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บทคดัย่อ 
 

ถงัเก็บปิโตรเคมเีพื่อเช่ามคีวามสําคญัเป็นอย่างมากถอืเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อทําหน้าที่ส่งผ่านปจัจยัการผลติและการส่งออกผลติภณัฑ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละ

อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์  อกีทัง้ท่าเรอืขนถ่ายต้องอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตรท์ี่อยู่ไม่ไกลที่ตัง้ของ

อุตสาหกรรม มคีวามสะดวกในการเข้าถงึทัง้ทางรถยนต์และทางเรอื เพื่อความได้เปรยีบด้าน

ต้นทุนการขนส่ง แต่การลงทุนในการก่อสร้างท่าเรอืและถงัเก็บนัน้มมีูลค่าสูงมาก ทัง้ยงัมี

ข้อจํากดัด้านพื้นที่และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชุมชนจงึจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องได้รบัการ

สนบัสนุนจากทางภาครฐั 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมดงักล่าวได้ประสบปญัหาข้อจํากัดในการรองรบั

ปรมิาณการเทยีบท่าของเรอืทีเ่กนิความสามารถหน้าท่ารวมทัง้พืน้ทีก่่อสรา้งถงัเกบ็ จงึทําใหเ้กดิ

ความขาดแคลนท่าเรอืและถงัเกบ็ 
บรษิัท ไอ อาร์ พี ซี จํากัด(มหาชน) ซึ่งมท่ีาเรอืและถังเก็บที่ยงัใช้งานไม่เต็มกําลงั

ประสิทธิภาพและมทีี่ดินที่มีศักยภาพที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้าได้ จึงได้

มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ จงึได้เข้าสู่ธุรกิจน้ีเพื่อเสนอตวัเป็นทางเลอืกให้แก่

ลกูคา้  

จากประสบการณ์การดูแลถงัเก็บในการให้บรกิารลูกค้าภายในบรษิทัมานานแต่ยงัคง

ขาดการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ที่ดีในการดําเนินธุรกิจน้ี จงึทําให้ลูกค้าใหม่ไม่เพิ่มขึ้น 

ดงันัน้วตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้น้ีจงึศกึษา เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัเชงิกลยุทธ ์
(Strategic Competitiveness) ทีส่ามารถสรา้งมลูค่าทางธุรกจิใหถ้งัเกบ็ปิโตรเคมเีพื่อเช่าสงูสุด 

จากผลการศกึษาพบว่าสาเหตุทีท่าํใหไ้มส่ามารถหาลกูคา้ใหมเ่พิม่ขึน้กค็อื  
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-  การขาดประสบการณ์และความรูใ้นการออกแบบท่าเรอืและถงัเกบ็ ทําใหเ้กดิความไม่

มัน่ใจจงึประมาณการงบลงทุนสงูเกนิไปมาก  

-  การกําหนดผลตอบแทนการลงทุนและการกําหนดกลยุทธก์ารตัง้ราคาทีไ่ม่จูงใจและ

ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพของธุรกจิ  

-  การขาดมมุมองทางธุรกจิ 

-  ขาดการประสานงานการทาํงานเป็นทมี 

-  ขาดขอ้มลูทางการตลาด ทัง้ขนาดของตลาดและลกัษณะความตอ้งการของตลาด 

กลยทุธท์ี ่บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั(มหาชน) ใช ้เป็นกลยุทธท์ีเ่น้นการเตบิโตในรปูแบบ

ของการเจาะตลาด การร่วมทุนกบัคู่คา้เก่าเพื่อความมัน่คงทางวตัถุดบิของคู่คา้และความมัน่คง

ทางรายไดร้ะยะยาวของบรษิทั รวมทัง้การเป็นพนัธมติรกบัผูร้บัเหมาในการก่อสรา้งถงัเกบ็ดว้ย 

โดยอาศยักลยทุธค์วามแตกต่างทีโ่ดดเด่นทัง้ในเรือ่งความสามารถรองรบัเรอืและก่อสรา้งถงัเกบ็

และบรกิารเสรมิอื่นที่เป็นประโยชน์และมคีุณค่าต่อลูกค้าควบคู่ไปกบัการสรา้งความแขง็แกร่ง

และยัง่ยนืจากภายในโดยการสนบัสนุนเครื่องมอื อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและการอบรมเรยีนรู ้เพื่อ

ยกระดบัศกัยภาพความรูค้วามสามารถของพนักงาน ดว้ยกลยุทธด์งักล่าวจงึเชื่อว่าจะสามารถ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยาวต่อไปได ้
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จติตว์โรดม  กรรมการการศกึษาคน้ควา้อสิระในครัง้น้ีเป็นอย่างยิง่ ทท่ีานไดก้รุณาเสยีสละเวลา

อนัมคี่าเพื่อช่วยใหค้าํแนะนําในการปรบัปรงุการศกึษาคน้ควา้น้ีใหม้คีุณภาพมากขึน้ 

ทา้ยทีสุ่ดน้ีขอกราบขอบพระคุณในคุณบดิา มารดา และครอบครวัทีไ่ดม้อบการศกึษาที่

ดดีูแลและใหก้ําลงัใจมาโดยตลอด ตลอดจนคุณครแูละอาจารยข์องขา้พเจา้ทีไ่ด้ใหก้ารอบรมสัง่

สอน รวมทัง้บณัฑติวทิยาลยัหอการคา้ไทยและคณะ ทีไ่ดอ้ํานวยความสะดวกต่างๆในทุกๆเรื่อง 

ขอบคุณผู้บงัคบับญัชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชาที่ได้ให้การสนับสนุนการคนัคว้าอิสระ

ฉบบัน้ี หากพบว่ามขีอ้บกพรอ่งประการใดขา้พเจา้ขอน้อมรบัคําวจิารณ์ไวด้ว้ยความเตม็ใจอย่าง

ยิง่ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ภาพรวมขององคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร  

 

ข้อมลูองคก์ร 

 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั(มหาชน) เดมิชื่อ บรษิทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จาํกดั 

(มหาชน) หรอื “ทพีไีอ” จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลเมื่อ พ.ศ. 2521 บรษิทัฯ เริม่ผลติเมด็พลาสตกิ

เพื่อจําหน่ายในปี 2525 และขยายการสายการผลติผลติภณัฑเ์มด็พลาสตกิชนิดต่างๆ เพิม่ขึน้  

ต่อมาเมื่ อ เกิดวิกฤติ เศรษฐกิจได้ เข้าสู่ ก ระบวนการแผนฟ้ืนฟูกิจการ  และในที่สุ ด

กระทรวงการคลงัไดเ้ขา้ถอืหุน้ใหญ่ผ่านทาง บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) ซึง่ถอืเป็นบรษิทัแม่ใน

ขณะน้ีและเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั(มหาชน)ในเวลาต่อมา  

บรษิทัฯ เป็นผูบุ้กเบกิอุตสาหกรรมปิโตรเคมคีรบวงจรแห่งแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้โดยมโีรงกลัน่น้ํามนัและโรงงานปิโตรเคมตีัง้อยูย่า่นชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ตําบลเชงิเนิน 

อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจดัการของ

บรษิทัฯ พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจทัง้ ท่าเรอืน้ําลกึ คลงัน้ํามนั 

โรงไฟฟ้าและทีด่นิเปล่าประมาณ 10,000 ไร ่

ต่อมาในปี 2551 ผลประกอบการของบรษิัทต้องพบกบัภาวะ การขาดทุนจาก stock 

น้ํามนัอยา่งมากถงึ 18,000 ลา้นบาท และมปีระสทิธภิาพการทาํกําไรทีต่ํ่าอยา่งต่อเน่ือง   

ในปี 2552 บรษิทัฯ จงึไดม้แีนวคดิในการนําสนิทรพัยท์ีใ่ชส้นับสนุนการดําเนินธุรกจิทัง้ 

ท่าเรอืน้ําลกึ และที่ดนิเปล่าประมาณ 10,000 ไร่ ที่มมีูลค่าคดิเป็นสดัส่วนถึง 40 % ของ

สนิทรพัยท์ัง้หมดมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งสงูสุดตาม วสิยัทศัน์  พนัธะกจิ และแผนการดําเนิน 

กลยทุธ ์ขององคก์รดงัน้ี 
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แผนภาพที ่1: แผนดาํเนินกลยทุธข์องบรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั(มหาชน) 

 

และหน่ึงในแผนการดาํเนินกลยทุธค์อื ธุรกจิการใหเ้ช่าถงัเกบ็ปิโตรเคมเีพื่อใหบ้รกิารเช่า

แก่ลกูคา้ภายนอก โดยใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของแผนกใหมท่ีไ่ดก่้อตัง้อย่างเป็นทางการขึน้ใน

ต้นปี 2553 คอื แผนกส่วนขยายปิโตรเคมีแท็งคฟ์ารม์(Expansion Petrochemical Tank 

Farm or TFPE ) ซึ่งมหีน้าที่หลกัในการพจิารณานําถงัเก็บปิโตรเคมเีก่าที่ใช้งานยงัไม่เต็ม

ประสทิธภิาพทีอ่ยู่ที่แผนกต่างๆ มาปรบัปรุงโดย TFPE จะเป็นผู้ทําการศกึษาความเป็นไปได้

ทางเทคนิคว่าถงัต่างๆดงักล่าวมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งและสามารถรองรบัความต้องการของ

ลกูคา้ไดห้รอืไมเ่ป็นอนัดบัแรก  แต่หากถงัเก่าไม่มคีวามสามารถทีจ่ะรองรบัความต้องการลูกคา้

ไดแ้ลว้จะพจิารณาใหข้อ้เสนอแก่ลกูคา้ในการสรา้งถงัเกบ็ใหมเ่พื่อใหบ้รกิารต่อไป  
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โครงสร้างการบริหาร 

 
 

โครงสร้างของแผนก TFPE เป็นดงัน้ี 

 

 
 

แผนภาพที ่2: โครงสรา้งการบรหิารงานสายปฏบิตักิาร 4 และแผนก TFPE 
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บริเวณท่ีตั้ง

แผนก TFPE 
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ภาพที ่3 : พืน้ทีก่ารดาํเนินงานของแผนก TFPE 

 

ทีด่นิว่างเปล่าสําหรบัโครงการในอนาคตของแผนก TFPE ยงัคงไม่มโีครงการก่อสรา้ง

ถงัเกบ็ ปิโตรเคมเีพื่อเช่าเกดิขึน้ 

 

1.3 องคก์รประกอบธรุกิจเก่ียวกบั   

 

บรษิัท ไออาร์พีซี จํากัด(มหาชน) ให้บรกิารถังเก็บสารปิโตรเคมเีพื่อเช่า แก่ลูกค้า

ภายนอก และเน่ืองจากการก่อสรา้งถงัเกบ็นัน้ มกีารลงทุนเริม่แรกค่อนขา้งสูงประมาณ 200-700 

ล้านบาท ขึ้นอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของสารเคมทีี่ต้องการเก็บ ดงันัน้ องค์กรจะต้อง ทําความ

เขา้ใจในรายละเอยีดงานออกแบบถงัเก็บและอุปกรณ์ส่วนควบรวมทัง้ทรพัยากรอื่นๆเพื่อใชใ้น

การสนับสนุนการดําเนินงาน อนันําไปสู่การหามลูค่าเงนิลงทุนในการก่อสรา้ง การประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยตลอดระยะเวลาเช่าและในทีสุ่ดนําไปสู่การคาํนวณ ผลตอบแทนของโครงการทีต่้องการ 

โดยเน้นทีก่ารทําสญัญาใหบ้รกิารระยะยาวอย่างตํ่า 15 ปี หลงัจากนัน้จงึเจรจาต่อรองกบัลูกค้า

จนไดข้อ้สรปุซึง่ผลลพัธส์ามารถออกมาได ้2  ลกัษณะคอื  ทัง้ 2 ฝ่ายไม่พอใจในขอ้เสนอของแต่

ละฝ่ายและยุตกิารเจรจา หรอืทัง้ 2 ฝ่ายพอใจในขอ้เสนอของแต่ละฝ่ายและตกลงทําสญัญาเช่า 

จงึเริม่ดาํเนินการก่อสรา้งถงัเกบ็ต่อไป 

บริเวณทีต่ั้ง

โครงการใน

อนาคต TFPE 

พืน้ทีก่่อสร้างระบบ

ขนถ่ายทางรถ 

ถังเกบ็เดมิทีน่ํามา

ปรับปรงให้บริการ 
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1.4 กลุ่มลกูค้าหลกัและส่วนแบ่งการตลาดขององคก์รคือ  

 

กลุ่มลูกค้าหลกั คอืกลุ่มลูกคา้องค์กรที่ทําธุรกจิผลติและ/หรอืจดัจําหน่ายผลติภณัฑปิ์

โตรเคม ีโดยจาํเป็นจะต้องมกีารนําเขา้ – ส่งออก วตัถุดบิหรอืสนิค้าผ่านทางการขนส่งทางเรอื 

โดยมพีื้นทีต่ ัง้ของโรงงานอยู่ในจงัหวดัระยอง และจงัหวดัใกล้เคยีงที่สามารถขนส่งวตัถุดบิหรอื

สนิคา้โดยทางรถ ระหว่างโรงงานของลูกคา้และถงัเกบ็ของแผนก TFPE เพื่อรอการขนถ่ายขึน้

จากเรอืและ-หรอื ขนถ่ายเขา้สู่เรอืบรรทุกสนิคา้ได้อย่างสะดวก ดงันัน้ระยะทางขนส่งทางรถจงึ

เป็นปจัจยัหลกัสาํคญัอยา่งหน่ึงในการดาํเนินธุรกจิ  

อน่ึงจากแผนการดาํเนินกลยทุธข์องบรษิทัฯ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารบรูณการการดําเนินงาน

กนัระหว่างธุรกิจท่าเรอืน้ําลกึ  ธุรกิจถงัเก็บเพื่อเช่า  และธุรกิจการพฒันาที่ดนิซึ่งดําเนินการ

พฒันาเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขยีว ดงันัน้กลุ่มลูกค้าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกกลุ่มหน่ึงของ

แผนก TFPE กค็อืลูกคา้ของนิคมอุตสาหกรรม ของธุรกจิการพฒันาทีด่นิ นัน่เอง ซึง่บรษิทั ไอ

อารพ์ซี ีจํากดั(มหาชน)เองจะต้องเสนอการให้บรกิารลูกค้าที่ครบถ้วนในการจูงใจให้ลูกค้าได้

ตดัสนิใจเลอืกที่จะตัง้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของ ไออาร์พซี ีทัง้ในส่วนของพื้นที่ตัง้ของ

โรงงาน สาธารณูประโภคพื้นฐาน ทัง้ น้ํา ไฟ ไอน้ํา ไนโตรเจน ท่าเรอืและถงัเก็บเพื่อนําเข้า

วตัถุดบิและส่งออกสนิคา้ทีส่ะดวกรวดเรว็และโดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องมคี่าบรกิารทีลู่กคา้เหน็ว่ามี

เหตุผลและเหมาะสมกบัธุรกจิของตนเอง ดงันัน้ธุรกจิถงัเก็บเพื่อเช่าซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผน

บรูณการนัน้จะตอ้งมกีารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและมศีกัยภาพทีส่ามารถแขง่ขนัไดด้ว้ย 

ส่วนแบ่งการตลาด นัน้ทางแผนก TFPE เพิง่เริม่ตน้ทาํธุรกจิจงึยงัมสี่วนแบ่งการตลาด

ที่น้อยมากจึงยงัไม่มกีารศึกษาถึงตัวเลขที่แท้จริง อย่างไรก็แล้วแต่จากการที่ได้ศึกษาจาก

ลกัษณะการดําเนินธุรกจิของคู่แข่งขนัหลกัซึ่งเป็นเจ้าตลาดผูกขาดอยู่ในขณะน้ี พบว่าธุรกจิน้ี

เป็นธุรกจิทีข่ ึน้อยู่กบัทําเลที่ตัง้เป็นหลกั ประกอบกบัมกีารลงทุนเริม่แรกค่อนขา้งสูงจงึมกีารทํา

สญัญาเช่าระยะยาว ทําให้เกดิการเปลี่ยนผู้ให้บรกิารของลูกค้าต่างๆค่อนข้างน้อย ดงันัน้การ

ดาํเนินธุรกจิจงึเป็นไปในลกัษณะของ Partnership เป็นส่วนใหญ่ ทีเ่หลอืเป็นการเช่าระยะสัน้ทีม่ ี

การใชบ้รกิารเป็นครัง้คราวตามความจาํเป็นของลูกคา้ ซึง่จะต้องมคี่าบรกิารทีแ่พงกว่าปกตมิาก 

เน่ืองจากผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งสรา้งถงัเกบ็ทีส่ามารถรองรบักลุ่มของสารเคมไีดห้ลายๆ ชนิด รองรบั

ไว้ก่อน เปรยีบเสมอืนการทําธุรกิจห้องพกัให้เช่า ซึ่งจะต้องมกีารสํารวจทางการตลาดมาเป็น

อย่างดวี่าจะมคีวามต้องการของตลาดอย่างเพยีงพอและแน่นอน ดงันัน้เพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินธุรกจิในระยะยาวทางแผนกเองจะตอ้งมกีารศกึษาและสาํรวจตลาดต่อไป 
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1.5 องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกบั  

 

องคก์รอยูใ่นอุตสาหกรรมบรกิารเพื่อใหบ้รกิารในการเคลื่อนยา้ยวตัถุดบิหรอืสนิคา้ จาก

ผูผ้ลติ-ผูจ้ดัหาไปยงัลกูคา้ ซึง่เป็นกจิกรรมส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 

อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์ และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ เช่นอุตสาหกรรมสรีถยนต ์เป็นตน้ 

 

1.6 สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งขนัหลกัของบริษทั   

 

สภาพการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมน้ีค่อนขา้งน้อยอนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัทางดา้นทําเล

ทีต่ ัง้ของถงัเกบ็ที่ต้องอยู่ใกล้กบัทะเลและท่าเรอืน้ําลกึ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องการ

ของแทบทุกบรษิัทฯ และมคีวามต้องการเงนิลงทุนที่ค่อนข้างสูงมาก บรษิัทต่างๆ จงึต้องใช้

บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีท่ีม่อียูเ่พยีงไมก่ีร่ายทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะใหบ้รกิารได ้ 

คู่แข่งขนัหลกั  

คูแ่ขง่ขนัหลกัคอื บรษิทั ไทย แทง็ค ์เทอรม์นิัล ซึง่ใหบ้รกิารอยู่ในพืน้ทีนิ่คมอุตสากรรม

มาบตาพุดอยูใ่นขณะน้ี และเป็นบรษิทัลูก ของบรษิทั Vopak จาํกดั ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารท่าเรอืและ

ถงัเกบ็เพื่อเช่าทีม่สีถานทีต่ ัง้อยูใ่นทุกทวปีทัว่โลกและถอืเป็นรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก  

อย่างไรก็แล้วแต่เ น่ืองจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จงึทําให้เกินความสามารถของคู่แข่งขนั

หลกัที่จะให้บรกิารตามความต้องการการของลูกค้าที่เพิม่ขึน้ได้ ในขณะเดยีวกนัการขยายตวั

ดงักล่าวไดก่้อใหเ้กดิปญัหาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเกี่ยวกบัอนัตรายจากสารระเหยง่าย(VOCs 

or Volatile Organic Compounds)ในพืน้ทีข่ ึน้มา และอุปสรรคต่อคู่แข่งขนัหลกัทีไ่ม่สามารถทีจ่ะ

ขยายการลงทุนก่อสรา้งท่าเรอืน้ําลกึดว้ย ทําใหลู้กคา้ต่างๆ ในพื้นทีเ่ริม่มองหาผูใ้หบ้รกิารอื่นที่

จะสามารถตอบสนองไดแ้ละหน่ึงในนัน้คอื ไออารพ์ซีจีาํกดั(มหาชน) เอง 

คู่แข่งขนัรอง  

คู่แข่งขนัรองคอืบรษิทัที่อยู่ในเครอืของบรษิทั ปตท. จํากดั(มหาชน) ซึ่งมพีื้นที่ตัง้และ

ให้บรกิารแก่กลุ่มลูกค้าบรษิัทในเครอืบรษิัท ปตท. จํากดั(มหาชน) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดเป็นหลกั    

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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2. ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร  

 

หลงัจากทีไ่ดก่้อตัง้แผนก TFPE ผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีแลว้พบว่าไดม้กีาร

ทําสญัญาให้บรกิารลูกค้าเพยีง 3 โครงการ ใช้จํานวนถงัทัง้สิ้น 4 ถงั และ ระบบขนถ่ายทาง

รถยนต์จํานวน 1 ระบบ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวกบัถงัทัง้หมดดงักล่าวนัน้เป็นโครงการการลงทุน

ปรบัปรุงระบบถงัเก็บปิโตรเคมเีก่าเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ ในการให้บรกิารแก่ลูกค้าภายนอก

ทัง้สิน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากโครงการลกัษณะน้ี ใชเ้งนิลงทุนไมส่งูมากและใชเ้วลาไม่นานในการก่อสรา้ง

ปรบัปรุง  แต่ในปจัจุบนัถงัเกบ็ปิโตรเคมเีก่าไดถู้กนํามาใชป้ระโยชน์จนเกอืบเตม็ความสามารถ

