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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาเรือ่ง การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของธรุกจิคา้ของเก่า กรณศีกึษา หา้ง

หุน้สว่นจาํกดั BC ผูศ้กึษาไดท้าํการศกึษาดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารของหา้งหุน้สว่นจาํกดั 

BC และบรษิทัคูแ่ขง่ และรวบรวมคน้ควา้ขอ้มลูในระดบัทุตยิภมูจิากแหลง่ขอ้มลูหลายแหง่ โดยได้

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการศกึษาดงัน้ี 

         วตัถปุระสงค ์
           1.   ศกึษาสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัของธรุกจิคา้ของเก่า  

  2.   ศกึษาปญัหาระบบบรหิารจดัการตามแนวคดิการบรหิารเชงิกลยทุธเ์พือ่เพิ่ม

ประสทิธภิาพของหา้งหุน้สว่น 

    3. ศกึษาและกําหนดกลยทุธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการตลาดเหนือคูแ่ขง่ขนั 

 จากการศึกษาพบว่า บรษิทัมปีญัหาพนกังานไมเ่พยีงพอและไมม่กีารแบ่งหน้าทีต่ามสายงาน

อยา่งชดัเจน ทาํให้ งานลา่ชา้ สง่ผลใหก้าํไรลดลง เน่ืองจากราคาสนิคา้ในธรุกจิคา้ของเก่ามกีารผนัผวน

ตลอด และสาเหตุทีห่จก . BC มสีว่นแบ่งทางการตลาดน้อยกวา่คู่แขง่ เพราะฐานลกูคา้ยงัน้อยอยู ่

เน่ืองจาก หจก .ไดเ้ปลีย่นมาใชก้ลยทุธใ์นการเขา้ถงึลกูคา้ต่างจงัหวดัไดไ้มน่าน ทาํใหล้กูคา้บางสว่นไมม่ี

ความเชือ่มัน่ต่อองคก์ร ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึไดก้าํหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาดงัต่อไปน้ี 

 

 

 



 จ 

กลยทุธร์ะดบับรษิทั

2. เปิดรา้นขายเหลก็ใหม ่ 

  ทีนํ่ามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธก์ารเตบิโตแบบ  (Vertical    Growth) เป็นการขยายตวั

เขา้สูธ่รุกจิใหมท่ีจ่ะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัธรุกจิเดมิในแงข่องการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิ (Suppliers) หรอื

ลกูคา้ (Customers) ของธุรกจิเดมิ เช่น 

 1.  สรา้งโรงงานหลอมเหลก็ เน่ืองจากในภาคใตย้งัไมม่โีรงงานหลอมเหลก็แมแ้ต่แห่งเดยีว และ

สามารถนําวตัถุดบิทีเ่รามอียูนํ่ามาแปรรปู เพราะเรามฐีานลกูคา้ทีส่ง่วตัถุดบิใหเ้ราอยูแ่ลว้ และยงั

สามารถเพิม่ฐานลกูคา้ใหมไ่ดอ้กีดว้ย  

3. รบัประมลูสนิคา้ เช่น เหลก็ก่อสรา้ง, เครือ่งจกัร,เศษโลหะอื่นๆ จากบรษิทัเอกชน หรอื 

รฐับาล 

 

กลยทุธร์ะดบัธรุกจิ  ทีนํ่ามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าตน้ทุน (Cost Leadership Strategy)   

โดยการปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ โดยเน้นการใชเ้ครือ่งจกัรและนําระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วย

แทนแรงงานคน เพือ่เพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพในการผลติ เพือ่ใหไ้ดต้น้ทุนทีต่ํ่ากว่าคู่แขง่ เป็นกล

ยทุธก์ารแขง่ขนัของ หจก.ทีม่ตีลาดเป้าหมายกวา้ง โดยการสรา้งประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ในขณะที่

ควบคมุตน้ทุนตํ่าสดุ ทาํใหห้จก.มกีาํไรสงูขึน้ และสามารถอยูร่อดไดใ้นสถานการณ์การแขง่ขนัทีร่นุแรง

ได ้หจก.จงึตอ้งพยายามลดและควบคมุตน้ทุนในการดาํเนินงาน 

กลยทุธร์ะดบัหน้าที่ ทีนํ่ามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธด์า้นการเงนิ (Financial Strategy) เน่ืองจากหา้งหุน้สว่น

จาํกดั BC ไมเ่คยจดัทาํระบบการเงนิทีช่ดัเจนทาํใหเ้กดิการทาํงานทีไ่มไ่ดป้ระสทิธภิาพ  

 

 

สรปุ ผูบ้รหิารตดัสนิใจเลอืกกลยทุธท์ี ่3 กลยทุธก์ลยทุธร์ะดบัหน้าที่ ทีนํ่ามาใชไ้ดแ้ก่ กลยทุธ์

ดา้นการเงนิ (Financial Strategy) ซึง่กลยทุธน้ี์เป็นการแกไ้ขปญัหา เน่ืองจากหา้งหุน้สว่นจาํกดั BC ไม่

เคยจดัทาํระบบการเงนิทีช่ดัเจนทาํใหเ้กดิการทาํงานทีไ่มไ่ดป้ระสทิธภิาพ และเกดิปญัหาในเรือ่งสภาพ

คลอ่งทางการเงนิ ดงันัน้กลยทุธน้ี์เป็นการจดัระบบการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพ ชดัเจน ทาํใหอ้งคก์รมี

พืน้ฐานการบรหิารทีด่ ีอนัจะสง่ผลต่อการเตบิโตในอนาคต 
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 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรือ่งน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์

ไพรนิทร ์ สมภพสกุล  อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทีไ่ดใ้หค้วามกรุ ณาแนะนํา  

ตรวจตรา และแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  รวมทัง้ 
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การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และขอบคณุเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยั ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอด 

เวลาทีศ่กึษาอยู ่และพี่ๆ  เพื่อนนกัศกึษาปรญิญาทุกท่าน  ทีไ่ดใ้หก้ําลงัใจและควา มช่วยเหลอื
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.   ชื่อ และภาพรวมขององคกร 
 

 ชื่อบริษัท: หางหุนสวนจํากัด  BC  
 
ประวัติและความเปนมา 
 
  หางหุนสวนจํากัด BC เริ่มดําเนินกิจการเม่ือป พ.ศ. 2540  โดยดําเนินธุรกิจหลัก
เก่ียวกับการคาปลีก คาสงของเกา (Recycle) เชน  ทองแดง  ทองเหลือง  เศษเหล็ก อลูมิเนียม 
กระดาษฯ โดยชวงประมาณ 8 ปแรกของการเริ่มกิจการ ไดมีการคาขายกันภายในจังหวัด
ระนองเปนสวนใหญและจังหวัดใกลเคียงพียงเล็กนอย โดยใหลูกคานําสินคามาสงท่ีบริษัทดวย
ตนเอง และเมื่อป พ.ศ. 2543 กิจการไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภท หางหุนสวนจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี 5  เมษายน  2543 ดวยเงินทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท  และตอมาใน พ.ศ. 2551 หางหุนสวน ไดจดทะเบียนเพิ่มเปน 3,500,000 บาท 
ในชวง 6 ป หลังจากจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัดแลว กิจการก็ยังไมดี เม่ือเทียบกับคูแขง 
เนื่องจากจังหวัดระนองเปนจังหวัดท่ีมีประชากรนอย จึงทําใหการใชวัสดุหรือทรัพยากรใน
จํานวนที่จํากัด ดังนั้นจึงมีทรัพยากรนอยมากที่ประชากรในจังหวัดระนองจะนําออกมาจําหนาย 
เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียงอ่ืนๆ 

เ ม่ือเปนเชนนี้แลวหุนสวนผู จัดการจึงมีแนวคิดท่ีจะออกไปติดตอลูกคายัง
ตางจังหวัด เพ่ือท่ีจะนํารถสิบลอออกไปบรรทุกสินคาจากลูกคาท่ีกิจการไดไปติดตอ แลวนํา
สินคาลงมายังท่ีเก็บสินคาหรือโกดังเก็บสินคาของกิจการเพื่อนํามาคัดแยก และสงจําหนาย
ตอไปยังโรงงานตางๆ 
  แนวคิดนี้ถูกเริ่มดําเนินการเมื่อกลางป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน  จึงทําใหกิจการมี
สินคาเพ่ือสงจําหนายมากขึ้น เม่ือมีสินคามากขึ้นโกดังเพ่ือแยกสินคาและเก็บสินคาก็เปน
ส่ิงจําเปนอันดับตนๆ ท่ีจะตองมีการขยายโกดังเพ่ิม เพ่ือรองรับสินคาท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
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  สินคาท่ีทางกิจการรับซื้อสามารถแยกออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก 
1.  กระดาษ เปนวัสดุท่ียอยงาย เพราะผลิตจากเย่ือไมธรรมชาติ โดยปกติ

ระยะเวลายอยสลายไดตามธรรมชาติประมาณ 2-8 เดือน 
แตถากระดาษถูกทับถมอยูในกองมูลฝอยจนแนนไมมีแสงแดด  
อากาศ และความชื้นสําหรับทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตอาจ 
ตองใชเวลายอยสลายถึง 50 ป ในกระบวนการผลิตกระดาษ 
ใหม 1 ตัน จะตองใชตนไม 17 ตน ใชนํ้า 31,500ลิตร  
ใชกระแสไฟฟา 4,100 กิโลวัตตตอชั่วโมง  
ดังนั้นการรีไซเคิลกระดาษจะชวยลดการตัดตนไม  
การใชพลังงาน และลดมลพิษเชนน้ําเสียจากกระบวนการผลิตอีกดวย 
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,2548,หนา 15) 

 การผลิตการดาษรีไซเคิล เริ่มจากนําเศษกระดาษเกามาตีใหยุย แลวนําเย่ือ
กระดาษซึ่งกระจายอยูในน้ํา ผานเครื่องกรองเพ่ือกําจัดส่ิงสกปรกแลวใชไอน้ําอุณหภูมิ 80-90 
องศาเซลเซียส ละลายไขมันและพลาสติกท่ีปนมากับเย่ือกระดาษ บีบน้ําออกแลวอบแหงท่ี
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียล รีดใหเรียบ นําไปเคลือบแลวอบแหงอีกครั้ง ก็จะไดกระดาษที่
พรอมนําไปใชงานได กระดาษสามารถนํามารีไซเคิลใหมได 2-3 ครั้ง โดยคุณภาพไมเปล่ียน 
(กรมสงเสริยมคุณภาพส่ิงแวดลอม,2548,หนา15) 

 กระดาษสํานักงาน หรือกระดาษปอนดขาวที่มาจากเย่ือใหม ปจจุบันไดมีการ
นําไปรีไซเคิลโดยผานกระบวนการกําจัดหมึก และฟอกขาวใหสะอาดเปนกระดาษทิชชู ขอ
ระมัดระวังในการทิ้งกระดาษคือควนแยกทิ้งกระดาษออกจากมูลฝอยท่ัวไป เพราะหากกระดาษ
สกปรกเมื่อนํามารีไซเคิล จะทําใหความสกปรกในกระดาษติดเครื่องพิมพ จึงไมนิยมใชผลิตผลิต
หนังสือพิมพ หากตองแกไขโดยใชเทคโนโลยี และเคร่ืองจักรก็อาจจะไมคุม (กรมสงเสริยม
คุณภาพสิ่งแวดลอม,2548,หนา15) 

 กระดาษเปนวัสดุเหลือใชท่ีมีการนํามารีไซเคิลใหมไดเปนจํานวนมาก และเปนท่ี
นิยมเปนจํานวนมาก โดยบรรจุภัณฑประเภทกระดาษที่นํามารีไซเคิลใหมจะพิจารณาถึงอายุการ
ใชงานของกระดาษ ประโยชนการนํากระดาษกลับมาใชประโยชนและศักยภาพความเปนไปได
ในการนํากระดาษมาใชประโยชน 
   1. อายุการใชงานของกระดาษ 

  บรรจุภัณฑประเภทกระดาษเปนบรรจุภัณฑท่ีมีปริมาตรตอหนวยต่ํา
ประชาชนตองบริโภคใหหมดภายในหนึ่งเดือน และไมเกินหนึ่งป ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาขยะบรรจุ
ภัณฑกระดาษมีอัตราการเกิดตอหนวยเวลามากที่สุด เพราะประชาชนตองซื้อและบริโภคอยู
ตลอดเวลา โดยการใชกระดาษเปนภาชนะสําหรับสินคาอุปโภคบริโภค เชน ขนมคุกก้ี ขนมขบ
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เคี้ยว สบู ผงซักฟอก รองเทา ซ่ึงผูบริโภคจะใชสินคาเหลานี้เปนประจํา(กรมควบคุมมลพิล
,2549,หนา 3-14) 

1.1 ผงซักฟอก ขนาด 100 กรัม ผูบริโภคใชหมดภายใน 1 เดือน 
1.2 นํ้าผลไมหรือนมพรอมดื่ม ขนาด 200 ซีซี ผูบริโภคใชหมดภายใน 1 วัน 
1.3 ผงซักฟอก ขนาด 1,500 กรัม ผูบริโภคจะใชหมดภายในเวลาไมเกิน 1 ป 

2. การนํากระดาษกลับมาใชประโยชน 
     ขยะบรรจุภัณฑกระดาษบางประเภท ซ่ึงมีมูลคาอยูแลวโดยเฉพาะ

ประเภทที่ใชเปนภาชนะบรรจุภัณฑช้ันท่ีสองรองจากบรรจุภัณฑหลักมีการนํากลับมาใชซํ้ามาก
ท่ีสุด เชนประชาชนนํากลองกระดาษที่มีพรอมกับการซื้อตูเย็น โทรทัศน มาใชสําหรับบรรจุ
หนังสือ หรือของจําเปนอยางอื่น เม่ือหมดสภาพจึงนํามาขายใหแกซาเลง หรือรานรับซ้ือของเกา 
(กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-15) 

   ภาชนะบรรจุภัณฑกระดาษที่มีการนํากลับมาใชซํ้าสวนใหญจะมีขนาด
ใหญหนา และมีความแข็งแรง เชนอุตสาหกรรมประกอบรถยนตสงกลองบรรจุช้ินงานกลับให
ผูผลิต เพ่ือนําไปบรรจุใหมเปนตน สําหรับบรรจุภัณฑท่ีมีการรีไซเคิล หรือนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑน้ัน สวนใหญมีขนาดเล็ก ไมแข็งแรง ใชกระดาษบาง หรือถาเปนขนาดใหญก็ถูก
ทําลายใหหมดสภาพไมสามารถนํากลับไปใชซํ้าได เชน กระดาษชําระ กลองยาสีฟน (กรม
ควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-15) 

 3. ศักยภาพ และความเปนไปไดในการนํากลับมาใชประโยชนของกระดาษ
ลักษณะการจัดการบรรจุภัณฑกระดาษ ซ่ึงแบงเปน 5 ประเภท ไดแก (1) ประเภทท่ีสามารถนํา
กลับมาใชซํ้าได (2) ประเภทที่สามารถรีไซเคิลได (3) ประเภทที่สามารถรีไซเคิลไดแตมีมูลคาต่ํา
หรือไมคุมทุน (4) ประเภทที่ไมสามารถรีไซเคิลได ตองกําจัดอยางเดียว เปนขยะไมอันตราย 
และ (5) ประเภทท่ีไมสามารถรีไซเคิลไดตองกําจัดอยางเดียว และเปนขยะอันตราย จะเห็นวา
ขยะบรรจุภัณฑกระดาษที่มีอยูสวนใหญเปนประเภทที่ 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทที่ 3 มี
ศักยภาพในการใชประโยชนท้ังในดานมูลคา ความคุมคา สําหรับการลงทุน และท่ีสําคัญมีการ
ปนเปอนนอย จะเห็นไดวาบรรจุภัณฑประเภทกระดาษมีการใชอยางแพรหลาย โดยใชเปน
ภาชนะบรรจุสินคาท้ังโดยตรงและโดยออม (กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-15) 

 
   2. พลาสติก วัสดุท่ีประกอบดวยสารหลายอยางมีนํ้าหนักโมเลกุลสูงคงรูป เม่ือผาน
กรรมวิธีการ ขณะทําการผลิตพลาสติกจะออนตัว ซ่ึงโดยมากใชกรรมวิธีการผลิตดวยความรอน 
หรือแรงอัด หรือท้ังสองอยาง พลาสติกแบงออกเปน 2 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 
14-16) 

   ประเภทท่ี 1 เปนพลาสติกคงรูปถาวร เม่ือผานกรรมวิธีการผลิตเกิดการ
แข็งตัวจะนําไปหลอมละลายนํากลับมาใชใหมอีกไมได 
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   ประเภทท่ี 2 เปนพลาสติกท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก วิธีแยกชนิด
พลาสติกตองอาศัยประสบการณพอสมควร โดยเฉพาะพวกภาชนะตางๆ ท่ีผลิตเปนสินคาขาย
อยูในทองตลาด มีท้ังผลิตจากพลาสติกใหม และพลาสติกรีไซเคิล จําเปนตองมีการจัดแยกเกรด 
แยกสี บางชนิดติดโลหะก็ตองแกะออก ลอกฉลาก แยกชนิด บางคร้ังใชฟงเสียงลอยน้ํา เผาแลว
ดมกล่ิน เปนตน ตัวอยางการแยกชนิดของพลาสติกมี
ดังนี้ 
    1) ขวดพลาสติกท่ีใชใส นํ้าดื่ม นํ้ายาทํา
ความสะอาด  
โลช่ัน แชมพู มีลักษณะนุมสามารถนํามารีไซเคิล 
เปนแกลลอนน้ําสีดํา ถังปูน ปุงก๋ี ถุงพลาสติกดํา 

2) ขวด PVC ซ่ึงใชใสนํ้ามันพืชบางย่ีหอ มี
ลักษณะใส 

สามารถนํามารีไซเคิลทําเปนขอตอ PVC ทุนลอยจับปลา สนรองเทา 
3) แกวน้ําพลาสติก หรือถวยไอศกรีม ซ่ึงเปนพลาสติกฟอสสไตรีน  

สามารถนํามารีไซเคิลเปนตลัปสีดํา วิดีโอเทป กระถางตนไม  
4) จุกน้ําปลามีติดมากับขวดน้ําปลา เม่ือรับซ้ือขวดมาแลว แยกจุกน้ําปลาออกจาก

ขวด เพ่ือขายเปนพลาสติกจุกน้ําปลา 
5) ขวดบรรจุภัณฑพลาสติกท่ีฝาจุกขวดเปนพลาสติกตางชนิดกันตองแยกจุกและ

ขวดออกจากกัน 
6) ทอ PVC สีฟา สีเหลืองมีการรับซื้อสีดําไมรับซื้อ พลาสติกท่ีมีรอยไฟไหม ไมรับ

ซ้ือ กลองบรรจุอาหารยี่หอทัปเพอรแวรไมรับซื้อ(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,2548, หนา 
15) 

 บรรจุภัณฑท่ีทําจากพลาสติกท่ีใชในปจจุบัน เชน ขวดน้ําดื่ม ถังน้ํา กะละมัง 
โดยพลาสติกจะมีหลายประเภท มีท้ังท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได และไมสามารถนํากลับมาใช
ใหมได โดยพลาสติกมีความคงทน และยอยสลายไดยาก จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือ
ตอบสนองตอการนําพลาสติกมาทําการรีไซเคิล โดยพิจารณาถึงอายุการใชงานพลาสติก การนํา
พลาสติกมาใชประโยชน และศักยภาพ ความเปนไปไดในการนําพลาสติกกลับมาใชประโยชน 

 1.  อายุการใชงานของพลาสติก 
  พลาสติกตามลักษณะการใชงานจะเห็นวาเปนบรรจุภัณฑท่ีมีการใชอยาง

