไทยชปิยารด์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จํากดั 
ความสามารถรองรบัเรอืขนาด 75,000 DWT อู่ลอยมีขนาด 191 เมตร สถานประกอบการ
จงัหวดัชลบุร ี(ท่ีมา: http://www.md.go.th/mpb/shipyard.htm) 
 

 
 

การใหบ้รกิารอูแ่หง้ (คานเรอื) 
 
 

 
 

การใหบ้รกิารอูล่อย 
 
แผนภมิูภาพท่ี 3.3 แสดงความแตกต่างระหวา่งการใหบ้รกิารของอูแ่หง้และอูล่อย 
 
ท่ีมา: www.si-marine.com, มกราคม 2551 
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 5. การแขงขนัระหวางธรุกจ ่ ่ ิ (Rivalry among existing firms) 
อุตสาหกรรมอู่ซ่อมเรอืถอืไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารแขง่ขนักนัสงู โดยเฉพาะอู่ซ่อม

เรอืที่มเีขตพื้นที่บรกิารที่ใกล้เคยีงกนั เน่ืองจากความแตกต่างของงานบรกิารมไีม่มากนัก ซึ่ง
ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาและวเิคราะหค์ูแ่ขง่ขนัหลกั ของ หจก. ไทยพฒันสมทุร ในสว่นต่อไป 

 
สรปุ 
จากการวิเคราะห์การแข่งขันของอุตสาหกรรมอู่ ต่อเรือและซ่อมเรือประมงไทย 

ความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื ขึ้นกบั
ศกัยภาพในการบรหิารจดัการงานบรกิาร เทคโนโลย ีสถานที่ตัง้ของกจิการ ขนาดของกจิการ
และความสามารถในการรองรบังานซ่อมบํารุงของเรอืแต่ละลํา เน่ืองจากอุตสาหกรรมอู่ต่อเรอื
และซ่อมเรือประมงไทย มีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากความแตกต่างของงานบริการไม่มาก ผู้
แขง่ขนัรายใหม่ๆ จําเป็นต้องมเีงนิทุนในการดําเนินธุรกจิสูง และตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถใน
การดําเนินธุรกจิเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบุคคลกรภายในตลาดมจีํากดั และทีส่าํคญัผูใ้ชบ้รกิาร
ยงัคงใหค้วามสําคญัในเรื่องของราคาค่าบรกิารเป็นสําคญั อย่างไรกด็คีวามต้องการของลูกคา้ 
หรอืการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารกม็คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ ผูว้จิยัจงึไดท้าํการวเิคราะห์
และมกีารนําเสนอในลาํดบัต่อไป 

 
การวเคราะหค์แูขงิ ่ ่ หลกั (Competitors Analysis): กรณีอเูรือสวุทยก์ารประม่ ิ ง 

จงัหวดัสมุทรปราการ มอีู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืรวมทัง้อู่ซ่อมเรอืเพยีงอยา่งเดยีวจํานวน 9 
อู่ หจก. ไทยพฒันสมุทร ไดพ้จิารณาคู่แขง่ขนัหลกัจากรปูแบบการดําเนินธุรกจิ สถานทีต่ัง้ของ
กจิการ การใหบ้รกิาร ขนาดของกจิการ ศกัยภาพในการใหบ้รกิาร ซึง่ในพืน้ที ่ตําบลคลองด่าน 
มเีพยีงแหง่เดยีวเท่านัน้ทีม่ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารใกลเ้คยีงกนักบั หจก. ไทยพฒันสมุทร คอื 
อู่เรอืสุวิทย์การประมง ซึ่งผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสงัเกต การสมัภาษณ์ 
สอบถาม พรอ้มกบันําเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี  

 
ด้านประวติัและสภาพการดาํเนนงานิ  
อู่เรอืสุวทิย์การประมง ก่อตัง้เมื่อปี 2530 ตัง้อยู่ที่ ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ 

จงัหวดัสมุทรปราการ บนพืน้ที ่600 ตารางวา เป็นกจิการในครอบครวั มผีูบ้รหิารทัง้หมด 4 คน 
โดยผูบ้รหิารทัง้ 4 คน มคีวามสมัพนัธ์เป็นพีน้่องกนั ปจจุบนัผูบ้รหิารทั ้ั ง 4 คน มอีายุประมาณ 
50 – 60 ปี จากเดมิธุรกจิหลกัของอู่สุวทิยก์ารประมงทาํธุรกจิการประมงเป็นหลกั ภายหลงัอู่เรอื
สุวทิยก์ารประมงไดข้ยายกจิการออกเป็นธุรกจิต่างๆและแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนัไป 
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โดยแบ่งธุรกจิออกเป็น 6 กจิการ ตามลําดบักจิการทีเ่ป็นธุรกจิหลกัของกจิการและธุรกจิ
รองลงมา ดงัน้ี 

1. การประมง 
2. อูต่่อเรอืและซ่อมเรอื 
3. โรงกลงึ 
4. สะพานปลา 
5. หอ้งเยน็ 
6. น้ํามนั 

ในดา้นอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืเพื่อรองรบังานต่อเรอืประเภทเรอืประมงทีท่ําจากไมเ้ท่านัน้
และสามารถรองรบัเรอืทีม่ขีนาดเลก็และขนาดกลางขนาดไมเ่กนิ 23 เมตร 

 
ด้านทาํเลท่ีตัง้ 
จากแผนภูมภิาพที่ 3.4 แสดงสถานที่ตัง้ของกิจการอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืไทย ภายใน

จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่จะเหน็ไดว้่ากจิการอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืไทยจําเป็นทีจ่ะต้องมพีืน้ทีต่ดิ
กบัแม่น้ํา ลําคลอง ซึง่กจิการอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืไทย ในจงัหวดัสมทุรปราการสว่นใหญ่เลอื
ก่อสรา้งตามแนวเขตแม่น้ําเจา้พระยาตอนล่าง มเีพยีง หจก. ไทยพฒันสมุทร และ อู่เรอืสุวทิย์
การประมง ทีก่่อสรา้งในแนวเชื่อมต่อระหวา่งเขตแมน้ํ่าเจา้พระยากบัแมน้ํ่าบางประกง 
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แสดงสถานประกอบการอูต่่อเรอืและซ่อมเรอื ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 
 

แสดงสถานประกอบการอูซ่่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมทุร และอูเ่รอืสวุทิยก์ารประมง 
 
แผนภมิูภาพท่ี 3.4 สถานที่ตัง้ของ หจก. ไทยพฒันสมุทร และ อู่เรอืสุวทิยก์ารประมง ตําบล
คลองดา่น 
 
ท่ีมา: Google, มกราคม 2551 
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ด้านรปูแบบการให้บรการิ  
เน่ืองจากอู่สุวิทย์การประมง มีธุรกิจต่อเน่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจการประมง 

ดงันัน้ การประกอบธุรกิจให้บรกิารอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืจึงเป็นธุรกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจการ
ประมงของตนเป็นหลกั ทัง้ยงัสามารถใหบ้รกิารกบัลูกคา้ทีต่อ้งการเขา้รบับรกิารจากอู่เรอืสุวทิย์
การประมง รายอื่นๆ ไดอ้กีดว้ย ซึ่งลูกคา้กลุ่มเปาห้ มายของอู่เรอืสุวทิยก์ารประมงจะเป็นลูกคา้
ทีม่าจากกลุ่มสายธุรกจิเดยีวกนัทีอ่ยู่ในธุรกจิต่อเน่ืองของอู่สุวทิยก์ารประมงเป็นหลกั และเป็น
กลุ่มเรอืประมงภายในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการเท่านัน้ แต่ปจจุบนัอู่เรอืสุวทิยก์ารประมงมกีารั

แขง่ขนัเพือ่รองรบัลกูคา้กลุ่มนอกหรอืต่างพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้ 
 ดา้นคุณภาพ การใหบ้รกิารของอู่ซ่อมเรอืสุวทิยก์ารประมงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้น

การใหบ้รกิารเป็นปจจยัแรก เน่ืองจากไม่ไดม้กีารพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัในดา้นการั

ลากจงูเรอืมากนกั อกีทัง้ยงัไมม่ชี่างทีม่คีวามพรอ้ม ทาํงานใหก้บัลูกคา้ เน่ืองจากตอ้งรองรบัการ
ทํางานของเรอืในธุรกจิตนเองก่อนเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น แต่ลูกคา้ยงัไม่ใหค้วามสําคญัมากนัก
เมือ่เทยีบกบัดา้นราคา 

ดา้นเทคโนโลย ีเช่น ระบบแมแ่รง ระบบเครื่องจกัรในการลากจงูเรอื ซึง่เป็นสว่นหน่ึงใน
การใหบ้รกิารยงัไม่มพีฒันาปรบัเปลี่ยนใหท้นัสมยั ทําใหก้ารลากจูงเรอืเกดิการสะดุด ส่งผลให้
แนวไมข้องเรอืแตก เป็นตน้ ซึง่ทางอูส่วุทิยก์ารประมงยงัไมใ่หค้วามสนใจมากนกั  

ดา้นราคา อู่ซ่อมเรอืสุวทิยก์ารประมงเป็นธุรกจิต่อเน่ืองจากธุรกจิประมง เป็นการขยาย
ธุรกจิในแนวนอน เพื่อสรา้งธุรกจิของตนเองใหแ้ขง็แรง ในการรองรบัการใหบ้รกิารของตนเอง
เป็นหลกั ปจจุบนัอู่สุวทิยก์ารประมงหนัมาใหค้วามสําคญัในการใหบ้รกิารลูกคา้มาขึน้เน่ืองจากั