แลว้ 

ต่างจากโครงการในลกัษณะที่ต้องสร้างถงัเก็บใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา ลูกค้าได้แจ้งว่าราคา

ค่าบรกิารค่อนขา้งสูงมากและไม่คุ้มค่าในการใช้บรกิารที่ถงัเก็บของบรษิทัฯ ถงึแมว้่าราคามใิช่

เป็นปจัจยัสําคญัเพยีงอย่างเดยีวในการตดัสนิใจใชบ้รกิารของลูกคา้ แต่ดา้นหน่ึงก็ไดส้ะทอ้นถงึ

การใช้กลยุทธ์ที่อาจไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัในการดําเนินธุรกิจ

โดยตรง ดังนั ้น ปญัหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรระดับธุรกิจ คือ  ทําอย่างไรจึงจะสร้าง

ความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจการให้บริการท่าเรือและถงัเกบ็ปิโตรเคมีเพ่ือเช่า

ได้  

 

3. ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 

 

ธุรกจิใหบ้รกิารท่าเรอืและถงัเกบ็สารเคมเีพื่อเช่า เป็นโครงการทีม่คีวามสําคญัอย่างมาก

ทางด้านยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยส์นิที่มอียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดตามแผนการดําเนินงาน

ช่วง  ปี  2554-2557 ทีส่ามารถส่งผลถงึความสําเรจ็หรอืลม้เหลวในการบรรลุตามวสิยัทศัน์ของ

องค์กรสอดคล้องกบัข้อมูลการให้สมัภาษณ์ของกรรมการผู้จดัการใหญ่  ดร.ไพรนิทร์  ชูโชติ

ถาวร ดงัปรากฏในหนังสอืพมิพ ์ไทยรฐั วนัองัคาร ที่ 5 ตุลาคม 2553 ซึ่งได้สะท้อนหน้าที่ของ

ผูนํ้าองค์กรให้เหน็ผ่านการกําหนดทศิทางขององค์กรในอนาคตทางวสิยัทศัน์ พนัธก์จิ คุณค่า 

และเป้าหมาย โดยได้นําปจัจยัที่ส่งผลต่อทศิทางขององค์กร ทัง้ปจัจยัจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก ซึง่ประกอบดวัย ปจัจยัเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีโลกาภวิตัน์ การเมอืง กฎหมาย

และขอ้บงัคบั รฐับาล คู่สิง่แวดลอ้ม แข่งขนั ความต้องการลูกคา้ และผูส้่งมอบ และปจัจยัจาก

สภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นขอ้มลูจากหน้าทีต่่าง ๆ ขององคก์ร ทัง้ การตลาด การผลติ การวจิยั

และพฒันา การออกแบบ และบญัชแีละการเงนิ มาพจิารณาในการกําหนดทศิทางขององคก์ร 

ซึง่ได้กําหนดทศิทางขององค์กรผ่านวสิยัทศัน์คอื “เป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรขัน้นําของ
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เอเชียภายในปี 2557” ภายใต้การวางตําแหน่ง (Positioning) เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม (Green Product) จากกระบวนการพจิารณาดงักล่าวทาํใหพ้บว่า 

-  ยงัมสีนิทรพัยท์ี่ยงัไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์มอียู่ถึง 40% จากทรพัยส์นิทัง้หมดที่ถือ

ครองอยู่ ซึง่ก็คอืท่าเรอืน้ําลกึทีต่ ัง้อยู่ในทําเลที่ดแีละที่ดนิเปล่าทีม่อียู่จาํนวนมากทีเ่ป็นจุดแขง็ที่

สามารถนํามาลงทุนใหเ้กดิประโยชน์และสรา้งผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าได ้

- รวมทัง้กําจดัจดุอ่อน ดว้ยการเป็นผูนํ้าทีส่ามารถสรา้งแรงบนัดลใจ ความเชื่อมัน่ในตวั

ผู้นําให้เกิดขึ้นในใจของพนักงานโดยการเป็นผู้นําสร้างความเปลี่ยนแปลงและรเิริม่ปลูกฝงั

ค่านิยมรว่มเพื่อนําไปสู่วฒันธรรมองคก์ร คอื การทาํงานและอยู่อย่างมาความสุขร่วมกนั ส่งมอบ

ผลิตภณัฑ์และบรกิารอย่างมคีุณภาพ  และการตัง้เป้าหมายที่สูง จนได้รบัความร่วมมอืจาก

พนกังานในการพฒันาองคก์รเพื่อนําไปสู่ความสาํเรจ็  

-  พฒันาโอกาสและหลกีเลี่ยงอุปสรรคโดยการ วางตําแหน่งเป็น อุตสาหกรรมที่เป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นโอกาสทีอ่ยู่ในกระแสตลาดการลดภาวะโลกรอ้น(Global warming) 

รวมทัง้ลดอุปสรรคทางดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีก่ําลงัอยู่ช่วงวกิฤตเิช่น กรณีปญัหามาบตาพุด 

โดยมุง่ผลติสนิคา้ทีไ่มม่กีารทาํลายสิง่แวดลอ้มนัน่เอง 

โดยมเีป้าหมายทางดา้นการเงนิ คอืสามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนไดถ้งึ 22 % 

เทยีบชัน้กบัองคก์รชัน้นําของเอเชยี และจากการศกึษาขอ้มลูเบือ้งต้นของบรษิทัเจา้ตลาดระดบั

โลกและมบีรษิทัลูกทีเ่ป็นเจา้ตลาดอยู่ทีนิ่คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จะพบว่า ความสามารถใน

การทาํกําไรสูงมากเมื่อพจิารณาจาก EBIT , EBITDA ซึง่สูงมากคอื 20 - 35 % และ 30 – 48% 

ตามลําดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมาก ซึ่งจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงที่

สาํคญัให ้บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั(มหาชน)บรรลุป้าหมายทางธุรกจิได ้(www.vopak.com)  

 
4. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

1. เพื่อศกึษา Key Success Factor ของธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่า 

2. เพื่อศกึษาจุดแขง็ จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค ของธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่า

ของ IRPC  

3. เพื่อศึกษาความสามารถและตําแหน่งในการแข่งขนัและกําหนดกลยุทธ์พื้นฐาน 

(Generic Strategy) ระดบัธุรกจิ (Business Unit Strategy) และกลยุทธ์หลกั (Grand 

Strategies) ระดบัองคก์ร (Coporate Strategies) ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่า

ของ IRPC  

4. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์พื้นฐานในการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัเชงิกลยุทธ ์(Strategic Competitiveness) รวมทัง้กลยุทธก์ารตัง้รบั
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อุปสรรคจากภายนอกและกลยุทธ์พฒันาเพื่อสร้างความแขง็แกร่งจากภายในที่สามารถสร้าง

มลูค่าทางธุรกจิถงัเกบ็ปิโตรเคมเีพื่อเช่าของ IRPC ใหม้กีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 

ประโยชน์โดยตรง  

1. สามารถเพิม่จาํนวนลูกค้าใหม่และสรา้งมูลค่าทางธุรกจิถงัเก็บปิโตรเคมเีพื่อเช่าให้มี

การเตบิโตและยัง่ยนืได ้

2. สามารถสร้างแนวทางและทศิทางที่ชดัเจนร่วมกนัของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในธุรกิจท่าเรอื

และถงัเกบ็เพื่อเช่าของ IRPC ได ้

3. สามารถเพิม่ความรวดเรว็ในการตอบสนองในการเสนอต่อลกูคา้ได ้

4. สามารถลดความเสีย่งดา้นการเสนอราคาต่อลกูคา้ได ้

 

ประโยชน์โดยอ้อม 

สามารถบูรณการธุรกจิถงัเกบ็ปิโตรเคมเีพื่อเช่า ในการสรา้งมลูค่าทางธุรกจิใหแ้ก่ธุรกจิ

นิคมอุตสาหกรรมสเีขยีวและธุรกจิท่าเรอืน้ําลกึเพื่อการพาณิชย ์นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชงิ

ธุรกจิตามวสิยัทศัน์ขององคก์รได ้
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บทท่ี2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาการกําหนดกลยุทธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิแข่งขนัของธุรกจิถงัเกบ็ปิ

โตรเคมเีพื่อเช่าในเขตจงัหวดัระยอง กรณศีกึษา บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั(มหาชน) ผูศ้กึษาได้

ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบการสนับสนุน

การศึกษาและประกอบการนําเสนอผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ โดยแนวคิดและทฤษฎีที่

เกีย่วขอ้งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 การจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic management) 

ส่วนที ่2 การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ส่วนที ่3 การวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนั (Five Force Model) 

ส่วนที ่4 การประเมนิปจัจยัภายในและภายนอก (IEF and EFE Matrix) 

ส่วนที ่5 การวเิคราะห ์TOWS Matrix 

ส่วนที ่6 ระบบวดัผลดุลภาพ Balance Scorecards, แผนทียุ่ทธศาสตร ์

(Strategic Map) 

 

ส่วนท่ี 1 การจดัการเชิงกลยทุธ ์

 

กลยุทธ์ในทางธรุกิจหมายถงึแผนการในการดําเนินงานเพื่อสรา้งความได้เปรยีบเชงิ

แขง่ขนัของธุรกจิจากทรพัยากรทีม่อียูข่ององคก์ร 

ความสามารถในการแข่งขนัเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competitiveness) เป็น

ความสามารถของธุรกจิที่เกดิจากการมกีลยุทธท์ี่สามารถสรา้งมลูค่าทางธุรกจิ ด้วยการนําจุด

แขง็ หรอืทรพัยากรทีม่อียูม่าใชอ้ยา่งถูกตอ้ง และมปีระโยชน์สงูสุด 

ความสามารถในการแข่งขนัเชิงกลยุทธ์ท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Competitive 

Advantage) เป็นความสามารถของธุรกิจที่เกิดการจากมกีลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจใน

ลกัษณะทีคู่่แข่งไม่สามารถลอกเลยีนแบบได ้ เช่น การม ี Formula หรอืมสีูตรเฉพาะเป็นของ

ตนเอง การม ีKnow how ทีคู่่แขง่ยากต่อการลอกเลยีนแบบ 

กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ ์ (Strategic Management Process) เป็นกระบวน

บรหิารจดัการทีป่ระกอบไปดว้ยการวางแผนกลยุทธ ์การดําเนินการตามแผน การควบคุม และ
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การประเมนิ ซึ่งกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธน้ี์มวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัและผลตอบแทนทีส่งูกว่าผลตอบแทนเฉลีย่ 

ความเส่ียง คอืสภาวะความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการทํางานตาม

แผนงานและเป้าหมาย เช่น การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน หรอืการเปลี่ยนแปลงของ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเฉล่ีย (Above-Average Returns) คอือตัราผลตอบแทน

ที่ได้รบัจากการดําเนินธุรกิจที่มรีะดบัสูงกว่าอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายใต้

ความเสีย่งทีเ่ท่ากนั ซึง่ความสามารถในการทํากําไรทีสู่งกว่าน้ีสามารถสรา้งไดจ้ากการมกีลยุทธ์

ทีเ่หมาะสม 

ทรพัยากร (Resources) ทรพัยากร (Resources) เป็นปจัจยัจําเป็นสําหรบัการ

ดาํเนินงานของบรษิทั เช่น เงนิทุน เครือ่งจกัรทกัษะ เทคโนโลย ีหรอืผูบ้รหิาร ฯลฯ  

(เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทางอินเทอร์เน็ต.2553. การจดัการเชงิกลยุทธ ์

MB507) 

  

ตารางที ่1 รปูแบบของการคดิเชงิกลยทุธ(์MINDSET) 

Tactical Stretegic 

*Reactive(คดิเชงิรบั) *Proactive(คดิเชงิรกุ) 

*One-Short-One-Encounter *Multiple-Short-Multiple-Encounter 

*Short-Sighted *Far-Sighted 

- คดิแบบแกป้ญัหาระยะสัน้ หวงัผลทนัท ี -คดิแบบแกป้ญัหาซบัซอ้น หวงัผลระยะยาว 

- ใชก้บัสถานการณ์คบัขนั -ใชก้บัสถานการณ์ทีต่อ้งใชเ้วลา มเีวลาในการแก้ 

- ใชป้ฏภิาณ ไหวพรบิความสามารถเฉพาะตวั

สงู 

- ใชก้ารวเิคราะหว์างแผนทีซ่บัซอ้นแยบยล 

- ตอ้งเขา้ใจใน 

   1)ทรพัยากรทีม่อียูใ่นขณะนัน้ๆ 

   2)ความตอ้งการของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 

   3)จงัหวะและโอกาสทีเ่อือ้อํานวย 

- ตอ้งเขา้ใจใน 

   1)การวางแผนเป็นระบบเป็นขัน้เป็นตอน 

   2)ความเขา้ใจในสถานการณ์ 

   3)ศกัยภาพในการอ่านและรบัรูค้วามตอ้งการ    

     ของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ในระยะสัน้ระยะยาว 

   4)ศกัยภาพในการพลกิผนัและปรบัตวัใหไ้ด ้

     ตามสถานการณ์ 

-สามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานการคดิแกป้ญัหาแบบ 

Strategic ได ้

-สามารถนําหลายๆ tactic มาบูรณาการใช้

รว่มกนัได ้
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Key Success Factors Key Success Factors 

-ความสามารถในการสรา้งสิง่รอบตวัใหเ้ป็น

ทรพัยากรในเวลาอนัรวดเรว็และเป็นประโยชน์

ใหม้ากทีสุ่ด 

-การมเีป้าหมายชดัเจน 

- ปฏภิาณไหวพรบิ - ความสามารถในการวเิคราะหป์จัจยั ภายนอก ภายใน 

- Timing Of Exection - ความสามารถในการวางแผนและกําหนด 

Strategic Moves 

- ความสามารถในการอ่านใจฝา่ยตรงขา้ม - ความสามารถในการคาดการณ์และประเมนิ

สถานการณ์ในระยะสัน้ระยะยาว 

 - ความสามารถในการนําแผนไปปฏบิตั ิ

 -ความมานะอดทนเพื่อจะไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไวใ้นระยะยาว 

ทีม่า: Strategic Thinking 3 .ดร.ณฐั  ธนาดเิรก .(2553)  

ความสมัพนัธร์ะหว่าง Mission(ภารกจิ) Vision(วสิยัทศัน์) และ Strategiy(กลยทุธ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission: Why the Company Exist 

Core Value: What we believe in 

Vision: What we want to be 

(Abstract , Brevity , Clear and Challenge , 

Designable , Future Orientation and Stability 

Strategic Initiatives : What we need to do to create the desired strategy 

Strategy : Our game plan (Derived from 7s , 

Core competence , SWOT , and SWOT analysis 

Balance Scorecard : Implementation and Focus 

Personal Objective : What I need to do 

ผลท่ีต้องการ : Strategic Outcomes 
(Satisfied Shareholders and Customers , Efficient and Effective Processes , Motivate and Prepared Workforce) 

แผนภาพที ่4  ความสมัพนัธร์ะหว่าง Mission(ภารกจิ) Vision(วสิยัทศัน์) และ Strategiy(กลยทุธ)์ 

ทีม่า : Kaplan R.และ D.Norton (2004) , Strategic Map , Boston : HBH.Pp.33 
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การแข่งขนั (Strategic Competitiveness) 

 

การแข่งขนัใดๆ จะต้องเกี่ยวขอ้งกบัสิง่สองสิง่ คอื ความสามารถของแต่ละฝ่ายและ

ปจัจยัแวดล้อมการแข่งขนัทางธุรกิจก็เช่นกนั นักกลยุทธ์จําเป็นต้องมคีวามเขา้ใจในสองสิง่

ต่อไปน้ี 

สิง่แรกคอื ความสามารถที่แตกต่าง (Distinctive Competence) ทกัษะพเิศษ, 

ความสามารถหรอืทรพัยากรทีส่ามารถช่วยให้องคก์รมคีวามแตกต่างที ่ โดดเด่นออกจากคู่แข่ง 

และสิง่ทีส่องกค็อื ยทุธภมู(ิTerrain) สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัทางธุรกจิหรอือุตสาหกรรมนัน้ ๆ 

ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการสรา้งความแตกต่างจาก

คู่แข่ง โดยคุณลกัษณะดงักล่าวจะต้องเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า (Value) กบัผูเ้กี่ยวขอ้ง เน่ืองจากความ

สามารถีแ่ตกต่างบางอยา่งอาจเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ แต่อาจจะไมใ่ช่สิง่ทีม่คีุณค่าสาํหรบัลกูคา้  

นอกจากน้ียงัขึ้นอยู่กับความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการ

แข่งขนัเน่ืองจากวธิกีารทีเ่คยใช้ประสบความสําเรจ็ในยุทธภูมหิน่ึงอาจจะไม่เหมาะทีจ่ะใชใ้นอกี

ยทุธภมูหิน่ึงกไ็ด ้

กลยุทธ์จะต้องมีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คอื 

1. สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environments ) 

2. สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environments) 

โดยสภาพแวดล้อมภายในเน้นการใช้ประโยชน์จากจุดแขง็และแก้ไขจุดอ่อน ส่วน

สภาพแวดลอ้มภายนอกเน้นการค้นหาโอกาส และหลกีเลี่ยงภยัคุกคาม(เอกสารประกอบการ

เรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต.2553. การจดัการเชงิกลยทุธ ์MB507 .) 

กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์  จะมขีัน้ตอนพื้นฐานคล้ายกบักระบวนการบรหิาร

ทัว่ไปก ็เพยีงแต่มคีวามซบัซอ้นกว่ามาก เน่ืองจากเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัทุกฝ่ายในองคก์ร ส่วน

แรกของการจัดการเชิงกลยุทธ์จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน /ภายนอก 

(Internal/External Environments Analysis) เป็นการวเิคราะหท์ัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

โดยสภาพแวดลอ้มภายในตอ้งพจิารณาจดุอ่อน/จดุแขง็ ของทรพัยากรทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัต้อง

ไม่ได้ที่มอียู่ขององค์กร นอกจากน้ียงัต้องวเิคราะห์ความสามารถหลกัขององค์กร (Core 

Competency Analysis) โดยการ 

กําหนดลกัษณะของความสามารถหลกัตอ้งม ี4 ดา้น คอื 

1. การสรา้งแผนกลยุทธ ์ (Strategy Formulation) ต้องอาศยัความคดิสรา้งสรรคท์ี่มี

ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายใน/ภายนอก โดยแผนกกลยุทธจ์ะถูกใชเ้สมอืนเป็นแผนที่
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ในการเดนิทางขององค์กรกุญแจสําคญัของกลยุทธ์ก็คอื การมองเหน็ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ 

(Key Success Factors) และกําหนดกลยทุธไ์ปทีป่จัจยัแห่งความสาํเรจ็ขององคก์ร 

2. การดําเนินกลยุทธ ์ (Strategy Implementation) หลงัจากที่เลอืกกลยุทธใ์นการ

แข่งขนัแลว้ การนํากลยุทธไ์ปดําเนินการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคเ์ป็นขัน้ตอนทีส่ําคญัมาก 

เน่ืองจากตอ้งใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิปะ และเป็นส่วนหน่ึงการบรหิารงาน เช่น 

- จดัโครงสรา้งองคก์ร และระบบการดาํเนินงานภายในเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ ์

- การสรา้งความสามารถใหก้บับุคลากร 

- การจดัสรรทรพัยากร 

- การจงูใจบุคลากร 

- จดัระบบผลตอบแทนทีส่อดคลอ้ง 

- สรา้งวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการดาํเนินกลยทุธ ์

3. การควบคุมกลยุทธ ์ (Strategy Control) คอื การตดิตามการดําเนินกลยุทธท์ีก่ําลงั

ดําเนินการอยู่ตรวจสอบปญัหาในการดําเนินกลยุทธ์ และปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ และตรงและตรงตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้เช่น 

- การตรวจสอบระยะเวลา ค่าใชจ้า่ย และ feedback จากผูเ้กีย่วขอ้ง 

- การปรบังบประมาณ 

- การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร 

4. การประเมนิกลยุทธ ์ (Strategy Evaluation) เป็นการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ดร้บักบั

เป้าหมายทีว่างไว ้ ซึง่การประเมนิอาจจะประเมนิเป็นประเดน็ทีเ่รยีกว่า Formative Evaluation 

หรอืประเมนิเฉพาะผลลพัธส์ุดท้ายทีเ่รยีกว่า Summative Evaluation (เอกสารประกอบการ

เรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต.2553. การจดัการเชงิกลยทุธ ์MB507 . ) 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

ในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ (Environment Assessment) แบ่งไดเ้ป็น 2 

แบบ ดงัต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environmental Analysis) 

2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environmental Analysis) 

ขัน้ตอนการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย 

• ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงและแนวโน้มของสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป (Scanning for 

early signals of potential changes and trends in the general environment) 

• ตดิตามจุดทีม่กีารเปลีย่นแปลง (Monitoring changes to see if a trend emerges 

from among those spotted by scanning) 

• คาดการณ์ผลลพัธ์จากการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่เกิดขึ้น (Forecasting 

projections of outcomes based on monitored changes and trends) 
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• ประเมนิระยะเวลาและความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงและแนวโน้มทีม่ต่ีอการจดัการ

เชงิกลยุทธข์องบรษิทั (Assessing the timing and significance of changes and trends on 

the strategicmanagement of the firm) 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกจะประกอบด้วย 

1.สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

 1.1 เศรษฐกจิ 

 1.2 สงัคมและวฒันธรรม 

 1.3 โลกาภวิตัน์ 

 1.4 เทคโนโลย ี

 1.5 กฎหมายและการเมอืง 

1.6 โครงสรา้งประชากร 

2.สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัและ การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (Industry Analysis) 

Michael E. Porter ไดเ้สนอ Five Forces Model ทีม่ปีจัจยั 5 ประการซึง่มอีทิธพิลต่อสภาพ

อุตสาหกรรม ไวด้งัน้ี 

2.1  สภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms) 

2.2. ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม่ (Threats of New Entrants) 

2.3  อํานาจต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of Suppliers) 

2.4  อํานาจต่อรองของผูซ้ือ้ (Bargaining Power of Buyers) 

2.5  ภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน (Threats of Substitute Products) 

จะเหน็ได้ว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องหลกัๆ คอื คุณค่าทีม่ต่ีอ

ลูกค้า, จํานวนคู่แข่ง ความแตกต่าง และขอ้จํากดัในการเขา้-ออกอุตสาหกรรม(เอกสาร

ประกอบการเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต.2553. การจดัการเชงิกลยทุธ ์MB507 .) 