แพรหลาย โดยใชเปนภาชนะเพื่อบรรจุสินคาอุปโภคบริโภค เชน เคร่ืองสําอางและยา หาก
พิจารณาตามอายุการใชงานสินคาแตละชนิดแลว จะเห็นวาสินคาบริโภคจะมีอายุการใชงานไม
นานนัก คือ ตองบริโภคใหหมดภายในระยะเวลาอันสั้น  ดังนั้นสินคา บริโภคสวนใหญนิยมผลิต
ใหมีขนาดเล็ก สําหรับสินคาอุปโภคนั้นสวนใหญสามารถเก็บไวใชไดนาน ดังนั้นหากไมมี



   5

ขอจํากัดเรื่องรายไดของผูบริโภค จะเห็นวาผูผลิตสวนใหญตองการขายสินคาท่ีมีขนาดใหญข้ึน 
เพราะตนทุนในการผลิตจะถูกกวา อีกท้ังการผลิตในหนวยใหญข้ึนจะไดรับผลตอบแทนมากกวา 
ตัวอยางอายุการใชงานบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก เชน นํ้าผลไม ขนาด 200 มิลลิลิตร ตอง
บริโภคใหหมดภายใน 1 วัน และน้ําสลัด ขนาด 100 มิลลิตร ตองบริโภคใหหมดภายใน 1 วัน 
(กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-16) 

 2. การนําพลาสติกกลับมาใชประโยชน 
  กระบวนการนําบรรจุภัณฑพลาสติกกลับมาใชประโยชนสวนใหญจะผาน

กลไก การดําเนินงานของผูบริโภค โดยการนํากลับมาใชซํ้าตามความจําเปน และการนําไปขาย
ใหแกซาเลง และรานรับซื้อของเกา เพ่ือสงตอใหโรงงานสําหรับนํากลับมาใชซํ้าและรีไซเคิล ใน
สวนของภาคเอกชนซึ่งเปนเจาของสินคา ในปจจุบันไมมีการนําบรรจุภัณฑพลาสติกกลับมาใช
ซํ้า จะมีเฉพาะการรีไซเคิลโดยเรียกคืนบรรจุภัณฑผานเอเยนตหรือรานรับซื้อของเกา บรรจุ
ภัณฑท่ีสามารถรีไซเคิลไดประกอบดวย ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกหูห้ิว โฟมชนิดโพลิสไตรีน 
และโพลียูรีแทน และบรรจุภัณฑพลาสติกท่ีไมสามารถรีไซเคิลไดประกอบดวย หลอดยาสีฟน 
ขวดพลาสติกทางการแพทย (กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-16) 

 3. ศักยภาพ และความเปนไปไดในการนํากลับมาใชประโยชนของพลาสติก
บรรจุภัณฑประเภทพลาสติกมีศักยภาพ และมีความเปนไปไดในการใชประโยชนแตกตางกัน
ดังนี้ (1) ประเภทที่สามารถนํากลับมาใชซํ้าได (2) ประเภทที่สามารถรีไซเคิลได และมีมูลคาสูง 
(3) ประเภทท่ีสามารถรีไซเคิลได แตมีมูลคาต่ํา (4) ประเภทที่ไมสามารถรีไซเคิลไดและ (5) 
ประเภทอันตราย สําหรับกลุมท่ีถือวามีคุณคา และสมควรไดรับการสงเสริมใหมีการใชอยาง
แพรหลายมากยิ่งข้ึน คือกลุมท่ีนํากลับมาใชซ้ําได และรีไซเคิลได การวิเคราะหศักยภาพของ
พลาสติกในภาพรวมเห็นวา พลาสติกจะสามารถรีไซเคิลได แตยังถือวามีมูลคาต่ํา ยังไมคุมตอ
การลงทุน ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญท่ีภาพเอกชนจะเขามาดําเนินการ โดยบรรจุภัณฑท่ีมีศักยภาพ
นํากลับมารีไซเคิลและมีมูลคาต่ํา ไดแก ถุงพลาสติกบรรจุผาออม ถุงบรรจุนํ้ายาลางจาน ถุง
บรรจุอาหารสัตว (กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-16) 
 
   3. โลหะ หลากหลายชนิดสามารถนํามาหลอมละลายใชใหมไดใชมากท่ีสุด คือ 
เหล็ก แบงออกเปน 

1.  เศษเหล็กเหนียว ประกอบดวยชนิดของเหล็กตางๆ ดังนี้  
  1.1 เศษเหล็กหนา ไดแก พวกเฟอง นอต อุปกรณอะไหลรถยนต อุปกรณ

เครื่องจักร เศษเหล็กเสนท่ีมีขนาดตั้งแต 9 มิลลิเมตร ข้ึนไป 
  1.2 เศษเหล็กยอม  ไดแก  เก าอี้  ลอ จักรยาน 

ตะแกรง ทอไอเสีย กระบะรถปคอัพ หัวรถเกง ถังแกลลอนน้ํามัน ถังสี 
ทอยาง เสนเหล็กท่ีมีความหนาตั้งแต 6 มม. ลงมา 
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2.  เศษเหล็กหลอ  
  2.1 เหล็กหลอช้ินเล็กท่ีพรอมจะลงเตาหลอมได เชน ปลอกสูบปมน้ํา ขอตอ

วาลว เฟองยางชนิดเล็ก 
  2.2 เหล็กหลอช้ินใหญ ไดแก เสื้อสูบรถยนต 6 สูบ 8 สูบ 12 สูบ เครื่องเส้ือ

เกียรแทรกเตอร มูเลโรงสีขนาดใหญ เครื่องจักรขนาดใหญ กอนสงโรงงานจะตองนํามายอยให
เปนช้ินเล็กๆ เพื่อสงโรงงานหลอม 

3.  เศษเหล็กรูปพรรณ เปนเหล็กเหนียวท่ียังพอใชประโยชนได เชน เหล็กฉาก 
เหล็กตัวซี แปบกลมดํา แปบประปา เหล็กเพลา 

4.  เศษเหล็กอื่นๆ 
  4.1  เหล็กแมงกานีส สวนใหญจะเปนเคร่ืองท่ีตองใชงานที่ทนตอการเสียดสี

สูง เชน อุปกรณในเครื่องโมหินในเหมืองแร อุปกรณอะไหลแทรกเตอร 
  4.2  เหล็กข้ีสแลดด เปนข้ีเหล็กท่ีไดจากการหลอมเหล็กตางๆ และเศษจาก

การตัดเหล็กหนา เหล็กประเภทนี้โรงงานไมรับซ้ือ 
  4.3  แรเหล็ก มีตามภูเขาทั่วไป มีลักษณะเหมือนกอนหิน 
  4.4  เหล็กข้ีกลึง ไดแก เศษเหลือจากการกลึงเพลา นอตตางๆ เหล็กชนิดนี้

จะตองนํามาอัดเปนกอนเล็กกอนสงโรงงานหลอมเหล็ก 
  4.5  เหล็กสังกะสี กระปองปม ตองอัดเปนกอนสงโรงงาน 
เศษเหล็ก เปนโลหะท่ีใชกันมากที่สุดในอุตสาหกรรมกอสราง ผลิตอุปกรณ

ตางๆ รวมท้ังเครื่องใชในบาน ก็คือ เหล็ก อุตสาหกรรมการนําเหล็กเกามาใชใหมเพ่ือลดตนทุน
การผลิต จึงมีมานานแลว เศษเหล็กท่ีจะนําสงเขาโรงงานเพื่อใชเปนวัตถุดิบ ถามีขนาดใหญ
จะตองตัดทอนใหสั้น มีความยาวไมเกิน 80-120 เซนติเมตร ตามที่โรงงานกําหนดเพื่อความ
สะดวกในการขนสงและการใชแมเหล็กขนาดใหญดูดลงเตาหลอมละลาย เศษเหล็กท่ีจะนําสงเขา
โรงงานยังมีขอกําหนดหามมีส่ิงเจือปนดังตอไปน้ี 

-  โชคอัพ ซ่ึงภายในมีนํ้ามันและเปนระบบสุญญากาศ 
-  ถังลม ถังแกส, วัตถุระเบิด หัวกระสุน หัวระเบิดตางๆ  
-  เศษยางลอรถ เศษพลาสติก 
-  แทงโคบอลด กัมมันตภาพรังสี วัตถุตองหามเด็ดขาดอันตราย 
ส่ิงตางๆ เหลานี้เม่ือปนเขาไปในเตาหลอมละลาย จะทําใหเกิดการระเบิดอยาง

รุนแรง  ทําใหเตาหลอมละลายเกิดความเสียหายได เศษยางจะทําใหคุณภาพของน้ําเหล็กท่ี
หลอมออกมาขาดคุณภาพ วิธีการจัดการกับส่ิงเจือปนเหล็กเลานี้ เชน โชคอัพ ถังลม ตองตัดให
ขาดออกจากกันเปน 2 ทอน เทน้ํามันออก จึงสามารถสงเขาโรงงานได 
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5.  อลูมิเนียม อลูมิเนียมท้ังอลูมิเนียมหนา  
เชน อะไหลรถยนตลูกสูบเปนตน อลูมิเนียมบาง  
เชน กะละมังซักผา ขันน้ํา เปนตน อลูมิเนียมกอนสงเขา
โรงงานจะถูกอัดเปนกอน กอนละประมาณ 40-50 กิโลกรัม 
เพ่ือใหงายตอการขนยาย และเปนการประหยัดพ้ืนท่ี เพ่ือสง 
เขาโรงงานแลวหลอมทําเปนหมอ กะละมัง โครงฉากก้ันหอง 
และ กระปองเครื่องดื่ม 

6.  ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส เปนโลหะท่ีมีราคาคอนขางสูง มีโรงงาน
หลอมท่ีตองการโลหะดังกลาวมากมาย 

  6.1  ทองเหลือง สามารถนํากลับมาใชใหม
โดยทําเปนอุปกรณสุขภัณฑ ใบเรือเดินทะเลขนาดใหญ 

  6.2  ทองแดง สามารถนํากลับมาหลอมทํา
สายไฟฟา (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม,2548, หนา 15) 

ปจจุบันบรรจุภัณฑประเภทโลหะที่นิยมใช ไดแก 
อาหารกระปอง นํ้าอัดลม โดยโลหะเหมาะสมกับการนํามารีไซเคิล
มากกวา โลหะเปนวัสดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทานและสวนผสมของโลหะแตละประเภทจะ
แตกตางกัน และใชประโยชนไดแตกตางกันดวย ดังนั้นจะมีการพิจารณาอายุการใชงานของ
โลหะ การนําโลหะกลับมาใชใหม และศักยภาพ ความเปนไปไดในการนําโลหะกลับมาใช
ประโยชน 
  1. อายุการใชงานของโลหะ บรรจุภัณฑประเภทโลหะมีหลายประเภทขึ้นอยูกับ
ผลิตภัณฑท่ีบรรจุ ซ่ึงสามารถจําแนกเปน 2 กลุม คือ บรรจุสินคาบริโภค ไดแก อาหารและ
เครื่องดื่ม ซ่ึงมีปริมาณสูงถึงรอยละ 70 ของบรรจุภัณฑโลหะท้ังหมด บรรจุสินคาอุปโภค 
ประมาณรอยละ 30 ไดแก ยาสีฟน ครีมบํารุงผิว ตลับโลหะ ซ่ึงปจจุบันผูผลิตโลหะมีประมาณ 
400 ราย สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดยอม ตัวอยางอายุการใชงานของบรรจุภัณฑประเภท
โลหะ เชน ปลาทูนา ขนาด 185 กรัม ตองบริโภคใหหมดในเวลาไมเกิน 1-3 วัน และนมขน
หวานขนาด 355 กรัม ตองบริโภคใหหมดภายใน 1 เดือน (กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-15) 
   2. การนําโลหะกลับมาใชประโยชน การใชประโยชนบรรจุภัณฑโลหะมีหลาย
รูปแบบดังนี้ คือ (1) การใชซํ้าโดยผูบริโภค ซ่ึงสวนใหญจะนําไปเปนภาชนะบรรจุสินคาหรือ
ส่ิงของตามความจําเปน หรือมีมากเกินความจําเปนจึงนําไปขายรานรับซื้อของเกาหรือซาเลง 
และ (2) การใชซํ้าโดยผูผลิต บรรจุภัณฑโลหะสวนใหญยังไมมีการนํามาใชซํ้า เพราะบรรจุภัณฑ
จะเกิดสนิม ซึ่งเปนอันตรายตอการใชงาน การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ อลูมิเนียมเปนท่ีนิยมมาก 
เพราะมีความคุมคาตอการลงทุน โดยบรรจุภัณฑอลูมิเนียมเปนท่ีนิยมรีไซเคิล ไดแก กระปอง
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นํ้าอัดลม เครื่องดื่มตางๆ ราคาขายประมาณ กิโลกรัมละ 25-30 บาท ข้ึนอยูกับการจัดการ
กระปองกอนขาย (กรมควบคุมมลพิษ,2549,หนา 3-15) 
    3. ศักยภาพ และความเปนไปไดในการกลับมาใชประโยชนในอนาคตของโลหะ 
บรรจุภัณฑประเภทโลหะมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปรีไซเคิลมากที่สุดเพราะมีมูลคา 
คุณสมบัติของบรรจุภัณฑทีสามารรีไซเคิลได ความคุมทุนในการจัดการความสะดวกในการ
จัดเก็บ และรวบรวม การทําความสะอาดสิ่งปนเปอนกอนนําไป รีไซเคิลไดงาย แนวโนมการ
จัดการบรรจุภัณฑท่ีมีความเหมาะสมสําหรับโลหะคือ การรีไซเคิล แมวาการนําไปใชซํ้าจะเปน
วิธีการลดปริมาณขยะไดดีท่ีสุด แตหากพิจารณาคุณสมบัติของบรรจุภัณฑแลว บรรจุภัณฑปะ
เภทโลหะจะมีขอจํากัดคือ สามารถใชไดกับผลิตภัณฑเฉพาะเทานั้น บรรจุภัณฑประเภทโลหะ
แตละประเภทมีความเหมาะสม สําหรับการใชงานกับสินคาแตกตางกัน (กรมควบคุมมลพิษ
,2549,หนา 3-16) ดังนี้ 
     3.1 กระปองซึ่งผลิตมาจากเหล็กดํา ท่ีมีปริมาณคารบอนต่ํา เหมาะสําหรับ
บรรจุภัณฑท่ีไมใชอาหาร และไมมีคุณสมบัติกัดกรอน 
     3.2 กระปองซึ่งผลิตจากแผนเหล็กเคลือบดีบุกเหมาะสมสําหรับใชบรรจุ
อาหาร 
     3.3 อลูมิเนียม และโลหะผสมอลูมิเนียม นิยมใชทํากระปอง 2 ช้ิน เพ่ือบรรจุ
นํ้าอัดลม และเบียร รวมถึงทําฝาชนิดหวงเพ่ือใหเปดงาย 

4. ประเภทอื่นๆ 
     - อวน,อวนเอ็น    
     - เชือก 
     - โปลี ฯลฯ  เปนตน 
   ประเภทสินคาท้ังหมดสามารถแยกเปนชนิดยอยๆ  ไดอีกเกือบ 60 ชนิด และ
กระบวนการคัดแยกจะใชแรงงานคนเปนหลัก  มีท้ังแรงงานชาวไทย และแรงงานตางดาว  ท้ังนี้
การจัดการขยะจากวัสดุเหลือใช  เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมสูงสุดใหกับขยะเหลานั้น  การสรางงาน  
สรางอาชีพใหแกคนยากจน    เ พ่ือเปนแนวทางในการประหยัดพลังงาน   ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ   
    ปจจุบัน สํานักงานหางหุนสวนจํากัด BC  ตั้งอยูท่ี  258   หมูท่ี  5 ตําบลบางริ้น  

ถ.สะพานปลา  อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  85000  
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ลูกคากลุมเปาหมายหลกั 
 

จ.ระนอง 13%
จ.ชุมพร 17%
จ.ภูเก็ต 17%
จ.สุราษฎรฯ  17%
จ.กระบ่ี 7%
จ.ตรัง 5%
จ.นครศรีฯ 20%
จ.สงขลา 3%
จ.อ่ืนๆ 1%

 
 
                           แผนภาพท่ี  1:  กราฟแสดงกลุมลูกคาเปาหมายหลัก 
 

 จากแผนภาพท่ี  1  กราฟแสดงกลุมลูกคาเปาหมายหลักท่ีสามารถทํากําไร
ไดมากสุดอยูท่ีกลุมลูกคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 20% และ จังหวัด ชุมพร, จังหวัดภูเก็ต, 
จังหวัดสุราษฎรธานี สัดสวนละ 17% 
โครงสรางการทํางานของบริษัท มีดังน้ี 

1. ผูบริหารระดับสูง  ทําหนาท่ีตัดสินใจในเรื่องตางๆ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานตลอดจนดูแลความเรียบรอยในบริษัทโดยรวม 

2. ฝายการเงิน  จัดทําบัญชีใหกับลูกคา  จัดทํางบการเงิน และติดตามหนี้สินของ
บริษัท 

3. ฝายบริหารจัดการ  ดูแลเร่ืองการจัดการทั่วไปของบริษัท รวมถึงเอกสารสําคัญ
ตางๆ ประสานงานกับทุกฝาย 

4. ฝายผลิต  ดูแลตั้งแตลูกคาจัดสงวัตถุดิบจนกระทั่งอัดเปนกอนเพื่อนําสงสินคา
ไปยังโรงงาน 

 
  
 
 
 

กราฟแสดงสัดสวนลูกคากลุมเปาหมาย 
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โครงสรางองคกร 
 

 
           แผนภาพที่ 2: แสดงโครงสรางองคกร 
    จากแผนภาพแสดงโครงสรางองคกรของหางหุนสวนจํากัด 
    โครงสรางระบบการทํางาน  เปนลักษณะผูบริหารเพียงคนเดียวเปนการ
บริหารงานแบบรวมอํานาจในแนวดิ่ง เน่ืองจากธุรกิจเปนรูปแบบเจาของคนเดียว 
    ดังนั้นรูปแบบการบริหารงานจึงเปนแบบงายๆ แตทางกิจการก็ยังมีทิศทางใน
การขยายและปรับเปล่ียนระบบการทํางานตอไปในอนาคต  ซึ่งการปรับเปล่ียนผังองคกรการ
ทํางานใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนตอไป 
 
กระบวนการรับสินคาจากลูกคา 
   
    การรับซื้อ- ขาย สินคา ของ หจก. แตเดิมจะเปนลักษณะท่ีใหลูกคาเฉพาะใน

จังหวัดระนองเอง และจังหวัดใกลเคียง มาขายสินคาดวยตัวเอง โดยบรรทุกซาเลง รถปค
อัพ รถหกลอ และสิบลอ สวนราคาสินคาน้ัน ลูกคาจะเปนฝายโทรมาสอบถามสินคา  กอน
นําสินคามาสง  แตตอมา หจก.ไดมีการปรับระบบการทํางาน เนื่องจาก ในปจจุบันมีธุรกิจ
ของเกาเกิดข้ึนมากมาย ไมวาจะเปนธุรกิจของเกาท่ีมาจากการซื้อแฟรนชายส  และราย
ใหญจากตางจังหวัด  โดยเราไดเขาถึงกลุมลูกคาตามตางจังหวัดมากขึ้น เพราะจังหวัด
ระนองเปนเพียงจังหวัดเล็กๆ และมีประชากรนอย  ทําใหมีปริมาณขยะที่สามารถนํามารี
ไซเคิลนอย  จึงตองจัดหาทรัพยากรเพ่ิม และเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคาใหกับ หจก.  