ความสามารถในการรองรบับริการที่เหลืออยู่ ดังนัน้อู่เรือสุวิทย์การประมง จึงสร้างความ
ไดเ้ปรยีบดว้ยการคดิค่าบรกิารในราคาถูก เช่นในราคาประเมนิค่าบรกิารลากจูงเรอืขึน้มาซ่อม
บนบกจะถูกกวา่ หจก. ไทยพฒันสมทุร 500 – 2,000 บาท เป็นตน้ 

เน่ืองจากการบรหิารงานของทางอู่ซ่อมเรอืสุวทิย์การประมงเป็นการจา้งผูร้บัเหมามา
ใหบ้รกิารโดยการคดิอตัราคา่จา้งเป็นรายลาํเรอื โดยใหผ้ลตอบแทนเป็นค่า Commission และให้
สทิธใินการรบัซ่อมเรอืนัน้ๆ ดว้ย ดงันัน้ผูร้บัเหมาจงึทําหน้าทีร่บัเรอืเพื่อทําการซ่อมบํารุงดว้ย์
การเน้นทีจ่าํนวนมากกวา่ใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพ  

 
วเคราะหค์แูขงเชงการแขงขนัิ ิ่ ่ ่ ของอเูรือสวุทยก์ารประมงเปรียบเทียบกบั อซูอม่ ่ ่ิ

เรือ หจก. ไทยพฒันสมทุร 
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูของกจิการอูเ่รอืสวุทิยก์ารประมงโดยใชก้ารสงัเกต เพื่อเกบ็จาํนวน
ลกูคา้ทีเ่ขา้รบับรกิารของอูเ่รอืสวุทิยก์ารประมงวา่มจีาํนวนลกูคา้เทา่ใดต่อเดอืน ประเภทของเรอื
ทีเ่ขา้รบับรกิาร ระยะเวลาในการเขา้รบับรกิาร เป็นต้น ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการสงัเกต เพื่อเกบ็
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ขอ้มลูเป็นเวลา 6 เดอืน เน่ืองจาก สถานประกอบการอู่เรอืสุวทิยก์ารประมงมพีืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัอู่
ซ่อมเรือ หจก. ไทยพัฒนสมุทร มีระยะทางห่างกันประมาณ 600 เมตร รวมทัง้จากการ
สมัภาษณ์ การสอบถามจากผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน/ช่าง ทีท่าํงานในอู่เรอืสุวทิยก์ารประมงและผูท้ี่
เคยทํางานในอู่เรอืสุวทิยก์ารประมง โดยนําแนวคดิ 7P’s ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นราคาค่าบรกิาร 
ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นบุคลากร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจําหน่ายและการสื่อสาร ดา้นการใหบ้รกิาร มาใชใ้นการวเิคราะห ์ซึ่งสรุปขอ้มูล
ไดต่้อไปน้ี 

จดุแขง็ 
1. เงนิทุนในการดาํเนินงานสงู เน่ืองจากผูบ้รหิารของอู่ซ่อมเรอืสุวทิยก์ารประมงมพีืน้ฐาน

การเงนิทีด่ ีทาํใหก้จิการมสีภาพคล่องสงู 
2. มธุีรกจิต่อเน่ือง เช่น ดา้นประมง สะพานปลา หอ้งเยน็ น้ํามนั ทาํใหเ้กดิความมัน่คง 

และความแขง็แรงในธุรกจิ ซึง่ธุรกจิทีข่ยายตวัจะเป็นในแนวนอนหรอืแนวระดบั  
3. มรีาคาค่าบรกิารที่ถูกกว่า เน่ืองจากต้นทุนในการดําเนินงานตํ่า เชน่ ไมม่กีารพฒัน

ปรบัปรุงเครื่องมอืที่ใช้ในการลากจูงเรอื ประเภท เครื่องกว้านสลิงสําหรบัลากจูงเรอื 
หรอืระบบรกัษาความปลอดภยัระหวา่งการลากจงูเรอืขึน้มาซ่อม ประเภท รอก เป็นตน้ 

4. มฐีานลกูคา้ในสว่นของธุรกจิทีต่วัเองประกอบธุรกจิ เชน่ กลุ่มผูป้ระกอบการเรอืประมงที่
เป็นหุ่นส่วนกนั กลุ่มผูป้ระกอบการทีใ่ชบ้รกิารสะพานปลา หอ้งเยน็ เป็นตน้ จงึทําการ
ชกัชวนใหม้าใชบ้รกิาร 

5. ความสามารถในการใหเ้ครดติกบัลูกคา้ในระยะเวลาทีน่าน 30 – 90 วนั เน่ืองจากธุรกจิ
มีสภาพคล่องสูง หรือบางรายการสามารถนานมากกว่า 180 วนั อีกทัง้ลูกค้ายงัใช้
วธิกีารแลกเปลีย่นสนิคา้แทนการจา่ยเงนิสด เชน่ การขายสนิคา้ทะเลแลกเปลีย่นกบัการ
ใชบ้รกิารอูซ่่อมเรอื เป็นตน้ 
 
จดุออน่  

1. คุณภาพและความพรอ้มของช่างที่ใหบ้รกิารลูกคา้ของอู่เรอืสุวทิยก์ารประมง ยงัถอืว่า
ไมใ่ชก่ารใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุ  

2. ศกัยภาพในการรองรบัเรอืทีม่ขีนาดใหญ่ยงัไม่มปีระสทิธภิาพพอ เน่ืองจากระบบสารี่
(อุปกรณ์ประเภทคานที่ใช้รองรบัเรอืระหว่างการลากจูงเรอืจากในน้ําขึน้มาบนบก โด
ใชส้ลงิและมอเตอรใ์นการลากจงู) และระบบคานรบัเรอืมคีวามยาวไมม่าก 

3. อุปกรณ์และเครือ่งมอื ยงัไมไ่ดม้าตรฐาน 
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3.3 การวเคราะห ์จดุแขง็ จดุออน โอกาสและอปุสรรค ิ ่ (SWOT Analysis) 
   จากการวเิคราะหป์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อการแขง่ขนั ั (Five Forces Model) ซึง่เป็นการ
วิเคราะห์ปจจยัภายนอก แต่ในส่วนของการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ั

(SWOT Analysis) จะเป็นการวเิคราะหป์จจยัภายในของธุรกจิอู่ซ่อมเรอื หจกั .ไทยพฒันสมุทร 
เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกั จากการสมัภาษณ์ของคุณยูฮ่ี ้แซ่ตึง้ สรปุขอ้มลูไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงการวเิคราะห ์SWOT Analysis ของ หจก.ไทยพฒันสมทุร 
 

การวเคราะห์ิ สภาพแวดล้อมภายใน 

จดุแขง็ (STRENGTHS) จดุออน ่ (WEAKNESSES) 
โครงสร้างองคก์ร 
-มโีครงสรา้งองค์กรที่ไม่ซบัซ้อน เพื่อลดช่องว่างใน
การสือ่สาร  
-การตัดสินใจสามารถทําได้รวดเร็ว เ น่ืองจาก
ผูบ้รหิารกบัเจา้ของกจิการเป็นคนเดยีวกนั 
ทรพัยากรบคุคล 
-ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การดาํเนินงาน มากกวา่ 30 ปี 
-บุคลากรมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการฝึกอบรม
อยา่ง สมํ่าเสมอ 
เทคโนโลยี 
-มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหาร
จดัการระบบฐานขอ้มูล เช่น การจดัเก็บ Stock 
วตัถุดบิ การจดัเกบ็ประวตัแิละรายละเอยีดรายการ
ในการซ่อมบาํรงุของลกูคา้แต่ละลาํ เป็นตน้  
การบรการิ  
-มศีกัยภาพในการรองรบังานไดห้ลากหลาย 
-ไดร้บัการยอมรบัในดา้นการบรกิารทีม่ ี
ประสทิธภิาพและคุณภาพ 
-มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 
-มฐีานลกูคา้เก่าและใหม ่
ราคา 
-มสี่วนลดค่าบรกิาร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการสง่เสรมิ
การขาย 
-สามารถใหเ้ครดติลกูคา้ 60- 90 วนั 