 

การพฒันากลยทุธข์ององคก์ร 

แบบจาํลองทีแ่สดงแนวคดิของการพฒันากลยุทธม์มีากมาย แต่มเีป้าหมายเดยีวกนั คอื 

เพื่อให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนทีสู่งกว่าผลตอบแทนเฉลี่ย แบบจําลองที่นิยมใช้เป็นพืน้ฐานก็คอื 

Industrial Organization Model หรอื I/O Model และ Resource-based ModelI/O Model เป็น

แบบจาํลองทีใ่หค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอกว่าเป็นปจัจยัในการกําหนด 

กลยทุธข์ององคก์ร โดยผลการประกอบการจะขึน้อยูก่บั Industry Properties ไดแ้ก่ 

• Economies of scale 

• Barriers to market entry 

• Diversification 

• Product differentiation 



17 
 

 

• Degree of concentration of firms in the industry 

ตามแนวคดิ I/O Model องคก์รจะมอีตัราผลตอบแทนสูงกว่าเฉลีย่ดว้ยการทีเ่ลอืกทํา

ธุรกจิในอุตสาหกรรมทีน่่าสนใจผ่านกลยทุธท์ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 

การพฒันากลยทุธต์ามแนวคิด I/O Model ประกอบดว้ย 

1. การ Scanning External Environment - ศกึษาสภาพแวดลอ้มภายนอกทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 

2. การ Select ด ูAttractive Industry - เลอืกอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ 

3. การ Formulate Strategy – การพฒันากลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมหรอื

ธุรกจินัน้ 

4. การ Develop ตวั Assets หรอืตวั Skills – เป็นการพฒันาทกัษะ เป็นการพฒันา

ทรพัยากร ทีม่อียู ่

5. Strategy Implementation – ใชจ้ดุแขง็ขององคก์ารในการดาํเนินกลยทุธ ์

6. Superior Returns – เป็นการได้รบัผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าผลตอบเฉลี่ย

อุตสาหกรรม 

จาก I/O Model กลยุทธจ์ะถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์รเพื่อตอบ

คําถามว่า(what opportunities exist in these environments?) โดยทีอ่งคก์รจาํเป็นต้องพฒันา

ทกัษะภายในอนัเป็นที่ต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอกขึ้นมาเพื่อให้ตอบคําถามให้ได้ว่า 

(what can the firm do about the opportunities?) 

 

Resource-based Model 

Resource-based Model ใหค้วามสําคญักบัการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัจาก

ภายในองคก์รจงึมสีมมุตฐิานว่าแต่ละองคก์รมทีรพัยากร และความสามารถทีแ่ตกต่างกนัทําให้

กลยทุธท์ีเ่หมาะสมสาํหรบัองคก์รแตกต่างกนัออกไปในการตอบสนองสภาพแวดลอ้มภายนอกที่

เหมอืนกนั ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัเกดิจากการใชท้รพัยากรและความสามารถทีม่อียู่ให้

เกดิประโยชน์สูงสุด (Leverage resources and capability) ขององคก์รนัน้ ๆ องคก์รจะมอีตัรา

ผลตอบแทนสงูกว่าเฉลีย่ดว้ยการทีส่รา้งความสามารถหลกัในการแข่งขนั ความสามารถหลกั จะ

มลีกัษณะพื้นฐานที่สําคญั 4 ประการคอื ม ี Valuable, Rare, Costlyto-imitate, และ 

Nonsubstitutable. 
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ความสามารถหลกัและกลยทุธ ์(Core Competencies and Strategy) 

ความสามารถหลกัและกลยุทธ ์ (Core Competencies and Strategy) องคก์รสามารถ

สรา้งกลยุทธใ์นระดบัธุรกจิผ่านความสามารถหลกั (Core Competencies) ขององคก์รเอง ดว้ย

การนํามาผนวกกบักลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์ระดบัธุรกจิสําหรบัแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมหรอืในตลาดของบรษิทั(เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต.2553. 

การจดัการเชงิกลยทุธ ์MB507 .) 

 

กลยทุธร์ะดบับริษทั (Business Unit Strategy) และกลยทุธร์ะดบักลุ่มบริษทั 

(Corporate-level Strategy) 

กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ คอื การผสมผสานและเชื่อมโยงกนัของขอ้ตกลงและกจิกรรมใน

องค์กร เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัด้วยความสามารถหลกัในตลาดใดตลาดหน่ึง

Micheal E. Porter กล่าวว่าองคก์รนัน้สามารถแข่งขนัใน 3 ลกัษณะ คอื ผูนํ้าดา้นต้นทุน/สรา้ง

ความแตกต่าง และการมุง่เน้น หรอืทีเ่รยีกว่ากลยทุธพ์ืน้ฐาน (Generic Strategies) 

กลยุทธ์ผูนํ้าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) – กลยุทธ์ที่มุ่งสรา้งความ

ไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ยตน้ทุนการดาํเนินงานทีต่ํ่ากว่า ภายใตค้วามเสีย่งเท่ากนั 

- ความเสีย่งของการใชก้ลยุทธผ์ูนํ้าดา้นตน้ทุน ไดแ้ก่ 

- งา่ยต่อการลอกเลยีนแบบ 

- การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีหรอืความนิยมของลูกคา้ 

กลยุทธร์าคาตํ่า (Low-Price Strategy) เหมาะกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ขีอ้จาํกดัในการ

สรา้งความแตกต่างในคุณสมบตั ิ และคุณภาพ โดยการเสนอราคาตํ่ากบัลูกคา้ต้องพจิารณาทัง้

ห่วงโซ่คุณค่า เช่น หากบรษิทัมตีน้ทุนในการผลติตํ่า แต่ค่าขนส่งสงูกจ็ะไม่ประสบความสําเรจ็ใน

การใชก้ลยทุธน้ี์ 

ตวัอย่างเช่น เดลซึง่เป็นบรษิทัชัน้นําดา้นคอมพวิเตอรท์ีป่ระสบความสําเรจ็จากการใช้

กลยุทธห์ลกัแบบผูนํ้าต้นทุนตํ่า ทําใหส้ามารถเสนอสนิคา้และบรกิารทีด่ใีนราคาทีแ่ข่งขนัไดต่้อ

ลกูคา้ 

กลยุทธค์วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) – กลยุทธท์ีมุ่่งสรา้งความไดเ้ปรยีบ

เชงิการแขง่ขนัดว้ยความแตกต่างของสนิคา้/บรกิาร ความเสีย่งของการใชก้ลยุทธค์วามแตกต่าง 

ไดแ้ก่ 

- การเสนอคุณค่าทีล่กูคา้ไม่ตอ้งการ หรอืลกูคา้รูส้กึว่าไมคุ่ม้กบัราคา 

- การเลยีนแบบจากคู่แขง่ 
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- กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างน้ีมกัใชก้ารวจิยัและพฒันาเป็นเครือ่งมอื

สาํคญัในการสรา้งความแตกต่าง ไมว่่าจะเป็นการวจิยัเพื่อหาความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอื

การพฒันาสนิคา้ใหม่ 

กลยทุธแ์บบมุง่เน้น (Focus) – กลยทุธท์ีมุ่่งสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัดว้ยการ

เน้นความชาํนาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

ยกตวัอยา่งประกอบสัน้ ๆ 

กลยุทธก์ารมุ่งเน้นและต้นทุนตํ่า (Focused Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธท์ี่

สร้างความได้เปรยีบความชํานาญในบางเรื่องหรอืบางตลาด และสรา้งคุณค่าด้วยต้นทุนตํ่า 

เหมาะสําหรบัอุตสาหกรรมทีย่ากในการสรา้งความแตกต่างในตวัสนิคา้หรอืบรกิาร ยกตวัอย่าง

ประกอบสัน้ๆ 

กลยุทธก์ารมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์

ทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบดว้ยการมุง่เน้นตลาดบางตลาด และสรา้งคุณค่าดว้ยความแตกต่างในบาง

เรือ่ง 

ปจัจยัทีส่นบัสนุนการใชก้ลยุทธแ์บบมุง่เน้น 

- ตลาดขนาดเลก็ทําใหบ้รษิทัใหญ่ไมคุ่ม้ในการเขา้สู่ตลาด 

- บรษิทัมทีรพัยากรทีจ่าํกดัสาํหรบัการแขง่ขนัในตลาดขนาดใหญ่ 

- บรษิทัสามารถแขง่ขนัในตลาดเลก็มปีระสทิธภิาพมากกว่าตลาดใหญ่ทีม่ ี

คู่แขง่จาํนวนมาก 

- การเลอืกกลยทุธแ์บบมุ่งเน้นทําใหอ้งคก์รสรา้งคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่าได้

งา่ยและมทีศิทางทีช่ดัเจน 

- มคีวามยดืหยุ่น ปรบัตวังา่ย 

- ความเสีย่งน้อย 

ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธแ์บบมุง่เน้น ไดแ้ก่ 

- ตลาดมขีนาดเลก็เกนิไป 

- คู่แขง่ทีอ่ยูใ่นตลาดใหญ่อาจเขา้สู่ตลาดเฉพาะ 

- ความตอ้งการของลกูคา้ตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดว้ยสนิคา้/บรกิาร

ทัว่ไป 

 

สาเหตสุาํคญัท่ีการดาํเนินกลยทุธล้์มเหลว 

สาเหตุสาํคญัทีก่ารดาํเนินกลยทุธล์ม้เหลว คอื การทีอ่งคก์รทํากลยุทธแ์บบเหวีย่งแห ไร้

ทศิทาง จงึไมส่ามารถมตีําแหน่งในการแข่งขนั (Competitive Position) ทีเ่ขม้แขง็ไดป้จัจยัทีเ่ป็น

ตวักําหนดตําแหน่งในการแขง่ขนัมดีว้ยกนั 2 ประการ ไดแ้ก่ 
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1. ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ทีส่รา้งพลงัทางการตลาด (Market Power) ทํา

ใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) และความภกัดต่ีอสนิคา้/บรกิาร 

2. ส่วนปจัจยัอกีประการไดแ้ก่ ความสามารถหลกั (Core Competencies) ขององคก์ร 

ทีส่รา้งความแตกต่างของสนิคา้/บรกิาร 

ตําแหน่งการแขง่ขนั (Competitive Position) ความเขม้แขง็ในการแข่งขนัของบรษิทัเมื่อ

เทยีบกบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ตําแหน่งการแข่งขนัของบรษิทัมกัจะประกอบดว้ยปจัจยั

หลายประการ ทีเ่รยีกว่าปจัจยัแห่งความสําเรจ็ (Key Success Factors หรอื Critical Success 

factors) 

 

วฎัจกัรธรุกิจกบัการกาํหนดแผนกลยทุธ ์

Initial Stage: เกี่ยวข้องกับการลงทุนเริม่ต้น ในช่วงน้ีบรษิัทเน้นการพฒันา

ความสามารถในการแข่งขนัที่แตกต่างจงึต้องการใช้ทรพัยากรจํานวนมาก กลยุทธ์ที่เหมาะ

สําหรบัช่วงน้ีคอื Share-building Strategy ทีมุ่่งพฒันาความเสถยีรภาพ ความไดเ้ปรยีบเชงิการ

แข่งขนั และสรา้งตําแหน่งในการแข่งขนัที่ดเีพื่อสรา้งส่วนแบ่งการตลาดให้เรว็และมากที่สุด

ตวัอยา่งของกลยุทธ ์ เช่น Fast-Imitator Strategy กลยุทธก์ารลอกเลยีนแบบผูนํ้าตลาดใหเ้รว็

ทีสุ่ดและอาจนําเสนอสนิคา้/บรกิารทีม่คีุณสมบตัแิละคุณภาพแบบเดยีวกนัหรอืดกีว่า หรอืราคา

ตํ่ากว่า 

Growth Stage: กลยทุธ ์Growth Strategy มเีป้าหมายเพื่อรกัษาตําแหน่งในการแข่งขนั 

เพิม่ยอดขาย และสร้างความแขง็แกร่งภายในเพื่อรองรบัช่วงตลาดอิ่มตวัที่กําลงัจะตามมา 

ยกตวัอย่างประกอบสัน้ ๆบรษิทัที่มตีําแหน่งในการแข่งขนัเขม้แขง็ควรใช ้ Share-increasing 

Strategy ทีมุ่ง่สรา้งฐานลูกคา้ใหม้ากทีสุ่ดส่วนบรษิทัทีม่ตีําแหน่งในการแข่งขนัอ่อนแอควรเลอืก 

Market Concentration Strategy เพื่อเลอืกสรา้งความแขง็แกร่งในตลาดทีเ่ลก็ และสรา้งความ

เชี่ยวชาญ จากนัน้บรษิทัควรเลอืกใช้กลยุทธ์พื้นฐานแบบมุ่งเน้น แต่ถ้าหากตําแหน่งในการ

แขง่ขนัอ่อนแอมากๆ ควรจะออกจากอุตสาหกรรม 

Maturity Stage:ตลาดเริม่อิ่มตวัอตัราการเจรญิเติบโตของตลาดมน้ีอย คู่แข่งขนัมี

จาํนวนมาก กลยุทธ ์คอื Shareincreasing strategy ดงึดูดลูกคา้จากบรษิทัทีม่ตีําแหน่งในการ

แขง่ขนัอ่อนแอ 

Decline Stage: ในช่วงขาลงของธุรกิจที่อุปสงค์ลดลง คู่แข่งมจีํานวนมาก

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิเปลีย่นแปลงบรษิทัควรใช ้ Market Concentration Strategy ดว้ยการ

ลดชนิดของสนิค้า ลดจํานวนทรพัยส์นิ อาจจะลดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหลอืเพยีงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหลกัและมุ่งเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สู่กลยุทธ์พื้นฐานแบบมุ่งเน้นแทน หากบรษิัทมี

ทรพัยากรมาก อาจจะเลอืกใช ้ Turnaround Strategy เพื่อสรา้งตําแหน่งในการแข่งขนัใหม ่
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สุดทา้ยเมื่อบรษิทัจะออกจากธุรกจิควรใช ้Harvest Strategy ดว้ยการลดสนิทรพัยใ์หเ้หลอืน้อย

ทีสุ่ด และมุง่ทาํกําไรระยะสัน้ 

 

กลยทุธร์ะดบักลุ่มบริษทั (Corporate-level Strategy) 

กลยทุธร์ะดบักลุ่มบรษิทั (Corporate-level Strategy) คอื การดําเนินงานของบรษิทัเพื่อ

สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการเลอืกและบรหิารกลุ่มบรษิัทที่แต่ละบรษิัทมคีวาม

แตกต่างกันในอุตสาหกรรมและตลาดที่หลากหลายความหลากหลายของธุรกิจ และ

ความสามารถในการแข่งขันความหลากหลายของธุรกิจในกลุ่มบริษัทสามารถสร้าง

ความสามารถในการแขง่ขนัได ้ดงัน้ี 

กรณีกลุ่มธุรกจิมคีวามหลากหลายแบบสมัพนัธก์นั (Related Diversification) : ความ

เสีย่งของการมกีลุ่มธุรกจิแบบน้ีจะเกดิจากความสมัพนัธท์ีต่อ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัในบรษิทั 

ดงันัน้หากมบีรษิทัใดบรษิทัหน่ึงไม่มปีระสทิธภิาพ หรอือยู่ในอุตสาหกรรมทีต่กตํ่าจะส่งผลต่อ

บรษิทัอื่นๆ ดว้ย 

กรณีกลุ่มธุรกจิมคีวามหลากหลายแบบไม่สมัพนัธก์นั (Unrelated Diversification) : 

ความเสี่ยงของการมกีลุ่มธุรกิจแบบน้ีจะเกิดจากความล้มเหลวหรอืขาดประสทิธภิาพในการ

บรหิารบรษิทัในเครอื เน่ืองจากแต่ละบรษิทัมคีวามหลากหลาย และแตกต่างกนั 

กรณีกลุ่มธุรกิจมคีวามหลากหลายแบบสมัพนัธ์กนั (Related Diversification)การ

ประหยดัจากขอบข่ายการดําเนินงาน คอื การสามารถลดต้นทุนการดําเนินธุรกจิได้จากการ

แบ่งปนัการดาํเนินงาน/ทรพัยากรหรอืถ่ายโอนความสามารถหลกัของบรษิทัในกลุ่ม แยกไดเ้ป็น 

2 ลกัษณะกลุ่มบรษิทัมกีารดําเนินงานที่มคีวามเกี่ยวพนั เป็นการแบ่งปนัการทํางานหรอื

ทรพัยากร เช่น การใชโ้รงงานร่วมกนั หรอืรถขนส่งสนิคา้ร่วมกนักลุ่มบรษิทัมรีปูแบบธุรกจิทีม่ ี

ความเกีย่วพนั เป็นการมุง่ใหค้วามสาํคญักบัการกําจดั การใชท้รพัยากรซํ้าซอ้นและการถ่ายโอน

สนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ซึง่ยากทีคู่่แขง่จะเขา้ใจและลอกเลยีนแบบ 

อํานาจทางการตลาด (Market power)การป้องกนัคู่แข่งดว้ยการแข่งขนัหลายจุด เช่น 

เบยีรท์ีจ่บักลุ่มหลายตลาดดว้ยตราสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัการรวมตวัตามแนวดิง่ เช่น การขยายตวั

แบบ Backward Integration ของธุรกจิคา้ปลกีดว้ยการออก House Brand หรอืการป้องกนั

คู่แขง่เขา้สู่ตลาดดว้ยการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิตน้น้ําเพื่อเป็นเจา้ของวตัถุดบิ 

กรณกีลุ่มธุรกจิมคีวามหลากหลายแบบไมส่มัพนัธก์นั 

- ประสทิธภิาพจากการจดัการทางการเงนิ (Financial Economies) คอื การประหยดัที่

เกดิจากการจดัสรรทรพัยากรการลงทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- การจดัการทุนภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ (Efficient Internal Capital Allocation) : การ

สามารถเลอืกลงทุนในธุรกจิทีม่ศีกัยภาพไดห้ลากหลาย และความยดืหยุ่นในการขาย/ซือ้บรษิทั

โดยไม ่
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กระทบกบับรษิทัในเครอื 

 

กลยทุธห์ลกัหรือกลยทุธข์องกลุ่มบริษทั (Grand Strategies or Corporate Strategies) 

 

นักกลยุทธ์จําเป็นต้องพจิารณา วงจรอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขนั และ

สภาพแวดล้อมภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษิทั เพื่อกําหนดกลยุทธห์ลกั 

(Grand Strategies) ซึง่แสดงทศิทางกลยุทธข์องบรษิทั ร่วมกบักลยุทธพ์ืน้ฐาน พืน้ฐานของกล

ยทุธห์ลกัประกอบดว้ย 

1. กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) 

2. กลยทุธค์งตวั (Stability Strategies) 

3. กลยทุธป์รบัเปลีย่น (Renewal Strategies) 

กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) เป็นกลยทุธท์ีนิ่ยมมากทีสุ่ด มุ่งสรา้งอตัราการ

เตบิโตทีม่ากกว่าเมื่อเทยีบกบัตลาด มกัใชก้ารพฒันาตลาดใหม่ พฒันาสนิคา้ใหม่ วธิกีารใหม ่

หรอืเจาะตลาดเพิม่ กลยทุธใ์นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 

- Concentration on a Single Product or Services เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยสนิคา้

หรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว เช่น McDonald ทีม่สีนิคา้หลกัเพยีงอย่างเดยีว คอื แฮมเบอเกอร ์

และใชก้ารเจาะตลาดเพิม่ไปยงัพืน้ทีใ่หม่ๆ  ดว้ยการรกัษามาตรฐาน/คุณภาพ/ความสะอาด 

- Concentric Diversificationเป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารใหม่

ทีส่อดคลอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียูแ่ลว้ ซึง่อาจสอดคลอ้งในเรื่องเทคโนโลย ีknow-how สาย

ผลติภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย หรอืฐานลูกคา้ กลยุทธน้ี์จะสรา้งตําแหน่งการแข่งขนัทีแ่ข่ง

แกรง่ได ้

- Vertical Integration เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการขยายธุรกจิทีม่อียู่สองทศิทาง 