 
 
 
 

ผูบริหารระดับสูง 

ฝายการเงิน ฝายผลิต ฝายบริหารจัดการ 
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แผนภาพที่ 3: แสดงกระบวนการรับซื้อสินคาจากลูกคา 

   โดยเริ่มจากการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือติดตอลูกคาถึงราน โดยทาง หจก.จะนํารถ
สิบลอ พรอมพนักงานขนสินคา จํานวน 4 คนไปรับสินคาถึงสถานที่และมีการจดน้ําหนักสินคา 
กลับมาทุกคร้ัง เพื่อความถูกตองในปริมาณและน้ําหนักของสินคา และเพื่อขจัดปญหาสินคาท่ี
หายอีกดวย ในทุกๆครั้งท่ีลูกคาจะทําการสงสินคามานั้น ทางหจก.จะแฟกซราคาสินคาใหทราบ
กอนทุกครั้ง เพื่อตกลงราคาสินคากัน หลังจากนั้นเมื่อทางหจก.ไดรับสินคาพรอมใบรายการชั่ง
นํ้าหนักของสินคาและทําการเช็คสินคาตามกระบวนการทํางานเสร็จสิ้น ทางเราก็จะมีการโอน
เงินตามยอดทั้งหมด  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
   

ติดตอลูกคา 

ชั่งน้ําหนักสินคา 

จัดทําบัญชีเพื่อคิดยอดเงินรวม
ใหแกลูกคา 

นํารถไปบรรทุกสินคา 

โอนเงินใหกับลูกคา 
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กระบวนการขายสินคา 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             แผนภาพท่ี 4: แสดงกระบวนการขายสินคา 
 

จากแผนภาพที่ 4  อธิบายไดวา หลังจากไดรับซ้ือสินคาแลว ข้ันตอนตอไปจะมีการแยก
ประเภทสินคาเพ่ือนําสินคามาอัดเปนกอน หรือ บางประเภทนํามาใสกระสอบ เพ่ืองายตอการ
ขนยายและการขนสงสินคา หลังจากนั้นชั่งนํ้าหนักสินคาทีละประเภท โดยจางรถบรรทุกสินคา
สงลูกคาหลังจากนั้น ลูกคาโอนเงินภายใน 1-2 วัน  
 

สภาพการแขงขันและคูแขงขันของบริษัท 
 

จากปริมาณขยะที่เพ่ิมมากข้ึนตามความเจริญรุดหนาทางเศรษฐกิจไดทําใหมี
อาชีพรับซื้อขยะ รี ไ ซ เ คิ ล เปนท่ีนิยมกันอยางกวางขวาง ไดเปรียบกวาอาชีพอ่ืนๆ หลาย
เทา ไมมีปญหา วาของ ท่ีรับซื้อมา จะหาที่ขายตอไมไดมีเทาไหรก็ขายไดหมด ไมตอง กลัว
ขายไมออก เพราะทาง โรงงานรับซื้อแนนอน ของท่ีเก็บ ไมมีปญหาเนาเสีย ไมจํากัด เพศ 
หรืออายุ ไมตองใชความ รูสูงโดยเริ่มตนจาก เงินลงทุนท่ีไมมากนัก จึงทําใหปจจุบันมีธุรกิจ
ประเภทนี้เกิดข้ึนอยางมากมายรวมถึง จังหวัดระนอง  

หจก.มีคูแขงหลักเฉพาะในจังหวัดระนอง เพียงรายเดียว โดยมีสัดสวนตลาด
ของธุรกิจคาของเกาในป พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 

คัดแยกประเภท
สินคา 

ชั่งปริมาณสินคาเพ่ือ
นําสินคาสงโรงงาน 

นําสินคาเขาเครื่องอัด
หรือใสกระสอบ 

ภายใน 1-2 วัน
ไดรับเงินโอน 
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แผนภาพที่ 5: แสดงสัดสวนการตลาดของธุรกิจคาของเกาในจังหวัดระนอง ปพ.ศ. 2550 

(ท่ีมา: สัมภาษณผูบริหาร หจก.) 
 
จากแผนภูมิ แสดงใหเห็นวา หจก. BC มีสัดสวนการตลาดของธุรกิจของเกาใน

จังหวัดระนอง ในป พ.ศ. 2550 เปนอันดับท่ี 2  โดยมีสัดสวน 40% และผูนําตลาดของธุรกิจ
คาของเกา ไดแก หจก. NN โดยมีสัดสวนการตลาด ในป พ.ศ. 2550 เปน 58%  

 
คูแขงหลักของบริษัท 
 
ตารางเปรียบเทียบระหวางหางหุนสวนและละคูแขง 
 หางหุนสวนกรณีศึกษา บริษัทคูแขง 
ปท่ีกอตั้ง พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2527 
ทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท - 
กลุมลูกคา ทุกจังหวัด ทุกจังหวัด 
สินคาท่ีรับซื้อ ทุกชนิด ยกเวน ขวดและ

พลาสติก 
ทุกชนิด ยกเวน ขวด 

จํานวนพนักงาน 50 คน 60 คน 
 
ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบระหวางหางหุนสวนจํากัด BCและคูแขง 

 
 
 
 

 

หจก . BC 
หจก . NN
อื่นๆ 

40%
58%

2%
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2.   ปญหาและลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร 
 

1. หจก.BC เผชิญกับภาวการณแขงขันท่ีรุนแรง ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบ
สวนแบงการตลาดกับคูแขงหลัก ในปพ.ศ. 2548- 2550  และกราฟแสดงกําไรของป พ.ศ.2548- 
พ.ศ. 2550 ดงันี้ 
 

0
10
20
30
40
50
60
70

เปอรเซ็นต

2548 2549 2550
ปพ.ศ.

หจก.BC
หจก.NN
อ่ืนๆ

 
    แผนภาพท่ี 6: แสดงการเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดกับคูแขง ในป พ.ศ. 2548-2550 

(ท่ีมา: สัมภาษณผูบริหาร หจก.BC) 
 
 

30% 
40% 

33% 
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แผนภาพท่ี 7: กราฟแสดงรายได ตนทุน กําไร ตั้งแต ป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 
 
จากกราฟแสดงกําไร ตั้งแต ปพ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 แสดงใหเห็นวาจากป พ.ศ. 

2548 ถึงพ.ศ. 2549 ขาดทุนเพ่ิมขึ้น จาก 750,000 บาท เปน 870,000 บาท เพราะเน่ืองจากใน ป
พ.ศ. 2549 ผูบริหารตองการมีสวนแบงทางทางการตลาดเพิ่มข้ึนจากเดิม จึงใชกลยุทธราคา โดย
ซ้ือสินคาจากลูกคาในราคาที่สูงขึ้น ทําใหกําไรลดลง คาใชจายในเร่ืองพนักงานขนถายสินคาก็
สูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณที่เพ่ิมข้ึน หลังจากป พ.ศ.2549 ผูบริหารไดมีการวางกลยุทธใหม โดย
เพ่ิมฐานลูกคาใหมในตางจังหวัดมากขึ้น มีการเขาถึงลูกคามากขึ้น ทําใหในป พ.ศ. 2550 มี
รายไดและกําไรมากขึ้นจากป พ.ศ. 2549 เปน 13,940,000 บาท , 110,000 บาท ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

  

-2 
0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 

พ .ศ .

ลานบาท 
ตนทุน 
รายได 
กําไร 

ตนทุน 8.85 11.04 13.68
รายได 8.10 10.17 13.94
กําไร -0.75 -0.87 0.11

48 49 50
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       2. ปญหาดานการบริหารงานภายใน  
ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ในการทํางานเมื่อพนักงานขนถายสินคาไมพอ 

จําเปนตองใหฝายอื่นเขามาชวย เพราะถาไมมีพนักงานลงสินคา ลูกคาก็จะรอนาน และ
เกิดความไมพอใจข้ึน ทําใหฝายที่เขามาชวยตองเสียเวลาในการทําหนาท่ีของตน และ
งานท่ีออกมาก็จะไมไดตามเกณฑท่ีกําหนดไว  

ไมมีการจัดระบบบัญชีท่ีชัดเจน เชน การลงบันทึกปริมาณสินคาแตละประเภท 
รายรับและคาใชจายตางๆ ทําใหไมสามารถทราบถึงสภาพคลองและขาดการวางแผนใน
การชําระหน้ี  จึงตองเสียดอกเบี้ยใหแกธนาคารและบริษัทเอกชนกวาสิบป  กําไรที่
ไดมาก็ตองนํามาชําระดอกเบี้ยและเงินตนแทนที่จะเอามาเปนทุนเพ่ือพัฒนาและขยาย
กิจการ 

 
3.   ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 

   
1. เนื่องจากปญหาสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงสงผลดานการตลาด ทําใหหจก. 

ไมสามารถเปนผูนําตลาดธุรกิจคาของเกาอันดับหนึ่ง ถึงแมวา ในปพ.ศ. 2550 จะมีการ
ขยายฐานลูกคาตางจังหวัดเพ่ิมข้ึน สงผลใหสวนแบงการตลาดเพิ่มข้ึนเปน 40% แตถึง
อยางไรก็ยังไมสามารถเทียบเทาคูแขงได 
  2. ในเร่ืองของการบริหารการจัดการ ยังขาดประสิทธิภาพ  ระบบการทํางานไม
ชัดเจน  ไมมีการบันทึกขอมูลเพ่ือนํามาตัดสินใจและวิเคราะหการดําเนินงาน หาแนวทางใน
การชําระหนี้อยางรวดเร็ว หากเปนเชนนี้ตอไปหจก. จะไมสามารถชวงชิงสวนแบงการตลาด
จากคูแขงและรักษาสวนแบงการตลาดเดิมไว น้ันหมายถึงความอยูรอดของบริษัทในอนาคต 

 
4.   วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  ศึกษาสภาพแวดลอมการแขงขันของธุรกิจคาของเกา  
 2.  ศึกษาปญหาระบบบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหางหุนสวน 

3.  ศึกษาและกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการตลาดเหนือคูแขงขัน 
5.   ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 

1.เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
 เจาของธุรกิจและฝายตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงศึกษารวบรวมขอมูลคูแขงจากลูกคาท่ีอยูใน      

อุตสาหกรรมนี้  
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 2.เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร 
ตางๆ เชนขอมูลของหนวยงานตางๆ เอกสารหรือสิ่งพิมพ บทความวิชาการ หรือ  
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารตางๆ ท่ีมาจากฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของขององคกร รวมท้ัง
เว็บไซตตางๆที่มีสวนเก่ียวของ 

 3.วิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาท่ีนําเศษโลหะมาขายหนาโรงงานโดยตรง 
 4.วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจ  
 5.วิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย Five Force Model 
 6.สรางทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหาในเชิงกลยุทธ 
 
 
คํานิยามศัพท 
 

ของเกา  หมายถึง ขยะซ่ึงเปนสิ่งของท่ีสามารถนํากลับมาใช
ใหมไดหรือนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาตางๆ เชน เศษแกว เศษกระดาษ เศษเหล็ก เศษ
พลาสติก ขวดแกว 

ผูคาของเกา  หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพรับซื้อ-ขายของเกาท่ีตอง
ขออนุญาติตอผูวาราชการจังหวัด 

สามลอรับซ้ือของเกา หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพรับซ้ือของเกา ท่ีใช สาม
ลอถีบ เปนพาหนะสําหรับบรรทุกของเกาท่ีรับซื้อ โดยจะขี่รถสามลอไปตามสถานที่ตางๆ เพ่ือ
รับซื้อของเกา 

รถเรรับซ้ือของเกา หมายถึง ผูท่ีประอบอาชีพเชนเดียวกับสามลอรับซื้อ
ของเกา โดยตางกันท่ี ยานพาหนะของรถเร จะเปนรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก 

รานรับซ้ือของเกา หมายถึง ผู ท่ีประกอบอาชีพซื้อ -ขายของเกา ท่ี มี
สถานที่ประกอบธุรกิจท่ีแนนอน โดยตั้งอยูในรูปรานคาหรือโกดังเก็บสินคา โดยรับซ้ือของเกาตอ
จาก สามลอรับซื้อของเกา รถเรรับซ้ือของเกา เปนสวนใหญ และ นําของเกาไปขายตอท่ีโรงรับ
ซ้ือของเกาขนาดใหญ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อของเกาเพื่อนําไปเปนวัตถุดิบ หรือ เพ่ือ
ใชซํ้าหรือการนํากลับมาใชใหม 

วิธีการประกอบธุรกิจ หมายถึง วิธีการซื้อและขาย ของเกา ประเภทของ 
ของเกาท่ีรับซื้อ ราคาขาย และแหลงท่ีรับซื้อของเกาจากรานรับซื้อของเกาหรือโรงงานที่รับซื้อ
ของเกาแตละประเภทเพื่อนําไปเปนวัตถุดิบหรือใชซํ้า การใช เงินทุน แรงงาน ท่ีดิน และ
เคร่ืองมือ ในการประกอบการ รวมท้ัง กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ท่ีธุรกิจคาของเกาตอง
ปฏิบัติใหถูกตอง 



   18

ปญหาหรืออุปสรรค หมายถึง ปญหาท่ีเ ก่ียงของกับการทําธุรกิจ เชน 
ปญหาการขาดแรงงาน ปญหาขาดแคลนเงินทุน เครื่องมือ ปญหาขาดแคนที่ดิน 

รีไซเคิล   หมายถึง   การเปลี่ยนของเสียใหเปนของท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนโดยการนํากลับเขาสูกระบวนการใหม เชน การนําเศษพลาสติกหลอมเปนเม็ด
พลาสติก เพ่ือผลิตพลาสติกใหมกลับมาใชใหมอีกครั้ง (ศิริธัญญ, 2540) 

การนํากลับมาใชใหม   หมายถึง   การพิจารณาของเหลือใชท่ีสามารถนํามา
ดัดแปลงใชประโยชน ของเหลือใชเหลานี้อาจเปนประโยชนตอผูอ่ืน ไมควรทิ้งไปโดยเปลา
ประโยชน (ศิริธัญญ, 2540) 

 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 

1. เพ่ือทราบกลยุทธและนําไปประยุกตใชในการแกปญหาภายในองคกร 
2. สามารถวางกลยุทธขององคกร เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันขององคกร

ในระยะยาว  ตลอดจนสรางความมั่นคงและย่ังยืนของบริษัทในอนาคต 
 



             บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับปญหาขององคกร 

 
ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด  และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในหัวขอ  การศึกษา

ปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันของหางหุนสวนจํากัด BC  ดังนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 

1.1  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
1.2  การวิเคราะหแรงผลักดันท้ัง 5 (Five Forces Model) 
1.3  การวิเคราะหหวงโซคุณคา  (Value Chain Analysis) 

 2.   แนวคิดเกี่ยวกับระดับกลยุทธและกลยุทธระดับธุรกิจ   
 3.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
  
 

1.1   การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 เปนเครื่องมือท่ีใชประเมินสภาวะแวดลอมและสถานภาพขององคกร  โดยเนนศักยภาพ
และความพรอมท่ีองคกรมีอยู  และพยายามหลีกเล่ียงอุปสรรค  หรือความเสี่ยงจากสภาวะ
แวดลอมภายนอกที่อาจคุกคามหรือสรางความเสียหายใหแกองคกรไดมหาศาลเชนเดียวกัน  
โดยวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประเด็น คือ 
 ปจจัยภายในองคกร 

S – Strength  หมายถึง   จุดแข็ง  องคกรจะตองมีการประเมินจุดแข็งของตนเอง  เพ่ือ
พิจารณาเงื่อนไขแหงความสําเร็จขององคกรตนในมิติตางๆ เชน  สถานภาพทางการเงิน  
บุคลากรผลผลิต  โดยประเมินคาเปนระดับจากสูงสุดไปหาต่ําสุด  อยางไรก็ตาม จุดแข็งในบาง
มิติอาจไมมีความสําคัญตอความสาํเร็จขององคกรก็ได 

W - Weakness  หมายถึง   จุดออน  องคกรจะตองมีการประเมินจุดออนของตน  เพ่ือ
พิจารณาเงื่อนไขแหงความลมเหลวขององคกรในมิติตางๆ  เชนเดียวกับการประเมินจุดแข็ง  
โดยมีการประเมินคาจากสูงสุดไปหาต่ําสุด  อยางไรก็ตาม  จุดออนในบางมิติอาจไมมี
ความสาํคัญตอความสําเร็จขององคกร 
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ปจจัยภายนอกองคกร  
 O – Opportunity  หมายถึง   โอกาสหรือสิ่งท่ีองคกรไดเปรียบคูแขง  ท้ังนี้องคกรควร
พิจารณาโอกาสในมิติของความดึงดูดใจและความนาประสบความสําเร็จขององคกร 
 T – Threat  หมายถึง    อุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาขององคกร  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ
เปาประสงคขององคกร  ท้ังนี้ควรพิจารณาอุปสรรคในมิติขิงคงวามรุนแรงและอุปมรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 
 

 
 
 รูปภาพที่ 8  :   แสดงแผนผังวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ท่ีมา : ฐิติมา  ตั้งสินพูลเพ่ิม  ป 2549 
 

1.2  การวิเคราะหแรงผลักดันท้ัง 5  (Five Forces Model) 
 

คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขัน  (Competitive Environment) ทําใหทราบ
ถึงสภาวะความเปนไปของการแขงขันในอุตสาหกรรม เพ่ือทราบถึงจุดแข็งและจุดออนขององคกร
และคูแขงขันสําหรับใชในการวางแผนเชิงกลยุทธ ซ่ึง Michael  E.Porter นักกลยุทธท่ีมีชื่อเสียง
กลาวโดยสรุปวา 
      ปจจุบันธุรกิจตองใหความสําคัญกับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
มากท่ีสุด  โดยระดับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนดโดยแรงผลักดัน
ท้ัง 5 ประการ (Five Force) ไดแก การคุกคามของผูท่ีเขามาใหม  การแขงขันระหวางธุรกิจท่ีมีอยู  
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อํานาจการตอรองของผูซ้ือ  อุปสรรคของสินคาหรือบริการทดแทน  และอํานาจการตอรองของ
ผูขายวัตถุดิบ โดยสามารถบริหารรายละเอียดของแตละปจจัยไดดังนี้ 
 
 

                       
        รูปภาพท่ี  9 : แสดงถึงทฤษฏ ี Porter’s Five-Forces  Model 
   ท่ีมา: สมอาจ  อภิวันทนกุล  ป 2549 
 

ก. การคุกคามของผูที่เขามาใหม 
ผูเขามาใหมในอุตสาหกรรมทําใหกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน และมีความ

ตองการสวนแบงตลาดและทรัพยากรในการผลิต ทําใหคุกคามตอสถานะและความมั่นคงของผูอยู
ในอุตสาหกรรมเดิม  ผูบริหารตองพิจารณาถึงปจจัยท่ีจะสามารถสรางความเขมแข็งเพ่ือปองกัน
การเขาตลาดของผูเขามาใหม  ซ่ึงธุรกิจสามารถทําไดโดยสรางความเขมแข็งในปจจัยดังตอไปน้ี 

การประหยัดโดยขนาด  การขยายกําลังการผลิตสรางความประหยัดโดยขนาด ซ่ึง
จะกอใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุนแกองคกร  เน่ืองจากการผลิตในปริมาณมากทําใหตนทุน
ของวัตถุดิบและราคาถูกลง สงผลใหสามารถตั้งราคาของผลิตภัณฑใหถูกลง ทําใหกําไรไมเปนท่ี
จูงใจ  ธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเปนคูแขงในการเขาสู อุตสาหกรรมหนัก เชน ปูนซีเมนต 
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส หรืออาหารสัตว เปนตน 

 
ความแตกตางของผลิตภัณฑ  การสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑ โดยทําให

ผลิตภัณฑมีเอกลักษณ (Uniqueness)  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหเขาถึงกลุมผูบริโภคและ
สรางความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภค ปกติการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product 
Differentiation) อาจเปนความแตกตางของผลิตภัณฑท่ีมีอยูจริงหรือหรือจากการสรางภาพลักษณ 
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(Image) ใหเกิดในสายตาของผูบริโภค ซ่ึงสามารถสรางความโดดเดนของผลิตภัณฑไดหลายมิติ 
ไดแก  ดานคุณภาพ ดานเทคโนโลยี ดานภาพลักษณแหงความสําเร็จ และดานบริการ 