โครงสร้างองคก์ร 
-การบรหิารงานยงัเป็นระบบครอบครวั การวาง
นโยบาย การกําหนดวสิยัทศัน์ ยงัไม่มรีะบบแบบแผน
ทีช่ดัเจน 
-งานบางตําแหน่งซบัซ้อน ทําให้เกิดความสบัสนใน
ระหวา่งการทาํงาน ก่อใหเ้กดิความผดิพลาดและความ
ล่าชา้ เช่น การวางแผนงานบางครัง้ใชผู้้รบัผดิชอบ 2 
คน เชน่ มผีูต้รวจสอบงาน 2 คน ทาํหน้าทีค่วบคุมการ
ทํางานของพนักงานระดบัหน้าที่ บางครัง้ผู้ตรวจสอบ
แต่ละคน มกัจะเริม่ต้นงานในสว่นที่แตกต่างกนั ทําให้
พนกังานเกดิความสบัสนได ้
ทรพัยากรบคุคล 
-พนักงานระดบัล่างขาดความเดด็ขาดทําใหเ้กดิความ
ลา่ชา้ในการตดัสนิใจ 
-พนกังานสว่นใหญ่ยงัมกีารศกึษระดบั ปวช. ทาํใหก้าร
เรยีนรูร้ะบบการบรหิารงานเป็นไปไดช้า้ 
-ขาดกระบวนการสร้างแรงจูงใจพนักงาน จึงทําให้มี
พนกังานเขา้-ออก องคก์รบอ่ยครัง้ 
-พนกังานไมเ่พยีงพอ  
-ทมีสนบัสนุนการขายไมเ่พยีงพอ (Specialist) 
เทคโนโลยี 
-เครื่องจกัร เช่น เครื่องกลงึ มอีายุการใชง้านสงู เฉลี่ย
มากกวา่ 15 ปี ทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการบาํรงุรกัษาสงู 
-ขาดเครื่องมือที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ดาํเนินงาน เชน่ ระบบแมแ่รงไฮโดรลคิ ระบบเครน 
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จดุแขง็ (STRENGTHS) 
สถานท่ีให้บรการิ  
-พืน้ทีก่วา้งสะดวกต่อการทาํงาน  
-มีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรบัการทํางานอย่าง
เพียงพอ เช่น ไม้สําหรบัทํานัง้ร้าน ไฟส่องสว่าง 
เป็นตน้ 
-ท่าเทียบเรือความยาวกว่า 30 เมตร สามารถ
รองรบัเรอื เพือ่รอรบับรกิารไดทุ้กประเภท 

จดุออน ่ (WEAKNESSES) 
ไฟฟา เครื่องตดัเหลก็และเครื่องดดั้ -มว้นเหลก็ไฮโดร
ลคิ 
การบรการิ  
-รปูแบบในการรบัชาํระเงนิ ยงัไมม่รีะบบการจดัการทีด่ี
พอ ทาํใหข้าดสภาพคลอ่ง 
ราคา 
-มรีาคาคา่บรกิารทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ 
-ไมส่ามารถใหเ้ครดติกบัลกูคา้ไดทุ้กราย 
สถานท่ีให้บรการิ  
-ตัง้อยูใ่นทําเลทีไ่ม่ไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั เพราะเรอื
ทีม่ขีนาดใหญ่ไมส่ามารถสญัจรผา่นลาํน้ําไดส้ะดวก  
-ไมม่รีะบบรกัษาความปลอดภยั 
-หอ้งน้ํา/หอ้งอาบน้ํา ไมส่ะดวกและไมส่ะอาด 
-ไมม่หีอ้งรบัรองลกูคา้ 

 
 

การวเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธรุกจิ ิ ด้านปัจจยัภายนอก 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อปุสรรค (THREATS) 
เศรษฐกจิ  
-จากสถติิของสํานักงานวจิยัและพฒันาประมงทะเล 
ปี 2550 พบวา่จาํนวนเรอืประมงมแีนวโน้มสงูขึน้ 
กฎหมาย 
- 
ลกูค้า 
-ชาวต่างชาตใิหก้ารยอมรบัในการต่อเรอืและซ่อมเรอื
ของประเทศไทยมากขึน้ จะเหน็ไดจ้ากการนําเรอืใบ  
เรอืมอเตอร์ยอร์ช เรอืท่องเที่ยว เรอืประมงอินโดฯ 
เรือประมงจีน เรือประมงใต้หวนั มาซ่อมบํารุงใน
ประเทศไทยมากขึน้ 
 เทคโนโลยี 
- 
ทรพัยากรบคุคล 
- 
 

เศรษฐกจิ  
-ราคาน้ํามนัทีเ่พิม่สงูขึน้ มผีลการดําเนินธุรกจิขอ
ผูป้ระกอบการเรอืประมง เชน่ การจอดเรอื  
-ตน้ทุนของสนิคา้และบรกิารมรีาคาเพิม่สงูขึน้ 
กฎหมาย 
-ไม่มนีโยบายและกฎหมายทีเ่ขา้มา เพื่อช่วยเหลอืใน
การสง่เสรมิและสนบัสนุนผูใ้หบ้รกิารอู่ต่อเรอืและซ่อม
เรอืประมงไทย 
ลกูค้า 
-กลุม่ผูบ้รโิภคซึง่เป็นชาวประมงมกีาํลงัการซือ้ตํ่า 
เทคโนโลยี 
-เครือ่งมอืเครือ่งจกัรใหมท่ีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม มรีาคา 
แพงและมคีา่บาํรงุรกัษาสงู 
ทรพัยากรบคุคล 
-ประเทศไทยยงัขาดการสง่เสรมิบุคลากรใน
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื 

 



 

 

62 

สรปุ 
การกําหนดกลยุทธ์ด้วยแมททริกซ์การประเมินปจจัยภายในั -การประเมินปจจัยั

ภายนอก (Internal External (IE) matrix) ซึง่การประเมนิปจจยัภายใน ั (Critical internal factor) 
จุดแขง็ขององคก์ร ไดแ้ก่ มจุีดแขง็ดา้นงานบรกิาร ซึง่มศีกัยภาพในการทาํงานสงู มคีุณภาพและ
ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน ดว้ยบุคลากรที่มคีวามสา์ มารถและความชํานาญ ส่วนจุดอ่อน 
ไดแ้ก่ ราคาค่าบรกิารสงูกว่าคู่แขง่ เน่ืองจากมตีน้ทุนในการดําเนินงานสงู ส่วนการประเมนิจาก
ปจจยัภายนอก ั (Critical external factor) อุปสรรค ไดแ้ก่ ราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้ทาํใหม้ผีลต่อกา
ใชบ้รกิารของลกูคา้ 
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สวนท่ี่  2  การตดัสนใจเลือกกลยทุธ ์เพ่ือแก้ไขปัญหา ิ (Strategic Formulation &Choice) 
3.4 การวเคราะหพ์ฤตกรรมการใช้บรการอซูอมเรือและความพึงพอใจของลกูค้าิ ิ ิ ่ ่  

ในส่วนน้ีผูว้จิยัต้องการทราบพฤตกิรรมการใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืและความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการงานบริการอู่ซ่อมเรือประมง หจก. ไทยพฒันสมุทร โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา 
กล่าวคอื กลุ่มตวัอยา่ง เป็นลูกคา้และผูท้ีย่งัไมเ่คยเป็นลูกคา้ ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการเรอืชนิดต่างๆ 
ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูล ดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ไดจ้ํานวน
ผูป้ระกอบการ 35 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถาม ที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ เกบ็
ขอ้มลูจากการ สมัภาษณ์ ระหวา่งวนัที ่15 พ.ย. 2550 ถงึ 26 ธ.ค. 2550 ผลวจิยัไดนํ้ามาสรุปผล 
ในรูปตาราง ใช้สถิติร้อยละ (เปอร์เซนต์) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลที่ใชว้เิคราะหเ์พื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื 
ของผูป้ระกอบการเรอืชนิดต่างๆ ไดข้อ้มลูดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามการใช้บรกิารอู่ซ่อมเรอื 
หจก. ไทยพฒันสมทุร 
            N=35 คน 

ความถีใ่นการเขา้รบับรกิาร จาํนวน รอ้ยละ 

ใชบ้รกิารเป็นประจาํ  19 54.3 

ใชบ้รกิารเป็นครัง้คราว 9 25.7 

เคยใชบ้รกิาร แต่ปจจุบนัเลกิใชบ้รกิารั  4 11.4 

ไมเ่คยใชบ้รกิารเลย 3 8.6 

รวม 35 100.0 
 

 จากตารางที ่3.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื หจก.ไทยพฒันสมุทร 
เป็นประจาํทุกปี จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.3 ใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื หจก.ไทยพฒันสมุทร 
เป็นครัง้คราว และใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอือื่นดว้ย จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.7 เคยใชบ้รกิารอู่
ซ่อมเรอื หจก .ไทยพฒันสมุทร แต่ปจจุบนัเลกิใชบ้รกิารแลว้ ั จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.4 
และไม่เคยใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืประมง หจก. ไทยพฒันสมุทร เลย จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
8.6 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารอู่
ซ่อมเรอืต่อปี 
             N=35 คน 

การเขา้รบับรกิารอูซ่่อมเรอืต่อปี จาํนวน รอ้ยละ 
น้อยกวา่ 1 ครัง้/ปี 4 11.4 
1 ครัง้/ปี 8 22.9 
มากกวา่ 1 ครัง้/ปี 23 65.7 

รวม 35 100.0 
 

จากตารางที ่3.3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มกีารใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืมากกว่า 1 ครัง้
ต่อปี มากทีส่ดุ จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 รองลงมามกีารใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื 1 ครัง้ต่อ
ปี จํานวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9 และมใีชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อปี น้อยทีสุ่ด 
จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.4 
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จําแนกตามระยะเวลาในการใชบ้รกิารอู่
ซ่อมเรอืต่อครัง้ 
           N=35 คน 

ระยะเวลาในการใชบ้รกิารต่อครัง้ จาํนวน รอ้ยละ 
1-3 วนั 0 0 
4-7 วนั 18 51.4 
8-15 วนั 16 45.7 
มากกวา่ 15 วนั 1 2.9 

รวม 35 100.0 
 

จากตารางที ่3.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะยะเวลาการใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื 4-7 
วนัต่อครัง้ มากทีสุ่ด จํานวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.4 รองลงมามรีะยะเวลาการใชบ้รกิารอู่
ซ่อมเรอื 8-15 วนัต่อครัง้ จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.7 และมรีะยะเวลาการใชบ้รกิารอู่
ซ่อมเรอืมากกวา่ 15 วนัต่อครัง้ น้อยทีส่ดุ จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามงานทีร่บับรกิารจากอู่ซ่อม
เรอื 
               N=35 คน 