คอื 

1) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายของสนิคา้หรอืบรกิารปจัจบุนั 

2) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิ

ทีข่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารกบัธุรกจิในปจัจบุนั 

- Horizontal Diversification เป็นการสรา้งการเตบิโตจากการซือ้ การควบรวม กจิการ

ของคู่แขง่ 

- Conglomerate Diversification เป็นการสรา้งการเตบิโตจากการมสีนิคา้หรอืบรกิาร

ใหมท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียู่เลย ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในลกัษณะของกลุ่ม

บรษิทัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์นั 
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กลยุทธ์คงตวั (Stability Strategies) กลยุทธท์ีมุ่่งรกัษาอตัราการเตบิโต ส่วนแบ่ง

การตลาด หรอืตําแหน่งทางการแขง่ขนัของบรษิทัไว ้

1. Leadership กลยุทธก์ารมุ่งเป็นผูนํ้าตลาดดว้ยการดงึดูดลูกค้าจากคู่แข่งทีอ่่อนแอ 

เน่ืองจากในสภาวะการตกตํ่าของอุตสาหกรรมจะทําให้เฉพาะบรษิัทที่เป็นผู้นําตลาดเท่านัน้ที่

สามารถทาํกําไรและอยูร่อดได ้

2. Niche กลยุทธ์การมุ่งสร้างความแข่งแกร่งในบางตลาดที่มคีวามชํานาญและมี

ตําแหน่งการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ 

3. Harvest กลยุทธก์ารมุ่งทํากําไรระยะสัน้ ไม่ลงทุนเพิม่ ลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ลง จะช่วย

ลดปญัหาการมยีอดขายทีล่ดลง และในอนาคตอาจตอ้งขายธุรกจิหรอืออกจากอุตสาหกรรมน้ี 

4. Quick Divest กลยุทธ์การขายธุรกจิทิ้งอย่างรวดเรว็ในช่วงต้นเริม่ตกตํ่าของ

อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ปรบัเปล่ียน (Renewal Strategies) เป็นกลยุทธ์การปรบัตวั ด้วยการ

เปลีย่นแปลงขนาดองคก์ร ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้ง ขายธุรกจิ หรอืลม้ละลาย 

1. Retrenchment กลยุทธเ์พื่อปรบัเปลีย่นเน่ืองจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกล

ยุทธ์ หรอืประสทิธภิาพ/คุณภาพตกตํ่า เป็นการปรบัเปลีย่นเพื่อเตรยีมตวัแข่งขนัอกีครัง้หน่ึง 

เช่น การทาํReengineering องคก์ร หรอืการเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงาน 

2. Turnaround กลยุทธเ์พื่อพลกิสถานการณ์เลวรา้ยของบรษิทั โดยเฉพาะทางดา้น

การเงนิ 

3. Divest กลยุทธ์การขายบางส่วนของบรษิัท กรณีที่กลยุทธ ์ Harvest หรอื 

Turnaround ไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

4. Liquidation กลยุทธ์การเลกิกจิการด้วยการขายสนิทรพัยท์ัง้หมด หรอืหยุดการ

ดาํเนินงานทัง้หมด เพื่อหยดุการขาดทุนก่อนทีจ่ะลม้ละลาย 
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ความสมัพนัธข์องกลยทุธ์ระดบัต่างๆ 

 
แผนภาพที ่5: ความสมัพนัธข์องกลยทุธร์ะดบัต่างๆ 

 

ทาํการประเมินและตรวจสอบปัจจยัภายใน 

ทําการประเมนิและตรวจสอบทรพัยากรและความสามารถหลกัขององค์กรเพื่อกําหนด

ตําแหน่งทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Competitive Position) ที่จะสามารถสรา้งความ

แตกต่างของสนิคา้/บรกิารแลว้จงึนําไปสู่การกําหนด 

 

การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 

ทําการเลอืกกลยุทธร์ะดบัธุรกจิเพื่อกําหนดกลยุทธร์ะดบัพืน้ฐาน (Generic Strategies)

คอื  

- Cost Leadership  เป็นผูนํ้าทางดา้นตน้ทุนทีต่ํ่ากว่า 

- Differentiation  เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืนําเสนอสนิคา้ทีม่คีวามแตกต่างทีโ่ดดเด่น 

- Focus ใหบ้รกิารกลุ่มลกูคา้ทีเ่ฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มเฉพาะ 

วิเคราะหปั์จจยัภายนอก 

- วงจรอุตสาหกรรม 

- สภาพการแขง่ขนั 

- ปจัจยัภายนอก 

ตรวจสอบตําแหน่งการแขง่ขนั 

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ/กลุ่มธรุกิจ 

เลอืกกลยทุธห์ลกั (Grand Strategies) 

- Growth 
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- Stability 

- Renewal 

กลยทุธข์องแต่ละบริษทัและนําไปสู่ 

การกําหนดแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

- ดา้นการตลาด 

- ดา้นการดาํเนินงาน 

- ดา้นการผลติ 

- ดา้นการบรหิารจดัการ 

- ดา้นทรพัยากรมนุษย ์

(เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต.2553. การจดัการเชงิกลยทุธ ์MB507 .) 

 

การสร้างกลยทุธ์ (Strategic Formulation) 

 
แผนภาพที ่6: การสรา้งกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

 

การสรา้งกลยุทธเ์กี่ยวขอ้งกบัการสรา้งกลยุทธท์างเลอืก การประเมนิกลยุทธ ์ และการ

ตดัสนิใจ กลยุทธม์กัจะสรา้งจากวสิยัทศัน์ พนัธะกจิ วตัถุประสงค ์และขอ้มลูภายในภายนอกที่

วเิคราะหแ์ลว้ 

ต้องสามารถเปรยีบเทยีบประโยชน์ ต้นทุน คุณค่า ความเป็นไปได ้และความเหมาะสม

ของกลยทุธเ์พื่อใหไ้ดก้ลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ด (Optimal Strategies) สําหรบัองคก์ร การสรา้งกลยุทธน์ัน้

ต้องการตวัแทนจากฝ่ายต่างๆ เขา้มามสี่วนร่วมเพื่อใหทุ้กส่วนมคีวามเขา้ใจในทศิทางและกล

ยทุธข์ององคก์ร อกีทัง้ยงัเป็นการผกูพนัสมาชกิในองคก์รต่อกลยทุธท์ีส่รา้งขึน้ 
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การสรา้งกลยุทธ์จงึเป็นกระบวนการเปลี่ยนความคดิที่เป็นนามธรรมและขอ้มูลไปเป็น

กลยุทธท์ีม่ลีกัษณะเป็นรปูธรรมด้วยการตดัสนิใจ การนําเครื่องมอืช่วยวเิคราะห ์ และสรา้งกล

ยทุธม์าใชจ้ะช่วยลดการมคีวามเหน็ทีข่ดัแยง้ การโตเ้ถยีง อคต ิและการใชอ้ารมณ์  

การสรา้งกลยทุธต์อ้งการขอ้มลูทีม่คีุณภาพ และอยูใ่นรปูแบบทีท่ําใหน้ักกลยุทธส์ามารถ

ตดัสนิใจไดถู้กต้อง การวเิคราะหข์อ้มลูนัน้มวีธิกีาร เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์รวมถงึกรอบ

การวเิคราะหม์ากมายทีน่ักกลยุทธส์ามารถเลอืกใชไ้ด ้อาท ิSWOT Analysis, IFE, EFE, CPM, 

Five Forces Model, Value Chain เป็นตน้ 

กลยุทธ์ในความหมายหน่ึงก็คอื การนําทรพัยากร และทกัษะขององค์กรมาสร้าง

ประโยชน์จากโอกาส และลดภยัคุกคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอก กลยุทธอ์าจจะเกดิจากการ

ระดมความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืนกักลยทุธ ์หรอืเกดิจากการใชเ้ครือ่งมอืช่วยสรา้ง

กลยุทธท์ีม่อียู่จาํนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น TOWS Matrix, SPACE Matrix, BCG Matrix, GE 

Matrix หรอื Grand Strategy Matrix 

 

การสร้างกลยทุธ์ 

 
แผนภาพที ่7: เครือ่งมอื TOWS Matrix 

 

TOWS Matrix เป็นการสรา้งกลยุทธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทํา SWOT Analysis ดว้ย

การนําขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสรา้งกล

ยทุธไ์ดใ้น 4 ลกัษณะ คอื 
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ตารางที ่2:  TOWS Matrix 

 
- Strengths-Opportunities (SO) 

- Weaknesses-Opportunities (WO) 

- Strengths-Threats (ST) 

- Weaknesses-Threats (WT) 

 

การตดัสินใจ 

 

การตดัสนิใจต้องอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์และวจิารณญาณของนักกลยุทธ ์ใน

การเลอืกกลยทุธน์ัน้ไม่จาํเป็นเสมอไปทีต่้องเลอืกกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ด (Best Strategy) แต่ต้องเลอืก

กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด(Optimal Strategy) เน่ืองจากต้องดูความสอดคล้องกบัเงื่อนไขของ

องคก์รเองและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ ์เช่น เงนิทุน ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร หรอืนโยบาย 

เป็นตน้  

The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) เป็นเครื่องมอืช่วยนักกลยุทธใ์น

การตดัสนิใจเลอืกกลยุทธ์ทีเ่หมาะสม ดว้ยการประเมนิชุดของกลยุทธท์างเลอืกด้วยปจัจยัแห่ง

ความสําเรจ็(Critical Success Factors, CSFs) โดยอาศยัวจิารณญาณของนักกลยุทธใ์นการ

ประเมนิ 

(เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์น็ต.2553. การจดัการเชงิกลยทุธ ์MB507 .)           
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) 

 

การวเิคราะห ์SWOT อาจเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า เป็นการทํา Situation analysis ซึง่เป็น

การวเิคราะห์สภาพขององค์กรหรอืหน่วยงานในปจัจุบนั เพื่อค้นหาจุดแขง็ จุดอ่อน หรอืสิง่ที่

อาจเป็นปญัหาทีส่าํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพทีต่้องการในอนาคต การวเิคราะหส์ภาพการณ์ 

Situation analysis กเ็พื่อใหรู้ต้นเองหรอืรูเ้รา  และรูส้ภาพแวดลอ้มหรอืรูเ้ขา ใหม้คีวามชดัเจน

ขึน้ รวมไปถึงการเิคราะห์โอกาส และ อุปสรรค  เพื่อประโยชน์ในการกําหนดวสิยัทศัน์ หรอื

เลอืกกลยทุธ ์ระดบัองคก์รทีเ่หมาะสมต่อไป ซึง่จะเกี่ยวขอ้งกบัการทํา Strategic Decision เป็น

การตดัสนิใจเลอืกกลยุทธ์หรอืวธิกีารดําเนินงานที่สําคญั ที่เป็นหลกัในการปฏบิตัไิปสู่สภาพที่

ต้องการในอนาคตขององคก์ร  เพื่อการบรรลุ Vision หรอืสภาพทีต่้องการในอนาคตตามทีไ่ด้

กําหนดไวเ้ป็นการเลอืกโดยคาํนึงถงึสภาพและจดุทีต่อ้งการในอนาคต โดยรูส้ถานการณ์ เหน็ถงึ

โอกาสทีด่แีละขอ้จาํกดัทีค่วรหลกีเลีย่ง จดุเด่นตลอดจนจดุดอ้ยต่างๆ 

นอกจากน้ีการวเิคราะห์ SWOT ยงัเป็นการจดัทําแผนกลยุทธ์วธิหีน่ึงซึ่งจะช่วยให้

องค์กรทราบถงึสถานภพขององค์กรอนัจะทําใหส้ามารถกําหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและ

ประสบความสําเรจ็ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 4 

ประเดน็คอื 

Strength คอื จุดแขง็ หมายถงึความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นผลด ี

ซึ่งองค์กรสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรอืหมายถึงการ

ดาํเนินงานภายในทีอ่งคก์รทาํไดด้ ี

Weakness คอื จดุอ่อน หมายถงึความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นผล

ลบหรอืด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค ์หรอืหมายถงึการดาํเนินงานภายในองคก์รทาํไดไ้มด่ ี

Opportunities  คอื โอกาส หมายถงึปจัจยัและสถานการณ์ภายนอกทีเ่อื้ออํานวยใหก้าร

ทาํงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ หรอืหมายถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานขององคก์ร 

Threats คอื อุปสรรค หมายถงึปจัจยัและสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออํานวยหรอื

ขดัขวางการทาํงานขององคก์รไมใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค ์ หรอืหมายถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกที่

ปญัหาต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนั (Five Forces Model) 

 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั (Competitive environment) ทําใหท้ราบถงึ

สภาวะความเป็นไปได้ในการแข่งขนัขององค์กรในอุตสาหกรรมนัน้ เพื่อทราบจุดแขง็ จุดอ่อน 

ของทัง้องคก์รเองและคู่แข่ง เพื่อใชส้ําหรบัการวางแผนกลยุทธ ์ซึง่ Michel E. Porter ไดส้รุปไว้

ว่า ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมถูกกําหนดโดยแรงผลกัดนั 5 ประการ คอื 

การคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม่ การแข่งขนัระหว่างธุรกจิทีม่อียู่ในอุตสาหกรรม อํานาจต่อรองของ

ผูซ้ือ้ อํานาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิ อํานาจของสนิคา้หรอืบรกิารทีท่ดแทนได ้ ซึง่รายละเอยีด

ของแต่ละปจัจยัเป็นดงัน้ี 

1.การคกุคามจากผู้เข้ามาใหม่  ผูเ้ขา้มาใหม่ในอุตาสาหกรรมทําใหก้ําลงัการผลติใน

อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ และมคีวามต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดและทรพัยากรในหารผลติ ทํา

ให้คุกคามต่อสถานะและความมัน่คงของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดมิ ผู้บรหิารต้องพจิารณาถึง

ปจัจยัทีจ่ะสามารถสรา้งความเขม้แขง็เพื่อป้องกนัการเขา้ตลาดของผูม้าใหม ่

2.การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรม การแข่งขนัในอุตสาหกรรม

เกดิขึน้โดยมอีงค์กรใดองค์กรหน่ึง หรอืหลายองค์กรรเิริม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของตน

เพื่อต้องการให้ได้รบัความได้เปรยีบและผลประโยชน์เหนือกว่าองค์การอื่นๆ ในอุตสาหกรรม 

ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อองคก์รอื่นและอาจทําใหเ้กดิการตอบโต้ ซึง่รวมถงึการวเิคราะหค์ู่แข่ง

ดว้ย 

3. อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ ลูกคา้เป็นบุคคลสําคญัต่อความอยู่อดและเสถยีรภาพของ

ธุรกจิทัง้ทางตรงทางออ้ม ศกัยภาพในการต่อรองของผูซ้ือ้มสี่วนในการผลกัดนัใหผู้ข้ายต้องปรบั

ราคาตํ่าลงและพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหด้ขีึน้ โดยผูซ้ือ้จะมอีํานาจการต่อรองสงู 

4. อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถดิุบ จะเหน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลติและผูข้าย

วตัถุดบิ จะมผีลต่อประสทิธภิาพในการผลติสนิค้าและบรกิาร เพราะคุณภาพและปรมิาณของ

วตัถุดบิและความล่าชา้จากการส่งมอบก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อองคก์รทัง้สิน้ 

5. อาํนาจของสินค้าหรือบริการท่ีทดแทนได้ ความสามารถในการหาสนิหรอืบรกิาร

ที่ทดแทนกนัได้จะทําให้เกิดข้อจํากัดของราคาของผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม เมื่อราคาของ

ผลติภณัฑท์ีม่อียู่สูงขึน้เหนือจากผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได ้ลูกคา้จะเปลีย่นแปลงไปใชส้นิคา้ที่

ทดแทนกนัได้นัน่เอง ธุรกจิที่มกีารแข่งขนัในตวัสนิค้าที่สามารถใช้ทดแทนกนัได้ต้องพยายาม

สรา้งความแตกต่างทางการแข่งขนั ทางเลอืกก็คอืธุรกจิที่ต้องการเพิม่ต้นทุนของผูซ้ื้อด้านการ

เปลี่ยนไปใช้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัคู่แข่งและทําการติดตามสถานการณ์และศึกษาว่าลูกค้าจะ

สามารถใชส้นิคา้ใดทดแทนสนิคา้ทีต่นผลติและระดบัการทดแทนมมีากน้อยเพยีงใด 
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 แผนภาพที ่8:  แบบจาํลองแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Force Model) 

 ทีม่า: เอกชยั  อภศิกัดิกุ์ล , ทรรศนะ  บุญขวญั (2005) การจดัการเชงิกลยุทธ ์

 

ส่วนท่ี 4 การประเมินปัจจยัภายในและภายนอก (IEF and EFE Matrix) 

 

เมทริกการประเมินปัจจยัภายใน (Internal Factor Evaluation : IFE Matrix) 

 

เป็นเมทรกิที่ประเมนิและใหน้ํ้าหนักปจัจยัภายใน จุดแขง็ (Strengths) และ จุดอ่อน 

(Weakness) ขององคก์ารม ี5 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1.ปจัจยัภายในทีส่ําคญั (Critical internal factors) ประกอบไปดว้ย ปจัจยัทีเ่ป็นจุดแขง็ 

เช่น คุณภาพและกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการ  ความสามารถในการหารายไดแ้ละทํากําไร ฯลฯ 

และปจัจยัที่เป็นจุดอ่อน เช่นการขาดสภาพคล่องทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้ 

2.น้ําหนัก (Weight) เป็นการกําหนดช่วงน้ําหนักของแต่ละปจัจยัจาก 0.1 – 1.0 

กล่าวคอื 0.0 ไม่มคีวามสําคญัเลย ส่วน 1.0 มคีวามสําคญัมากทีสุ่ด การกําหนดน้ําหนักของแต่

ละปจัจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจัจัยเหล่านั ้น ว่าเป็นปจัจัยที่ทําให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเรจ็หรอืประสบความลม้เหลว คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวมของทุกปจัจยัมคี่าเท่ากบั 1 

คู่แขง่ขนัใน

อุตสาหกรรม 

 
 

การแขง่ขนักนัใน

อุตสาหกรรมทีม่อียู ่

ผูเ้ขา้มาใหม่ 

ผูข้ายวตัถุดบิ 

สนิคา้ทดแทน 

ผูซ้ือ้ 

อุปสรรคของผูเ้ขา้มา

 

อํานาจการ

ต่อรองของ

 

อุปสรรคสนิคา้

หรอืบรกิาร

 

อํานาจการ

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

จุดอ่อนหลกั (Major Weaknesses)    2 แสดงถงึ จุดอ่อนรอง (Minor Weaknesses)     3 

แสดงถงึจดุแขง็รอง (Minor strengths)  4 แสดงจดุแขง็หลกั (Major strengths) 

4.คะแนนถ่วงน้ําหนัก (Weighted score) น้ําหนักของแต่ละปจัจยัจะแตกต่างกนัขึน้กบั

ตวัแปร 

5.ค่ารวมคะแนน เป็นคะแนนรวมทัง้หมดของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทุกตัวแปร 

(คะแนนถ่วงน้ําหนักของแต่ละตวัแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแต่ละตวัแปรคูณกบัคะแนนการ

ประเมนิ) 

การประเมนิตวัเลข 1 = จุดอ่อนหลกั , 2 = จุดอ่อนรอง , 3 = จุดแขง็รอง , 4 = จุดแขง็

หลกั คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของเมทรกิการประเมนิปจัจยัภายใน (IFE Matrix) จะอยู่ระหว่าง 

1.0 – 4.0 ถ้าคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม = 2.5 แสดงว่าอยู่ในระหว่างค่าเฉลีย่ (Average score) 

ถา้คะแนนน้อยกว่า 2.5 แสดงว่าองคก์รนัน้อยู่ในตําแหน่งจุดอ่อน ถ้าคะแนนมากกว่า 2.5 แสดง

ว่าอยูใ่นตําแหน่งจดุแขง็ 

 

เมทริกการประเมินปัจจยัภายนอก (External Factor Evaluation : EFE Matrix) 

 

เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของปจัจยั

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อบรษิัทในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมอืง วัฒนธรรม เทคโนโลย ี

กฎหมาย เป็นตน้ โดยม ี5 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1.ปจัจยัภายนอกที่สําคญั (Critical internal factors) ประกอบไปด้วย ปจัจยัที่เป็น

โอกาสและปจัจยัทีเ่ป็นอุปสรรค  

2.น้ําหนัก (Weight) เป็นการกําหนดช่วงน้ําหนักของแต่ละปจัจยัจาก 0.1 – 1.0 

กล่าวคอื 0.0 ไม่มคีวามสําคญัเลย ส่วน 1.0 มคีวามสําคญัมากทีสุ่ด การกําหนดน้ําหนักของแต่

ละปจัจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจัจัยเหล่านั ้น ว่าเป็นปจัจัยที่ทําให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเรจ็หรอืประสบความลม้เหลว คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวมของทุกปจัจยัมคี่าเท่ากบั 1 

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

โอกาสน้อย หรอื อุปสรรคมาก (Response is poor)    2 แสดงถงึ โอกาสทีเ่ท่ากบัค่าเฉลีย่ 

(Response is average)    3 แสดงถงึ โอกาสทีสู่งกว่าค่าเฉลีย่ (Response is above 

average)      4 แสดง โอกาสทีด่มีาก (Response is superior)   