ความแตกตางและเอกลักษณของผลิตภัณฑจะทําใหผูเขามารายใหมตองใชความ
พยายามและคาใชจายอยางมาก เพ่ือดึงลูกคาท่ีมีความพึงพอใจ (Satisfaction) ตอผลิตภัณฑท่ีมี
อยูในตลาดใหเปล่ียนไปใชหรือทดลองสินคาหรือบริการของตน 

ความตองการเงินทุน  คาใชจายที่เกิดข้ึนในการลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมบาง
ประเภทมีสูงมาก  โดยเฉพาะสินคาประเภทเทคโนโลยีท่ีตองมีการวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ
และตองใชเงินลงทุนสูงในการเริ่มตนธุรกิจ เชน อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมเคมีและ
ยา อุตสาหกรรมรถยนต หรืออุตสาหกรรมอากาศยาน เปนตน ทําใหผูมีจํานวนเงินทุนไมมากพอ
หรือแหลงสนับสนุนทางการเงินไมแข็งแกรงก็ยากที่จะเขาสูอุตสาหกรรมได 

ตนทุนการเปลี่ยนผูขาย  ตนทุนของผูซ้ือท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนผูขายจากรายหนึ่ง
ไปสูผูขายอีกรายหนึ่ง เปนอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีผูเขามารายใหมตองเผชิญ โดยเฉพาะหากตนทุน
ในการเปล่ียนผูขายสูง ผูเขามาใหมตองเสนอคุณสมบัติหรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีโดเดน ทําให
ผูซ้ือตัดสินใจวาคุมคาท่ีจะเปล่ียนมาใชผลิตภัณฑของผูเขามาได 

อุปสรรคตอการเขาสูชองทางการจัดจําหนาย  การหาชองทางการจัดจําหนายท่ี
เหมาะสมแกผลิตภัณฑเปนงานสําคัญของผูเขามาใหม เนื่องจากมีผูอยูในอุตสาหกรรมเดิม
ครอบครองชองทางการจัดจําหนายนั้นอยู ทําใหผูเขามาใหมอาจตองเสียคาใชจายสูงในการเขาสู
ชองทางการจัดจําหนาย หรือตองพยายามมองหาชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ ท่ีผูอยูใน
อุตสาหกรรมเดิมยังไมไดใชหรือยังมองไมเห็นความสําคัญ สําหรับผูอยูในอุตสาหกรรมเดิมตอง
พยายามสรางความเขมแข็งของตนและอุปสรรคในชองทางการจัดจําหนาย เพื่อปองกันการเขาสู
ตลาดของผูเขาตลาดรายใหม 

ขอเสียเปรียบทางตนทุนท่ีไมข้ึนอยูกับขนาด  ผูท่ีเขามาใหมอาจมีขอเสียเปรียบ
ตอผูท่ีอยูในตลาดที่มีปจจัยในการดําเนินงานท่ีเปนจุดแข็ง และสงเสริมศักยภาพขององคกรและ
เปนโอกาสอันเอ้ืออํานวยมาจากสิ่งแวดลอมอ่ืน เชน การเปนเจาของผลิตภัณฑท่ีไดรับสิทธิบัตร
การมีแหลงวัตถุดิบ การมีทําเลที่ตั้งท่ีดี หรือการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนตน นอกจากนี้ 
การไดเปรียบทางตนทุนท่ีไมข้ึนอยูกับขนาด อาจมาจากการมีประสบการณ หรือการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
ยอมทําใหเกิดความผิดพลาดนองลง และทราบความตองการของตลาดมากขึ้น ซ่ึงสรางความ
เช่ือถือตอผูซ้ือดวย ดังนั้นผูท่ีเขามาใหมท่ีมีประสบการณนอยยอมเสียเปรียบและตองเสียคาใชจาย
มากกวาจะสรางสมประสบการณและความเชื่อถือได 

นโยบายรัฐบาล  จะมีอิทธิพลตอการประกอบการและการแขงขันของธุรกิจ  ไดแก
จํานวนผูแขงขันในอุตสาหกรรม ผูเขาตลาดรายใหม  หรือแมกระท้ังการออกจากตลาดในบาง
อุตสาหกรรมโดยรัฐบาลสามารถจํากัดและควบคุมผูเขามาอุตสาหกรรมดวยการใหใบอนุญาตและ
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จํากัดแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญ  ตัวอยางเชน  รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาส่ังจํากัดการขุดเจาะน้ํามันของ
บริษัทน้ํามันท่ีอยูนอกชายฝงทะเล  เพ่ือลดโอกาสที่จะกอใหเกิดมลภาวะในบริเวณชายฝงทะเล 
เปนตน 

 
ข. การแขงขันระหวางธุรกิจท่ีมีอยูในอุตสาหกรรม 

การแขงขันในอุตสาหกรรมเกิดข้ึนโดยมีองคกรใดองคกรหน่ึงหรือหลายองคกรหนึ่ง
หรือหลายองคกรริเริ่มเปล่ียนแปลงการดําเนินงานของตน  เพ่ือตองการใหไดรับความไดเปรียบ
และผลประโยชนเหนือกวาองคกรอานๆ ในอุตสาหกรรม ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอองคกรอื่น และ
อาจทําใหเกิดการตอบโต ซ่ึงสามารถพิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงของการแขงขันได
ดังนี้ 

   จํานวนคูแขงขัน  ค ูแขงขันท่ีมีอยูมากมายในแตละอุตสาหกรรมมีท้ังผูประกอบการ
ธุรกิจรายใหญ และผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium size 
Enterprises) หรือท่ีเรียกวา SMEs  โดยท่ีธุรกิจจะมีอํานาจและศักยภาพแตกตางกันตั้งแตท่ีมี
อํานาจมากกวา เทาเทียมกัน หรือนอยกวา เม่ือมีคูแขงขันอยูจํานวนมากแตละองคกรยอยมีการ
พัฒนากลยุทธใหมๆ ออกมาตอสูแขงขัน  เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหตนเอง  ซ่ึงทํา
ใหย่ิงกอใหเกิดการตอสูแขงขันกันอยางรุนแรงย่ิงข้ึน 
 อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม   นอกจากการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมจะเปนโอกาสใหแกธุรกิจแลว  ยังเปนการดึงดูดผูประกอบการรายใหมเขาสู
อุตสาหกรรม แตถาหากอุตสาหกรรมมีอัตราการเจริญเติบโตชาลง  ธุรกิจก็จะไมสามารถเพิ่มการ
เติบโตของยอดขายและกําไรข้ึน  ตลอดจนสงผลใหตองแยงยอดขายมาจากคูแขง ซ่ึงจะทําใหการ
แขงขันมีความรุนแรงข้ึน 
 คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ  หากคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการมี
คุณสมบัติพ้ืนฐานที่ใกลเคียงกันแลว  การแขงขันท่ีธุรกิจนิยมทําคือ การพยายามลดตนทุนและตั้ง
ราคาใหต่ํากวาคูแขงขัน  เพราะผูซ้ือก็จะเลือกสินคาหรือบริการท่ีราคาต่ํากวา ซ่ึงกอใหเกิดการ
แขงขันดานราคาหรือท่ีเรียกวา สงครามราคา Price War) ซ่ึงถาหากการตัดราคาทวีความรุนแรง
ย่ิงข้ึนก็จะสงผลรายตอองคกร  ดังนั้นธุรกิจควรใชรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการลดตนทุนและการ
ลดราคาเขามาดึงดูดลูกคา  เชน  การมีทําเลที่เหมาะสม  การอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาโดย
การขยายชองทางการจัดจําหนาย การใหบริการเสรม  หรือบรอการหลังการขาย เปนตน 
      ปริมาณตนทุนคงที่  ตนทุนคงท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหธุรกิจตองดึงลูกคาใหได
จํานวนมากพอที่จะคุมทุน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีตนทุนคงท่ีสูง  เชน สายการบินท่ีตองบินตาม
ตารางเวลาเพื่อรักษาภาพลักษณและเพ่ือความพอใจของลูกคา  แมวาในบางเที่ยวจะมีผูโดยสาร
ไมถึงจํานวนจุดคุมทุนก็ตาม ทําใหสายการบินจึงตองขายตั๋วโดยสารราคาพิเศษและใหผูโดยสาร
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สํารองขึ้นเครื่องบินเม่ือมีท่ีน่ังวางทั้งท่ีตั๋วมีราคาต่ําไมคุมกับตนทุน  เพ่ือใหมีรายไดในเท่ียวบินนั้น
คุมกับตนทุนคงท่ี เปนตน 
 กําลังการผลิต ปกติองคกรจะเพ่ิมปริมาณการผลิตโดยการเพิ่มกําลังการผลิตดวยการ
สรางโดรงงานใหม ศูนยบริการ หรือซ้ือเครื่องจักรใหม โดยองคกรตองบริหารกําลังการผลิตท่ีมี
อยางเต็มกําลังการผลิต  เพ่ือลดตนทุนตอหนวยใหต่ําท่ีสุด ดังนั้นเม่ือกําลังการผลิตสูงกวาความ
ตองการของตลาด จึงสงผลใหองคกรตองทําการลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคา  ซ่ึงกอใหเกิดการแขงขัน
ท่ีรุนแรงข้ึนได 
 อุปสรรคของการออกไปสูอุตสาหกรรมอื่น  ตัวอยางเชน  การมีเทคโนโลยีเคร่ืองจักร 
และความรูเฉพาะดาน ทําใหองคกรไมสามารถขยายไปสูธุรกิจอ่ืนดวยพื้นฐานเทคโนโลยีเดิม การ
เขาสูอุตสาหกรรมอื่นตองลงทุนใหมหมด ซ่ึงกอใหเกิดความเสี่ยงสูง  เชน อุตสาหกรรมเบียรท่ีมีผู
ออกจากอุตสาหกรรมนอยรายมาก เพราะโรงงานผลิตเบียรจะถูกออกแบบสรางมาสําหรับผลิต
เบียร ทําใหใชประโยชนอ่ืนๆไดนอย 
 ความหลายกหลายของคูแขงขัน คูแขงขันแตละรายก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของตน  
เชน วัฒนธรรมในการดําเนินงาน  หรือการวางแผนกลยุทธ โดยท่ีแตละองคกรก็จะมีมุมมองท่ี
แตกตางกันในการสรรหากลยุทธท่ีจะมาแขงขัน  ซ่ึงบางครั้งอาจกอใหเกิดการทาทายกันโดยไม
รูตัวซึ่งจะทําใหการแขงขันรุนแรงย่ิงข้ึน 
 

ค. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ 
ลูกคาเปนบุคคลสําคัญตอความอยูรอด  และเสถียรภาพของธุรกิจท้ังทางตรงและโดย

ออม  ศักยภาพในการตอรองของผูซ้ือ  มีสวนผลักดันใหผูขายตองปรับราคาต่ําลงและพัฒนา
คุณภาพของสินคาและบริการใหดีข้ึน โดยผูซ้ือจะมีอํานาจการตอรองสูงเนื่องจากมีปจจัยดังนี้ 

 
ผูซ้ือซ้ือสินคาในสัดสวนปริมาณมาก  ดังนั้น ฝายจัดซื้อจึงสามารถตอรองและ

กําหนดเงื่อนไขกับทางผูขายไดโดยงาย เชน การตอรองในเรื่องของราคา เรื่องการจัดสงวัตถุดิบให
ตรงเวลา ซ่ึงจะสามารถชวยใหประหยัดคาใชจายในการบริหารงานผลิตและสินคาคงคลังไดอีกดวย 
ท่ีทําใหไมตองมีวัตถุดิบคงคลังอยูมาก ทําใหลดคาใชจายลง เปนตน 

 
ผู ซ่ือมีศักยภาพในการขยายธุรกิจแบบบูรณาการไปขางหลัง (Backward 

Integration)  เชน ผูผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตร มีศักยภาพในการขายธุรกิจแบบรวมตัวไป
ดานหลัง  โดยเริ่มตนการทําการเกษตรเพื่อปอนผลิตภัณฑสูโรงงาน  เปนตน ซ่ึงทําใหธุรกิจท่ีเปน
ผูขายวัตถุดิบสูญเสียลูกคาไป  นอกจากนี้ถาลูกคาท่ีบูรณาการธุรกิจยอนหลังและทําการผลิต
สินคาในปริมาณที่มาก ก็อาจจะเปนคูแขงกับองคกรธุรกิจได 
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ผูขายมีจํานวนมาก  ทําใหผูซ้ือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑไดหลากหลายทั้งรูปแบบ
คุณภาพและราคาไดจากผูจําหนายวัตถุดิบหลายหลาย  เม่ือผูซ้ือไมพึงพอใจตอผูขายรายใดก็
สามารถเปลี่ยนไปพิจารณาจัดซื้อจากผูขายรายอ่ืน  ทําใหผูซ้ือมีท้ังทางเลือกแลมีอํานาจการ
ตอรองมากกวาผูขาย 

 
มีสินคาหรือบริการทดแทน  นอกจากผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเหมือนกันแลว ธุรกิจ

ตองคํานึงถึงสินคาหรือบริการอ่ืนท่ีสามารถทดแทนผลิตภัณฑของตน เพราะถึงแมสินคาทดแทน
จะมีความแตกตางจากผลิตภัณฑท่ีธุรกิจนําเสนอ แตสินคาทดแทนก็ทําใหผูซ้ือมีทางเลือกอื่นใน
การพิจารณา จึงมีอํานาจการตอรองมากกวา 

 
ตนทุนเปลี่ยนผูขายต่ํา  นอกจากพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑกับคูแขงแลว นักกลยุทธจะตองคํานึงถึงตนทุนในการเปลี่ยนผูขายดวย  เพราะถาผูซ้ือมี
ตนทุนในการเปล่ียนไปใชสินคาหรือบริการของคูแขงต่ํา ก็จะทําใหผูซ้ือสามารถเลือกใชจากแหลง
ใดก็ได ซ่ึงจะสงผลใหผูซ้ือมีอํานาจการตอรองมากกวาผุขาย 

 
สินคาหรือบริการทดแทน  นอกจากแตละองคกรจะตองดําเนินงานแขงขันกับ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันแลว  บางครั้งองคกรอาจประสบปญหาการคุกคามของ
สินคาทดแทนจากอุตสาหกรรมอื่น  ซ่ึงการทดแทนอาจเปนเพียงช่ัวคราว  เชน  เม่ือสินคามีราคา
แพงข้ึน ทําใหลูกคาบางกลุมเปล่ียนไปใชสินคาท่ีคลายคลึงกัน  เปนตน  หรือการทดแทนโดย
สมบูรณ เชน  การพัฒนาและนําพลาสติกและไฟเบอรเขามาทดแทนการใชไม เสนใยสังเคราะห
เขามาแทนเสนใยพืช  หรือเครื่องพิมพดีดท่ีถูกทดแทนโดยเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

ดังนั้น  นักกลยุทธจึงควรตองพยายามติดตามสถานการณ  และศึกษาวาลูกคาจะ
สามารถใชสินคาใดมาทดแทนสินคาท่ีตนผลิตอยู  และระดับการทดแทนมีมากนอยเพียงใด  ถา
หากผูบริหารละเลยและไมสนใจในประเด็นนี้  อาจสงผลใหธุรกิจประสบปญหารุนแรงได  โดยที่
สินคาทดแทนที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษจะมีลักษณะดังตอไปน้ี  

 
- สินคานั้นไดเขาสูชวงปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ  และรูปแบบการใชงานใหมแลว 

ทําใหสินคามีความเหมาะสมกับการใชงาน 
- ตลาดของสินคาทดแทนนั้นกําลังอยูในชวงขยายตัวและตนทุนการผลิตกําลังลด

ต่ําลงอยางรวดเร็ว  ตลอดจนมีแนวโนมท่ีจะเปรียบเทียบท้ังดานคุณภาพและราคา 
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   ดังนั้น  เม่ือผูบริหารองคกรพบวา  มีสินคาทดแทนที่มีศักยภาพในการคุกคามตอ
เสถียรภาพของธุรกิจก็จะตองเรงรีบวิธีแกไข  เพ่ือเตรียมรับสภาพกอนท่ีสินคาทดแทนจะเขามา
แยงชิงตลาดไดอยางสมบูรณ ซ่ึงผูบริหารตองเตรียมการดังตอไปน้ี 

- ปรับปรุงคุณภาพสินคาใหมีจุดเดนและตองพยายามลดตนทุนลง 
- สรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา  เชน การใหบริการเสริมตางๆ ท่ีสินคาทดแทนยัง

ไมมีหรือไมสามารถใหได เปนตน 
- หลีกเล่ียงจุดแข็งของสินคาทดแทน  เชน  การใหรับประกันคุณภาพของสินคาหรือ

รูปลักษณของสินคาท่ีมีรูปแบบหลากหลายแตกตาง เปนตน 
- ใชเครื่องมือทางการตลาด โดยเฉพาะสวนผสมทางการตลาด (Market Mix)  หรือ 

4Ps ในการแขงขัน และสรางความภักดีในตราผลิตภัณฑของลูกคา เพ่ือสรางอุปสรรคตอสินคา
ทดแทนในการเขาสูตลาด 

- ถาสินคาทดแทนมรศักยภาพในการแทนท่ีสินคาเดิม  เนื่องจากคุณสมบัติ ท่ี
เหนือกวา  ธุรกิจควรจะผลิตสินคาประเภทเดิมสวนหน่ึงและแบงทรัพยากรสวนหนึ่งไปคนควาเพ่ือ
ผลิตสินคาทดแทน 

- เขาสูอุตสาหกรรมสินคาทดแทน  โดยอาจจะดําเนินการดวยการซื้อกิจการหรือการ
เริ่มลงทุนใหมตอการแขงขันของสินคาทดแทน 
 

ง. ผูขายวัตถุดิบ 
จะเห็นวา  ความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูขายวัตถุดิบจะมีผลตอประสิทธิภาพใน

การผลิตสินคาหรือบริการ  เพราะคุณภาพหรือปริมาณของวัตถุดิบและความลาชาของการสงมอบ
ลวนกอใหเกิดผลกระทบตอองคกร  ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญในการวิเคราะหอํานาจการ
ตอรองของผูขายวัตถุดิบวามีมากนอยเพียงใด  ซ่ึงโดยปกติผูขายวัตถุดิบจะมีอํานาจการตอรองสูง
ในสถานการณดังตอไปน้ี 

ผูซ้ือซ้ือสินคาในสัดสวนปริมาณนอย   โดยยอดซื้อวัตถุดิบและรายไดจากการขาย
ไมใชรายไดหลักของผูขายวัตถุดิบ  ทําใหผูขายพิจารณาวา  ผู ซ้ือเปนลูกคารายยอยจึงให
ความสําคัญ  เชน  บริการ  สวนลด และขอตกลงพิเศษตางจากลูกคารายใหญ 

ผูขายวัตถุดิบมีศักยภาพในการขยายธุรกิจแบบบูรณาการตัวไปขางหนา 
(Forward Integration)  ความพรอมดานทรัพยากรของผูขาย และเติบโตไปขางหนาไมไดมีความ
ซับซอน  ทําใหผูขายตัดสินใจขยายขอบเขตการดําเนินงาน เชน IBM  ขยายธุรกิจไปสูการขาย 
PC ของตนเองในทศวรรษที่ 1980  นอกเหนือจากการขายผานผูคาปลีก  เปนตน  ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอผูซ้ือเดิม เพราะนอกจากจะตองแขงขันเดิมในตลาดแลว  ยังตองแขงขันกับผูขาย
วัตถุดิบซึ่งมีตนทุนท่ีต่ํากวา 
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ผูจําหนายวัตถุดิบมีจํานวนนอย  แตจําหนายไปยังผูซ้ือจํานวนมาก  ทําใหผูขาย
วัตถุดิบมีความไดเปรียบไนการตอรอง  เพราะผูซ้ือไมมีทางเลือกในการซื้อวัตถุดิบมากนักขณะที่
ผูขายสามารถขายสินคาของตนไดอยางกวางขวาง  นอกจากน้ีผูขายในบางอุตสาหกรรมอาจจะ
รวมกลุมกันในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ซ่ึงจะลดความเสี่ยงในการแขงขันและสรางอํานาจใน
การตอรองของตน 