ประเภทบรกิารทีใ่ช ้ จาํนวน รอ้ยละ 
งานซ่อมตวัเรอื 34 97.1 
งานซ่อมเพลา ใบจกัรเรอื หางเสอืเรอื 33 94.3 
งานซ่อมกลจกัร เชน่ เครือ่งยนต ์เกยีร ์ 20 57.1 

 
หมายเหต:ุ เรยีงลาํดบัความสาํคญั 1-3 อนัดบัแรก 
 

จากตารางที ่3.5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มกีารใชบ้รกิารงานบรกิารอนัดบั 1 และ
อนัดบั 2 ใกลก้นัคอื จาํนวน 34 คน และจาํนวน 33 คน จากจาํนวนคนตอบ 35 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 97.1 และ 94.3 ตามลาํดบั อนัดบัที ่3 มกีารใชบ้รกิาร จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 
 
ตารางท่ี 3.6 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จําแนกตามเหตุผลหลกัในการพจิารณา
เลอืกใชบ้รกิารอูซ่่อมเรอื 
                N=35 คน 

เหตุผลหลกัในการพจิารณาเลอืกใช้
บรกิารอูซ่่อมเรอื 

จาํนวน รอ้ยละ 

คุณภาพของการใหบ้รกิาร 27 77.1 
ราคาคา่บรกิาร 21 60.0 
พนกังานมคีวามรู ้ความชาํนาญ 18 51.4 
สง่มอบงานถูกตอ้งและตรงเวลา 18 51.4 
ความสมัพนัธส์ว่นบุคคล 15 42.9 
การอาํนวยความสะดวก 14 40.0 
ใกลท้ีพ่กัอาศยั/เดนิทางสะดวก 8 22.9 

 
จากตารางที่ 3.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกพจิารณาจากคุณภาพของการ

ใหบ้รกิาร มากที่สุด จํานวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.1 รองลงมาเลอืกพจิารณาจากราคา
ค่าบรกิาร จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 และเลอืกพจิารณาจากใกลท้ีพ่กัอาศยั/เดนิทาง
สะดวก น้อยทีส่ดุ จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสิ่งที่มีอิทธิพลในการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอูซ่่อมเรอื 
            N=35 คน 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 
เลอืกใชบ้รกิาร 

จาํนวน รอ้ยละ 

ผูบ้รหิาร/พนกังาน อูซ่่อมเรอื 13 37.1 

คาํแนะนําจากเพือ่น/คนรูจ้กั 6 17.1 

ตนเอง 16 45.7 

รวม 35 100.0 
 

จากตารางที ่3.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืเพราะ
ตนเอง มากทีสุ่ด จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.7 รองลงมาตดัสนิเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื
เพราะผูบ้รหิาร/พนักงาน ของอู่ซ่อมเรอื จํานวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.1 และตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารอูซ่่อมเรอืเพราะคาํแนะนําจากเพื่อน/คนรูจ้กั น้อยทีสุ่ด จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 17.1 
 
ตารางท่ี 3.8 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จําแนกตามเหตุผลหลกัในการพจิารณา
เลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอือื่นๆ ในกรณีเลกิเคยใชบ้รกิารแต่ปจจุบนัเลกิใช้บรกิารและไม่เคยใช้ั

บรกิาร อูซ่่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมทุร 
                   N=7 คน 

เหตุผลหลกัในการเลอืกใชบ้รกิารอูซ่่อมอื่น รอ้ยละ 
คุณภาพของการใหบ้รกิาร 8.6 
ความสมัพนัธส์ว่นบุคคล 22.9 
ราคาคา่บรกิาร 11.4 
ไมต่อบ 57.1 

รวม 100.0 
 

จากตารางที ่3.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมอื่น โดยพจิารณา
จากความสมัพนัธส์่วนบุคคลของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมเรอืกบัผูใ้ชบ้รกิาร มากทีสุ่ด รอ้ยละ 22.9 
รองลงมาพจิารณาจากราคาค่าบรกิาร รอ้ยละ 11.4 และเลอืกพจิารณาจากคุณภาพของการ
ใหบ้รกิารน้อยทีส่ดุ คดิป็นรอ้ยละ 8.6 
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   ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลที่ใชว้เิคราะหเ์พื่อใหท้ราบถงึความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงาน
บริการอู่ซ่อมเรือประมง หจก. ไทยพฒันสมุทร ด้วยการเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
ผูป้ระกอบการเรอืประมงชนิดต่างๆ ทีใ่ชบ้รกิารอูซ่่อมเรอืประมง หจก. ไทยพฒันสมทุร ไดข้อ้มลู
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.9 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจยัั ทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาความพงึ
พอใจงานบรกิารอูซ่่อมเรอื จาํแนกตามการใหบ้รกิารของพนกังาน 
 

ความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารของพนกังาน 
คา่เฉลีย่
(Mean) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลคา่ 

พนกังานใหค้าํแนะนํา ชีแ้จง และตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน 4.06 0.591 มากทีส่ดุ 
พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความสะดวก รวดเรว็ 4.09 0.612 มากทีส่ดุ 
พนกังานดแูลเอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ เตม็ใจใหบ้รกิาร 3.91 0.612 มาก 
พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร มมีนุษยส์มัพนัธ ์ 3.60 0.604 มาก 

 
จากตารางที ่3.9 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีะดบัปจจยัั ทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา

ความพงึพอใจงานบรกิารอู่ซ่อมเรอื ดา้นการใหบ้รกิารของพนักงาน ประเดน็การใหบ้รกิารดว้ย
ความสะดวกและรวดเรว็ ได้รบัการประเมนิความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.09 
รองลงมา ประเดน็การใหค้าํแนะนํา ชีแ้จง และตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน มคี่าเฉลีย่ 4.09 สว่น
ประเดน็การใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ เป็นมติร มมีนุษย์สมัพนัธ์ ได้รบัการประเมนิความพงึ
พอใจในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 3.60  
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ตารางท่ี 3.10 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจยัั ทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาความพงึ
พอใจงานบรกิารอูซ่่อมเรอื จาํแนกตามคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

ความพงึพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
คา่เฉลีย่
(Mean) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลคา่ 

พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเขา้ใจในงาน 4.49 0.612 มากทีส่ดุ 
มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ทีผู่ร้บับรกิารมอบหมาย 4.23 0.843 มากทีส่ดุ 
งานบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามเรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง แมน่ยาํ 4.17 0.857 มากทีส่ดุ 
ใหก้ารบรกิารเสรจ็ทนัตามเวลาทีก่าํหนด 3.86 0.944 มาก 
มกีารใหบ้รกิารหลงัสง่มอบงาน 2.94 1.136 ปานกลาง 
มอุีปกรณ์และเครือ่งมอืทีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร 3.06 0.684 มาก 

 
จากตารางที ่3.10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีะดบัปจจยัั ทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา

ความพึงพอใจงานบริการอู่ซ่อมเรือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประเด็นพนักงานมีความรู้
ความสามารถและมคีวามเขา้ใจในงาน ได้รบัการประเมนิความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด มี
คา่เฉลีย่ 4.49 รองลงมา ประเดน็มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ทีผู่ร้บับรกิารมอบหมาย มคี่าเฉลีย่ 
4.23 สว่นประเดน็มกีารใหบ้รกิารหลงัสง่มอบงาน ไดร้บัการประเมนิความพงึพอใจในระดบัปาน
กลาง มคีา่เฉลีย่ 2.94  
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ตารางท่ี 3.11 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจยัั ทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาความพงึ
พอใจงานบรกิารอูซ่่อมเรอื จาํแนกตามสิง่อาํนวยความสะดวก 
 

ความพงึพอใจดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 
คา่เฉลีย่
(Mean) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลคา่ 

มทีีน่ัง่พกัสาํหรบัผูม้าตดิต่อเพยีงพอ 1.66 0.591 น้อย 
สถานทีใ่หบ้รกิารซ่อมเรอืสะอาด เป็นระเบยีบ 2.69 0.583 ปานกลาง 
สภาพแวดลอ้มภายในอู่ซ่อมเรอืสรา้งความมัน่ใจวา่มคีวาม
ปลอดภยัต่อทรพัยส์นิ 

3.06 0.539 มาก 

หอ้งน้ําสะอาด 1.31 0.530 น้อย 
สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ/สะดวก 3.17 0.453 มาก 
สถานทีจ่อดเรอืสะดวก 3.34 0.482 มาก 

 
จากตารางที ่3.11 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีะดบัปจจยัั ทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา

ความพงึพอใจงานบรกิารอู่ซ่อมเรอื ดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก ประเดน็สถานทีจ่อดเรอืสะดวก 
ไดร้บัการประเมนิความพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.34 รองลงมา ประเดน็สถานทีจ่อดรถ
เพยีงพอ/สะดวก มคี่าเฉลีย่ 3.17 ส่วนประเดน็หอ้งน้ําสะอาด ไดร้บัการประเมนิความพงึพอใจใ
ระดบัน้อย มคีา่เฉลีย่ 1.31  
 