4.คะแนนถ่วงน้ําหนัก (Weighted score) น้ําหนักของแต่ละปจัจยัจะแตกต่างกนัขึน้กบั

ตวัแปร 
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5.ค่ารวมคะแนน เป็นคะแนนรวมทัง้หมดของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทุกตัวแปร 

(คะแนนถ่วงน้ําหนักของแต่ละตวัแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแต่ละตวัแปรคูณกบัคะแนนการ

ประเมนิ) 

การประเมนิตวัเลข 1 = อุปสรรคหลกั , 2 = อุปสรรครอง , 3 = โอกาสรอง , 4 = จุด

โอกาสหลกั คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวมของเมทรกิการประเมนิปจัจยัภายนอก (EFE Matrix) จะอยู่

ระหว่าง 1.0 – 4.0 ถ้าคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม = 2.5 แสดงว่าอยู่ในระหว่างค่าเฉลีย่ (Average 

score) ถา้คะแนนถ่วงน้ําหนกัรวม เท่ากบั 4  แสดงว่าบรษิทัมโีอกาสในอุตสาหกรรมมาก หรอืมี

อุปสรรคน้อย ถ้าคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม เท่ากับ 1  แสดงว่าบริษัทมีอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอ้มมาก บรษิทัตอ้งพยายามหลกีเลีย่งอุปสรรค 

(ดร.ทรรศนะ  บุญขวญั  .และ ดร.เอกชยั  อภศิกัดิกุ์ล . (2549) การจดัการเชงิกล

ยทุธ)์ 

 

การประเมินปัจจยัภายใน  - การประเมินปัจจยัภายนอก (Internal External – IE Matrix) 

 

เป็นการวเิคราะหร์ะดบัความสามารถขององคก์รทีค่ดิขึน้โดยบรษิทั General Electrics 

เป็นการประเมนิความสมัพนัธร์ะหว่างการประเมนิปจัจยัภายใน (IFE) และการประเมนิปจัจยั

ภายนอก (EFE) แกนนอนแทนค่าถ่วงน้ําหนักปจัจยัภายใน (IFE) 3 ระดบั คอืเขม้แขง็ 3.0 – 

4.0 ปานกลาง 2.0 – 2.99 และอ่อนแอ 1.0 -1.99 ส่วนแกนตัง้แทนค่าถ่วงน้ําหนักปจัจยัภายใน 

(IFE) 3 ระดบั คอื        สูง 3.0 – 4.0 ปานกลาง 2.0 – 2.99 และตํ่า 1.0 -1.99 โดยแบ่งเป็น 9 

ช่อง เน้นวธิใีชก้บัองคก์รทีม่หีลายหน่วยธุรกจิ เมทรกิการประเมนิปจัจยัภายใน  - การประเมนิ

ปจัจยัภายนอก (IE) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
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ตารางที ่3  ประเมนิปจัจยัภายใน – ภายนอก (IE- matrix) 

  
  คะแนนถ่วงน้ําหนกัปจัจยัภายใน (IFE) 

    

        Strong         

(3.0-4.0) 

        Average         

(2.0-2.99) 

       Weak         

(1.0-1.99) 

คะแนนถ่วง

น้ําหนกัปจัจยั

ภายนอก (EFE) 

        High         

(3.0-4.0) 

1. Growth and 

Build 

2. Growth and 

Build           

 

3. Hold and 

Maintain 

        Medium         

(2.0-2.99) 

4. Growth and 

Build 

5. Hold and 

Maintain 

6. Harvest or 

Divest 

       Low         

(1.0-1.99) 

7. Hold and 

Maintain 

8. Harvest or 

Divest 

9. Harvest or 

Divest 

ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ , สมชาย  หริญักติต ิและ คณะ (2542) การบรหิารเชงิกลยุทธ ์

 

ช่องที ่1,2,4 องคก์รใชก้ลยุทธก์ารเตบิโต (Grow) และการสรา้งส่วนครองตลาด (Build) 

โดยใชก้ลยุทธก์ารขยายตวัให้มากขึน้ (Intensive Growth Strategy) ได้แก่ กลยุทธก์ารเจาะ

ตลาด กลยุทธ์การพฒันาตลาด กลยุทธ์การพฒันาผลติภณัฑ์ หรอืใช้กลยุทธ์การพฒันาแบบ

รวมตัว ได้แก่การตัวไปข้างหน้า กลยุทธ์การรวมตัวไปข้างหลัง กลยุทธ์การรวมตัวระดับ

เดยีวกนั 

ช่องที ่3,5,7  องคก์รใชก้ลยุทธก์ารประคบัประคองและรกัษา (Hold and Maintain) 

โดยใชก้ลยทุธก์ารเจาะตลาด กลยทุธก์ารพฒันาตลาด กลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์ 

ช่องที ่6,8,9  องคก์รใชก้ลยุทธท์ีเ่รยีกว่าการเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest) และการ

เลกิหรอืการทอน (Divestiture) การเกลยุทธ์การขยายตวัให้มากขึ้น (Intensive Growth 

Strategy) ไดแ้ก่ กลยุทธก์ารเจาะตลาด กลยุทธก์ารพฒันาตลาด กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์

หรอืใช้กลยุทธ์การพฒันาแบบรวมตวั ได้แก่การตวัไปขา้งหน้า กลยุทธ์การรวมตวัไปขา้งหลงั 

กลยทุธก์ารรวมตวัระดบัเดยีวกนั 
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ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห ์TOWS Matrix 

 

TOWS Matrix เป็นแบบแผนการจําลองสถานการณ์เพื่อสร้างกลยุทธ์มารบัมอืกบั

สถานการณ์เหล่านัน้ TOWS Matrix เป็นผลลพัธท์ีไ่ดม้าจากวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก

และภายในองค์กร โดยนําผลการวเิคราะห์ที่โอกาสกบัขอ้จํากดั และจุดแขง็กบัจุดอ่อน มาทํา

เป็นตาราง Matrix โดยดา้นปจัจยัภายใน มจีุดแขง็ จุดอ่อน ส่วนดา้นปจัจยัภายนอก มโีอกาส

และอุปสรรค  จากตารางข้างล่างน้ี เราสามารถจําลองหรือสมมติสถานการณ์ที่แสดงถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัภายในกบัภายนอกไดอ้ยา่งน้อยทีสุ่ด 4 สถานการณ์หลกั 

 

ตารางที ่4 การวเิคราะหด์ว้ย TOWS matrix 

ปจัจยัภายใน จดุแขง็ภายในองคก์ร จดุอ่อนภายในองคก์ร 

ปจัจยัภายนอก Strength (S) Weakness (W) 

โอกาส (Opportunities) 

SO Strategies 

กําหดกลยทุธใ์นช่องน้ี

โดยใชจุ้ดแขง็ประสาน

ความไดเ้ปรยีบในโอกาส 

1 WO Strategies 

กําหดกลยทุธใ์นช่องน้ีโดยใช้

ไดเ้ปรยีบในโอกาสมาปิด

จดุอ่อน 

2 

อปุสรรค (Threats) 

ST Strategies 

กําหดกลยทุธใ์นช่องน้ี

โดยใชจุ้ดแขง็หลบหลกี

ขอ้จาํกดั 

3 WT Strategies 

กําหดกลยทุธใ์นช่องน้ีโดย

ระมดัระวงัจดุอ่อนและหลบ

หลกีขอ้จาํกดั 

4 

ทีม่า: เอกชยั  อภศิกัดิกุ์ล , ทรรศนะ  บุญขวญั (2005) การจดัการเชงิกลยุทธ ์

 

จากตาราง ถ้ามองเปรยีบเทยีบใน 4 สถานการณ์ สถานการณ์ที่ได้เปรยีบที่สุดหรอืดี

ทีสุ่ดคอืช่องที่ 1 (SO Strategies) เป็นการผสมผสานกนัระหว่างจุดแขง็ทัง้หลาย กบัโอกาส

ต่างๆ เป็นการจาํลองจากสภาพทีไ่ดเ้ปรยีบมากทีสุ่ด (The best case scenario) หรอืดทีีสุ่ดของ

เราถา้เราบุกไปขา้งหน้าจะไดป้ระโยชน์ทีสุ่ด 

ช่องที ่2 (WO Strategies) เพื่อสรา้งสมรรถนะในการรุกไปขา้งหน้าใหม้ากขึน้ โดยไม่

เพยีงแต่เอาโอกาสทีม่อียู่ภายนอกไปใชเ้พื่อประสานกบัจุดแขง็เพยีงอย่างเดยีว แต่ยงันํามาเพื่อ

การปิดจุดอ่อนภายในอีกด้วย เป็นการพฒันาภายในในรูปแบบของการพฒันาบุคลากร การ

ปรบัปรุงกระบวนการผลติการดําเนินงาน การพฒันากฎเกณฑใ์ห้มคีวามทนัสมยัมากขึน้ สรา้ง

ทางเลอืกในการดาํเนินการอื่นๆ เพื่อใหอ้งคก์รมรสมรรถนะในการปรบัตวัไดส้งูขึน้ 
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ช่องที ่3 (ST Strategies) เป็นขอ้จาํกดัขององคก์รในการต้องรบัมอืกบัอุปสรรคทีม่(ีหรอื

การบุกรุกของคู่แข่ง) ดว้ยความเขม้แขง็ขององคก์ร เปรยีบเหมอืนเมื่อพบกบัคู่ต่อสู้ทีแ่ขง็แกร่ง

พอๆกบัองคก์รเรา ถา้เกดิการต่อสูจ้ะเกดิความเสยีหายแก่ทัง้ 2 ฝา่ยอยา่งใหญ่หลวง เพื่อลดการ

ต่อสูแ้ละความเสยีหายดงักล่าว จงึควรมกีารทําพนัธมติรใหม่ สรา้งความร่วมมอืกนั ลกัษณะได้

ประโยชน์รว่มกนั (Win – Win situation) ภายใตก้ารสญูเสยีบางส่วน 

ช่องที ่4 (WT Strategies) เป็นช่องทีเ่สยีเปรยีบมากทีสุ่ด เน่ืองจากฝ่ายตรงขา้มจะใชข้อ้

ไดเ้ปรยีบของเขาซึง่เป็นขอ้จาํกดัของเรา ในการโจมตทีีจ่ดุอ่อนของเรา 

ทัง้ 4 สถานการณ์ น้ี สิง่ทีต่้องการมากทีสุ่ดคอืช่องที ่1 และไม่ต้องการมากทีสุ่ดคอืช่อง

ที ่4 ดงันัน้ เราจงึกําหนดกลยทุธท์ัง้รกุไปขา้งหน้าและกลยุทธก์ารปกป้องการโจมตหีรอืการถอย

ไปพรอ้มกนั 

 

ส่วนท่ี 6 Balance Scorecards and Key Performance Indicator ระบบวดัผลเชิงดลุย

ภาพและดชันีช้ีวดัความสาํเรจ็ 

 

Balance Scorecards เป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้ผู้ตดัสนิใจสามารถมองเห็นภาพของ

ความสมัพนัธ์และคุณภาพในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร ซึ่งกิจกรรมการ

ทาํงานเหล่าน้ีเมือ่นํามาพจิารณาโดยภาพรวมแลว้จะเอือ้อํานวยใหผู้ต้ดัสนิใจสามารถทีจ่ะ 

1.เขา้ใจถงึ ความสมัพนัธ ์ระหว่างกจิกรรมต่างๆในองค์กรทีม่สี่วนเกี่ยวพนักบักลยุทธ์

ขององคก์รนัน้ 

2.จดัการ ควบคุม และดูแล กจิกรรมทีจ่าํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพของการปฏบิตังิาน

เพื่อใหก้ลยทุธน์ัน้บรรลุเป้าหมายและทําใหอ้งคก์รสามารถพฒันาความสามารถในการเรยีนรูไ้ด้

ในระยะยาว 

3.ลดความยากในการวางแผนและการปฏิบัติการและช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับ

กรรมวธิกีารปฏบิตักิารกบักลยทุธเ์ป็นไปไดว้่ายขึน้ 

 

หลกัการสาํคญัของ Balance Scorecards  

 

ในเชงิธุรกจิ นัน้ กระบวนการวดัทีม่คีวามสมดุลนัน้จะต้องเอื้ออํานวยให้บุคคลากรของ

องคก์รไดต้ระหนกัถงึ 

1.มมุมองดา้นการเงนิ : How do we look to our shareholders? 

2. มมุมองของลกูคา้ : How do customer see us? 

3.มมุมองดา้นกระบวนการภายใน : What must we excel at? 
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4.มุมมองดา้นการพฒันาบุคคลากร : How can we continue to innovate and create 

value? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนภาพที ่9: ความเกีย่วโยงในระบบการวดัประสทิธภิาพ Linking Performance Measures 

ทีม่า: Strategic Thinking , ดร.รฐั ธนาดเิรก .(2553) 

 
ขัน้ตอนการจดัทาํ Balance scorecards 

 

การจดัทํา Balance scorecards มขีัน้ตอนที่องค์กรต้องให้ความสําคญัเพราะการ

วางแผนทีด่ยีอ่มก่อใหเ้กดิผลลพัธก์ารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมขีัน้ตอนทีส่าํคญัดงัน้ี 

1.การวเิคราะห ์จดุแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อใหท้ราบถงึสถานะพืน้ฐานของ

องคก์ร 

2.การพฒันาวสิยัทศัน์ขององค์กร ซึ่งขึน้อยู่กบัความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์

ของผูบ้รหิาร 

3.การกําหนดมุมมอง (Perspective) ด้านต่างๆที่จะเป็นตัวชี้ว ัดความสําเร็จในการ

ดาํเนินกจิกรรม มมุมองของกจิการจะแตกต่างกนัไปทัง้น้ีขึน้อยูก่บัพืน้ฐานของการดาํเนินกจิการ 

Vision 
& 

Strategy 

Financial Perspective 
Yesterday 

Today 

Tomorrow 

What must we excel 

at? 

 

How do we look to 

shareholders? 

How do customer 
see us? 

Customer Perspective 

Learning & Growth 

Perspective 

Internal Business 

Perspective 

How can we continue 
to innovate and create 

value? 
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4.การกําหนดกลยทุธ ์และวตัถุประสงค ์ในมมุมองดา้นต่างๆ โดยเรยีงลาํดบัความสําคญั 

เพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ของผู้บรหิาร โดยมุมองด้านต่างๆจะประกอบไปด้วย มุมมองด้านการเงนิ 

(Financial Perspective)  มุมมองของลูกคา้ (Customer Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการ

ภายใน (Internal Business Perspective) และมุมมองดา้นการพฒันาบุคคลากร (Learning & 

Growth Perspective) 

5.การจดัทาํแผนกลยุทธเ์พื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างกลยุทธแ์ละวตัถุประสงคด์า้น

ต่างๆ ในลกัษณะของเหตุและผล เพื่อสรา้งเป็นแผนทีท่างกลยทุธ ์(Strategy Map) 

6.การกําหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators : KPIs) และเป้าหมาย (Target) 

สาํหรบัแต่ละมมุมองพรอ้มทัง้เรยีงลาํดบัความสาํคญั 

7.จดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

 

 
แผนภาพที ่10:  แผนทีท่างยทุธศาสตร ์(Strategy Map) 

 

แผนที่ทางยุทธศาสตร ์(Strategy Map)คอื แผนภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึยุทธศาสตรข์อง

องคก์ร ในรปูแบบของความสมัพนัธต่์อกนัในเชงิเหตุและผล (cause and effect relationships) 

กล่าวคอื เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุและผล (Outcome) ทีอ่งคก์รปรารถนา ซึง่เชื่อมโยงกบั
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มติทิัง้ 4 มติ ิเพื่อใหนํ้าไปสู่ผลลพัธท์ี่องคก์ารต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเชื่อมโยงเขา้กบั

สนิทรพัยท์ีจ่บัต้องไม่ได ้( Intangible Assets0 เช่น ความรูแ้ละทกัษะของพนักงาน ใหเ้ขา้กบั

กระบวนการสรา้งคุณค่า (Value-creation processes) ใหแ้ก่องคก์รอนัจะนําไปสู่เป้าหมายที่

ปรารถนาและที่สําคญัแผนที่ยุทธศาสตรก์็เปรยีบเสมอืนเครื่องมอืที่จะสื่อสารให้เราได้ทราบถงึ

ยทุธศาสตรข์ององคก์ร อนัจะทาํใหท้ัง้ผูบ้รหิารและพนกังานมคีวามเขา้ใจในยุทธศาสตรภ์าพรวม

ขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

ทัง้หมดน้ีตอ้งมตีวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน เพื่อเป็นตวัช่วยในการผลกัดนัและตวัวดัน้ีผลน้ี

ต้องสามารถ แจง้ให้เห็นถงึสถานะทัง้หมด เช่น อดตี ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต เรื่องตวั

วดัผลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอื  

1.กลุ่มที่เป็นค่าวดัผลรวมสรุป ซึ่งจะได้ค่าต่อเน่ืองเมื่องานนัน้เสรจ็ไปแล้ว เช่นจํานวน

สนิคา้ทีผ่ลติได ้จาํนวนรวมของของเสยีทีเ่กดิขึน้ และ 

2.กลุ่มที่เป็นค่าวดัผลแล้วแสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มในอนาคต เช่นจํานวนสนิค่าต่อรอ้ย

ชิน้ เป็นตน้หรอือาจมองในมมุอุงว่ากลุ่มตวัวดันัน้ มองในแง่ผลด ี(Positive) หรอืมองในแง่ผลลบ

หรอืผลเสยี (Negative) ทัง้น้ีเพื่อเป็นการช่วยเลอืกตวัวดัผลทีม่ปีระโยชน์สูงสุดและง่ายต่อการ

เกบ็ขอ้มลู 

ทัง้หมดน้ี เป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างแลนําเอาระบบวัดผลเชิงดุลภาพ /ดัชนีชี้ว ัด

ความสาํเรจ็ น้ีมาทาํสาํเรจ็และเกดิประโยชน์สงูสุด 

ตวัอยา่งการเขยีนแผนตาราง KPIs 

แผนตารางตวัวดัผลการปฏบิตังิาน KPI CHART) จะประกอบไปดว้ยหวัขอ้ทัง้ 5 ส่วน

คอื 

1.Strategic Priorities วสิยัทศัน์ยอ่ลาํดบัความสาํคญั  

2.Objectives วตัถุประสงค ์

3.measurement วธิกีารวดัผล 

4.Targets เป้าหมาย 

5.Initiatives ความคดิรเิริม่  

โดยแต่ละขอ้นัน้ตอ้งเป็นไปตามรายละเอยีดดงัน้ี 

1. มวีตัถุประสงคข์อบเขตความรบัผดิชอบและผลทีจ่ะไดร้บัอยา่งชดัเจน 

2.สามารถวดัผลเป็นรปูธรรมได ้

3.ควรเป็นขอ้มลูทีเ่คยมกีารเกบ็ไวบ้า้งแลว้ 

4.รายละเอยีดกจิกรรมตอ้งสอดคลอ้งและรองรบักบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

5.ขอ้มลูสามารถเชื่อมโยงถงึกนั 

 

 



39 
 

 

ตารางที ่5 :  Key Performance Indicators : KPI CHART 

 
ทีม่า: The Balance Scorecard Collaborative ,Inc. 