ไมมีสินคาหรือบริการทดแทน   เชนเดียวกับท่ีกลาวมาในเรื่องสินคาทดแทน  ถา
วัตถุดิบนั้นมีเอกลักษณเฉพาะท่ีมีความสําคัญตอผูซ้ือและไมสามารถหาสินคาทดแทนได ผูขาย
วัตถุดิบยอมจะไดเปรียบในการตอรอง 

ตนทุนการเปลี่ยนผูจําหนายวัตถุดิบสูง   ถึงแมผูซ้ือจะสามารถเปลี่ยนไปใชสินคา
อ่ืนได แตถาการปรับเปล่ียนแตละครั้งตองเสียคาใชจายทั้งโดยทางตรงและทางออมแลว  ก็จะเปน
อุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง  เชน การเปล่ียนจากการใชนํ้ามันเตาเปนกาซธรรมชาติจะมีผลตอ
การปรับเครื่องจักรและอุปกรณในโรงงาน  เปนตน 
  

จ. การมีสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได    
ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมรการแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น  ท่ีผลิต

สินคาท่ีมีลักษณะที่ทดแทนกันได  ซ่ึงอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน  แตสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดเหมือนกัน  การมีสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืนยอมกอใหเกิดขอจํากัดใน
การตั้งราคาสินคาไมใหสูงเกินไป   เน่ืองจากลูกคาอาจจะหันไปใชสินคาทดแทนกันได  และถา
คาใชจายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ  (Switching Cost)  ต่ํา  ปจจัยในดานการใชสินคาทดแทนก็จะ
มีผลตออุตสาหกรรมมากขึ้น  เชน  ชาอาจจะเปนสินคาทดแทนของกาแฟ  ถากาแฟมีราคาสูงข้ึน
มากลูกคาอาจจะเปลี่ยนหันมาดื่มชาแทน  ธุรกิจท่ีสามารถผลิตสินคาท่ีไมมีสินคาทดแทนไดยอมมี
ผลตอบแทนที่สูงเนื่องจากสามารถตั้งราคาของสินคาไดสูงโดยไมตองกลัวสินคาทดแทน  ถา
อุตสาหกรรมใดมีสินคาทดแทนไดงาย  ยอมไมสามารถหากําไรไดมากเนื่องจากลูกคาจะหันไปใช
สินคาทดแทนแทน 

 
 1.3   การวิเคราะหหวงโซคุณคา  (Value Chain Analysis) 

Michael  E.Porter  (1985) ไดเสนอแนะแนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะหหวงโซ
แหงคุณคา  (Value Chain Analysis)  ของบริษัท  คือ  การรวบรวมกิจการที่เก่ียวพันกับกร
ออกแบบการผลิต  การตลาด  การจัดสง  และการสนับสนุนผลิตภัณฑของบริษัท  ซ่ึงกิจกรรม
เหลานี้สามารถแสกงใหเห็นถึงหวงโซแหงคุณคาได  หวงโซคุณคา (Value Chain)  ตามแนวคิด
ของ Michael  E.Porter   ซ่ึงไดสรางภาพจําลองหวงโซคุณคา (Value Chain)  ของธุรกิจซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก  (Primary  Activities)  และกิจกรรมสนับสนุน  ( Support  Activities) 
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โดยท่ีกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีจะมีผลตอการไดเปรียบทางการแขงขัน  และสามารถในการทํากําไร
ใหกับองคกร กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมประกอบไปดวย  การลําเลียงขาเขา  (Inbound Logistics)  
การผลิตหรือ การปฏิบัติการ (Operation)  การลําเลียงขาออก (Outbound  Logistics)  การตลาด 
และการขาย  (Marketing  and Sales) และการใหบริการลูกคา  (Customer  Services) กิจกรรม
หลักขางตนจะตองทํางานประสานกันตามลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม  และมีการสงตอไปยังกิจกรรม
ถัดไปพรอมกับการเพิ่มคุณคาท่ีเปนผลลัพธ  โดยสรางจุดแข็งเพ่ือเปนกุญแจแหงความสําเร็จของ
องคกร  
 

การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาเปนการวิเคราะหถึงโครงสรางงานภายในองคกร  เพ่ือ
เปนการกําหนดจุดแข็งและจุดออนขององคกร  โดยแบงกิจกรรมภายในองคกรออกเปน 2  
ประเภท  คือ  กิจกรรมพ้ืนฐาน  และกิจกรรมสนับสนุน  ดังรูปภาพที่  
          

   
 
            รูปภาพที่ 10 :  แสดงหวงโซคุณคา  (Value Chain) 

      ท่ีมา: สมอาจ  อภิวันทนกุล  ป 2549 
1. กิจกรรมพื้นฐาน  (Primary  Activities)   

เปนกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ  ยอดขาย
และสงมอบไปยังผูซ้ือและบริการภายหลังการขาย  ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปน้ี 

การขนสงขาเขา  (Inbound Logistics) 
เปนกิจกรรมในการจัดหาและนําวัตถุดิบท่ีเปนปจจัยการผลิตเขาสูกิจการ  การเก็บ

รักษาและการจัดหาปจจัยนําเขา  ประกอบดวยหนาท่ีในการจัดการเก่ียวกับวัสดุ  การคลังสินคา  
ระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ  กําหนดตารามการเคลื่อนยาย  และการรับคืนจากผูขาย  การ
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ปรับปรุงกิจกรรมเหลานี้เปนผลตอการลดตนทุนและการเพ่ิมข้ึนในผลผลิต ประกอบดวยการนํา
วัตถุดิบและปจจัยเขาสูกิจการ  การปฏิบัติการ  การจัดสงสินคาสําเร็จรูป การตลาดและการขาย  
และการใหบริการลูกคาหลังการขาย  แตกิจกรรมเหลานี้สามารถจัดแบงเพ่ือการวิเคราะหภายใน
ออกเปนกิจกรรมพ้ืนฐาน 

การปฏิบัติการ (Operation)   
จะเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีตองการเปลี่ยนปจจัยการผลิต  เปนผลิตภัณฑข้ันสุดทาย 

(Final  Product) ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน  เคร่ืองจักรกล  การบรรจุผลิตภัณฑ  
สายการผลิต  การรักษาอุปกรณ หรือการทดสอบ  การปรับปรุงกิจกรรมเหลานี้จะนําไปสู
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  ซ่ึงมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วตอสภาพการณใชงาน
ของตลาด 

การขนสงขาออก (Outbound  Logistics) 
เปนการจัดสงสินคาสําเร็จรูปออกสูตลาด  ซ่ึงเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการคลังสินคา 

การจัดการวัสดุ  การกําหนดตารางการขนสง  และกระบวนการปฏิบัติการตามคําสั่งซื้อ  โดยการ
ปรับปรุงกิจกรรมเหลานี้มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและระดับการใหบริการแกลูกคาท่ีดีข้ึน 

การตลาดและการขาย  (Marketing  and Sales) 
กิจกรรมการตลาดและการขายของธุรกิจจะเก่ียวของกับปญหา 4 ประการ  คือ 
- สวนผสมผลิตภัณฑ  (Product Mix) 
- การตั้งราคา  (Pricing) 
- การสงเริมการขาย  (Promotions) 
- ชองทางการจัดจําหนาย  (Channel of  Distributions) 
โดยมุงท่ีสวนของตลาด  ซ่ึงธุรกิจควรกําหนดเปาหมายตลอดจนความสลับซับซอน

ของขบวนการผลิต  กลาวคือ  ธุรกิจจะตองตัดสินใจผลิตปรือจัดจําหนายผลิตภัณฑอยางแคบหรือ
อยางกวาง  ราคาที่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ  มีคุณคาท่ีเปนท่ียอมรับในสายตาของลูกคา 
ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีประสบความสําเร็จตองมีการสงเสริมอยางระมัดระวัง  ตลอดจนการบรรจุ
ภัณฑท่ีมีการวางแผนการโฆษณาและการใชสื่อ ขอสุดทายมีปญหาท่ีสําคัญหลายประการในการ
พิจารณาวาผลิตภัณฑควรจะจําหนายไปยังลูกคาท่ีเปนเปาหมายอยางไร  ซ่ึงประกอบดวย  การ
ประเมินความสําคัญท่ีเกี่ยวของกันของผูจัดจําหนายเปรียบเทียบกับการขายโดยตรง  โดยใช
หนวยงานและการพิจารณาทําเลที่ตั้งของชองทางการคาปลีก 

การบริการ  (Services) 
ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับลูกคา  ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมการสรางคุณคาของ

ธุรกิจ  การใหบริการลูกคาประกอบดวยกิจกรรมตางๆ  เชน การติดตั้ง  การซอมแซมผลิตภัณฑ  
การใหคําแนะนําท่ีรวดเร็ว  และสามารถตอบสนองคําติชมของลูกคาโดยเฉพาะในข้ันแนะนํา
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ผลิตภัณฑท่ีลูกคาตองการฝกอบรม  เพ่ือใหลูกคาใชสินคาใหเปน ดังน้ันจึงเกิดความจําเปนในการ
บริการ  โดยพยายามใหการบริการที่เหนือกวาแกลูกคาซึ่งถือเปนจุดแข็งขององคกร 

2. กิจกรรมสนับสนุน ( Support  Activities) 
เปนกิจกรรมตางๆ ท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมหลัก  ประกอบดวย 
โครงสรางพื้นฐานขององคกร  (Firm  Infrastructure) 
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ  เชน การเงิน การบัญชี  กฎหมาย  รัฐบาล  ระบบ

สารสนเทศ  และการจัดการทั่วไป  กิจกรรมเหลานี้โดยท่ัวไปใชสนับสนุนเครือขายในการสราง
คุณคาและเปนจุดเริ่มตนท่ีมีในทุกระดับภายในองคกร  ซ่ึงคาใชจายที่เกิดข้ึนในกิจกรรมโครงสราง
พ้ืนฐานจะถือวาเปนคาใชจายเบ็ดเตล็ด  อยางไรก็ตาม  ธุรกิจเปนอุตสาหกรรมที่ตองควบคุมอยาง
มาก  ซ่ึงตองใชท้ังเวลาและเงินในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายนี้
หลายธุรกิจจะตองกําหนดคณะกรรมการที่ตองทํางานเกี่ยวกับรัฐบาล  ฝายสรางความผูกพัน 
(Lobby) และกระตุนปฏิกิริยาของผูบริหารระดับสูงท่ีมีอํานาจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human Resource  Management) 
ประกอบดวยกิจกรรมการสรรหา   คัดเลือก  ฝกอบรม  พัฒนา  และกําหนด

คาตอบแทนกับทุกระดับของพนักงาน   การปรับปรุงระดับของพนักงานและการรักษา
ความสัมพันธอันดีกับพนักงานเปนสิ่งสําคัญท่ีจะสรางคุณคาและลดตนทุนการรักษาพนักงาน  
ผูบริหารจะตองมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ  คุณภาพผลผลิต  และความพึง
พอใจในงานของพนักงาน 

การพัฒนาเทคโนโลยี  (Technology Development) 
เทคโนโลยีเปนกิจกรรมการสรางคุณคาในองคกรซึ่งมีผลกระทบตอกิจกรรม  การ

พัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการ  เพื่อใหเกิดคุณคาและจําหนายสินคาและบริการไปยังลูกคา 
การจัดหาทรัพยากร  (Procurement) 
หมายถึง  หนาท่ีในการซื้อปจจัยการผลิตซึ่งใชในเครือขายการสรางคุณคาใหธุรกิจ

ประกอบดวยวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ  ซ่ึงใชในกระบวนการผลิต ตลอดจน
อุปกรณ เครื่องจักร  อาคาร ฯลฯ 
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2.  แนวคิดเกี่ยวกับระดับกลยุทธและกลยุทธระดับธุรกิจ 
 2.1  ระดับกลยุทธ  (Strategy  Level) 

      ระดับของกลยุทธสามารถแบงออกเปน  4  ระดับดังนี้ 
  1.  กลยุทธระดับองคกร  (Corporate  Strategy)  เปนภาระรับผิดชอบของผูบริหาร
ระดับสูงเปนกระบวนการกําหนดลักษณะทั้งหมดและจุดมุงหมายขององคกร  สรางและการจัดการ
กลุมธุรกิจในการขยาย  การสรางความแข็งแกรงหรือการลด  ตัดธุรกิจท่ีมีปญหา โดยทั่วไปกล
ยุทธระดับองคการมี 3 ประการ  คือ  กลยุทธคงที่  กลยุทธตัดทอน  และกลยุทธเจริญเติบโต  
ผูบริหารภายในองคกรจะกําหนดกลยุทธไดจากการระดมความคิดจากผูบริหารทุกฝาย  เพื่อ
กําหนดแนวทางในการสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน  จัดลําดับการลงทุนและจัดสรรทรัพยากร
สําหรับหนวยธุรกิจท่ีมีโอกาสจูงใจสูง  ปรับปรุงผสมผสานกลยุทธท่ีสําคัญ  วิเคราะหแนวโนม
อุตสาหกรรม  และควรใชกลยุทธใดเพ่ือลดความเสี่ยง และอยูรอดตอไป 
  2.  กลยุทธระดับธุรกิจ  (Business  Strategy)  เปนภาระรับผิดชอบของผูบริหาร
ท่ัวไป  หัวหนาหนวยธุรกิจ มีหนาท่ีคิดวิธีการแขงขันและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน  
กําหนดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก  ระบุปญหาเฉพาะอยาง
และปญหาการปฏิบัติการ 
  3.  กลยุทธระดับหนาท่ี (Function Strategy) เปนภาระรับผิดชอบของผูจัดการตาม
หนาท่ีการตัดสินใจอนุมัติโดยหัวหนาธุรกิจ  มีหนาท่ี สรางความชํานาญ ใหการสนับสนุนกลยุทธ
หนวยธุรกิจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการทํางานภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับองคกรและธุรกิจ 
  4.  กลยุทธระดับปฏิบัติการ  (Operation Strategy) เปนภาระรับผิดชอบของผูจัดการ
ระดับลาง หัวหนาหนวยงาน โดยสรางความชํานาญในการปฏิบัติการ มีเปาหมาย  ใหการ
สนับสนุน กลยุทธตามหนาท่ี และกลยุทธหนวยธุรกิจ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของหนวยปฏิบัติ 
 
กลยุทธระดับธุรกิจ  (Strategic Business Unit) 
 
  การวางแผนกลยุทธระดับธุรกิจจะดําเนินการวางแผนกลยุทธตลอดจนปฏิบัติตามแผน
ดวยบริษัทนิยมใชกลยุทธ  4  แบบ คือ 
  1.  การสรางสวนครองตลาด (Build Share) วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาดของธุรกิจ  เปนการยอมสละรายไดปจจุบันเพ่ือใหสวนครองตลาดดีข้ึน  การสรางสวน
ครองตลาดเหมาะสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีสวนครองตลาดต่ําในตลาดที่มีการเติบโตสูง และจะประสบ
ความสําเร็จเปนผูนําตลาดที่มีการเติบโตสูง ข้ึนอยูกับขอพิจารณา 3 ประการ  ประการแรก บริษัท
สามารถลงทุนไดมากนอยเพียงไร  ประการที่สอง  หนวยธุรกิจมีโอกาสสรางขอไดเปรียบจนมี
ความแตกตางอยางชัดเจนจนสามารถทําใหลูกคาเปล่ียนมาซื้อสินคาจากผูนําตลาดมาซื้อของเรา
หรือไม  ประการท่ีสาม  คูแขงสามารถตอตานโจมตีไดรุนแรงและไดผลเพียงใด 
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  2.  การรักษาสวนครองตลาด (Hold share) วัตถุประสงคเพ่ือรักษาสวนครองตลาด 
กลยุทธน้ีเหมาะกับสินคาท่ีมีสวนครองตลาดสูงในตลาดที่มีการเติบโตต่ํา 

  3.  เก็บเก่ียวผลประโยชน (Harvest)  เปนกลยุทธท่ีไมคํานึงถึงผลระยะยาวเปนการ
ตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากตลาดโดยการตัดลดตนทุนลง  เหมาะกับสินคาท่ีมีสวนครองตลาดสูง
ในตลาดท่ีมีการเติบโตต่ํา แลกําลังออนแอลง 

  4.  การยุบเลิกกิจการ (Divest)  วัตถุประสงคน้ีคือเพ่ือขายหรือยุบเลิกกิจการ 
เนื่องจากสามารถใชทรัพยากรไดดีกวากับท่ีอ่ืน  กลยุทธน้ีเหมาะกับสินคาท่ี มีสวนครองตลาดต่ํา
ในตลาดที่มีการเติบโตตํ่า  และสินคาท่ีมีสวนครองตลาดต่ําในตลาดที่มีการเติบโตสูงซึ่งเปนตัวท่ี
ทําใหกําไรบริษัทลดลงเรื่อยๆ 

  
 



 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
ในการศึกษาเร่ือง “ การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อการแขงขันของธุรกิจ

คาของเกา  กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด BC” ครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและ
นําเสนอผลการศึกษาดังนี้ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธของธุรกิจคาของเกา 
กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด BC มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 
ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary data) 
การศึกษาขอมูลปฐมภูมิใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (On-depth Interview)  

ดวยการสัมภาษณผูบริหารบริษัท  กรณีศึกษา BC 1 คน ฝายที่เก่ียวของ 1 คน และบริษัทคูแขง 
1 คน เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับแนวโนมของธุรกิจคาของเกาและปญหาท่ีเกิดข้ึน
รวมท้ัง สัมภาษณลูกคา 3 ราย เพ่ือวิเคราะห พฤติกรรมของลูกคาท่ีมีตอองคกร 

2. ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) 
รวบรวมขอมูลแนวโนมของธุรกิจคาของเกา ขอมูลภายในหางหุนสวน 

เอกสารทางวิชาการ วารสาร จากบทความ สื่อส่ิงพิมพ 
ผลการวิเคราะห 
1.  การวิเคราะห บทสัมภาษณผูบริหาร 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูบริหารดวยประเด็นสําคัญดังน้ี 
1.1  ปจจุบันสภาพการแขงขันและคูแขงเปนอยางไร 
1.2  บริษัทมีวิธีการเขาถึงลูกคาอยางไร และวิธีการอยางไรทําใหเปนท่ีรูจักของลูกคา 
1.3  บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มฐานลูกคาและขยายตลาดหรือไมอยางไร 
1.4  ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจขายสินคาใหกับบริษัท ของลูกคา 
1.5  ปจจุบันการดําเนินงาน พบปญหาอุปสรรคใดบาง 
1.6  ทานคิดวามีวิธีแกปญหาอยางไร 
1.7  ทานคิดวาคูแขงขันมีกลยุทธในการแขงขันอยางไร   
1.8  บริษัทกรณีศึกษามีการกําหนดทิศทางของกลยุทธตอไปอยางไร 
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ประเด็นคําถาม กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายผลิต บริษัทคูแขง 

1. ปจจุบันสภาพ
การแขงขันและ
คูแขงเปนอยางไร 
 

-ปจจุบันมีคูแขงท่ี
มากข้ึน และมีการ
แขงขันในเรื่องราคา
กันมาก ทําใหหจก.
ฯมีกําไรลดนอยลง 

-มีรานเปดใหมมาก 
ทําใหมีการแยงซื้อกัน
มาก จึงทําใหราคามี
การแขงขันตามไป
ดวยแตก็ไมไดมี
ผลกระทบกับเรามาก 
เพราะเรามีตลาดที่สง
สินคาใหราคาสูง 