3.5 การจดัการเชงกลยทุธโ์ดยใช้ ิ TOWS Matrix 
การกาํหนดทางเลอืกกลยทุธใ์นการแกป้ญหา ั (Strategic Alternatives) 
 การกาํหนดกลยทุธด์ว้ยแมททรกิซอุ์ปสรรค-โอกาส-จุดออ่น-จุดแขง็ (Threats-
Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS Matrix) จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูิ
ดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร จงึนําขอ้มลูดงักล่าวมาสรปุประมวลผลรว่มกบัขอ้มลูทตุยิภมู ิ
คอื แบบสอบถาม ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ และผลจากการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธต่์างๆ เชน่ การ
วเิคราะห ์ SWOT Analysis การวเิคราะห ์ Five Forces model แลว้จงึนําขอ้มลูทัง้หมดมา
กาํหนดแนวทางเลอืกและกลยทุธท์างเลอืกสาํหรบัองคก์าร ตามตารางที ่3.13 
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ตารางท่ี 3.12 การจดัการเชงิกลยทุธโ์ดยใช ้TOWS MATRIX 
 

 
 

TOWS MATRIX 

จดุแขง็(Strengths) 
S1.การบรกิารทีม่คีุณภาพ 
S2.บุคลกรมคีวามรูค้วามชาํนาญ และมี
ประสบการณ์ในการใหบ้รกิาร 
S3.ศกัยภาพในการรองรบัเรอืได้
หลากหลาย 

จดุออน่ (Weaknesses) 
W1.ตัง้อยูใ่นทาํเลทีไ่มไ่ดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั 
W2.มรีาคาคา่บรกิารทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ 
W3.ทมีสนบัสนุนการขายไมเ่พยีงพอ 

 1.                SO 2.                WO 
โอกาส(Opportunities) 
O1.จาํนวนเรอืประมงมแีนวโน้ม
สงูขึน้ 
O2.ชาวต่างชาตใิหค้วามยอมรบัใน
การต่อเรอืและซ่อมเรอืในประเทศ
ไทยมากขึน้ 

SO1.การขยายกจิการ เพื่อรองรบัจํานวน
ลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 
 

WO1.ส ร้ า ง ค ว ามสัมพัน ธ์ ที่ ดี กับ กับ
ผู้ ป ร ะกอบกา รธุ ร กิ จ เ ดีย วกัน  เพื่ อ
ชว่ยเหลอืกนัในดา้นการใหบ้รกิาร 

  

 3.               ST 4.                 WT 
อปุสรรค(Threats) 
T1.ราคาน้ํามนัทีเ่พิม่สงูขึน้ มผีลต่
การชลอของธุรกจิประมง 
T2.กลุม่ผูบ้รโิภคซึง่เป็นชาวประมง
มกีาํลงัการซือ้ตํ่า 
T3.ตน้ทุนของสนิคา้และบรกิารมี
ราคาเพิม่สงูขึน้ 

ST1.เลือกกลุ่มลูกค้าและกําหนดกลุ่ม
ลกูคา้เปาหมายใหม่้  
ST2.ขายระบบการบรหิารและการดําเนิน
กิจการที่เป็นจุดแข็งขององค์กร ให้กับ
ธุรกจิเดยีวกนั 
 

WT1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ 
เช่น เปลี่ยนจากการให้บริการซ่อมบํารุง
เองเป็นการรับงานแล้วกระจายไปยัง
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นพนัธมติรกนั 

 
ท่ีมา: พรีพงค ์สกุลทองไพศาล, ม.ค. 2551 
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3.6 การกาํหนดกลยทุธ ์
 การตดัสนใจเลือกกลยทุธ ์เพ่ือแก้ไขปัญหา ิ (Strategic Formulation &Choice) 

จากการวเิคราะหผ์ลการวจิยั และ TOWS Matrix ไดข้อ้สรุปเพื่อกําหนดแนวทางเลอืก
ในการแกป้ญหา ั (Strategic Alternatives) โดยมทีางเลอืกในกลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate 
Strategy) ดงัน้ี  
 
กลยทุธใ์นระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
 ในระดบัน้ีจะเป็นการพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอุตสาหกรรมและประเมนิความสามารถใน
การแขง่ขนั เพือ่ใชใ้นการกาํหนดทศิทางขององคก์รวา่ จะตดัสนิใจอยา่งไร โดยในระดบัน้ีแนว
ทางเลอืกกลยทุธม์ ี4 กลยทุธ ์คอื  

Growth Strategy กลยทุธก์ารเตบิโต โดยอาศยัจุดแขง็ขององคก์ร ในเรือ่งความรูค้วาม
ชํานาญ ในการใหบ้รกิาร สรา้งความเชื่อมัน่กบัลูกค้าด้วยการซ่อมบํารุงที่มปีระสทิธภิาพและ
คุณภาพ เพือ่เพิม่จาํนวนลกูคา้ใหม้ากขึน้ 

 Diversification Growth Strategy กลยุทธก์ารหากลุ่มผูบ้รโิภคใหม่ เน่ืองจากกลุ่ม
ลูกคา้ขององคก์รส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการเรอืประมง ซึ่งมอีํานาจการซื้อตํ่า ทําใหอ้งคก์รไม
สามารถแสวงหากําไรจากลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากตามความตอ้งการทีอ่งคก์รตอ้งเปาไว ้จงึควรทีจ่ะ้

หากลุ่มผู้บริโภคใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชนิดอื่นๆ ที่มีกําลังในการซื้อสูง โดยองค์กรมี
ความสามารถรองรบังานดว้ยศกัยภาพในการดาํเนินงานทีส่งู 

Intensive Growth Strategy กลยุทธก์ารขยายตลาด เป็นการทําธุรกจิกบักลุ่มลูกคา้
เดมิ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการเรอืประมง ดว้ยการลงทุนซือ้กจิการอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืหรอืสรา้ง
กจิการของตนเองขึน้ใหม่บนพื้นที่และทําเลที่เหมาะสมแก่การแข่งขนั เพื่อรองรบัขนาดเรอืที่
ใหญ่ขึน้และปรมิาณเรอืทีเ่พิม่สงูขึน้ 

กลยุทธ์การขายเฟรนไซส์ กลยุทธ์การขายเฟรนไซส ์เป็นการขายระบบการบรหิาร
จดัการและวธิกีารดาํเนินกจิการ ใหก้บัผูป้ระกอบการอูซ่่อมเรอื 
 
สวนท่ี ่ 3 สรปุการตดัสนใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาิ  
3.7 สรปุทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 
สรปุ การกาํหนดทางเลอืกกลยทุธ ์และการตดัสนิใจเลอืกกลยทุธเ์พือ่แกไ้ขปญหาองคก์รั  
 ผูว้จิยัไดท้าํการนําเสนอแนวทางการเลอืกกลยุทธ ์4 กลยุทธ ์เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนัในธุรกจิบรกิารอู่ซ่อมเรอืประมง แก่ผูบ้รหิาร หจก. ไทยพฒันสมุทร เพื่อนําขอ้มลู
ดงักล่าวไปศกึษา วเิคราะหแ์ละเลอืกกลยทุธท์ีจ่ะนําไปใชเ้ป็นนโยบายขององคก์รต่อไป  
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ตารางที่ 3.13 สรปุทางเลอืกกลยทุธ ์  

 
ที่มา: พรีพงค ์สกุลทองไพศาล, ม.ค. 2551

ทางเลือกกลยทุธ ์ ข้อดี ข้อเสีย เงนลงทุนิ  เวลาในการดาํเนนงานิ  

Growth Strategy 
 
 
 

กจิการมคีวามสามารถในการรองรบั
งานบรกิารทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 

ไม่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้
มากนัก เนื่องจากอาศยัฐานลูกคา้เก่า 
และตัง้รอลกูคา้ใหมเ่พยีงอยา่งเดยีว 
 

น้อยกวา่ 5 ลา้นบาท 
 
 
 

สามารถดาํเนินการไปพรอ้มกบัการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นทีย่อมรบัของ
ลกูคา้ 
 

Diversification 
Growth Strategy 
 
 

ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและกิจการมี
การเตบิโตมากขึ้น เพิม่ส่วนแบ่ง
การตลาดใหก้บัองคก์รมากขึน้ 
 

คูแ่ขง่เพิม่มากขึน้  
 
 
 

เงนิลงทุน ระหวา่ง 5 - 10 
ลา้นบาท 
 
 

สรา้งทมีงานในการสนับสนุนการขาย รวมทัง้
สรา้งความเชื่อมัน่กบัลูกคา้รายใหม่ พรอ้มทัง้
ปรบัปรุงการให้บริการเพื่อรองรบัการเติบโต
ของกจิการในอนาคต 

Intensive Growth 
Strategy 
 
 

เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัให้สูงขึ้น 
กลุ่มลูกค้ามีกําลังในการใช้จ่ายสูง 
ความสามารถในการทํากําไรสูง 
คูแ่ขง่น้อยลง 

มคีวามเสีย่งในการดําเนินธุรกจิสงู ใช้
ระยะเวลาในการคนืทุนนาน  
 
 

เงนิลงทุน 70 – 100 ลา้น
บาท 
 
 

 ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาคน้ควา้เรื่องทาํเลทีต่ ัง้ 
เพื่อความได้เปรยีบในการแข่งขนั ดําเนินการ
หาแหล่งเงินทุน บุคลากรที่มีความรู้ความ
ชาํนาญในการก่อสรา้งอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื  

Franchise Strategy 
 
 
 
 
 
 