 

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน KPI ท่ีควรใช้วดัในแต่ละด้านของ ระบบ BSC 

 

ในการจดัทํา BSC จาํเป็นต้องอาศยัตวัชี้วดั (Key Performance Indicators :KPI) 

ประกอบในการจดัทาํดว้ย ตวัชีว้ดัดงักล่าวจะเป็นเครื่องมอืทีท่ําใหท้ราบว่ามุมมองแต่ละดา้นนัน้

มปีจัจยัใด ทีอ่งคก์รใหค้วามสาํคญัในการประเมนิผล โดยมมุมองดา้นต่างๆ จะประกอบไปดว้ย 

1.มุมองด้านการเงิน เป็นมุมมองที่สามารถทําให้ทราบว่ากิจการขณะน้ีมีผลการ

ดาํเนินงานเป็นอยา่งไร  ดา้นการเงนิจะมกีารพจิารณาตวัชีว้ดั (KP) ในดา้น 

1.1 การเพิม่ขึน้ของกําไร 

1.2 การเพิม่ขึน้ของรายได ้

1.3 การลดลงของตน้ทุนและอื่นๆ 

2.มุมมองด้านลูกค้า เป็นมุมมองที่จะตอบได้ว่า ลูกค้ามองเราอย่างไร  โดยพจิารณา

ตวัชีว้ดั (KPI) ในดา้น 

2.1 ความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer Satisfaction) 

2.2 ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 

2.3 การรกัษาฐานลกูคา้เดมิ (Customer Retention) 

2.4 การเพิม่ลกูคา้ใหม ่(Customer Acquisition) 
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3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน เป็นส่วนที่ช่วยทําให้องค์กรสามารถนําเสนอคุณค่า 

(Value) ทีล่กูคา้ตอ้งกาได ้โดยมกีารพจิารณาตวัชีว้ดั (KPI) ในดา้น 

3.1 ผลติภาพ (Productivity) 

3.2 ทกัษะของพนกังาน (Employee Skills) 

3.3 คุณภาพ (Quality) 

3.4 วงจรเวลา (Cycle Time) 

3.5 การปฏบิตังิาน (Operations) 

4.มุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโตขององคก์ร เป็นมุมมองทีผู่้บรหิารจะใหค้วามสําคญั

กบับุคลากรในองคก์ร โดยมกีารพจิารณาตวัชีว้ดั (KPI) ในดา้น 

4.1 ความพงึพอใจและทศันะคติของพนักงาน (Satisfaction and attitude of 

employee) 

4.2 ทกัษะ (Skill) ของพนกังาน 

4.3 อตัราการเขา้ออกของพนกังาน (Turnover) 

การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการดาํเนินกจิการจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นสิง่ที่

สําคญัทีส่ามารถช่วยทําใหอ้งคก์รรูจ้ดัสถานภาพของตนเอง รูว้่ามปีญัหาและควรปรบัปรุงแก้ไข

ในส่วนใด BSC คอืระบบทีช่่วยให้องคก์รใชว้างแนวทางการบรหิารและมุ่งเน้นต่อการวางแผน

กลยทุธใ์นระยะยาว นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้บ้รหิารระดบัสูงสามารถบรหิารงานไดทุ้กๆ ส่วน โดย

มรการสัง่งานจากส่วนกลาง เพราะรู้สาเหตุและผลกระทบที่เชื่อมโยงกนั ทําให้ทราบว่าหากมี

การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบตวัใดกจ็ะมผีลกระทบไปยงัส่วนอื่นๆดว้ย นอกจากน้ี BSC ยงัเป็น

เครือ่งมอืทีท่าํใหม้กีารแปลงกลยทุธม์าสู่การปฏบิตัไิดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
ในการศกึษาเรื่อง กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขนัของธรุกิจถงัเกบ็ปิ-

โตรเคมีเพ่ือเช่าในเขตจงัหวดัระยอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

เชงิกลยุทธ ์ (Strategic Competitiveness) ทีส่ามารถสรา้งมลูค่าทางธุรกจิถงัเกบ็ปิโตรเคมเีพื่อ

เช่า ดว้ยการนําจุดแขง็ หรอืทรพัยากรทีม่อียู่มาใชอ้ย่างถูกต้องสอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนั  

ปจัจยัแวดลอ้มภายนอกทางธุรกจิและมปีระโยชน์สงูสุดและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

1. การเกบ็ข้อมลู 

1.1 ข้อมลูทุติยภมิู  

- การรวบรวมเอกสารเผยแพร่และเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อศกึษา

ถงึ Key Success Factor ในการดําเนินธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็สารเคมเีพื่อเช่าว่าควรจะต้อง

พจิารณาในประเดน็ใดบา้ง ความตอ้งการทัว่ไปของลกูคา้คอือะไร  

- การรวบรวมเอกสารเผยแพร่และเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อศกึษา

สภาพแวดล้อมทัว่ไปและสภาพแวดล้อมของธุรกิจท่าเรอืและถังเก็บสารเคมเีพื่อเช่าในเขต

จงัหวดัระยอง 

- รวบรวมข้อมูลการสํารวจและการวิจยัภายในขององค์กรเพื่อศึกษา 

ทรพัยากรและความสามารถหลกั(Core Competency)ขององคก์รทีส่อดคลอ้งกบั Key Success 

Factors  ในการดาํเนินธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็สารเคมเีพื่อเช่า 

- การรวบรวมเอกสารเผยแพร่และเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อศกึษา

ถึง ทรพัยากรและความสามารถหลกั(Core Competency) ของคู่แข่งที่สอดคล้องกับ Key 

Success Factors  ในการดาํเนินธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็สารเคมเีพื่อเช่า 

1.2 ข้อมูลปฐมภมิู สมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบัรองผู้จดัการใหญ่ฝ่ายถงัเก็บ 

(TANK  FARM) , ฝา่ยการตลาดธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็ , ฝา่ยแผนกลยทุธธ์ุรกจิท่าเรอื เกี่ยวกบั

มุมมองสภาพแวดล้อมภายในทีเ่ป็นจุดแขง็ หรอืจุดอ่อน ทรพัยากรและความสามารถหลกัของ

องค์กร รวมทัง้มุมมองสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสหรอือุปสรรคที่สอดคล้องกบั Key 

Success Factors  ในการดาํเนินธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็สารเคมเีพื่อเช่า 
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2. การวิเคราะหข้์อมลู 

2.1 ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายถงัเกบ็ (TANK  FARM) , 

ฝ่ายการตลาดธุรกจิท่าเรอืและถงัเก็บ , ฝ่ายแผนกลยุทธ์ธุรกจิท่าเรอื ในการวเิคราะห์ จุดแขง็

และจดุอ่อน โดยวธิ ีSWOT analysis ขององคก์รแลว้ทาํการกําหนดตําแหน่งทางการแข่งขนัโดย

ใชเ้ครื่องมอืในการประเมนิคอื เมทรกิการประเมนิปจัจยัภายใน (Internal Factor Evaluation ; 

IFE matrix) จากนัน้ทําการกําหนด   กลยุทธ์พืน้ฐานของธุรกจิท่าเรอืและถงัเก็บเพื่อเช่าผ่าน

พืน้ฐานการพจิารณาเทยีบกบั Key Success Factors 

2.2  ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายถงัเกบ็ (TANK  FARM) , 

ฝ่ายการตลาดธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็ , ฝ่ายแผนกลยุทธธ์ุรกจิท่าเรอื ในการตรวจสอบตําแหน่ง

ในการแข่งขนั (Competitive Position) และกําหนดกลยุทธ์หลกั (Grand Strategies) โดยใช้

เครื่องมอืการวเิคราะห ์คอื วธิ ีSWOT analysis  และ 5 Forces model และประเมนิคอื เมทรกิ

การประเมนิปจัจยัภายนอก (External Factor Evaluation ; EFE matrix) และใช ้ เมทรกิการ

ประเมนิปจัจยัภายใน ภายนอก (Internal External – IE matrix) เพื่อกําหนดกลยทุธห์ลกัต่อไป 

2.3 การสรา้งกลยทุธท์างเลอืกโดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix 

2.4 ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายถงัเกบ็ (TANK  FARM) , 

ฝ่ายการตลาดธุรกจิท่าเรอืและถงัเก็บ , ฝ่ายแผนกลยุทธ์ธุรกจิท่าเรอื ทําการตดัสนิใจเลอืกกล

ยทุธห์ลกัเพื่อนําไปแกไ้ขปญัหา 

2.5 การกําหนดตวัชีว้ดัและวธิกีารวดัผล   

 

ผลการศึกษา 

 

ในการศกึษาเรือ่ง กลยทุธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิแข่งขนัของธุรกจิถงัเกบ็ปิโตรเคมี

เพื่อเช่าในเขตจงัหวดัระยอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัเชงิกลยุทธ ์

(Strategic Competitiveness) ทีส่ามารถสรา้งมลูค่าทางธุรกจิถงัเกบ็ปิโตรเคมเีพื่อเช่า ดว้ยการ

นําจุดแขง็ หรอืทรพัยากรที่มอียู่มาใช้อย่างถูกต้องสอดคล้องกบัสภาพการแข่งขนั  ปจัจยั

แวดลอ้มภายนอกทางธุรกจิและมปีระโยชน์สงูสุดและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
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การรวบรวมข้อมลูทุติยภมิู 

 

Key Success Factor ในการดาํเนินธรุกิจธรุกิจท่าเรือและถงัเกบ็สารเคมีเพ่ือเช่า 

 

จากผลการศกึษาวจิยัของ บรษิทั Royal Hascorning จาํกดั ซึง่เป็นทีป่รกึษาของบรษิทั

ฯ พบว่า Key Success Factors ของการทาํธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่านัน้ม ีต่อไปน้ี 

1.ต้องระบุได้ว่าลูกค้าเป็นลูกค้าภายในหรอืภายนอกองค์กร (Identify who is the 

customer , internal and external)  

2.เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังจากการใช้บริการท่าเรือและถังเก็บ

(Understand what are the customer needs and expectations of the port) ซึง่จากการเกบ็

ขอ้มลูศกึษาของ บรษิทั Royal Hascorning จาํกดั พบว่า ความต้องการและความคาดหวงัของ

ลกูคา้คอื 

2.1 ความพรอ้มของหน้าท่าตามเวลาทีลู่กค้าต้องการ (Immediate availability of 

berth(no waiting time in port) 

: ตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐานของท่าเรอื IRPC ยงัมคีวามสามารถรองรบัการใชท่้าเรอืไดอ้กี

มากเน่ืองจากปจัจบุนัมกีารใชง้านเพยีง 35% occupancy เท่านัน้ 

2.2 ปรมิาตรบรรจุของถงัเกบ็มคีวามเพยีงพอต่อความต้องการหรอืไม่ (capacity of 

storage) 

: เน่ืองจากเป็นถงัทีส่รา้งใหมต่ามขนาดความต้องการของลูกคา้และทีด่นิยงัคงมอียู่ จงึมี

ความพอเพยีง หรอื ตอ้งหากมกีารสรา้งรอไวก่้อน กส็ามารถสรา้งขึน้มาตามขนาดความต้องการ

ทัว่ไปของตลาดได ้แต่ปญัหาทีพ่บคอืลูกคา้มคีวามต้องการใช้บรกิารภายในระยะเวลาทีร่วดเรว็

ทาํใหไ้มส่ามารถก่อสรา้งถงัและอุปกรณ์ส่วนควบไดท้นั 

2.3 ความรวดเรว็และประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร (Fast handling operations , high 

performance) 

: แบ่งการพจิาณาในเรือ่งดงักล่าวออกเป็น 2 ช่วง คอื 

-  ช่วงก่อนลกูคา้ใชบ้รกิารแลว้พบว่ามปีญัหาทีก่ารตอบสนองในเรื่องขอ้เสนอของราคา

ค่าบรกิารเมื่อลูกค้าสอบถาม ยงัไม่สามารถให้คําตอบได้อย่างรวดเรว็  ส่วนช่วงหลงัลูกค้าใช้

บรกิารนัน้  ที่ผ่านมานัน้พบปญัหาการล่าช้าจากเวลาการทํางานมาตรฐานมน้ีอยมากไม่เกนิ 1 

ครัง้ต่อปีซึง่ถอืไดว้่ามปีระสทิธภิาพในเกณฑด์ ี

2.4 ความรวดเรว็ของระบบเอกสาร ความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภยั (Fast 

documentation process , safety and security.) 

: ในดา้นความรวดเรว็ของเอกสารนัน้มคีวามรวดเรว็ระดบัหน่ึงเน่ืองใชร้ะบบ SAP เขา้

มาช่วยดําเนินการ ประกอบกบัที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปญัหาว่าเรอื หรอืรถที่เข้าขนถ่ายต้องรอ
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ระบบเอกสารจนก่อให้เกดิความเสยีหายขึน้ ส่วนเรื่องมาตรฐานความปลอดภยั และการรกัษา

ความปลอดภยั นัน้เน่ืองจาก IRPC อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมซีึ่งอยู่กบัสารเคมทีี่ทัง้ความ

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมทัง้มีความไวไฟอย่างสูงเป็นจํานวนมากและอย่าง

ยาวนาน ดงันัน้เราจงึตระหนกัในเรือ่งดงักล่าวอยา่งสงูดงันัน้จงึไดว้างมาตรการและแผนการดูแล

รกัษา การป้องกนัการเกดิเหตุ  การระงบัเหตุรวมทัง้การฟ้ืนฟูไวอ้ย่างดรีวมทัง้มกีารฝึกซอ้มเพื่อ

ทบทวนและปรบัปรุงอย่างสมํ่าเสมอ มกีารใช้ระบบ TIS-18001 เพื่อควบคุมการทํางาน และ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรายงัไม่เคยประสบเหตุการณ์รา้ยแรงเลยจงึสามารถสรา้งความมัน่ใจ

ต่อลกูคา้ในขอ้น้ีได ้

2.5 ความแน่นอน ความน่าเชื่อถอื ของท่าเรอืและถงัเกบ็ โดยไม่มกีารประทว้งการหยุด

งานของคนงาน (Reliability of the port , no strikes or labor dispute)  

: มัน่ใจไดว้่าไมม่ปีญัหาน้ีและทีผ่่านมาไมเ่คยมกีารประทว้งแลว้ส่งผลกระทบถงึการหยุด

งานเลยแมแ้ต่ช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิทัง้ปี 2540 , 2551 ทีผ่่านมา 

2.6 มบีรกิารทีใ่หต่้อการทํางานของเรอืทีด่ ีเช่น มเีรอืลากจงู และระบบนําร่อง ทีพ่รอ้ม

ตลอด 24 ชัว่โมง(Good quality of service to ships: availability of tugs , and pilots 24 

hours a day) 

: มคีวามพรอ้มในระบบดงักล่าวตลอด 24 ชัว่โมง และอุปกรณ์การใหบ้รกิารดงักล่าวก็

เป็นของ IRPC เองอยูแ่ลว้โดยไมต่อ้งพึง่พาจากหน่วยงานภายนอกใด 

2.7 คุณภาพและขอบเขตการบรกิารทีแ่น่ชดัของแต่ละฝ่ายทีใ่หบ้รกิาร เช่น ระบบความ

ปลอดภยั สุขภาพ และการสื่อสาร (Quality and extent of services to crew members , 

security , health , communication) 

: ทีผ่่านมาเรายงัมกีารใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอกเพยีงเลก็น้อยจงึยงัไม่เคยเกดิปญัหา

ดงักล่าวในระยะกลางถงึยาวจะตอ้งมกีารวางระบบดงักล่าวใหก้ระชบัและรดักุมขึน้ 

2.8 นโยบายการคดิค่าบรกิารเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร (A tariff policy with 

the quality of services offered.)  

: ต้องตรวจสอบและวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน และนโยบายทางด้านการกําหนดราคา

เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

3.จะเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งอย่างไรบ้าง(How do we compare against the 

competition?) 

: วเิคราะหค์ู่แขง่เป็นลาํดบัต่อไป 

4.ต้องทําให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ได้และมากกว่าความ

ต้องการพืน้ฐาน (Ensure that those needs are met and, where possible, exceeded on a 

consistent basis) 

5.ใครคอืลกูคา้ทีค่าดว่ามศีกัยภาพ (Who are potential new customers?) 
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: อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและอุตสาหกรรมเคมใีนเขตพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและขา้งเคยีงซึง่

ต้องการข้อมูลจากการทําวิจ ัยตลาดเพื่อการแบ่งและกําหนดกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและ

ดาํเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการต่อไป 

6.อยู่ในทําเลทีด่ ีเขา้ถงึไดง้่ายทัง้ทางเรอืและทางรถ สามารถนําสนิคา้เขา้และกระจาย

ออกไดอ้ยา่งสะดวกตลอด 24 ชัว่โมง 

 

ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการดาํเนินธรุกิจท่าเรือและถงัเกบ็เพ่ือเช่า 

 

ประกอบไปดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1.อยูใ่นทาํเลทีด่ ีกล่าวคอื 

 เมื่อพจิารณาจากผู้ขนส่งโดยเรอื ก็ต้องอยู่ในที่ที่เรอืเดนิสมุทรเขา้เทยีบท่าได้อยู่ใกล้

เส้นทางเดนิเรอื มรี่องน้ําทีส่ามารถรองรบัเรอืขนาดใหญ่ได้ คลื่นลมในทะเลไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การเทยีบท่ายิง่ถา้มแีนวกนัคลื่นลมตามธรรมชาตจิะยิง่ไดเ้ปรยีบ เพราะไม่ต้องการเงนิลงทุนเพื่อ

ก่อสรา้งแนวกนัคลื่นลม(Break water) ซึง่ต้องใชเ้งนิลงทุนทีสู่งมากนัน่หมายถงึเรอืสามารถเขา้

เทยีบท่าได้ตลอดทุกฤดูกาล มขีนาดของหน้าท่าและความสูงของท่าเทยีบที่รองรบัทัง้เรอืที่มี

ขนาดเลก็และขนาดใหญ่  

เมื่อพิจารณาจากผู้ใช้บรกิาร ก็ต้องอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตสินค้าหรอืแหล่งที่ต้องการ

วตัถุดบิเพื่อประหยดัการขนส่ง การคมนาคมขนส่งสะดวกปลอดภยัทัง้ทาง ท่อ ทางรถและทาง

รถไฟหรอืแมแ้ต่ทางเรอืขนาดเลก็  

2.มกีารจดัการหน้าท่าทีม่ปีระสทิธภิาพ เรอืสามารถเขา้ไดเ้รว็และออกไดเ้รว็ ไม่เกดิการ

จอดเรอืรอเขา้เทยีบซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าทัง้สิ้นจงึเป็นการประหยดัจากการเรอืที่มี

ประสทิธภิาพเป็นการใหป้ระโยชน์และคุณค่าต่อลูกคา้ทีจ่ะไดล้ดภาระค่าใชจ้่ายในการขนส่งของ

เรอื 

3.มปีระเภทและขนาดของถงัเกบ็ทีห่ลากหลายทีส่ามารถรองรบัความต้องการของลูกคา้

ได้อย่างรวดเรว็และมคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าได้ซึ่ง

หมายถึง ถงัหน่ึงใบต้องสามารถรองรบัการเก็บผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย(Multipurpose) ซึ่ง

จะต้องพจิารณาตําแหน่งการวางผงั(Layout) ของถงัเก็บที่มปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการและตลาดดว้ย 

4.ท่าเรอืและถงัเก็บไม่ไกลจากนัมากเพื่อเป็นการประหยดัต้นทุนในการก่อสรา้งท่อส่ง

และโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ รวมทัง้การจดัการตวัผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในท่อทีง่่ายและประหยดัเวลา 

ซึง่สิง่ทีป่ระหยดัไดน้ี้จะส่งผลโดยตรงต่อราคาการใหบ้รกิารทีถู่กลงและสามารถแขง่ขนัได ้

5.มรีะบบการจดัการทางดา้นกฎหมายและภาษต่ีางๆทีส่ะดวกสบาย 
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6.มกีารดูแลรกัษาผลติภณัฑ์ของลูกค้าอย่างถูกต้องตามคุณภาพและความปลอดภยั

เน่ืองจากเมื่อเกดิความเสยีหายต่อตวัผลติภณัฑแ์ล้วจะเกดิผลกระทบต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวขอ้ง

เป็นวงกวา้ง 

7.มีระบบรับสินค้าเข้าถังหรือกระจายสินค้าออกจากถังลงสู่ รถบรรทุก (Truck 

Loading/Unloading facilities) ที่สะดวกและมช่ีวงเวลาที่สามารถขนส่งไดใ้นหน่ึงวนันาน เช่น 

18 ชัว่โมงในหน่ึงวนัเป็นตน้เพื่อความยดืหยุน่ต่อการจดัการของลกูคา้ 

8.และเน่ืองจากธรรมชาตขิองธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่านัน้มกีารลุงทนค่อนขา้งสูง

มากดงันัน้ตอ้งมัน่ใจในศกัยภาพและทศิทางของตลาดหรอืมนีโยบายการส่งเสรมิจากภาครฐัทีจ่ะ

ส่งเสรมิอุตสาหกรรมในภมูภิาคแน่นอนแลว้จงึจะสาํเรจ็เช่นกรณีของโครงการอสีเทอรน์ซบีอรด์ที่

จะระยองเป็นต้น ดงันัน้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจงึมทีีอ่ยู่ชดัเจนแน่นอน ดงันัน้การใชบ้รกิาร

ท่าเรอืและถงัเกบ็จงึเป็นการทําสญัญาระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ ทัง้น้ีเพื่อความมัน่คงทางวตัถุดบิ

ของโรงงานอุตสาหกรรมเองและความคุม้ค่าการลงทุนของผูใ้หบ้รกิารท่าเรอืและถงัเกบ็เองดว้ย 

 

รวบรวมข้อมลูสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental Factors Analysis) 

ข้อมลูสภาพแวดล้อมทัว่ไป 

 

จากกระแสความนิยมและความต้องการในเทคโนโลยใีหม่เช่นโทรศพัทม์อืถอื  โทรทศัน์

รุ่นใหม่  คอมพิวเตอร์ ต่างๆ มมีากขึ้นอย่างต่อเน่ือง การขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์

รวมทัง้ค่านิยมเรือ่งความสวยงาม  เครื่องสําอาง ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นต้องการวตัถุดบิสําคญัจากปิ

โตรเคมมีากขึ้นทัง้ในรูปแบบของพลาสติกเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนที่หลากหลายของอุปกรณ์

สื่อสาร คอมพวิเตอร ์ชิน้ส่วนของตวัรถยนต์ รปูแบบของตวัทําละลายของอุตสาหกรรมสรีถยนต ์

รวมทัง้บรรจุภณัฑแ์ละตวัองค์ประกอบในตวัผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางเอง ทําใหม้คีวามต้องการ

วัตถุดิบตัง้ต้นจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีมากขึ้นตามไปด้วยอย่างต่อเน่ืองรวมทัง้ภาวะ

เศรษฐกจิโลกที่ฟ้ืนตวัได้อย่างเหมาะสม ทําให้แนวโน้มธุรกจิผลติ Petrochemical ในภูมภิาค

เอเชยีและตะวนัออกกลางมกีารเตบิโตและมอีทิธพิลครอบงาํตลาดของโลกอย่างมนีัยสําคญัและ

จะดาํเนินไปเช่นน้ีจนถงึปี 2020 ซึง่ปจัจยัสาํคญัเกดิจากการทีม่กีารบรโิภคทีสู่งรวมทัง้ตะวนัออก