-มีการแขงขันสูงทําให
ผูประกอบการตอง
แยงสวนแบงตลาด 

2. บริษัทมีวิธกีาร
เขาถึงลูกคา
อยางไรและวิธีการ
อยางไรทําใหเปนท่ี
รูจักของลูกคา 

-ดานการเขาถึง
ลูกคาจะคอย
ติดตามทั้งลูกคาเกา
และรายใหม เพ่ือ
สรางความสัมพันธ
อันดีแกลูกคา 

-มีการเพิ่มราคาใหสูง
กวาคูแขงอ่ืนเพ่ือดึง
ลูกคามาเปนลูกคา
ประจํา 

-การเขาถึงลูกคาโดย
การติดตามลูกคา
เสมอ 

3. บริษัทมีนโยบาย
เก่ียวกับการเพิ่ม
ฐานลูกคาและ
ขยายตลาดหรือไม
อยางไร 
 

-บริษัทมีนโยบาย
การเพิ่มฐานลูกคา
โดยการติดตอลูกคา
รายใหมๆ เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันใหกับ
ลูกคา แตก็มีปญหา
ในเร่ืองของ
พนักงานท่ีไม
เพียงพอ  

-โดยการไปยังราน
ลูกคาเพ่ือสรางความ
ไววางใจที่มีตอเรา 

-บริษัทมีนโยบายการ
ขยายฐานลูกคาโดย
พยายามเขาถึงลูกคา
ใหมากขึ้น 

4. ปจจัยสําคัญใน
การตัดสินใจขาย
สินคาใหกับบริษัท 
ของลูกคา 
 

-การตัดสินใจท่ีผาน
มาของลูกคาสวน
ใหญจะเปนเรือ่งของ
ราคา 

-ราคารับซื้อเศษเหล็ก
และ การมีมนุษย
สัมพันธ  ความเปน
กันเองกับลูกคา 
 

-ในเรื่องของราคา 
เปนปจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสุด และความเชื่อมั่น
ท่ีมีตอบริษัท วาลูกคา
มีทัศนคติท่ีดตีอบริษัท
น้ันๆรึเปลา 
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ประเด็นคําถาม กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายผลิต บริษัทคูแขง 

5. ปจจุบันการ
ดําเนินงาน พบ
ปญหาอุปสรรค
ใดบาง 
 

-ปญหาเรื่อง
พนักงานไมพอ
ในชวงท่ีงานเยอะ
และในชวงท่ีงาน
นอยก็ทําให
พนักงานไมมีงาน
ทําและการจัดเก็บ
เงินจากลูกหนี้ยังไม
มีประสิทธิภาพ 

-ในเร่ืองการผลิต  มี
ตนทุนสูง และไมมี
การแบงหนาท่ีอยาง
ชัดเจน 

-ปญหาที่พบ ปจจุบัน
ตลาดของเกาซบเซา
เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ทําใหลูกคามีการซื้อ
ขายนอยลง เน่ืองจาก
มีการกักตุนสนิคา 
เพราะถาขายก็จะ
ขาดทุน ราคาของก็ลง
ตลอดทําใหทํางาน
ยากขึ้น บางก็ปด
กิจการไป เนือ่งจาก
ราคาสินคาลดลงอยาง
ตอเนื่องและขาดทุน 

6. ทานคิดวามีวิธี
แกปญหาอยางไร 
 

-ชวงท่ีมีงานเยอะก็
ตองใหฝายอ่ืนเขา
มาชวยบางเพราะ
เปนบางชวงเทานั้น
ท่ีมีงานเยอะ สวน
ชวงท่ีงานนอยก็ให
พนักงานเคลียงานที่
คางอยู ทางเราจะ
ไมมีการปลด
พนักงานออก 
นอกจากพนักงาน
จะขอลาออกไปเอง 
และในเรื่องของ
ลูกหน้ีตองมีการ
เขมงวดในเรื่องของ
เวลามากกวานี้ 
 

-ปรับปรุงการผลิตใหม -พยายามรักษาฐาน
ลูกคาเดิมโดยการ
สรางสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา 
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ประเด็นคําถาม กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายผลิต บริษัทคูแขง 

7. ทานคิดวาคู
แขงขันมีกลยุทธใน
การแขงขันอยางไร  
 

-กลยุทธของคูแขงก็
คงไมตางจากเราใน
เรื่องราคาหรือจะ
เปนการเพิ่มฐาน
ลูกคา 

-ตั้งราคาสูงเพือ่ดึง
ฐานลูกคาของเรา 

-กลยุทธในธุรกิจของ
เกาจะเปนเร่ืองอ่ืน 
ไมไดนอกจากเรื่อง
ของราคาที่ตอง
แขงขันกัน และอีก
เรื่องคือ การรักษา
ลูกคาเกาและเพิ่มฐาน
ลูกคาใหมเพ่ือเพิ่ม
ยอดขาย 

8. บริษัท
กรณีศึกษามีการ
กําหนดทิศทางของ
กลยุทธตอไป
อยางไร 
 

-เนนเรื่องการ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็วมากข้ึน และ
ความพึงพอใจของ
ลูกคา  
-พัฒนาตลาดโดย
การเขาถึงลูกคา
มากข้ึน 

-ไมมีความคิดเห็น -ทางบริษัทตองดู
สภาวะตลาดและ
นโยบายภาครัฐเพ่ือใช
เปนแนวทางปรับ
ทิศทางขององคกรให
สอดคลองกับนโยบาย
ภายนอก ซ่ึงเปน
นโยบายท่ีไมอาจ
ควบคุมไดในสวนของ
ภายในองคกรบริษัทมี
แผนท่ีจะขยายฐาน
ลูกคาใหมากข้ึน
กวาเดิม 

ตารางที่ 2: บทสัมภาษณผูบริหาร ฝายผลิตและคูแขง 
(สัมภาษณ ณ.วันท่ี 10 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551) 

 
  จากการสัมภาษณพบวา ปญหาโดยสวนใหญเปนปญหาเรื่องพนักงานท่ีมีไม
เพียงพอเม่ือมีลูกคาเขามาหลายรายพรอมกัน สรุปก็คือไมมีการวางแผนที่ดีในเรื่องของ
กระบวนการภายใน รวมท้ังปญหาในเรื่องเศรษฐกิจท่ีไมสามารถควบคุมได เนื่องจากมี
ผลกระทบกับราคาสูง เพราะทําใหการซื้อขายมีการชะลอตัว ทําใหมีการกักตุนสินคาไวเยอะ ไม
กลาขายเพราะจะทําใหเกิดการขาดทุน  
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       การสัมภาษณลูกคา 3 รายเพื่อวิเคราะห พฤตกิรรมของลูกคาที่มีตอองคกร 
 

ประเด็นคําถาม คุณ ก คุณ ข คุณ ค 
1.ท่ีตั้งของรานอยูท่ี
จังหวัดอะไร 

จังหวัด กระบี่ อําเภอบางริ้น จังหวดั
ระนอง 

อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบฯ 

2.ระยะเวลาในการทํา
ธุรกิจคาของเกา 

14 ป 8 ป 10 ป 

3. คุณคิดวาแนวโนม
ในอนาคตของธุรกิจ
คาของเกาจะเปน
ยังไง 

ก็คิดวานาจะดีข้ึน ถา
การเมืองลงตัว และ
เศรษฐกิจโลกไมผัน
ผวนมากไปกวานี ้
 

 ไดคุยกับเพื่อนรวม
อาชีพไววาวาหลัง
ตรุษจีนราคานาจะดี
ข้ึน ตอนท่ีเศรษฐกิจดี
สง 3-4 เท่ียวตอวัน 
เท่ียว หน่ึงๆ ขายได 
ประมาณหนึ่งหม่ืน
บาท ตอนนี้ไมถึง
หม่ืนบาท 

 คดิวานาจะดข้ึีน ถา
ไมดีข้ึนคงทํางาน
กันยากกวานี้ ถา
เศรษฐกิจดี การ
กอสรางนาจะเพิ่มข้ึน
ทําใหมีการส่ังเหล็ก
เพ่ิม ราคาเหล็กก็จะดี
ข้ึน 

4. คุณมองการ
แขงขันของธุรกิจคา
ของเกาเปนยังไงใน
ปจจุบัน   

มีการแขงขันกัน
มากกวาสมัยกอน มี
รานรับซื้อของเกา
นอย เพราะไมคอยมี
ใครทํา เปนอาชีพท่ี
ตองคลุกคลีกับเศษ
ขยะ คงไมมีใครอยาก
ทําหรอก กล่ินก็เหม็น 
แตกําไรด ี

ตอนนี้ราคาไมดี มี
รานเล็กๆ ปดไปมาก
ราคาไมคงที่ เดี๋ยวข้ึน
เดี๋ยวลง  ผมขาดทุน 
เปนหม่ืน  ตอนนี้ผม
รับซื้อทองแดงกิโลละ 
50 บาทแลวใครขายก็
ขาย ไมขายก็ไม
เปนไร   

ตอนนี้ราคาไมดี ราคา
ลงทุกวันเลย ขาดทุน
เหมือนกัน ขนาดราน
คูแขงยังเงียบๆเลย  
 

5. ปจจัยอะไรท่ีเลือก
มาสงสินคาท่ีน้ี 
 
 
 
 
 

ราคา แตถึงราคาถูก
กวา 50 สต. ผมก็มา
สงท่ีน้ี เพราะ
ผูบริหารหจก.BC ได
ใหคววามชววยเหลือ 
ปละหลายแสน  
 

ราคาดีกวาบางราน
อยางเชน เหล็ก ราน
อ่ืนซื้อ 3-4 บาท 
แตหจก.BC รับซื้อ 5 
บาท 
 
 

คาขายกันมานาน 
ความเคยชิน และ
เรื่องราคา ถาราคาที่
ไหนดีก็อยากไปสงท่ี
น้ัน แตมันก็แลวแต 
บางตัว สวนใหญก็มา
สงท่ี หจก.ฯ 
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ประเด็นคําถาม คุณ ก คุณ ข คุณ ค 
6. คุณคดิวาขอเสีย
ของหจก. BC มี
อะไรบาง 

ไมมีเลย ผมไมคอยมี
ปญหาอะไร ชอบทุก
อยาง คนอื่นมีแตพูด
ใหฟงชวนใหไปขายที่
อ่ืนบาง แตผมไมพูด
อะไรผมขายเหล็กท่ีห
จก.ประจํา ถาไมขาย
ก็ไมทําเลย  
 

มีคนบอกวาเรื่อง 
หจก. BC สมัยกอน 
เวลาเคามีสินคา
ปริมาณมาก อยากให
ทางบริษัทโอนเงิน ให 
เม่ือกอนแกก็มาสงท่ี 
หจก.BC แตมีปญหา
เรื่องเงิน เคาก็ไปขาย
ท่ีอ่ืนเพราะเคาก็ตอง
จายเงินคาสินคา
ใหกับลูกคา อีกเรื่อง
หน่ึง พนักงานมีความ
เขมงวด  เคาพูดกัน 
แตผมก็บอกวาก็เปน
เรื่องธรรมดาเพราะ
เคาก็ตองทําให
เจานายใชมั้ย ไมวา
ใครก็อยากไดราคาด ี
ถาทําใหเรียบรอยเคา
ก็ไมหัก  เหมือนผม
ทองเหลืองทองแดง
อยาใหติดเหล็ก ถามี
เหล็กก็ตองหัก ตอง
ทําใหเรียบรอย แตมี
คนวาเรื่องตาชั่งไม
ตรง แตของผมไม
คอยมีปญหา 

สวนใหญเปนเรื่อง
เล็กๆ มันก็เปนเรื่อง
ธรรมดา ขอเสียท่ีเห็น
ชัดเจนไมคอยมี 
 อยางเวลาชั่งของ
อาจจะหักถุงเยอะ
เกินไป หักของเสีย
มากไป ก็แลวแตบาง
เท่ียว แลวก็รอนาน
ชวงท่ีลูกคามากันมาก 
บางทีตีราคานานมาก 
ถารานอยูถนนหลักก็
จะดีนะ แตกไ็มไดเปน
อุปสรรคอะไรที่จะมา
สง    

7. อุปสรรคในการทํา
ธุรกิจคาของเกา คือ
อะไร 
 

เรื่องของเงินทุน ตอง
ใชเปนจํานวนมากใน
การซื้อของ ถาเรามี
เงินสดไมพอลูกคาท่ี

ในเร่ืองของเงินก็มี
บาง และเร่ืองราคา
ผันผวนบอย เพราะ
ในธุรกิจน้ีเรื่องราคา

อุปสรรคของผมก็คือ 
การเงินไมคลองตัว 
ย่ิงตอนนี้ขาดทุน
เพราะราคาสนิคาลง 
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 ไหนอยากเอาของมา
ขาย บางครั้งเงินไม
พอผมจึงโทรใหทางห
จกฯโอนเงินมาให 

เปนปจจัยสําคัญ 
เพราะราคาขึ้นลงเปน
รายวันเลย เรา
ควบคุมไมไดมัน
ข้ึนอยูกับเศรษฐกิจ 
ถาเศรษฐกิจดรีาคาจะ
สูงข้ึนตาม 

อยางรวดเร็ว จะกู
ธนาคารก็ไมมี
หลักทรัพย ความรูก็มี
นอย ถามีเงินจะซ้ือ
สินคาเก็บไวขายตอน
ราคาขึ้นก็ได อีกเร่ือง
เปนเรื่องของแรงงาน
ไมพอ แรงงานไทย
สวนใหญเลือกงานไม
คอยทํากันหรอก 
แรงงานพมาก็มี
ปญหาเรื่องบัตรตม.
และเรื่องกฎหมาย
ดวย 

 
ตารางที่ 3: บทสัมภาษณลูกคาของหางหุนสวนจํากัด BC 
(สัมภาษณ ณ.วันท่ี  8 ธันวาคม พ.ศ.2551) 
 
จากการสัมภาษณ ลูกคาท้ัง 3 รายของหจก.B C  ทําใหพบวาลูกคามีความ

ไววางใจและมองภาพลักษณของ หจก.ไปในทางที่ดี และปญหาท่ีลูกคาไดแสดงความคดิเหน็ 
ปญหาเกี่ยวกับ กระบวนการทํางานของ หจก. ท่ีมีความลาชาและเขมงวดเกินไป เชน 
กระบวนการคดัแยกเศษโลหะ มีการคดัแยกประเภทอยางละเอียดรวมท้ังการหักราคาหนาลาน
แตไมใชปญหาหลักท่ีทําใหลูกคาเปลี่ยนใจสงไปขายใหกับคูแขง เน่ืองจากปจจัยสําคัญท่ีลูกคา
เลือกมาสงใหกับ หจก.B C  ก็คือ ราคาท่ีสูงกวาคูแขง 
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ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) 
แนวโนมของธุรกิจคาของเกา จากสื่อตางๆ 

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ  

จากราคาที่ข้ึน-ลงอยางฮวบฮาบดังกลาว ไดสะทอนถึงผลกระทบในอุตสาหกรรมเหล็ก
ท้ังระบบแลว โดยเฉพาะกลุมผูคาเหล็กและผูบริโภคเหล็กในกลุมผูรับเหมากอสรางที่สตอก
เหล็กในกลุมผูรับเหมากอสรางที่สตอกเหล็กชนิดตางๆไวไดรับผลกระทบทันที แหลงขาวกลาว
วาปญหาราคาเหล็กลดลงอยางรวดเร็วมาจาก 2  ปจจัยคือ1 .ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ทําให
ความตองการใชเหล็กในตลาดลดลง ในขณะที่กําลังผลิตเหล็กในตลาดโลกยังอยูในระดับท่ีลน
ตลาดอยู2 .เกิดจากที่กระทรวงพาณิชยท่ีประกาศราคาควบคุมไมทันกับสถานการณโลก ขณะท่ี
นางกรองทิพย โสมาลา เจาของสถานีรีไซเคิลวงษพาณิชย สาขาวงแหวนบางปะอิน จังหวัง
พระนครศรีอยุธยา กลาววา เปนรานรับซื้อของเกา รายยอยเห็นราคาเศษเหล็กท่ีผันผวนมากก็
ตกใจ เพราะราคาแตละวันไมคงที่ ยกตัวอยางที่เหล็กราคา 9 บาท/กิโลกรัม วันพรุงนี้ราคาตกลง
ไปท่ี 8 หรือ 7 บาท/กิโลกรัม ลาสุดราคาลงมาเหลือแค 4-5 บาท/กิโลกรัม ราคาทรุดลงแบบนี้ทํา
ใหขาดทุนแลวหลายลานบาท ตอนนี้ใครมีกองเหล็กกองใหญถือวาจนไดในพริบตา 

 
ท่ีมา: ขาวจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันท่ี 26-29 ตุลาคม 2551 

 
ASTV ผูจัดการออนไลน 

 
                ลาสุดโรงงานหลอมเหล็กหลายแหงในประเทศ ไดประกาศชะลอการรับซื้อเศษ
เหล็กโดยไมมีกําหนด อางวาตางประเทศชะลอการสั่งเหล็กนําเขาจากโรงงานหลอมเหล็กใน
ประเทศไทย ทําใหเศษเหล็กท่ีผูประกอบการรานรับซื้อของเกาในจังหวัดบุรีรมัยรับซื้อไวรวม
กวา 2,000 ตัน มูลคากวา 20 ลานบาท แล ะกลองกระดาษตกคาง 1,000 ตัน ไมสามารถสงขาย
ได ทําใหตองประสบปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอยางหนักอยูในขณะนี้ 
“จึงวิงวอนใหรัฐบาลเรงเขามาแกไขปญหาเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศใหมีสภาพคลอง
ในภาคธุรกิจตางๆโดยเร็วดวย”  นายสุชาติ กลาว 
ท่ีมา:  A S T V  ผูจดการออนไลน วันท่ี 6  พฤศจิกายน 2 5 5 1  1 8 : 4 6  น. 
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2.  วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจ 
 2.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
  จุดแข็ง  (Strengths) 
 1. หจก.มีความสัมพันธอันดกัีบลูกคา และผูสงวัตถุดิบ(Supplier) 
 2. ราคาสูง 
 3. เปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับของลูกคา  
 4. เปนผูนําทางดานราคาท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 
 5.  กิจการเปนกิจการเจาของคนเดียวเปนผลใหมีความยืดหยุนในการบริหารงาน
อยางมาก 
 6.  เปนตวัแทนโควตาเหล็กเพียงรายเดียวในจังหวดัระนอง 
   จุดออน (Weaknesses) 
 1. จํานวนพนกังานไมเพียงพอ เชน เวลาลูกคาเขามาขายสินคาหลายๆรายพรอม
กัน ทําใหพนักงานขนถายสินคามีไมเพียงพอ จึงตองดึงพนักงานฝายอ่ืน เขามาชวย และทําให
พนักงานฝายอื่นๆ เกิดความลาชา 
 2. ทําเลที่ตั้งของหจก.หางจากถนนสายหลัก ประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงถือวาไกล
เม่ือเทียบกับคูแขงท่ีหางจากถนนสายหลักเพียง 2 กิโลเมตร 

           3. ระบบการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ยังไมเปนมาตรฐานและไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทําใหมีโอกาสจะเกิดหนี้สูญ 
 
 2.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
    โอกาส (Opportunity) 

1.  นโยบายของภาครัฐ ใหการสนับสนุนการประกอบการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในดานตางๆ เชนการใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจ และการจัดหาแหลงเงินทุน 
  2.  มีการรณรงคภาวะโลกรอนข้ึนทําใหประชาชนเห็นคณุคาของขยะรีไซเคิล
มากข้ึน  
  
     อุปสรรค (Threat) 
  1. สภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหราคาสินคาไมคงท่ี มีการ
ซ้ือขายกันยากขึ้น  
  2. มีผูประกอบการใหมเขามาแขงขันไดงาย เน่ืองจากไมตองใชเงินลงทุนท่ีสูง  
  3. มีขอจํากัดในเรื่องการทําบัตรตางดาว  