 สรา้งมลูคา่ใหก้บังานบรกิารของ
ตนเอง เนื่องจากมคีวามสามารถใน
การสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีุณภาพ 
และเป็นการสรา้งชื่อเสยีงขององคก์ร
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ลกูคา้เพิม่มากขึน้ 
 
 

 องค์กรยังขาดประสบการณ์การทํา
ธุรกจิเฟรนไซน์ และมคีวามอ่อนแอเรื่อง
ของ Brand ผูป้ระกอบการเรอืประมงยงั
ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของ Brand 
มากนกั 
 
 

 เงนิลงทุน ระหวา่ง 7 – 
10 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

 จําเป็นต้องศกึษาธุรกิจเฟรนไซน์ สร้างระบบ
ในการบรหิารจดัการให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรบั
ของผูป้ระกอบการอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื รวมทัง้
ผูป้ระกอบเรอืประมง ใหเ้ป็นที่ยอมรบัในระบบ
การให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทัง้ยงัต้องสร้าง
ภาพลกัษณ์ใน Brand ใหแ้ขง็แรงพรอ้มกนัไป
ดว้ย 
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ผูว้จิยัไดท้าํการเลอืกกลยุทธ ์โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารวเิคราะหก์ลยุทธด์ว้ยแมททรกิซก์าร
ประเมนิปจจยัภายในั  - การประเมนิปจจยัภายนอก ั (Internal External (IE) matrix) ดงัน้ี 
 

ตารางการวเคราะห ์ิ IE Matrix 
 
ตารางท่ี 3.14 แมททรกิซก์ารประเมนิปจจยัั ภายใน  
 

ปัจจยัภายในท่ีสาํคญั น้ําหนัก การ
ประเมนิ  

คะแนนถวง่
น้ําหนัก 

(Critical internal factor) (Weight) (Rating) (Weighted score) 

(1) (2) (3) (4) 

จดุแขง็ (Strengths)       

1. การบรกิารทีม่คีุณภาพ 0.20 4 0.80 

2. บุคลากรมคีวามรูค้วามชาํนาญ 0.15 4 0.60 

3. ศกัยภาพในการรองรบัเรอืได้
หลากหลาย 

0.15 3 0.45 

จดุออน ่ (Weaknesses)    

1. ตัง้อยูใ่นทาํเลทีไ่มไ่ดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั 

0.15 1 0.15 

2. มรีาคาคา่บรกิารทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ 0.20 1 0.20 

3. ทมีสนบัสนุนการขายไมเ่พยีงพอ 0.15 2 0.3 

รวม 1.0  2.5 

 
หมายเหตุ การประเมนิตวัเลข 1=จุดออ่นหลกั, 2=จุดออ่นรอง, 3=จุดแขง็รอง, 4=จุดแขง็หลกั 

 
ท่ีมา: พรีพงค ์สกุลทองไพศาล, ม.ค. 2551 
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สรปุ แมททรกิซก์ารประเมนิปจจยัภายในั  
 หจก. ไทยพฒันสมุทร มศีกัยภาพอยูใ่นเกณฑป์านกลาง โดยมจุีดแขง็ของงานบรกิาร
ที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญ ทัง้กิจการยงัมีศักยภาพและ
ความสามารถทีจ่ะรองรบัการใหบ้รกิารเรอืทีห่ลากหลาย 

 
ตารางการวเคราะห ์ิ IE Matrix 

 
ตารางท่ี 3.15 แมททรกิซก์ารประเมนิปจจยัภายนอกั   
 

ปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญั น้ําหนัก การ
ประเมนิ  

คะแนนถวง่
น้ําหนัก 

(Critical external factor) (Weight) (Rating) (Weighted score) 
(1) (2) (3) (4) 

โอกาส (Opportunities)       
1. จาํนวนเรอืประมงมแีนวโน้มสงูขึน้ 0.15 4 0.60 
2. ชาวต่างชาตใิหก้ารยอมรบัในการต่อเรอื
และซ่อมเรอืในประเทศไทยมากขึน้ 

0.15 3 0.45 

อปุสรรค (Threats)    
1. ราคาน้ํามนัทีเ่พิม่สงูขึน้ 0.25 1 0.25 
2. กลุ่มผูบ้รโิภคมกีาํลงัการซือ้ตํ่า 0.20 2 0.40 
3.ตน้ทุนสนิคา้และบรกิารมรีาคาเพิม่สงูขึน้ 0.25 1 0.25 

รวม 1.0   1.95 

 
หมายเหตุ การประเมนิตวัเลข 1= อุปสรรคหลกั, 2=อุปสรรครอง, 3=โอกาสรอง, 4=โอกาสหลกั 
 
ท่ีมา: พรีพงค ์สกุลทองไพศาล, ม.ค. 2551 
 
สรปุ แมททรกิซก์ารประเมนิปจจยัภายั นอก 
 ปจจุบนัอุตสาหกรรมเรอืประมงั ไทยมแีนวโน้มถดถอย จากปจจยัต่างๆ มากมาย เชน่ ั

ราคาน้ํามนัทีม่แีนวโน้มสงูขึน้สวนทางกบัราคาอาหารทะเล  สง่ผลใหเ้รอืประมงหลายจงัหวั
ภายในประเทศไทยเริม่ทยอยจอดอยูก่บัฝง เน่ืองจากเกดิภาวะขาดทุนั ่  
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ตารางการวิเคราะห ์IE Matrix 
 
ตารางท่ี 3.16 ตารางแสดงแมททรกิซก์ารประเมนิปจจยัภายในั -ภายนอก 
 

  คะแนนถวงน้ําหนักปัจจยัภายใน ่ (IFE)  
  

4.0 
เข้มแขง็ 
3.0-4.0 

ปานกลาง 
2.0-2.99 

ออนแอ่  
1.0-1.99 
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Growth 

Strategy 
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Strategy 
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Strategy 
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 (E

FE
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ตํา่ 
1.0-1.99 

Stability  

strategy 

Retrenchment   

Strategy 

Retrenchment   

Strategy 

 

 1.0     

 
ท่ีมา: พรีพงค ์สกุลทองไพศาล, ม.ค. 2551 
 
 ผูว้จิยัไดเ้สนอกลยุทธ์การเจรญิเตบิโต Diversification Growth Strategy โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารวเิคราะหก์ลยุทธ์ดว้ยแมททรกิซ์การประเมนิปจจยัภายในั  - การประเมนิปจจยัั

ภายนอก (Internal External (IE) matrix) ใหก้บัคุณยูฮ่ี ้แซ่ตึ๊ง ทีป่รกึษา และคุณอศิรา สกุลทอง
ไพศาล ผูจ้ดัการ หจก. ไทยพฒัสมุทร เพื่อนําขอ้มลูดงักล่าวไปศกึษาและวเิคราะหใ์นการเลอืก
กลยทุธท์ีจ่ะนําไปใชเ้ป็นนโยบายขององคก์ร เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บทท่ี 4 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาเรือ่ง “การศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มลกูคา้และกาํหนดกลยทุธข์องธุรกจิบรกิาร
อู่ซ่อมเรอืประมงเพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั” น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาและวเิคราะห ์โดย
อา้งองิ จาก หลายทฤษฎ ีตามหลกัการตลาดและการจดัการเชงิกลยุทธ์ มาประกอบการศกึษา
ไดผ้ลดงัน้ี 
 
การสรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปไดว้่า อุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืไทย ใน
ปจจุบนั เศรษฐกจิมกีารขยายตวั ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการทีม่ผีูป้ระกอบการเรอืประมงทีเ่พิม่ขึน้ และั

อุตสาหกรรมยงัเป็นทีย่อมรบัของผูป้ระกอบการเรอืต่างชาตใินการนําเรอืเขา้มาใชบ้รกิารต่อเรอื
และซ่อมเรอืในประเทศไทยมากขึน้ โดยจะเหน็ไดจ้ากการขยายตวัของผูป้ระกอบการอู่ต่อเรอื
และซ่อมเรือในประเทศไทย อาทิเช่น บริษัท มาร์ชนั จํากัด รตันชยัคานเรือ เป็นต้น ทัง้น้ี
ผูป้ระกอบการเรอืได้ใหค้วามสําคญัในการซ่อมบํารุงสูงขึน้เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหนัก 
เช่น งานซ่อมตวัเรอื งานซ่อมเพลา ใบจกัรเรอื เป็นต้น และงานซ่อมเบา อย่างไรกต็าม การที่
ผูป้ระกอบการเรอืจะตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอูซ่่อมเรอื มปีจจยัหลายอยา่ง ทัง้เรื่องของราคา และั

การบรกิาร  
 ทัง้น้ีจากการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปแลว้นัน้ สามารถนํามาสรปุผลการวเิคราะหป์จจยัั

ต่างทีเ่กีย่วขอ้งโดยสรปุผลการศกึษา ไดด้งัน้ี 
 สรปุผลการศกึษา 
 ขอ้จาํกดัทางการศกึษา 
 ขอ้เสนอแนะทางการศกึษา 
 
4.1 สรปุผลการศึกษา 
 จากการศกึษาปจจยัทีม่ผีลต่อการแขง่ขนั ไดแ้ก่ ั การประเมนิปจจยัภายในั -การประเมนิ
ปจจยัภายนอกั  และการจดัการเชงิกลยทุธท์างการตลาดสามารถ สรปุผลไดด้งัน้ี 
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ปจจุบนั หจกั . ไทยพฒันสมทุร มคีวามสามารถในการใหบ้รกิารซ่อมเรอืประมงทีม่ขีนาด
เลก็และขนาดกลาง และยงัมศีกัยภาพในการรองรบัเรอืไดห้ลากหลายประเภท ทัง้เรอืทีท่ําจาก
วสัดุประเภทไมแ้ละโลหะ เชน่ เหลก็ ไฟเบอร ์เป็นตน้  