กลางเป็นแหล่งวตัถุดบิต้นน้ําจงึมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนของวตัถุดบิ จงึทําใหเ้กดิการขยาย

กําลงัการผลติ  การตัง้โครงการใหม่ๆ เพิม่ขึน้ และการเป็น Joint Venture กบัผู้เล่นเดมิที่มี

ความรู้ความสามารถที่สูงอยู่แล้วอาทิ ทัง้ทางด้านยุโรปและอเมริกา ทําให้ประเทศไทยมี

ศกัยภาพทีจ่ะเป็น Hub ของผลติภณัฑปิ์โตรเคมไีด ้ ดงันัน้จงึเป็นโอกาสที่ธุรกจิท่าเรอืและถงั

เกบ็ปิโตรเคมเีพื่อเช่าซึง่จะช่วยไดด้า้น Logistic ต่ออุตสาหกรรมน้ีย่อมไดร้บัผลทางดา้นบวกต่อ

แนวโน้มน้ีดว้ยเช่นกนั 
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นอกจากน้ีจากการเพิม่ขึน้ของราคาน้ํามนัทําใหม้กีารส่งเสรมิพลงังานทดแทนที่มาจาก

ธรรมชาตมิากขึน้โดยเฉพาะ Bio-fuel ซึ่งประเทศไทยเองก็มศีกัยภาพทางด้านน้ีอยู่อย่างมาก

และนโยบายภาครฐัก็ได้ให้การสนับสนุนแต่ยงัขาดความชดัเจนและมกีารแย่งชงิพชือาหารมา

เป็นพลงังานซึ่งส่งผลกระทบให้ราคาอาหารที่สามารถนําไปผลติเป็น Bio-fuel ได้เช่น น้ํามนั

ปาล์มมรีาคาสูงขึน้และถงึกลบัขาดแคลนจนต้องมกีารนําเขา้และยงัส่งผลให้สนิค้าที่ใช้ทดแทน

กนัได้คอืน้ํามนัถัว่เหลอืงมคีวามต้องการที่มากขึน้และส่งผลให้ราคาสูงขึน้ตามไปด้วยเช่นกนั 

ดงันัน้ในส่วนน้ีก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพในอนาคตของธุรกิจท่าเรือและถังเก็บเพื่อเช่าที่จะ

สามารถเขา้มาใหบ้รกิารได ้ 

เน่ืองจากธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจท่าเรือและถังเก็บสารปิโตรเคมีเพื่อเช่าเป็น

อุตสาหกรรมหนักและมขีนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดล้อมตามที่เกิดปญัหา

การฟ้องร้องของสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่มีการปล่อย

สารอินทรีย์ระเหยง่ายออกสู่บรรยากาศเกินกว่าค่าที่กําหนด ซึ่งต่อมาตามประกาศของ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิว่าการจะดําเนินการก่อสรา้ง ผลติ หรอืจดัเกบ็จะต้องทําการ

ประเมนิผลกระทบต่อสุภาพและสิง่แวดล้อมเสยีก่อนซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีต้องใช้ระยะเวลาที่

ยาวนาน จะต้องลงทุนตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดล้อมที่ค่อนขา้งสูง 

จะต้องมกีารตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทําให้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

ต่างประเทศและในประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้รวมทัง้การเรยีกรอ้งเพื่อใหห้ยุดการขยายการ

ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนนัน้ก็เป็นประเด็นและ

ขอ้จาํกดัสาํคญัของธุรกจิปิโตรเคมแีละธุรกจิท่าเรอืสาธารณะในท่าเรอืมาบตาพุดอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ แต่ขณะเดยีวกนัก็เป็นโอกาสให้กบัทาง IRPC ที่ยงัสามารถรองรบัการลงทุนเพิม่ได้

เน่ืองจากยงัไม่ถูกข้อจํากัดดงักล่าว อย่างไรก็แล้วแต่ต้องมีการจบัตาอย่างใกล้ชิดและควร

ควบคุมทุกสิง่ทุกอย่างทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มอย่างดทีีสุ่ดเพื่อไม่ใหถู้กดงึเขา้

ไปสู่การฟ้องรอ้งดว้ยและเพื่อเป็นการรกัษาโอกาสไว ้

 

สภาพแวดล้อมทัว่ไปและสภาพแวดล้อมของธรุกิจท่าเรือและถงัเกบ็สารเคมีเพ่ือเช่าใน

เขตจงัหวดัระยอง 

 

อุตสาหกรรมถังเก็บปิโตรเคมีเพื่อเช่านั ้นเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้กลางซึ่งจะเป็นวตัถุดบิสําคญัของอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้ปลาย

เพื่อที่จะผลิตออกมาเป็นเมด็พลาสติกต่างๆ รวมทัง้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมเคมจีําพวก 

Solvent ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทีนํ่าไปผลติผลติภณัฑต่์างๆ ใน
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อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองอย่างมากมาย  จงึนับได้ว่าอุตสาหกรรมถงัเก็บปิโตรเคมเีพื่อเช่านัน้มี

ความสาํคญัอยา่งมากต่อเศรษฐกจิของประเทศ 

การดําเนินอุตสาหกรรมถงัเกบ็ปิโตรเคมเีพื่อเช่านัน้มคีวามสมัพนัธก์บัการใหบ้รกิารท่า

เทยีบเรอืและการคมนาคมขนส่งทางรถอย่างแยกกนัไม่ออก ทัง้น้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมต่างๆ 

ขา้งต้นส่วนหน่ึงต้องมกีารนําเขา้ หรอื ส่งออกวตัถุดบิจากต่างทอ้งถิน่หรอืจากต่างประเทศโดย

ทางเรอืบรรทุกสนิค้าเน่ืองมากจากเป็นค่าขนส่งที่มรีาคาถูกและขนส่งได้ครัง้ละปรมิาณมากๆ 

จากเหตุผลน้ีจงึตอ้งการถงัเกบ็เพื่อรองรบัปรมิาณสนิคา้จาํนวนมากจากเรอืหรอืเกบ็สะสมไวเ้พื่อ

รอการขนถ่ายลงสู่ลําเรือต่อไปนอกจากน้ียงัต้องการเส้นทางเดินรถที่จะใช้ในการขนถ่าย

สนิคา้ออกจากหรอืเขา้สู่ถงัเก็บได้สะดวกดว้ย ดงันัน้ทําเลที่ตัง้ของอุตสาหกรรมน้ีจงึต้องอยู่ตดิ

ทะเลและอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีนาดใหญ่ที่มคีวามต้องการการขนส่งวตัถุดบิ

และสนิค้าในปรมิาณที่มากด้วยเน่ืองจากธุรกจิท่าเรอืถงัเก็บปิโตรเคมเีพื่อเช่านัน้ต้องการเงนิ

ลงทุนสงูมากเพื่อวางระบบโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ทัง้การขุดรอกร่องน้ํา การก่อสรา้งถนน  การ

ก่อสรา้งท่าเทยีบเรอื การก่อสรา้งแนววางท่อขนถ่าย (Pipe rack) รวมทัง้การก่อสรา้งถงัเกบ็และ

ส่วนควบต่างๆ มากมาย ดงันัน้อุตสาหกรรมน้ีส่วนใหญ่จงึเป็นลกัษณะการไดร้บัสมัปทานจากรฐั

และตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการวางระบบโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้เช่น

ในกรณีของท่าเรอืต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เมื่อกล่าวถงึธุรกจิท่าเรอืและถงัเก็บปิโตรเคมเีพื่อเช่าในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองนัน้เมื่อแบ่ง

ตามพืน้ทีต่ ัง้นัน้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คอื 

1.ในพืน้ทีข่องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีน้ีคอืท่าเรอือุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด  จากแผนพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก กําหนดใหบ้รเิวณพืน้ทีม่าบตา

พุด 

เป็นแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมท่ีาเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็น

สาธารณูปโภค หลงัจากศกึษาความเป็นไปได้ของท่าเรอือุตสาหกรรมได้มกีารวางแผนพฒันา

ท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุดขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2526 ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ความต้องการใชท่้าเรอื

ขนถ่ายสนิคา้เหลวจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมบีรเิวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสนิคา้

ทัว่ไป มคีวามชดัเจมากขึน้ วนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์ รฐับาลโดยคณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิห้ กนอ.

ปรบัปรุงรูปแบบการก่อสรา้งที่มอียู่แล้ว และดําเนินการก่อสรา้งให้เหมาะสมกบัสภาพความ

ต้องการใช้ท่าในขณะนัน้ในเดอืนตุลาคม 2532 จงึไดเ้ริม่สรา้งท่าเรอือุตสาหกรรมและสามารถ

ดําเนินการสรา้งเสรจ็ตามโครงการเมื่อเดอืนมนีาคม 2535 มเีรอืเขา้เทยีบท่าลําแรกเมื่อวนัที ่27 

มนีาคม 2535โดยสมพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมงกุฎราชกุมารทรงเสดจ็ดําเนินเปิดท่าเรอื

อุตสาหกรรมมาบตาพุดอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2536 ท่าเรอือุตสาหกรรม

มาบตาพุดถือเป็นท่าเรอืที่ใหญ่และทนัสมยั ซึ่งนับเป็นปจัจยัพื้นฐานที่อํานวยต่อการพฒันา
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เศรษฐกิจเมอืงไทย สําหรบัประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้แบ่งตาม

ลกัษณะการลงทุนเป็น 2ประเภท คอื 

1.1 ท่าเรอืสาธารณะ (Public Berths) หมายถึงท่าเรอืที่ไม่จํากัดจํานวน

ผู้ใช้บรกิารโดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะลงทุนก่อสร้างสิง่อํานวยความสะดวก

พืน้ฐานรวมทัง้ท่าเทยีบเรอืใหป้ระกอบดว้ย 

1.1.1 ท่าเทยีบเรอืทัว่ไป บรษิทั ไทยพรอสเพอรติ ี เทอรม์นิอลจํากดั (TPT) 

ไดร้บัสทิธกิารบรหิารจดัการท่าเรอืเป็นระยะเวลา 30 ปี 

1.1.2  ท่าเทยีบเรอืสนิคา้เหลว บรษิทั ไทยแทง้คเ์ทอรม์นิัลจาํกดั(TTT)ไดร้บั

สทิธกิารบรหิารจดัการท่าเรอืเป็นระยะเวลา 30 ปี 

1.2 ท่าเรอืเฉพาะกจิ (Specific Berth) เป็นท่าทีจ่าํกดัจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะใน

กลุ่มของผูป้ระกอบการเท่านัน้ โดยเอกชนหรอืผูป้ระกอบการจะต้องลงทุนก่อสรา้งท่าเทยีบเรอื

และสิง่อํานวยความยามสะดวกพืน้ฐานเองทัง้หมดผูล้งทุนท่าเทยีบเรอืเฉพาะกจิมทีัง้สิน้ 10 ราย

ประกอบดว้ย 

1.2.1 บรษิทัปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจาํกดั (NFC) 

1.2.2 บรษิทัท่าเรอืระยอง จาํกดั (RBT) 

1.2.3 บรษิทั สตาร ์ปิโตรเ์ลยีม รไีฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC 

1.2.4 บรษิทั ปตท.อะโลเมตกิสแ์ละการกลัน่ จาํกดั(มหาชน) (PTTAR) 

1.2.5 บรษิทั มาบตาพุดแทงคเืทอรม์นิลั จาํกดั (MTT) 

1.2.6 บรษิทั โกลว ์เอสพพี3ี จาํกดั (GLOW SPP3) 

1.2.7 บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์จาํกดั (BLCP) 

1.2.8 บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจาํกดั (PTTLNG) 

1.2.9 บรษิทั พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จาํกดั (PTT TANK) 

1.2.10  บรษิทั ระยอง เทอรม์นิลั จาํกดั  (RTC) 

(www.maptaphutport.com) 

2.นอกพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืส่วนที่เป็นเจ้าของและ

ลงทุนโดยเอกชนเองทัง้หมด กรณีน้ีคอืนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรอืของบรษิัท ไอ อาร์ พ ีซ ี

จาํกดั(มหาชน) นัน่เองซึง่เดมิทนีัน้เป็นลกัษณะคลา้ยกบัท่าเรอืเฉพาะกจิ (Specific Berth) ของ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตามพุดคอืเป็นท่าที่จาํกดัจํานวนผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะในกลุ่มของบรษิทั ไอ 

อาร์ พ ีซ ีจํากดั(มหาชน)เท่านัน้ โดยลงทุนก่อสร้างท่าเทยีบเรอืและสิง่อํานวยความสะดวก

พื้นฐานเองทัง้หมดต่อมาปจัจุบนัได้เปลี่ยนบทบาทมาเพื่อประกอบการเป็นท่าเรอืและถงัเก็บ

สาธารณะเพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทัว่ไป ดงันัน้จะพบว่า คู่แข่งโดยตรงของ บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ี

จาํกดั(มหาชน)นัน้คอื บรษิทั ไทยแทง็คเ์ทอรม์นิลัจาํกดั(TTT) เท่านัน้ 

http://www.maptaphutport.com/
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เมื่อพิจารณาแบ่งประเภทท่าเรือตามหน้าที่งานของท่าเรือ สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ประเภทคอื 

1.Import-Export-Distribution Terminal ในระบบการขนส่งสนิค้าเหลวนัน้ปกตจิะรวม

เอาการขนส่งโดยเรอืเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าไปด้วย ซึ่งสร้างท่าเรอืชนิดน้ีสร้างขึ้นมาเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการทาํหน้าทีร่วบรวมสนิคา้จากแหล่งผลติในทอ้งถิน่เพื่อส่งออกในปรมิาณทีม่าก 

หรอืนําเขา้ในปรมิาณทีม่ากแลว้กระจายเขา้สู่ทอ้งถิน่ 

2.Hub Terminal ท่าเรอืประเภทน้ีสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นจุดศูนยก์ลางของการซือ้ขาย เป็น

แหล่งรวมและพกัสนิค้าจากการซื้อขาย(Trader) เช่นท่าเรอืของประเทศ สงิคโปร ์ที่เป็นแหล่ง

กระจายสินค้าให้แก่ประเทศต่าง ๆในภูมภิาคด้วย และจะสังเกตเห็นว่า Import-Export-

Distribution Terminal นัน้กจ็ดัอยูใ่น Hub Terminal  ดว้ยเช่นกนั 

3.Industrial Terminal เป็นท่าเรอืที่ผสมผสานด้วยระบบ ท่อขนส่งระหว่างถงัเกบ็และ

ท่าเรอืและโรงงาน ปิโตรเคมภีายในศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อทําการนําเข้าและส่งออก 

วตัถุดบิและสนิคา้ผ่านท่าเรอื ซึง่จะเหน็ว่าถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นระบบขนส่งทีร่องรบัการใชง้านใน

นิคมอุตสาหกรรมนัน่เอง(www. vopack.com) 

ดงันัน้เมื่อพิจารณาตามการแบ่งประเภทของการท่าเรอืมาบตาพุดและการแบ่งตาม

หน้าที่งานแล้วจะพบว่า ทัง้ท่าเรอืและถังเก็บของ บรษิัท ไทย แท็งค์ เทอร์มนิัล จํากัด และ

บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จํากัด(มหาชน) นัน้ จดัอยู่ในประเภทท่าเรือสาธารณะทําหน้าที่เป็น 

Industrial Terminal 

 

ข้อมลูบริษทัคู่แข่ง 

 

ความเป็นมาของบริษทัฯ 

คู่แข่งขนัหลกัคอื บรษิทั ไทยแทง้คเ์ทอรม์นิัล จาํกดั (หรอืเรยีกว่า ททีที)ีบรษิทั ไทย

แทง้คเ์ทอรม์นิัล จาํกดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2535 โดยการร่วมทุนระหว่างบรษิทั 

ปตท. เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 51 และ Vopak Holding International BV. Co., 

Ltd. ถอืหุน้รอ้ยละ 49  

ททีที ี ไดร้บัการคดัเลอืกจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เป็น

ผูบ้รหิารจดัการประกอบกจิการท่าเรอืขนถ่ายและคลงัเกบ็ผลติภณัฑเ์หลว ของนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด โดยได้ทําสญัญาการจดัการและประกอบกจิการท่าขนถ่ายและคลงัเกบ็ผลติภณัฑ์

เหลว กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่7 เมษายน พ.ศ.2535 เป็นระยะเวลา 

30 ปี และดําเนินการก่อสรา้งคลงัเกบ็ผลติภณัฑ ์ถงัเกบ็ผลติภณัฑ ์ระบบท่อขนถ่าย ตลอดจน

ระบบสาธารณูปโภค และระบบสนับสนุนต่างๆปจัจุบนัมคีลงัเกบ็ผลติภณัฑ ์2 คลงั ท่าเทยีบเรอื
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ขนถ่ายผลติภณัฑเ์หลว 3 ท่า (สามารถจอดเรอื 3 ลําไดพ้รอ้มกนั) ถงัเกบ็ผลติภณัฑร์วม 96 ถงั 

ระบบท่อขนถ่ายผลติภณัฑเ์หลวจากท่าเทยีบเรอื 49 เส้นระบบท่อขนถ่ายผลติภณัฑเ์หลวสู่

โรงงานลกูคา้ 39 เสน้ ระบบท่อขนถ่ายผลติภณัฑเ์หลวทางรถบรรทุก 34 เสน้ และสถานีขนถ่าย

ผลติภณัฑเ์หลวทางรถบรรทุก 21 สถานี 

ททีที ีตัง้อยูภ่ายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบนพืน้ทีถ่มทะเล พืน้ทีบ่รษิทัฯ แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย พืน้ทีค่ลงัเกบ็ผลติภณัฑท์ี ่ 1 พืน้ทีค่ลงัเกบ็ผลติภณัฑท์ี ่ 2 และ

พืน้ทีท่่าเทยีบเรอื รวมเป็นพืน้ทีท่ ัง้หมด 181 ไร่ 2 งาน 87.7 ตารางวา ซึง่เป็นผูป้ระกอบกจิการ

ให้บรกิารด้านท่าเรอืขนถ่ายและคลงัเก็บผลติภณัฑ์เหลว เพื่อสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม

ต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 จนถงึปจัจุบนั ตัง้แต่ในช่วงปี พ.ศ. 