ท่ีมา: จากการสัมภาษณผูบริหาร หจก. BC 
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3.  การวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย (Five Forces Model) 
ในการวิเคราะหขอมูลโดยนําเอา Model Five Forces มาใชสามารถวิเคราะห และ

อธิบายถึงผลกระทบไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 11:  การวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย (Five Forces Model) 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณผูบริหาร หจก. BC 

ภัยจากผูเขาสูตลาดรายใหม 
การเขามาของคูแขงรายใหมอยาง
แทจริง ปจจุบันมีการเปดเสรีในการทํา
ธุรกิจคอนขางมาก และงายในการ
ประกอบธุรกิจ อีกท้ังใชเงินทุนปาน
กลางก็สามารถทําธุรกิจ ไมจําเปนตอง
มีความรูสูงก็สามารถทําธุรกิจน้ีไดงาย 
คูแขงขันรายใหมซ่ึงเปน New Entrans 
จึงเกิดข้ึนอยางมากมาย 

อํานาจตอรองของผู
จําหนายวัตถุดิบ 

การจัดหาวตัถุดิบของห
จก. เพ่ือจัดสงตามรายการ
สั่งของคูคาน้ัน ผูบริหาร 
หจก.ไดจัดหาวัตถุดิบ โดย
การรับซื้อจากทุกจังหวัด
ภาคใตรวมท้ัง ประเทศ
พมาดวย 

 

อํานาจตอรองของลูกคา 
เน่ืองจากในปจจุบัน
ผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจ
คาของเกามีจํานวนมาก 
ดังนั้นอํานาจการตอรองกับ
ลูกคาไมสามารถทําได 
เพราะลูกคาสามารถเลือกซื้อ
สินคาจากผูประกอบการ
หลายบริษัทฯ สวนในเรื่อง
ของราคา ทางโรงงานจะเปน
คนกําหนดราคาซื้อ ทําใหเรา
มีอํานาจในการตอรองกับ
ลูกคาไดนอย 

ระดับการแขงขันระหวาง
คูแขงขัน 

สภาพการแขงขันปจจุบันมี
การแขงขันสูงท้ังดานราคา 
การรักษาลูกคาเกาและเพิ่ม
ฐานลูกคาใหมเพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย และสวนแบงทาง
การตลาด  

ภัยจากสินคาหรือบริการท่ี
ใชทดแทน 

สินคาทดแทนของ
อุตสาหกรรมนี้คือ เหล็กจาก
ตางประเทศเชน ประเทศพมา,
ประเทศรัสเซยี 
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3.1  การวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม  (Rivalry among existing firms) 
 สภาพการแขงขันปจจุบันมีการแขงขันสูงท้ังดานราคา การรักษาลูกคาเกาและเพิ่มฐาน 
ลูกคาใหมเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และสวนแบงทางการตลาด 
 
 
3.2  การวิเคราะหภัยคุกคามจากผูเขามาใหม (Threat of news entrants) 
   การเขามาของคูแขงรายใหมอยางแทจริง ปจจุบันมีการเปดเสรีในการทําธุรกิจ 
คอนขางมาก และงายในการประกอบธุรกิจ อีกท้ังใชเงินทุนปากกลางก็สามารถทําธุรกิจ ไม
จําเปนตองมีความรูสูงก็สามารถทําธุรกิจน้ีไดงายคูแขงขันรายใหมซ่ึงเปน New Entrans จึง
เกิดข้ึนอยางมากมาย 
 
 
3.3  การวิเคราะหอํานาจการตอรองของผูซ้ือ (Bargaining power of buyers) 
    เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจคาของเกามีจํานวนมาก ดังนั้น 
อํานาจการตอรองกับลูกคาไมสามารถทําได เพราะลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาจาก
ผูประกอบการหลายบริษัทฯ สวนในเรื่องของราคา ทางโรงงานจะเปนคนกําหนดราคาซื้อ ทําให
เรามีอํานาจในการตอรองกับลูกคาไดนอย 
 
 
3.4  การวิเคราะหอํานาจการตอรองของผูขาย  (Bargaining power of suppliers) 
  การจัดหาวัตถุดิบของหจก. เพ่ือจัดสงตามรายการสั่งของคูคาน้ัน ผูบริหารหจก.
ไดจัดหาวัตถุดิบ โดยการรับซื้อจากทุกจังหวัดภาคใตรวมทั้ง ประเทศพมาดวย 
 
3.5  การวิเคราะหสินคาทดแทน  (Threat of substitute products) 

สินคาทดแทนของอุตสาหกรรมนี้คือ เหล็กจากตางประเทศ เชน ประเทศพมา , 
ประเทศรัสเซีย 
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ตารางท่ี  4   ตารางสรุปการวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน High Medium Low 

1.  การวิเคราะหสภาพการแขงขันใน
อุตสาหกรรม 

   

2.  การวิเคราะหภัยคุกคามจากผูเขามาใหม    
3.  การวิเคราะหอํานาจการตอรองของผูซ้ือ    
4.  การวิเคราะหอํานาจการตอรองของผูขาย    
5.  การวิเคราะหสินคาทดแทน    

 
ท่ีมา :ผลสรุปจากการสัมภาษณและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผูบริหารหจก. BC 
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4.  สรางทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหาในเชิงกลยุทธ 

 
จากการประมวลผลขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิดังกลาวขางตนแลว จึงนําผล

มาประเมินหาแนวทางเลือกท่ีจะนํามากําหนดกลยุทธท้ังในระดับ Corporate, Business และ 
Functional ของบริษัทไดขอสรุปดังตารางและรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธที่

เลือก 
ระดับ 
Corporate 

1. Growth Strategy เปนผูกําหนด
ราคาวัตถุดิบ
เอง 

ใชเงินลงทุน
เปนมาก 

Growth 
Strategy 

  เปนท่ีรูจัก
มากข้ึน 

ใชบุคลากร
เปนจํานวน
มาก 

 

  เปนผูนํา
ตลาดเหล็กใน
ภาคใต 

  

  เพ่ิมฐานลูกคา   
 2. Stability Strategy เก็บไวไดนาน

และเช็คสต็อค
ไดงาย 

ใชเงินทุนมาก  

   ตองใชเวลา
ในการสราง
ฐานลูกคา
ประจํา 

 

 3. Retrench Strategy ยอดขาย
เพ่ิมข้ึน 

เสียเวลาใน
กรณีท่ีประมูล
ไมได 

 

ระดับ Business 
 
 

1. Cost Leadership 
Strategy 

หจก.สามารถ
ปองกันตัว
จากคูแขงขัน 

มีคาใชจายใน
การอบรม
พนักงาน 

Cost 
Leadership 
Strategy 
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ทําใหคูแขง
ขันไมสามารถ
ใชกลยุทธตัด
ราคาได  

  ขจัดปญหา
ขาดแคลน
แรงงาน 

  

  ลดตนทุน
แรงงาน 

  

ระดับ 
Functional 

1. Operation Strategy มีพ้ืนท่ี
เพียงพอใน
การจัดเก็บ
สินคา 

ใช เ งินลงทุน
มาก 
 

Financial 
Strategy 

  สามารถใช
เครื่องจักรได
เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ตอง ใช เ วลา
ในการรับรูใน
ก า ร ใ ช
ส ถ า น ที่
ประกอบการ
ใ ห ม ข อ ง
ลูกคา 

 

  ส า ม า ร ถ
จัดการระบบ 
Logistic 
ภายในใหเปน
ร ะ บ บ ก ว า
สถานที่เดิม 

  

 2. Financial Strategy ล ด ป ญ ห า
เรื่องหน้ีสูญ 
 

ใชตนทุนการ
จางบุคลากร
สูง 
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  มี ข อ มู ล ท่ี
แนนอน และ
ชัดเจน สงผล
ใ ห ผู บ ริ ห า ร
สามารถวาง
แ ผ น ก า ร
ทํ า ง า น ใ ห
เหมาะกับทุก
สถานการณ 

พนักงานยึด
ติ ด กั บ ก า ร
ทํ า ง า น
แบบเดิม ทํา
ใ ห ต อ ง ใ ช
เวลานานใน
ก า ร ป รั บ
ร ะ บ บ ก า ร
ทํางานใหม 

 

ตารางที่ 5  :  สรุปกลยุทธและการเลือกกลยุทธ 
 

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level) 
กลยุทธองคกร เปนกลยุทธท่ีตองพิจารณาถึงภาพรวมขององคกร ซ่ึงเม่ือมอง

จากภาพรวมขององคกรแลว เลือกกลยุทธไดดังน้ี 
ทางเลือกกลยุทธท่ี 1 : กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) โดยเลือกแบบ  (Vertical    
Growth) เปนการขยายตัวเขาสูธุรกิจใหมท่ีจะตองมีความสัมพันธกับธุรกิจเดิมในแงของการเปน
ผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) หรือลูกคา (Customers) ของธุรกิจเดิม เชน 
 1.  สรางโรงงานหลอมเหล็ก เนื่องจากในภาคใตยังไมมีโรงงานหลอมเหล็กแมแตแหง
เดียว และสามารถนําวัตถุดิบท่ีเรามีอยูนํามาแปรรูป เพราะเรามีฐานลูกคาท่ีสงวัตถุดิบใหเราอยู
แลว และยังสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหมไดอีกดวย 

2. เปดรานขายเหล็กใหม  
3. รับประมูลสินคา เชน เหล็กกอสราง, เครื่องจักร,เศษโลหะอื่นๆ จากบริษัทเอกชน 

หรือ รัฐบาล 
ขอดี • เปนผูกําหนดราคาวัตถุดิบเอง 

  •  เปนท่ีรูจักมากข้ึน 
  •  เปนผูนําตลาดเหล็กในภาคใต 
  •  เพ่ิมฐานลูกคา 
 
 ขอเสีย •  ใชเงินลงทุนเปนมาก 

•  ใชบุคลากรเปนจํานวนมาก 
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ทางเลือกกลยุทธท่ี 2 : กลยุทธคงที่ (Stability Strategy) 
 ขอดี 
  •  เก็บไวไดนานและเช็คสต็อคไดงาย  
 

ขอเสีย 
 •  ใชเงินทุนมาก 
 •  ตองใชเวลาในการสรางฐานลูกคาประจํา 

 
ทางเลือกกลยุทธท่ี 3 : กลยุทธหดตัว (Retrench Strategy) 
 ขอดี 

•  ยอดขายเพิ่มข้ึน 
ขอเสีย 

•  เสียเวลาในกรณีท่ีประมูลไมได 
จากการการเปรียบเทียบกลยุทธท้ัง 3  กลยุทธในระดับบริษัท ผูศึกษาตัดสินใจ

เลือกใชกลยุทธท่ี 1 คือ มุงการเติบโตไปขางหนา เน่ืองจากหางหุนสวนจํากัด BC เปนท่ีรูจัก
อยางกวางขวางและอยูในธุรกิจคาของเกามานาน เม่ือมีการปรับใชกลยุทธดังกลาว จะเปนการ
เพ่ิมยอดขายและกําไรใหกับหางหุนสวนจํากัด BC มากย่ิงข้ึน เหตุผลท่ีไมเลือกใชกลยุทธคงที่
และกลยุทธหดตัว เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายที่ตองการเดินหนาตอไปและตอสูกับอุปสรรคเพื่อ
กาวไปสูจุดยุทธศาสตรคือ  มีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับหน่ึงของธุรกิจคาของเกาใน
จังหวัดระนอง 
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level) 

กลยุทธระดับธุรกิจ มุงเนนใหองคกรสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
ภายใตขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
ทางเลือกกลยุทธท่ี 1: กลยุทธการเปนผูนําตนทุน (Cost Leadership Strategy)   
  โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต โดยเนนการใชเครื่องจักรและนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยแทนแรงงานคน เพื่อเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือใหได
ตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขง เปนกลยุทธการแขงขันของ หจก.ท่ีมีตลาดเปาหมายกวาง โดยการสราง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในขณะท่ีควบคุมตนทุนต่ําสุด ทําใหหจก.มีกําไรสูงข้ึน และ
สามารถอยูรอดไดในสถานการณการแขงขันท่ีรุนแรงได หจก.จึงตองพยายามลดและควบคุม
ตนทุนในการดําเนินงาน 
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 ขอดี 

• หจก.สามารถปองกันตัวจากคูแขงขัน ทําใหคูแขงขันไมสามารถใชกล
ยุทธตัดราคาได  

• ขจัดปญหาขาดแคลนแรงงาน 
• ลดตนทุนแรงงาน 

ขอเสีย 
•  มีคาใชจายในการอบรมพนักงาน 

 
กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional  Level) 
  จากสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงในธุรกิจคาของเกา ทําใหหางหุนสวนจํากัด BC  
ตองกําหนดกลยุทธในระดับปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร
และระดับธุรกิจ เพ่ือใหบริษัทดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยมี
รายละเอียดของกลยุทธดังนี้ 
ทางเลือกกลยุทธท่ี 1:  กลยุทธดานการดําเนินงาน (Operation Strategy) 
 จัดหาสถานท่ีประกอบการใหม  เนื่องจากสถานประกอบการเดิมคับแคบ เสียง
เครื่องจักรดังรบกวนเพราะอยูในบริเวณท่ีอยูอาศัยและแหลงชุมชน  และทําใหไมสามารถขยาย
พ้ืนท่ีโรงงานในการจัดเก็บสินคาเพ่ือรองรับการขยายการตลาดได  

ขอดี 
• มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการจัดเก็บสินคา 
• สามารถใชเคร่ืองจักรไดเต็มประสิทธิภาพเพราะอยูหางจากแหลงชุมชน

จึงทําใหไมมีปญหาในเร่ืองเสียงของเครื่องจักร 
• สามารถจัดการระบบ Logistic ภายในใหเปนระบบกวาสถานท่ีเดิม 

  ขอเสีย 
• ใชเงินลงทุนมาก 
• ตองใชเวลาในการรับรูในการใชสถานท่ีประกอบการใหมของลูกคา 
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ทางเลือกกลยุทธท่ี 2:  กลยุทธดานการเงิน (Financial Strategy) 
จัดวางระบบสําคัญตางๆ ไดแก ระบบการบริหารเงิน ระบบการควบคุมลูกหนี้และ

เจาหนี้  ระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ  ระบบสินทรัพยถาวร   ระบบการจัดซื้อ   และระบบ
การขาย เปนตน โดยการจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน และจัดวางระบบการ
ประเมิน และการควบคุมภายใน  

ขอดี 
• ลดปญหาเรื่องหน้ีสูญ 
• มีขอมูลท่ีแนนอน และชัดเจน สงผลใหผูบริหารสามารถวางแผนการ

ทํางานใหเหมาะกับทุกสถานการณและนํามาชวยในการควบคุมงบประมาณขององคกร 
ขอเสีย 

• ใชตนทุนการจางบุคลากรสูง 
• พนักงานยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ทําใหตองใชเวลานานในการ

ปรับระบบการทํางานใหม 
จากการเปรียบเทียบกลยุทธ ท้ัง 2 กลยุทธในระดับหนาท่ี ผูศึกษาตัดสินใจเลือกใช กล

ยุทธท่ี 2 คือ กลยุทธดานการเงิน เน่ืองจากหางหุนสวนจํากัด BC ไมเคยจัดทําระบบการเงินท่ี
ชัดเจนทําใหเกิดการทํางานที่ไมไดประสทิธิภาพ  
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การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

ผูทําการศึกษาไดใหผูบริหารขององคกรทําการใหคะแนนความเหมาะสมแก กลยุทธท้ัง 
3 เพ่ือเลือกกลยุทธในการแกปญหา ซ่ึงจัดทําเปนตารางได ดังนี ้
  ระดับคะแนน  5 แทน เหมาะสมมากที่สุด 
     4 แทน เหมาะสมมาก 
     3 แทน เหมาะสมปานกลาง 
     2 แทน เหมาะสมนอย 
     1 แทน เหมาะสมนอยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 6 การใหคะแนนความเหมาะสมแกกลยุทธ 
 

 
       ปจจัย 

 
การสรางโรงงาน
หลอมเหล็ก 

 
การเปนผูนํา
ดานตนทุน 

 
กลยุทธดาน  +

การเงิน 

1.  จํานวนเงนิลงทุน 2 3 4 
2.  ผลตอบแทนในการลงทุน 4 4 4 
3.  ความเปนไปไดของโครงการ 2 4 5 

รวม 8 11 13 
 
 

จากตารางขางตน ผูบริหารตัดสินใจเลือกกลยุทธท่ี 3 กลยุทธดานการเงิน เพราะมี
คะแนนความเหมาะสมอยูท่ี 13 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนสูงสุดจากการใหคะแนน 4 ปจจัย ซ่ึงกล
ยุทธน้ีเปนการแกไขปญหา เนื่องจากหางหุนสวนจํากัด BC ไมเคยจัดทําระบบการเงินท่ีชัดเจน
ทําใหเกิดการทํางานที่ไมไดประสิทธิภาพ และเกิดปญหาในเรื่องสภาพคลองทางการเงิน ดังนั้น
กลยุทธน้ีเปนการจัดระบบการเงินใหมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ทําใหองคกรมีพ้ืนฐานการบริหารท่ี
ด ีอันจะสงผลตอการเติบโตในอนาคต 

 

 

 

กลยุทธ 
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บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงปญหาของหางหุนสวนจํากัด BC ในหัวขอการศึกษา
วา  “การสรางความไดเปรยีบในการแขงขันของธุรกิจคาของเกา กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด 
BC”   

จากการศึกษาพบวา ปญหาพนักงานไมเพียงพอและไมมีการแบงหนาท่ีตาม
สายงานอยางชัดเจน ทําใหงานลาชา สงผลใหกําไรลดลง เน่ืองจากราคาสินคาในธุรกิจคาของ
เกามีการผันผวนตลอด และสาเหตุท่ีหจก. BC มีสวนแบงทางการตลาดนอยกวาคูแขง เพราะ
ฐานลูกคายังนอยอยู เนื่องจาก หจก.ไดเปล่ียนมาใชกลยุทธในการเขาถึงลูกคาตางจังหวัดไดไม
นาน ทําใหลูกคาบางสวนไมมีความเชื่อมั่นตอองคกร ดังนั้นผูศึกษาจึงไดกําหนดแนวทางแกไข
ปญหาดังตอไปน้ี 
กลยุทธระดับบริษัท  ท่ีนํามาใชไดแก กลยุทธการเติบโตแบบแบบ  (Vertical    Growth) เปน
การขยายตัวเขาสูธุรกิจใหมท่ีจะตองมีความสัมพันธกับธุรกิจเดิมในแงของการเปนผูจัดหา
วัตถุดิบ (Suppliers) หรือลูกคา (Customers) ของธุรกิจเดิม เชน 
 1.  สรางโรงงานหลอมเหล็ก เนื่องจากในภาคใตยังไมมีโรงงานหลอมเหล็กแมแตแหง
เดียว และสามารถนําวัตถดุิบท่ีเรามีอยูนํามาแปรรูป เพราะเรามีฐานลูกคาท่ีสงวัตถดุิบใหเราอยู
แลว และยังสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหมไดอีกดวย 