หจก. ไทยพฒันสมทุร ไดก้ารยอมรบัและการตอบรบัเป็นอยา่งดใีนงานดา้นการบรกิารที่
มคีุณภาพ สนบัสนุนงานบรกิารดว้ยผูบ้รหิารและพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เชีย่วชาญใน
งานที่ได้รบัมอบหมายเป็นอย่างด ีเพยีบพร้อมด้วยสิง่อํานวยความสะดวกต่อการทํางานของ
ลูกค้า เช่น ท่าเทียบเรอืความยาวกว่า 30 เมตร สามารถรองรบัเรอื เพื่อรอรบับรกิารได้ทุก
ประเภท เป็นตน้  
 จากสภาพการแขง่ขนัในปจจุบนัทําให ้หจกั . ไทยพฒันสมุทร ตอ้งพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้
ในอุตสาหกรรมและประเมนิความสามารถในการแข่งขนั เพื่อใช้ในการกําหนดทิศทางของ
องคก์ร ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอแนวทางการเลอืกกลยทุธ ์4 กลยทุธ ์คอื  

1. Growth Strategy  
2. Diversification Growth Strategy  
3. Intensive Growth Strategy  
4. กลยทุธก์ารขายเฟรนไซส ์ 

  
จากการปรกึษาผูบ้รหิารระดบัสงูของ หจก. ไทยพฒันสมุทร คอืคุณยูฮ่ี ้แซ่ตึ๊ง ทีป่รกึษา 

และคุณอศิรา สกุลทองไพศาล ผูจ้ดัการ หจก. ไทยพฒัสมุทร มคีวามคดิเหน็ในการเลอืกกลยุทธ์
ในทศิทางเดยีวกนั  

โดยเลอืกกลยุทธ ์Diversification Growth Strategy กลยุทธก์ารหากลุ่มผูบ้รโิภคใหม ่
เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ขององคก์รส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการเรอืประมง ซึ่งมอีํานาจการซื้อตํ่า ทํ
ใหอ้งคก์รไม่สามารถแสวงหากําไรจากลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากตามความตอ้งการทีอ่งคก์รตอ้งเปาไว ้้

จงึควรทีจ่ะหากลุ่มผูบ้รโิภคใหม่ ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการเรอืชนิดอื่นๆ ทีม่กีําลงัในการซื้อสูง โดย
องคก์รมคีวามสามารถรองรบังานดว้ยศกัยภาพในการดาํเนินงานทีส่งู 
  
4.2 ข้อจาํกดัในการศึกษา 
 
 4.2.1 ผูว้จิยัอาจทําการศกึษาไมค่รอบคลุมในบางประเดน็ เช่น การศกึษาขอ้มลูของคู่
แขง่ขนั สภาพอุตสาหกรรมอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืไทย 
 4.2.2 ขอ้จาํกดัของระยะเวลาทีท่าํการศกึษา ทาํใหอ้าจบกพรอ่งในการวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกบ็มาได ้
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 4.2.3 ลูกค้าใช้วธิีตอบเลี่ยงคําถาม หรอืไม่ตอบคําถาม ในบางประเด็น เช่น ใน
แบบสอบถามขอ้ 2.6 ท่านใช้บรกิารอู่ซ่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมุทรเป็นประจําหรอืไม่ และ
แบบสอบถามขอ้ 2.8 สาเหตุใดทีท่ําใหท้่านตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืดงักล่าว อาจเป็น
เพราะวา่รกัษาน้ําใจของผูว้จิยั 
  4.2.4 เน่ืองจากผูว้จิยัมคีวามคุน้เคยกบัลูกคา้ (กลุ่มตวัอย่าง) เป็นการส่วนตวั บางครัง้
ขอ้มูลที่ได้อาจไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ เช่น ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 การวดัความพงึพอใจ
ผูใ้ชบ้รกิาร งานบรกิารอูซ่่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมทุร อาจมกีารตอบคาํถามเกนิความเป็นจรงิ 
 4.2.5 เน่ืองจากขอ้จํากดัทางดา้นเวลาและขอ้มูลทีย่งัไม่เพยีงพอ บางขอ้มูลเป็นขอ้มูล
งานวจิยัที่ไม่ทนัสมยัเน่ืองจากขอ้มูลงานวจิยัดงักล่าว ที่ทําการศึกษาในครัง้น้ีเป็นขอ้มูลในปี 
พ.ศ. 2540 ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูจากการสงัเกต คน้หาจากเอกสาร วารสาร งานวจิยั แผน่พบั
ซึ่งเป็นขอ้มูลเบื้องต้นและการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ผูใ้ชบ้รกิาร พนักงานทัง้ภายในและภายนอก 
โดยการกําหนดคําถาม จงึอาจจะไม่ครอบคลุมในบางประเดน็จงึไม่สามารถการแกไ้ขปญหาได้ั

ในทุกประเดน็ การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูดงักล่าว 
 
4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
  
 4.3.1. ข้อเสนอแนะสาํหรบั หจก. ไทยพฒันสมทุร 
 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาถึงปญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้าั ง
ความสามารถในการแข่งขนั โดยทําการเกบ็ขอ้มูลทัง้ทุตยิภูมแิละปฐมภูม ิสามารถนํากลยุทธ์
อื่นๆ มาใชไ้ดต่้อไปน้ี 
 1.  บรษิทัต้องจดัทําแผนพฒันาระบบการทํางาน การใหบ้รกิาร การสนับสนุนดา้น
เทคโนโลย ีและสถานที ่ใหช้ดัเจน เพื่อผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะไดม้องเหน็ทศิทางในการ
เตบิโตและการแขง่ขนัในอนาคต 
 2. สรา้งแรงจูงใจใหก้บัพนักงาน และใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานทีม่คีวามสามารถ มี
ความคดิสรา้งสรรค ์
 3.  มกีารวดัผลกลยุทธ์ทุกๆ 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน เพื่อปรบัปรุงและทบทวนกลยุทธ์ที่
ผา่นมา  
 4. การควบคุมการประเมนิผลเป็นสิง่สาํคญั โดยตอ้งมคีวามชดัเจนในนโยบาย วสิยัทศัน์
และ พนัธะกจิ สามารถนําเอา Balance Scorecard มาใชไ้ด ้เพื่อปรบัปรุงการทาํงานในอนาคต 
สามารถจูงใจใหพ้นักงานทํางานเต็มความสามารถ มุ่งกา้วหน้า พรอ้มการเจรญิเตบิโตของ
บรษิทั 
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 5.  นํากลยุทธด์า้นการเงนิมาใช ้โดยนําบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้น leasing มาใชเ้ป็น
ต้นแบบ เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่มีความต้องการชําระเงินเป็นงวดๆ เหมือนเช่น การซื้อ
เครือ่งใชไ้ฟฟาทัว่ไป และเป็นการลดความเสีย่งในการชาํระเงนิจากลกูคา้ของบรษิทัดว้ย้  
 6. ควรมกีารปรบักลยทุธด์า้นราคาคา่บรกิาร เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั  
 7. การกาํหนดแนวทางเลอืกเพือ่รองรบัการแขง่ขนัรวมทัง้ปญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตั  
 
 4.3.2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ตอไป่  
  
 เน่ืองจากในการศกึษาครัง้น้ี อาจจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอู่ต่อเรอืและซ่อมเรอื
ไทย ในการปรบัตวัและการนํากลยุทธ์ต่างไปใชใ้นอนาคต จงึมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัผูท้ีต่้องการ
ศกึษาขอ้มลูดงักล่าวต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศกึษาแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ของบรษิทัและอุตสาหกรรมอูต่่อเรอืและซ่อมเรอืไทย  
2. ควรสํารวจพฤตกิรรมของผูป้ระกอบการเรอืประมง ที่มผีลต่อเลอืกซื้อและเลอืกใช ้

และนําผลการวจิยัมาปรบัปรุงในดา้นของการบรกิารซ่อมบํารุงเรอืประมง เพื่อพฒันากจิกรรม
ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการเรอืประมง 
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พษิณุ จงสถติวฒันา. 2548. การบรหิารการตลาด 
พรีพงษ์ ทองย้อย. 2549. “การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่ั อเสรมิสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําตลาดเครื่องถ่ายเอกสารของ 
บรษิทั A-M (ไทยแลนด)์ จํากดั” การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนปรญิญาบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ สาขาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

อดุลย ์จาตุรงคกุ์ล. 2546. การบรหิารการตลาด  
อณัณพ ปาลวฒัน์วไิชย. 2540. “โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพอู่ต่อเรอืและ

ซ่อมเรอื” สถาบนัพาณชิยน์าว ีจุฬาลงกรณ์วทิยาลยั 
เอกชยั อภิศกัดกุิล และทรรศนะ บุญขวญั ์ . 2549. การจดัการเชงกลยุทธ์ิ  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
 
บทสมัภาษณ์ 
ยูฮ่ี ้ แซ่ตึง๊. 2550. สมัภาษณ์, ธ.ค. 