  
2. เปดรานขายเหล็กใหม  

 
3. รับประมูลสินคา เชน เหล็กกอสราง, เครื่องจักร,เศษโลหะอ่ืนๆ จากบริษัทเอกชน 

หรือ รัฐบาล 
 
กลยุทธระดับธุรกิจ  ท่ีนํามาใชไดแก กลยุทธการเปนผูนําตนทุน (Cost Leadership Strategy)   
โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต โดยเนนการใชเครื่องจักรและนําระบบคอมพิวเตอรเขามา
ชวยแทนแรงงานคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือใหไดตนทุนท่ีต่ํากวา
คูแขง เปนกลยุทธการแขงขันของ หจก.ท่ีมีตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางประสิทธิภาพใน
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การดําเนินงาน ในขณะท่ีควบคุมตนทุนต่ําสุด ทําใหหจก.มีกําไรสูงข้ึน และสามารถอยูรอดไดใน
สถานการณการแขงขันท่ีรุนแรงได หจก.จึงตองพยายามลดและควบคุมตนทุนในการดําเนินงาน 
กลยุทธระดับหนาท่ี ท่ีนํามาใชไดแก กลยุทธดานการเงิน (Financial Strategy) เน่ืองจากหาง
หุนสวนจํากัด BC ไมเคยจัดทําระบบการเงินท่ีชัดเจนทําใหเกิดการทํางานที่ไมไดประสิทธิภาพ 
และเกิดปญหาในเรื่องสภาพคลองทางการเงิน ดังนั้นกลยุทธน้ีเปนการจัดระบบการเงินใหมี
ประสิทธิภาพ ชัดเจน ทําใหองคกรมีพ้ืนฐานการบริหารท่ีดี อันจะสงผลตอการเติบโตในอนาคต 
 

ขอจํากัดของการศึกษา 

1.  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาบางอยางเปนความลับของบริษัท ไมสามารถนําออกมาแสดง
ได ทําใหขอมูลท่ีไดอาจจะไมครอบคลุมมากนัก 

2.  ขอมูลเชิงลึกของคูแขงบางสวนเปนความลับซ่ึงไมสามารถเขาไปศึกษาได ทําใหการ
กําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขันมีความยากลําบากและอาจมีผลตอการกําหนดกลยุทธในการ
แขงขันได 

3.  ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด จึงทําใหการเก็บรวบรวมทฤษฏีท่ีเก่ียวของท่ีจะนํามา
ศึกษาเปนแนวทางในการแกไขปญหานั้นไมเพียงพอ แนวทางท่ีเลือกอาจจะไมใชแนวทางที่ดี
ท่ีสุดในการแกไขปญหา  แตเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดจากทางเลือกท้ังหมดที่มีอยู 

ขอเสนอแนะการศึกษา 

ขอเสนอแนะสําหรับองคกร 

 1.  การที่ผูบริหารจะนําแนวทางเลือกใดไปปรับใชกับองคกร ตองทําการศึกษากอนวา
แนวทางเลือกนั้นเหมาะกับสถานการณในตอนนั้นหรือไม เชน ตองศกึษาถึงโครงสรางของ
องคกร บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกร เพราะถาไมเหมาะสมแลว การปฏบัิติอาจไดผล
นอยกวาท่ีคาดไวหรือนําไปสูผลลบได 

 2.  ควรสรางแรงจูงใจในการทํางานใหพนักงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกพนักงาน 
เชน การเลื่อนตําแหนง การใหรางวัลจากการทํางาน ฯลฯ 

 3.  การตดัสินใจลงทุนธุรกิจในใดๆ เพ่ิมก็ตาม ผูบริหารควรทํากรประเมินความเปนไป
ไดในการลงทุนถึงผลตอบแทนที่จะไดรับเสียกอน เม่ือตัดสินใจลงทุนแลวควรมีการวางแผนกล
ยุทธการดําเนนิงานและแผนการสํารอง เพ่ือไมใหเกิดปญหาการบริหารงานในชวงเริ่มแรก     
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 4.  แผนกลยุทธระดับบริษัท ธุรกิจ และหนาท่ี ท่ีแตละบริษัทคาดไว ควรนําไปปฏิบัติ
ท้ังนั้นท้ังนั้นบริษัทจําเปนตองมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีดีกอน รวมท้ังตองมีการตรวจสอบและ
ควบคุมใหปฏบัิติตามอยางเครงครัด 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ศึกษาคนควาขอมูลการตลาดของคูแขงใหมากขึ้น 
2. ศึกษาการสรางโรงงานหลอมเหล็กในจังหวัดอื่นๆ ของภาคใต เพื่อสาํรวจความ

เปนไปไดในการดําเนินงาน 
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ทํางานท่ี หจก.BC ตั้งแตป พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

บทความและบทวิเคราะหตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ  

ราคาเหล็กพลิกดิ่งลง ลาสุดแหลงขาวจากวงการเหล็กจากกลุมพอคาผูผลิตและกลุม
ผูรับเหมากอสราง เปดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" วา ผลจากที่ราคาเหล็กในตลาดโลกทะยานสูงข้ึน
ในชวงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ทําใหวงการคาขายเหล็กท้ังย่ีปว ซาปว และกลุม
ผูรับเหมากอสราง รวมไปถึงผูผลิตเหล็กท่ีมีการเก็บสตอกเหล็กไว เพราะไมมั่นใจวาราคาจะ
สูงข้ึนอยางตอเนื่องอยางแนนอน แตปรากฏวาเม่ือเขาไตรมาส 4 ราคาเหล็กชนิดตางๆ 
โดยเฉพาะเหล็กเสน เหล็กแผนรีดรอน เหล็กแผนรีดเย็น ราคาในตลาดโลกในชวงเดือนตุลาคมนี้ 
กลับตกลงมาอยางรวดเร็ว ยกตัวอยางราคาเหล็กเสนจากไตรมาส 3 ราคา 1,095 ดอลลาร/ตัน 
ลงมาอยูท่ี 635 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน ในปจจุบัน จากราคาที่ข้ึน-ลงอยางฮวบฮาบดังกลาว ได
สะทอนถึงผลกระทบในอุตสาหกรรมเหล็กท้ังระบบแลว โดยเฉพาะกลุมผูคาเหล็กและผูบริโภค
เหล็กในกลุมผูรับเหมากอสรางท่ีสตอกเหล็กในกลุมผูรับเหมากอสรางที่สตอกเหล็กชนิดตางๆไว
ไดรับผลกระทบทันที แหลงขาวกลาววาปญหาราคาเหล็กลดลงอยางรวดเร็วมาจาก 2 ปจจัยคือ
1.ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ทําใหความตองการใชเหล็กในตลาดลดลง ในขณะท่ีกําลังผลิต
เหล็กในตลาดโลกยังอยูในระดับท่ีลนตลาดอยู2.เกิดจากที่กระทรวงพาณิชยท่ีประกาศราคา
ควบคุมไมทันกับสถานการณโลก ขณะท่ีนางกรองทิพย โสมาลา เจาของสถานีรีไซเคิลวงษ
พาณิชย สาขาวงแหวนบางปะอิน จังหวังพระนครศรีอยุธยา กลาววา เปนรานรับซ้ือของเกา 
รายยอยเห็นราคาเศษเหล็กท่ีผันผวนมากก็ตกใจ เพราะราคาแตละวันไมคงท่ี ยกตัวอยางท่ี
เหล็กราคา 9 บาท/กิโลกรัม วันพรุงนี้ราคาตกลงไปที่ 8 หรือ 7 บาท/กิโลกรัม ลาสุดราคาลงมา
เหลือแค 4-5 บาท/กิโลกรัม ราคาทรุดลงแบบนี้ทําใหขาดทุนแลวหลายลานบาท ตอนนี้ใครมีกอง
เหล็กกองใหญถือวาจนไดในพริบตา 

 

ท่ีมา: ขาวจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 26-29 ตุลาคม 2551 
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000131898 

 



 
 

ASTV ผูจดการออนไลน 
 

บุรีรัมย -วิกฤตเศรษฐกิจสงผลกระทบรานรับซ้ือของเกาท้ังเล็กและใหญ จ.บุรีรัมย
เดือดรอนหนักขาดเงินหมุนเวียนในกิจการ เหตุโรงงานหลอมเหล็กชะลอไมรับซ้ือเหล็ก
ตกคางในจังหวัดรวมกวา 2,000 ตัน กวา 20 ลาน ประกอบกับเหล็กท่ีรับซ้ือไว ก.ก.ละ 17 
บาท ราคาตกฮวบเหลือ 4.8 บาท/ก.ก.เทาน้ัน เชนเดียวกับ
ร า ค า ก ล อ ง ก ร ะ ด า ษ 
        
      วันนี้ (6 พ.ย.) ผูสื่อขาวรายงานจากจังหวัดบุรีรัมยวา 
ผูประกอบการรานรับซื้อของเกาท้ังรายเล็กและรายใหญ ท่ี จ.
บุรีรัมยกวา 10 แหง ไดรับความเดือดรอนหนัก หลังรับซ้ือเศษเหล็กจากลูกคามาราคาสูงถึง
กิโลกรัมละ 17 บาท แตราคาขายสงใหโรงงานหลอมขณะนี้ตกต่ําเหลือเพียงกิโลกรัมละ 4.8 
บาทเทานั้น เนื่องมาจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศอยูขณะนี้ 
        สวนกลองกระดาษที่ซ้ือไวในราคากิโลกรัมละ 7 บาท ราคาขายออกลดเหลือเพียงกิโลกรัม 
2 บาท ทําใหตองประสบปญหาขาดทุน ไมสามารถที่จะนําไปขายสงโรงงานได 
         ลาสุดโรงงานหลอมเหล็กหลายแหงในประเทศ ไดประกาศชะลอการรับซ้ือเศษเหล็กโดย
ไมมีกําหนด อางวาตางประเทศชะลอการสั่งเหล็กนําเขาจากโรงงานหลอมเหล็กในประเทศไทย 
ทําใหเศษเหล็กท่ีผูประกอบการรานรับซ้ือของเกาในจังหวัดบุรีรัมยรับซ้ือไวรวมกวา 2,000 ตัน 
มูลคากวา 20 ลานบาท แล ะกลองกระดาษตกคาง 1,000 ตัน ไมสามารถสงขายได ทําใหตอง
ประสบปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอยางหนักอยูในขณะนี้ 
        นายสุชาติ วงปล้ืมปติ ผูประกอบการรับซื้อของเกา “เตี่ยทํา
ไร” ในเขต อ.เมืองบุรีรัมย เปดเผยวา ตนตองแบกรับภาระไมมี
เงินทุนหมุนเวียนท่ีจะรับซื้อของเกา รวมท้ังคาจางแรงงาน ทําให
เหล็ก และกลองกระดาษที่รับซื้อไวตองตกคางรวมกวา 200 ตัน ไม
สามารถสงจําหนายได จึงตองนําสินคาท่ีขายออกได เชน เศษแกว พลาสติก ทองแดง และ
อลูมิเนียม ไปขายนําเงินมาหมุนเวียนในการรับซื้อของเกาและจายคาจางแรงงาน ถึงแมจะมี
ราคาตกต่ําก็ตาม 
 
         “จึงวิงวอนใหรัฐบาลเรงเขามาแกไขปญหาเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศใหมี
สภาพคลองในภาคธุรกิจตางๆโดยเร็วดวย” นายสุชาติ กลาว 

ท่ีมา: ASTV ผูจดการออนไลน วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 18:46 น. 



ภาคผนวก ข 
 
บทสัมภาษณลูกคาเชิงลึกมีดังตอไปนี้ 
คุณก จาก กระบี่  
ระยะเวลาที่สง 14 ป ตั้งแตป 2538 
คุณคิดวาแนวโนมในอนาคตของธุรกิจคาของเกาจะเปนยังไง -   ก็คิดวานาจะดีข้ึนนะ ถา
การเมืองลงตัว และเศรษฐกิจโลกไมผันผวนมากไปกวาน้ี 
คุณมองการแขงขันของธุรกิจคาของเกาเปนยังไงในปจจุบัน  -  มีการแขงขันกันเยอะ ไม
เหมือนสมัยกอน มีรานของเกานอย เพราะไมคอยมีใครทํา เปนอาชีพท่ีตองคลุกคลีกับเศษขยะ 
คงไมมีใครอยากทําหรอก กล่ินก็เหม็น แตกําไรดีนะ 
ทําไมถึงเลือกที่มาสงที่น้ี -  เพราะผมทําประจํา ท่ีอ่ืนไปสงนอย อืม แตเคยไปสงท่ี NT เท่ียว
หน่ึง เคามาขอใหชวย  เท่ียวเดียวพอ ไมเอาเลย แกขอ มาเรียกถึงหนาราน BC เลยขายได
ประมาณสองหมื่นกวาบาท เกรงใจเคา ราคาต่ํากวาบาทหนึ่ง 
สงสินคาที่หจก.BC บอยแคไหน -  เดือนหน่ึง 4 วันมาครั้ง เม่ือกอน เท่ียวหนึ่งไดประมาณ 
เจ็ดหม่ืนกวาบาท แตเดี๋ยวนี้อยาพูดถึงเลย ไดประมาณ หม่ืนกวาบาทเอง 
ขอเสียของที่หจก. BC มีอะไรบางคะ – ไมมีเลย ผมไมคอยมีปญหาอะไร ชอบหมดเลย คนอื่น
มีแตพูดใหฟงชวนใหไปขายที่อ่ืนบาง แตผมไมพูดอะไรผมอยูน้ีประจํา ถาไมขายก็ไมทําเลย  
ปจจัยอะไรที่เลือกมาสงสินคาท่ีน้ี -  ราคา แตถึงราคาถูกกวา 50 สต. ผมก็มาสงท่ีน้ี เพราะ
เฮียเคยชวยผม ปละหลายแสน ไปดูบัญชีได 
อุปสรรคในการทําธุรกิจคาของเกา คืออะไร - เรื่องของเงินทุน ตองใชเปนจํานวนมากในการ
ซ้ือของ ถาเรามีเงินสดไมพอลูกคาท่ีไหนอยากเอาของมาขาย บางทีเงินไมพอผมก็โทรใหเฮีย
โอนมาให 

 
คุณ ข  อําเภอบางริ้น  จังหวัดระนอง 
เริ่มทําตั้งแตป 43  
เม่ือกอนเคยสงท่ีอ่ืน เชน บานตาดํา  
วิธีการทํางานของคูแขง เปนอยางไง  การตีราคาไมรู แตชวงแรกเขาจะไมคอยคัดของ แต
เดี๋ยวนี้คัดทุกเจาแลว แตเวลาผมไปสงผมแยกมาเรียบรอย 
คุณคิดวาแนวโนมในอนาคตของธุรกิจคาของเกาจะเปนอยางไร - ท่ีคุยกับพรรคพวกไว
คิดวา หลังตรุษจีนราคานาจะดีข้ึนนะ มาสง เกือบทุกวัน ตอนที่เศรษฐกิจดีมาสง 3-4 เท่ียว 
เท่ียว หน่ึง เปนหม่ืน ตอนนี้เท่ียวไมถึงหม่ืนเลย 



คุณมองการแขงขันของธุรกิจคาของเกาเปนยังไงในปจจุบัน - ตอนนี้ราคาไมดีก็ปดตัวไป
เยอะรานเล็กๆนะ ราคาไมคงที่ เดี๋ยวข้ึนเดี๋ยวลงพวก ผมก็ขาดทุนนะ ขาดเปนหม่ืนเลย  ตอนนี้
ผมซื้อทองแดงกิโลละ 50 บาทแลวใครขายก็ขาย ไมขายก็ไมเปนไร   
ปจจัยอะไรที่เลือกมาสงสินคาท่ีน้ี  -  ราคาดีนะ ผมยอมรับราคาดี กวาบางตัวอยางเชน เหล็ก 
ท่ีอ่ืนซื้อ 3-4 บาท แตท่ีน้ีรับซื้อ 5 บาท 
ขอเสียของที่หจก. BC มีอะไรบางคะ - ก็มีคนพูดกันเยอะวาเรื่อง เฮีย เมื่อกอนนะ เวลาเคามี
ของเยอะๆๆ อยากใหเฮียโอนเงิน ใหหนอย เม่ือกอนแกก็มาสงเฮีย แตมีปญหากันเรื่องเงิน เงิน
ไมคลอง เคาก็ไปขายที่อ่ืนเพราะเคาก็ตองจายเงินคาของใหลูกคาอีกที อีกเรื่องหนึ่ง เสมียนเขม
ไปหนอย  เคาพูดกันมานะ แตผมก็บอกวาก็เปนเรื่องธรรมดาเพราะเคาก็ตองทําใหนายหัวใชม้ัย 
ไมวาใครก็อยากไดราคาดี ถาทําใหเรียบรอยเคาก็ไมหัก  เหมือนผมอะ ทองเหลืองทองแดงอยา
ใหติดเหล็ก ถามีเหล็กก็ตองหัก ตองทําใหเรียบรอย แตมีคนวาเรื่องตาชั่งไมตรง แตของผมไม
คอยมีปญหานะ 
ทําไมลูกคาบางคนถึงเลือกท่ีจะไมสงสินคาท่ี NN ท้ังๆที่ราคาก็ดีกวาบางตัว - ก็อาจเปน
เพราะเรื่องทําเล เขาอาจจะสะดวกกวา แตจริงๆแลวก็ไมตางกันมาก  
อุปสรรคในการทําธุรกิจคาของเกา คืออะไร - ในเรื่องของเงินก็มีบางนะ และเรื่องราคาผัน
ผวนบอย เพราะในธุรกิจน้ีเรื่องราคาเปนปจจัยสําคัญนะ เพราะราคาข้ึนลงเปนรายวันเลย เรา
ควบคุมไมไดมันข้ึนอยูกับเศรษฐกิจ ถาเศรษฐกิจดีราคาก็ข้ึนเปนวาเลนเหมือนกัน 

 
 
คุณ ค   มาจากจังหวัดประจวบฯ 
ซ้ือของเกามา นานถึง 10 ป   
คุณคิดวาแนวโนมในอนาคตของธุรกิจคาของเกาจะเปนอยางไร  - แนวโนมในอนาคต
เหรอ ก็คิดวานาจะดีข้ึนนะ ถาไมดีก็คงทํางานกันยากข้ึนกวานี้ และถาเศรษฐกิจดี การกอสรางก็
นาจะเพ่ิมข้ึนทําใหมีการสั่งเหล็กเพ่ิม ราคาเหล็กก็จะดีข้ึน 
คุณมองการแขงขันของธุรกิจคาของเกาเปนอยางไรในปจจุบัน – ตอนนี้เหรอ แยเลย ราคา
ไมดี ลงทุกวันเลย ขาดทุนไปเหมือนกัน ขนาดรานคูแขงยังเงียบๆเลย  
ราคาก็เปนปจจัยหนึ่งที่มาสงสินคาที่น้ีรึเปลา – ใชสิ ถาราคาที่ไหนดีก็อยากไปสงท่ีน้ัน แต
มันก็แลวแตบางตัวนะ สวนใหญก็มาสงท่ีน้ี  
ขอเสียของท่ีหจก. BC มีอะไรบาง – สวนใหญเปนเรื่องกะจุกกะจิก มันก็เปนเรื่องธรรมดา 
ขอเสียเยอะๆไมคอยมีหรอก อยางเวลาชั่งของอาจจะหักถุงเยอะเกินไป หักของเสียมากไป ก็
แลวแตบางเท่ียวอะ ออ ถารานอยูถนนหลักก็จะดีนะ แตก็ไมไดเปนอุปสรรคอะไรที่จะมาสง    



ปจจัยอะไรที่เลือกมาสงสินคาท่ีหจก. คาขายกันมานาน ความเคยชิน และเรื่องราคา ถาราคา
ท่ีไหนดีก็อยากไปสงท่ีน้ัน แตมันก็แลวแตบางตัวนะ สวนใหญก็มาสงท่ีน้ี  
อุปสรรคในการทําธุรกิจคาของเกา คืออะไร - อุปสรรคของผมก็คือ การเงินไมคลองตัว ย่ิง
ตอนน้ีขาดทุนเพราะราคาสินคาลงฮวบ จะกูธนาคารก็ไมมีหลักทรัพย ความรูอะไรก็ไมมี ถามี
เงินจะซื้อสินคาเก็บไวขายตอนราคาขึ้นก็ได อีกเรื่องเปนเรื่องของแรงงานไมพอ แรงงานไทย
สวนใหญเลือกงานไมคอยทํากันหรอก แรงงานพมาก็มีปญหาเรื่องบัตรตม.และเรื่องกฎหมาย
ดวย 
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