 
 เวบ็ไซต ์  
 http://www.fisheries.go.th 
 http://www.md.go.th 
 http://www.portal.nso.go.th 
 http://www.yellowpages.co.th 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  : การศกึษาความพงึพอใจผู้ใช้บริการ งานบริการอูซ่อ่มเรือ หจก. ไทยพฒันสมทุร 

 

คาํช้ีแจง  กรณุาทาํเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีตรงกบัความคดเหน็ทานมากท่ีสดุิ ่  
 

สวนท่ี ่ 1   ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

1.1 ประเภทของเรอืทีป่ระกอบธุรกจิ 

 (1) เรอืประมง  (2) เรอืลากจงู  

 (3) เรอืทอ่งเทีย่ว  (4) เรอืตอกเสาเขม็/เรอืปนจัน่ั ้  
 (5) อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________   

 

1.2 ทา่นมเีรอืจาํนวนกีล่าํ 

 (1) โปรดระบุ ____________________________________________ ลาํ 
 

1.3 ทา่นประกอบธุรกจิเรอืในเขตพืน้ทีใ่ด 

 (1) เขตพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั  

 (2) ต่างจงัหวดั โปรดระบุ ____________________________________ 
 (3) ต่างประเทศ โปรดระบุ ___________________________________   

 

1.4 รปูแบบการประกอบกจิการ 
 (1) บุคคลธรรมดา  (2) หา้งหุน้สว่นจาํกดั/บรษิทัจาํกดั 

 
 

สวนท่ี ่ 2  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื 
 

2.1 ทา่นใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืปีละกีค่ร ัง้ 
 (1) น้อยกวา่ 1 ครัง้/ปี  

 (2) 1 ครัง้/ปี 
 (3) มากกวา่ 1 ครัง้/ปี   
 (4) อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________ 
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2.2 ระยะเวลาในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 
 (1) 1-3 วนั  (2) 4-7 วนั 

 (3) 8-15 วนั  (4) มากกวา่ 15 วนั 
 

2.3 ท่านเขา้รบับรกิารใดบา้ง จากอู่ซ่อมเรอื (เรยีงตามความสาํคญัเพยีง 3 ลําดบั โดยใสเ่ลข 1, 2 และ 3 
ตามลาํดบัในชอ่ง ) 

 (1) งานซ่อมตวัเรอื  

 (2) งานซ่อมอุปกรณ์ชว่ยทุนแรง/อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 
 (3) งานซ่อมกลจกัร เชน่ เครือ่งยนต ์เกยีร ์ ระบบน้ําเวยีน 
 (4) งานซ่อมเพลา ใบจกัรเรอื หางเสอืเรอื 
 (5) งานซ่อมเครือ่งจกัรชว่ย เชน่ กวา้น  

 (6) งานซ่อมอุปกรณ์เดนิเรอื เชน่ เซาวเ์ดอร ์โซนา 

 (7) งานซ่อมไฟฟา้    
 (8) อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________ 

 

2.4 เหตุผลหลกัในการพจิารณาเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (1) ใกลท้ีพ่กัอาศยั/เดนิทางสะดวก  (2) ความสมัพนัธส์ว่นบุคคล 
 (3) ราคาคา่บรกิาร  (4) พนกังานมคีวามรู ้ความชาํนาญ 
 (5) คุณภาพของการใหบ้รกิาร  (6) สง่มอบงานถกูตอ้งและตรงเวลา 
 (7) การอาํนวยความสะดวก  (8) สถานทีใ่หบ้รกิาร 
 (9) อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________ 

 
 

2.5 ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื ใครเป็นผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจของทา่นมากทีส่ดุ 

 (1) ผูบ้รหิาร / พนกังาน อู่ซ่อมเรอื  (2) คาํแนะนําจากเพือ่น / คนรูจ้กั 
 (3) ตนเอง  (4) สือ่โฆษณา  

 (5) อื่น ๆ โปรดระบุ ___________________________________ 
 

2.6 ทา่นใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอื หจก.ไทยพฒันสมทุร เป็นประจาํทุกปีหรอืไม ่

 (1) ใชบ้รกิารเป็นประจาํ (โปรดขา้มไปตอบสว่นที ่3 หน้า 3)  

 (2) ใชบ้รกิารเป็นครัง้คราวและใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอือื่นดว้ย (โปรดตอบขอ้ 2.7 และ 2.8) 
 (3) เคยใชบ้รกิาร แต่ปจจุบนัเลกิใช้ั บรกิาร (โปรดตอบขอ้ 2.7 และ 2.8) 

 (4) ไมเ่คยใชบ้รกิารเลย (โปรดตอบขอ้2.7 และ 2.8)  
 

2.7 นอกจากอู่ซ่อมเรอื หจก.ไทยพฒันสมทุร ทา่นเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอืใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 แหง่) 
 (1) โปรดระบุ _____________________________________________ 
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2.8 เพราะเหตุใดทา่นจงึเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมเรอือื่นทีท่า่นระบุในขอ้ 2.7   
 (1) ใกลท้ีพ่กัอาศยั/เดนิทางสะดวก  (2) ความสมัพนัธส์ว่นบุคคล 
 (3) ราคาคา่บรกิาร  (4) พนกังานมคีวามรู ้ความชาํนาญ 
 (5) คุณภาพของการใหบ้รกิาร  (6) สง่มอบงานถกูตอ้งและตรงเวลา 
 (7) การอาํนวยความสะดวก  (8) สถานทีใ่หบ้รกิาร 
 (9) อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________ 

                
 

สวน่ ท่ี 3  การวดัความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร งานบรกิารอู่ซ่อมเรอื หจก. ไทยพฒันสมทุร 
 

จากการมาใชบ้รกิารครัง้สดุทา้ย ทา่นพงึพอใจในการใหบ้รกิารแต่ละดา้นต่อไปน้ีมากน้อยเพยีงใด 

ปัจจยัท่ีใช้ประกอบการพจารณาความพึงิ

พอใจงานบรการอซูอมเรือิ ่ ่  

มากท่ีสดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสดุ 
1 

ความพึงพอใจด้านการให้บรการของิ

พนักงาน 

     

1.พนักงานให้คําแนะนํา ชี้แจง และตอบ
ขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน 

     

2.พนักงานให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเรว็  

     

3.พนกังานดูแลเอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ เตม็
ใจใหบ้รกิาร 

     

4.พนักงานใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ เป็น
มติร มมีนุษยส์มัพนัธ ์

     

ความพึงพอใจด้านคณุภาพการให้บรการิ       

1.พนักงานมีความรู้ความสามารถและมี
ความเขา้ใจในงาน 

     

2.มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ห น้ า ที่  ที่
ผูร้บับรกิารมอบหมาย 

     

3.งานบริการที่ได้ร ับมีความเรียบร้อย 
ถกูตอ้ง แมน่ยาํ 

     

4.ใหก้ารบรกิารเสรจ็ทนัตามเวลาทีก่าํหนด      

5. มกีารใหบ้รกิารหลงัสง่มอบงาน      
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ปัจจยัท่ีใช้ประกอบการพจารณาความพึงิ

พอใจงานบรการอซูอมเรือิ ่ ่  

มากท่ีสดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสดุ 
1 

6.มอุีปกรณ์และเครื่องมอืทีท่นัสมยัในการ
ใหบ้รกิาร 

     

ความพึงพอใจด้านสงอาํนวยความสะดวกิ่  
     

1.มทีีน่ัง่พกัสาํหรบัผูม้าตดิต่อเพยีงพอ      

2.สถานที่ให้บริการซ่อมเรือสะอาด เป็น
ระเบยีบ 

     

3.สภาพแวดล้อมภายในอู่ซ่อมเรือสร้าง
ค ว ามมั น่ ใ จ ว่ า มีค ว ามปลอดภัยต่ อ
ทรพัยส์นิ 

     

4.หอ้งน้ําสะอาด      

5. สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ/สะดวก       

6. สถานทีจ่อดเรอืสะดวก       

 

3.1    ความพงึพอใจโดยรวมทีท่า่นไดร้บัจากการเขา้มาใชบ้รกิารในครัง้น้ี 

 (1) ดเียีย่ม  

 (2) พอใจ 
 (3) ควรปรบัปรงุ   

 
สงท่ีทานประทบัใจมากท่ีสดุในการเข้ารบับรการิ่ ิ่   

1. ..................................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................... 

 

สงท่ีต้องการให้กจการเพมการบรการหรือปรบัปรงุิ่ ิ ิ่ ิ  

1. ..................................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................... 

 
 

เพราะคณุคือ “คนสาํคญัของเรา” 

***** ความพึงพอใจของลกูค้าคือเป้าหมายหลกัของเรา ****** 



 

 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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เกณฑใ์นการหาค่าเฉลี่ย การวดัความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร งานบรกิารอู่ซ่อมเรอื หจก. 
ไทยพฒันสมทุร 
 
ตาราง การแปลคา่เฉลีย่ 
 

คาเฉ่ ล่ีย (Mean) การแปลคา่  
4.01 – 5.00 มากทีส่ดุ 
3.01 – 4.00 มาก 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
1.01 – 2.00 น้อย 
0.00 – 1.00 น้อยทีส่ดุ 
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ประวตัผู้ิ ศึกษา 
 

 นายพรีพงค ์สกุลทองไพศาล  เกดิเมือ่วนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2521 สาํเรจ็การศกึษา
ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย เมือ่ปีการศกึษา 2544 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิา
การประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2550 
 
 ปจจุบนัทาํงานที ่หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทั ยพฒันสมทุร   
 
 
 
 
 

 