2549 - 2553 จํานวนเรอืทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไดเ้พิม่ขึน้ ขณะที่ปรมิาณการขนถ่ายยงัเท่าเดมิ 

เน่ืองจากเรอืลําเลยีงสนิค้าในแต่ละเที่ยวมปีรมิาณบรรทุกลดลง จงึก่อให้เกดิความแออดัทาง

การจราจรทางน้ํา ทัง้ทีจุ่ดทอดสมอเรอื และท่าเทยีบเรอื โดยความแออดัทีจุ่ดทอดสมอเรอือาจ

ทําให้มคีวามเสี่ยงเรอืเฉี่ยวชนกนัเอง หรอืเฉี่ยวชนกบัเรอืประมง หรอืทําใหเ้รอืประมงทีต่้อง

สญัจรผ่านน่านน้ําบรเิวณนัน้มคีวามลําบากมากขึน้ สําหรบัความแออดัทีห่น้าท่า การเร่งรบีใน

การทาํงานมคีวามเสีย่งในการก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัและ

ผลกระทบต่อชุมชน จงึมโีครงการทีจ่ะลดความเสีย่งและผลกระทบ โดยก่อสรา้งท่าเทยีบเรอื

เพิม่ขึน้อกี 1 ท่า เพื่อลดความแออดัดงักล่าวลง ซึง่ก่อนการดําเนินโครงการฯ ททีที ี ต้อง

ทําการศกึษาและประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ข 

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม ทีจ่ะเฝ้า

ระวงัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของชุมชนทีอ่ยู่โดยรอบ ดงันัน้ ททีที ี

จงึได้มอบหมายให้   บรษิทั ซคีอท จํากดั เป็นผู้ดําเนินการศกึษาและประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ โดยในขัน้ตอนแรกของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ

จะต้องมกีารจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี ในการกําหนดขอบเขต

และแนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการฯ(www.thaitank.com) 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 

ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายถงัเกบ็ (TANK  FARM) , ฝ่ายการตลาด

ธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็ , ฝ่ายแผนกลยุทธธ์ุรกจิท่าเรอื ในการวเิคราะห ์จุดแขง็และจุดอ่อน โดย

วธิ ีSWOT analysis ขององคก์รแลว้ทําการกําหนดตําแหน่งทางการแข่งขนัโดยใชเ้ครื่องมอืใน

การประเมนิคอื เมทรกิการประเมนิปจัจยัภายใน (Internal Factor Evaluation ; IFE matrix) 
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จากนัน้ทําการกําหนด   กลยุทธ์พื้นฐานของธุรกิจท่าเรอืและถงัเก็บเพื่อเช่าผ่านพื้นฐานการ

พจิารณาเทยีบกบั Key Success Factors 

 

การวิเคราะหบ์ริษทัฯโดย  SWOT  Analysis  

 

1.จดุแขง็ (Strengths) 

1.1 การบรหิารและโครงสรา้งองคก์ร 

1. องค์กรมวีสิยัทศัน์และทศิทางทีช่ดัเจน และมกีารสื่อสารไปยงัพนักงานอย่าง

ต่อเน่ือง 

2. ผูบ้รหิารสงูสุดมคีวามเป็นมอือาชพี มกีารบรหิารงานเชงิกลยทุธ ์

3. แผนกลยุทธ์ของบรษิัทสนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจถงัเก็บปิโตรเคมี

เพื่อเช่า 

1.2 ดา้นทกัษะความสามารถของพนกังาน(Functional skill and Competency and Value) 

4. พนักงานมปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถทางด้านการควบคุมดูแล

รกัษาถงัเกบ็สารปิโตรเคม ีโดยเฉพาะสาร Cryogenic gas และ สารเคมอีนัตรายสงู(Toxic) 

5. IRPC มทีกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทีห่ลากหลายทีส่ามารถแบ่งปนั

และส่งเสรมิซึง่กนัและกนัใหไ้ดร้บัประโยชน์ได ้

6. พนักงานมีการทํางานอย่างมีความสุขและรู้สึกมัน่คงในการทํางาน 

รบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานและกลา้ทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

7. พนกังานเอาใจใส่ลกูคา้  ราคา และสิง่แวดลอ้มและชุมชน 

1.3 ทรพัยากร 

8. สามารถพฒันาปรบัปรงุท่าเรอืเดมิใหร้องรบัเรอืเพิม่ได ้

9. มคีวามพรอ้มของรอ่งน้ําทะเลทีส่ามารถรองรบัเรอืเพิม่ได ้

10. มทีีด่นิว่างเปล่าทีพ่รอ้มรองรบัการก่อสรา้งถงัเกบ็เพื่อใหบ้รกิารได ้

11. มรีะบบสาธารณูปโภคทัง้ โรงไฟฟ้า น้ํา ไอน้ํา รวมทัง้ระบบการบําบดัน้ําเสยี 

ระบบหอ้งทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร(QC) ต่างๆ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารเสรมิได ้

1.4 ทางดา้นการเงนิ 

12. บรษิทัมคีวามพรอ้มสามารถในการจดัหาเงนิทุนไดท้นัท ี

 

2. จดุอ่อน (Weakness) 

2.1 การบรหิารและโครงสรา้งองคก์ร 

1. ผูบ้รหิารระดบักลางรวมทัง้พนกังาน ยงัขาดความเขา้ใจในมมุมองของธุรกจิ 
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2. มแีผนกลยุทธ์ระดบัธุรกิจหลายแผนแต่การดําเนินกลยุทธ์ยงัขาดการบูรณ

การซึง่กนัและกนั 

3. การจดัวางโครงสรา้งฝา่ยสนบัสนุนเช่นการตลาด วศิวกรรม บญัช ีขาดความ

มุง่เน้นและไมส่นบัสนุนงานดา้นท่าเรอืและถงัเกบ็อยา่งเตม็ที ่

4. ผู้บริหารระดับสูงแข่งขนัทําผลงานหรือรกัษาความมัน่คงของฝ่ายตนจึง

ตอ้งการผลกัดนัแผนของตนเองใหไ้ดเ้รว็ทีสุ่ดในขณะทีภ่าพรวมทัง้องคก์รไดป้ระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่

5. ขาดผู้บรหิารระดบัสูงที่มองภาพรวมของทัง้บรษิัทในการพจิารณาจดัสรร

ทรพัยากรใหแ้ต่ละแผนกลยทุธด์ว้ยความสอดคลอ้งและบรูณการ 

6. เป็นองค์กรใหญ่ทําให้การดําเนินงานล่าช้า อุ้ยอ้าย เพราะต้องผ่าน  การ

อนุมตัหิลายขัน้ตอน 

7. การพจิารณาการให้รางวลัพเิศษแก่พนักงานนัน้มอบให้เฉพาะผู้ที่มรีายชื่อ

ประกาศของบรษิทัซึ่งไม่สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิในการทํางานเช่น ผู้มรีายชื่อทํางาน

พเิศษต้องเป็นพนักงานระดบับรหิาร แต่เวลาปฏบิตังิานจรงิให้ลูกน้องทําทัง้หมด จงึขาดความ

เชื่อมัน่ในตวัผูบ้รหิาร 

2.2 ดา้นทกัษะความสามารถของพนกังาน(Functional skill and Competency and Value) 

8. พนักงานขาดความรูป้ระสบการณ์ทางวศิวกรรมออกแบบท่าเรอืและถงัเก็บ  

ทาํใหไ้มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นั  

9. พนักงานขาดความรูป้ระสบการณ์ทางด้านการตลาดใหเ้ช่าถงัเกบ็ ทําให้ไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นั 

10. พนักงานขาดการทํางานเป็นทมี การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆไม่สอด

รบักนั ทาํใหข้อ้มลูคลาดเคลื่อน ไมล่ื่นไหล เกดิการเมอืงภายในและเกดิความขดัแยง้ แบ่งชนชัน้ 

2.3 ทรพัยากร 

11. ท่าเรอืเดมิไม่สามารถเพิม่ท่อใหม่ไดอ้กีต้องทํา pipe rack ใหม่ทําให้การ

ลงทุนครัง้แรกสงูมาก 

12. ต้องมีการลงทุนในระยะเริ่มต้นสูงมากในการสร้างระบบสาธารณูปโภค 

พืน้ฐานใหมเ่ช่น Pipe rack , ถนน , control room , sub.EE  

13. ขาดการพจิารณาใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องและไม่ได้วางแผนการใช้ในระยะ

ยาวที่ตอบสนองทิศทางของแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทําให้แผนที่ถูกวางไว้ในระยะยาวไม่

สามารถวางโครงการก่อสรา้งได ้

14. ท่าเรอืเดมิและพื้นที่ว่างเพื่อก่อสร้างถงัเก็บใหม่มรีะยะทางห่างกนัมากกว่า

ของคู่แขง่ทาํใหม้ตีน้ทุนการก่อสรา้งท่อส่งและตน้ทุนการดาํเนินการปกตสิงูกว่าคู่แขง่ 

15. พื้นที่ถงัเก็บอยู่ห่างจากถนนสาธารณะค่อนข้างไกลและลกึเข้ามาในพื้นที่

บรษิทัมากทาํใหก้ารวิง่ของรถขนส่งไมค่ล่องตวัและเสีย่งต่อความปลอดภยั 
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2.4 การเงนิการลงทุน 

16. ตัง้เกณฑเ์ปรยีบเทยีบของผลตอบแทนการลงทุนในทุกโครงการของบรษิทั

ด้วยเกณฑ์เดียวกันทัง้ที่ระยะเวลาโครงการไม่เท่ากันทําให้โครงการระยะยาวซึ่งมีตัวเลข

ผลตอบแทนเงนิลงทุนน้อยกว่าระยะสัน้ไมไ่ดร้บัการพจิารณาเช่นกรณขีองโครงการท่าเรอืและถงั

เกบ็เพื่อเช่าเป็นตน้ อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อการตัง้ราคาค่าบรกิารโดยตรงอกีดว้ย 

17. ไม่มกีารจดั port folio ของการลงทุนว่าควรจะมรีายไดจ้ากระยะสัน้เท่าไร 

ระยะกลางเท่าไร หรอืระยะยาวเท่าไร จงึเกดิการลงทุนทีไ่มส่มดุลได ้

2.5 ดา้นเทคโนโลย ี

18. ขาดเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อช่วยการออกแบบการใช้ที่ดนิให้เกดิประโยชน์

สงูสุด 

19. ขาดเทคโนโลยเีพื่อช่วยการดาํเนินงานของ Tank Terminal automation 

20. ขาดเทคโนโลยทีางมาตรฐานการออกแบบถงัเกบ็และการวางตําแหน่งท่าเรอื

และถงัเกบ็ทีย่อมรบัตามกฎหมายและระดบัสากล 

3.โอกาส (Opportunities) 

1. ท่าเรอืปจัจุบนัของคู่แข่งซึ่งเป็นผู้ครองตลาดมกีารใช้งานจนเต็ม capacity 

แลว้  

2. คู่แข่งซึ่งเป็นผู้ครองตลาดมีอุปสรรคในกฎหมายสิ่งแวดล้อมทําให้ ไม่

สามารถขยายการลงทุนเพื่อรองรบัลกูคา้ทีม่กีารขยายการลงทุนใหมไ่ด ้

3. มคีวามต้องการใชส้ารปิโตรเคมแีละ Bio Fuel เพื่อผลติผลติภณัฑใ์หม่เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ ซึง่ทําใหม้คีวามต้องการการขนส่งและจดัเกบ็มาก

ขึน้ตามไปดว้ย 

4. คู่คา้เก่ามแีผนขยายการลงทุนและต้องการทีด่นิและถงัเกบ็ ใหม่จาํนวนมาก 

ซึง่ IRPC มศีกัยภาพทีส่ามารถตอบสนองได ้  

5. เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นทําให้เกิดการลงทุนมากขึ้นจึงเป็นโอกาสให้

สามารถหาลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

6. ผลจากการทํา CSR อย่างต่อเน่ืองและจรงิใจ ทําใหชุ้มชน ยอมรบัทีจ่ะอยู่

รว่มกบั IRPC มากขึน้  

4.อปุสรรค (Threat) 

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการขยายการลงทุนทําให้ต้องใช้

ระยะเวลาการการเตรยีมการโครงการนานและมตี้นทุนที่สูงขึน้ ซึง่อาจไม่สามารถรองรบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดท้นัเวลาหรอืทาํใหเ้สยีโอกาสทางธุรกจิได ้
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2. ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอาจทําให้ต้นทุนเงินลงทุนและราคา วัสดุ ในการ

ก่อสรา้งถงัต่างๆ แพงขึน้ส่งผลใหต้น้ทุนสงูกว่าคู่แขง่ 

3. ผู้รบัเหมาที่มศีกัยภาพในการออกแบบและก่อสรา้งถงัเก็บมน้ีอยรายทําให้

ขาดอํานาจการต่อรองส่งผลใหต้น้ทุนสงูขึน้ตามไปดว้ย 

4. กระแสเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความไม่

แน่นอนของธุรกจิ 

5. ภาวะความขดัแย้งทางการเมอืงและการก่อการร้ายมผีลกระทบด้านความ

มัน่คงทีอ่าจทาํใหธุ้รกจิอยูใ่นภาวะความไมป่ลอดภยั 

6. นโยบายของบรษิทัแมท่ีเ่ปลีย่นไปอาจมผีลกระทบกบั นโยบายโดยรวม และ

ส่งผลถงึแผนก TFPE ดว้ย 

 

การกาํหนดตาํแหน่งการแข่งขนั (Competitive Position) 

 

เครื่องมอืการกําหนดตําแหน่งการแข่งขนัคอื Internal factor evaluation matrix 

(IFE)จากการประมวลขอ้มูล ผู้วจิยัได้นําเครื่องมอืการกําหนดตําแหน่งการแข่งขนัคอื Internal 

factor evaluation matrix (IFE) มาประเมนิปจัจยัภายใน เพื่อบ่งชีว้่าปจัจยัหลกัใดทีจ่ะส่งผลต่อ

ความสําเรจ็หรอืล้มเหลวของกลยุทธ์ได้บ้างโดยการถ่วงน้ําหนักเพื่อกําหนดความสําคญัของ

ปจัจยันัน้ๆ แลว้จงึประเมนิผลกระทบของปจัจยันัน้ๆ แลว้นําปจัจยัต่างๆนัน้ไปสู่การการกําหนด

กลยทุธพ์ืน้ฐานดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่6 แสดงการประเมนิปจัจยัภายใน (Internal factor evaluation matrix  - IFE) 

 

การประเมินปัจจยัภายใน (Internal factor evaluation matrix  - IFE) 

ปจัจยัภายในทีส่ําคญั น้ําหนกั ปรบั

น้ําหนกั 

การ

ประเมนิ 

คะแนน

ถ่วง

น้ําหนกั 

จดุแขง็ (Strengths)         

  

1 องคก์รมวีสิยัทศัน์และทศิทางทีช่ดัเจน และมกีารสื่อสารไปยงั

พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

5 0.041 3 0.123 

  

2 ผูบ้รหิารสงูสุดมคีวามเป็นมอือาชพี มกีารบรหิารงานเชงิกล

ยทุธ ์

5 0.041 4 0.164 

  

3 แผนกลยทุธข์องบรษิทัสนบัสนุนการดําเนินการของธุรกจิถงั

เกบ็ปิโตรเคมเีพื่อเช่า 

5 0.041 4 0.164 

  

4 พนกังานมปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถทางดา้น

การควบคุมดูแลรกัษาถงัเกบ็สารปิโตรเคม ีโดยเฉพาะสาร 

Cryogenic gas และ สารเคมอีนัตรายสงู(Toxic) 

5 0.041 4 0.164 

  

5 IRPC มทีกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทีห่ลากหลายที่

สามารถแบ่งปนัและส่งเสรมิซึง่กนัและกนัใหไ้ดร้บัประโยชน์

ได ้

3 0.025 3 0.074 

  

6 พนกังานมกีารทาํงานอย่างมคีวามสุขและรูส้กึมัน่คงในการ

ทาํงาน รบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานและกลา้ทาํในสิง่ที่

ถูกตอ้ง 

5 0.041 3 0.123 

  7 พนกังานเอาใจใส่ลกูคา้  ราคา และสิง่แวดลอ้มและชุมชน 5 0.041 3 0.123 

  8 สามารถพฒันาปรบัปรงุท่าเรอืเดมิใหร้องรบัเรอืเพิม่ได ้ 5 0.041 4 0.164 

  9 มคีวามพรอ้มของรอ่งน้ําทะเลทีส่ามารถรองรบัเรอืเพิม่ได ้ 5 0.041 4 0.164 

  

10 มทีีด่นิว่างเปล่าทีพ่รอ้มรองรบัการก่อสรา้งถงัเกบ็เพื่อ

ใหบ้รกิารได ้

5 0.041 4 0.164 

  

11 มรีะบบสาธารณูปโภคทัง้ โรงไฟฟ้า น้ํา ไอน้ํา รวมทัง้ระบบ

การบําบดัน้ําเสยี ระบบหอ้งทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร(QC) 

ต่างๆ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารเสรมิได ้

4 0.033 4 0.131 

  12 บรษิทัมคีวามพรอ้มสามารถในการจดัหาเงนิทุนไดท้นัท ี 5 0.041 4 0.164 
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จดุอ่อน (Weakness)        

  

1 ผูบ้รหิารระดบักลางรวมทัง้พนกังาน ยงัขาดความเขา้ใจใน

มมุมองของธุรกจิ 

3 0.025 2 0.049 

  

2 มแีผนกลยุทธร์ะดบัธุรกจิหลายแผนแต่การดําเนินกลยทุธย์งั

ขาดการบูรณการซึง่กนัและกนั 

4 0.033 1 0.033 

  

3 การจดัวางโครงสรา้งฝา่ยสนับสนุนเช่นการตลาด วศิวกรรม 

บญัช ีขาดความมุง่เน้นและไมส่นบัสนุนงานดา้นท่าเรอืและ

ถงัเกบ็อยา่งเตม็ที ่

4 0.033 2 0.066 

  

4 ผูบ้รหิารระดบัสงูแข่งขนัทาํผลงานหรอืรกัษาความมัน่คงของ

ฝา่ยตนจงึตอ้งการผลกัดนัแผนของตนเองใหไ้ดเ้รว็ทีสุ่ดใน

ขณะทีภ่าพรวมทัง้องคก์รไดป้ระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่

4 0.033 1 0.033 

  

5 ขาดผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่องภาพรวมของทัง้บรษิทัในการ

พจิารณาจดัสรรทรพัยากรใหแ้ต่ละแผนกลยทุธด์ว้ยความ

สอดคลอ้งและบรูณการ 

5 0.041 1 0.041 

  

6 เป็นองคก์รใหญ่ทําใหก้ารดาํเนินงานล่าชา้ อุย้อา้ย เพราะ

ตอ้งผ่าน  การอนุมตัหิลายขัน้ตอน 

2 0.016 2 0.033 

  

7 การพจิารณาการใหร้างวลัพเิศษแก่พนกังานนัน้มอบให้

เฉพาะผูท้ีม่รีายชื่อประกาศของบรษิทัซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั

สภาพความเป็นจรงิในการทํางานเช่น ผูม้รีายชื่อทํางาน

พเิศษตอ้งเป็นพนกังานระดบับรหิาร แต่เวลาปฏบิตังิานจรงิ

ใหล้กูน้องทาํทัง้หมด จงึขาดความเชื่อมัน่ในตวัผูบ้รหิาร 

4 0.033 1 0.033 

  

8 พนกังานขาดความรูป้ระสบการณ์ทางวศิวกรรมออกแบบ

ท่าเรอืและถงัเกบ็  ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดท้นั  

4 0.033 1 0.033 

  

9 พนกังานขาดความรูป้ระสบการณ์ทางดา้นการตลาดใหเ้ช่า

ถงัเกบ็ ทาํใหไ้มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดท้นั 

4 0.033 2 0.066 

  

10 พนกังานขาดการทํางานเป็นทมี การประสานงานระหว่าง

ฝา่ยต่างๆไมส่อดรบักนั ทาํใหข้อ้มลูคลาดเคลื่อน ไมล่ื่นไหล 

เกดิการเมอืงภายในและเกดิความขดัแยง้ แบ่งชนชัน้ 

5 0.041 1 0.041 
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11  ท่าเรอืเดมิไมส่ามารถเพิม่ท่อใหมไ่ดอ้กีตอ้งทาํ pipe rack 

ใหมท่าํใหก้ารลงทุนครัง้แรกสงูมาก 

2 0.016 2 0.033 

  

12 ตอ้งมกีารลงทุนในระยะเริม่ตน้สงูมากในการสรา้งระบบ

สาธารณูปโภค พืน้ฐานใหมเ่ช่น Pipe rack , ถนน , control 

room , sub.EE  

2 0.016 2 0.033 

  

13 ขาดการพจิารณาใชป้ระโยชน์ทีส่อดคลอ้งและไมไ่ดว้าง

แผนการใชใ้นระยะยาวทีต่อบสนองทศิทางของแผนกลยุทธ์

ขององคก์ร ทาํใหแ้ผนทีถู่กวางไวใ้นระยะยาวไมส่ามารถ

วางโครงการก่อสรา้งได ้

3 0.025 2 0.049 

  

14 ท่าเรอืเดมิและพืน้ทีว่่างเพื่อก่อสรา้งถงัเกบ็ใหม่มรีะยะทาง

ห่างกนัมากกว่าของคู่แขง่ทําใหม้ตีน้ทุนการก่อสรา้งท่อส่ง

และตน้ทุนการดําเนินการปกตสิงูกว่าคู่แขง่ 

2 0.016 2 0.033 

  

15 พืน้ทีถ่งัเกบ็อยูห่่างจากถนนสาธารณะค่อนขา้งไกลและลกึ

เขา้มาในพืน้ทีบ่รษิทัมากทําใหก้ารวิง่ของรถขนส่งไม่

คล่องตวัและเสีย่งต่อความปลอดภยั 

2 0.016 1 0.016 

  

16 

 

ตัง้เกณฑเ์ปรยีบเทยีบของผลตอบแทนการลงทุนในทุก

โครงการของบรษิทัดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัทัง้ทีร่ะยะเวลา

โครงการไมเ่ท่ากนัทาํใหโ้ครงการระยะยาวซึง่มตีวัเลข

ผลตอบแทนเงนิลงทุนน้อยกว่าระยะสัน้ไมไ่ดร้บัการพจิารณา

เช่นกรณีของโครงการท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่าเป็นตน้ 

4 0.033 2 0.066 

  

17 ไมม่กีารจดั port folio ของการลงทุนว่าควรจะมรีายไดจ้าก

ระยะสัน้เท่าไร ระยะกลางเท่าไร หรอืระยะยาวเท่าไร จงึเกดิ

การลงทุนทีไ่มส่มดุลได ้

1 0.008 2 0.016 

  

18 ขาดเทคโนโลยสีมยัใหมเ่พื่อช่วยการออกแบบการใชท้ีด่นิให้

เกดิประโยชน์สงูสุด 

3 0.025 1 0.025 

  

19 ขาดเทคโนโลยเีพื่อช่วยการดาํเนินงานของ Tank Terminal 

automation 

3 0.025 1 0.025 

  

20 ขาดเทคโนโลยทีางมาตรฐานการออกแบบถงัเกบ็และการ

วางตําแหน่งท่าเรอืและถงัเกบ็ทีย่อมรบัตามกฎหมายและ

ระดบัสากล 

4 0.033 1 0.033 

รวม 
 1.000   2.475 
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ตวัเลขประเมนิแสดงถงึประสทิธภิาพของกลยุทธข์องบรษิทัทีต่อบสนองแต่ละปจัจยัโดย 

1 = จุดอ่อนทีส่ําคญั   2 = จุดอ่อนทีไ่ม่สําคญั  3 = จุดแขง็ทีส่ําคญัรองลงมา  4 = จุดแขง็ที่

สําคญั ตวัเลขที่ได้จากการประเมนิคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม = 2.475  ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 2.5 

เลก็น้อยแสดงให้เหน็ว่าบรษิทัมคีวามเขม้แขง็ภายในพอสมควรหรอืเท่ากบัค่าเฉลีย่ สามารถมี

ตําแหน่งในการแขง่ขนัทีด่ไีด ้ดงันัน้ทศิทางของกลยทุธใ์นระดบัธุรกจิจงึควรต้องพจิารณาจากผล

การประเมนิเทยีบกบั Key Success Factors รวมทัง้ก่อให้เกดิคุณค่าต่อลูกค้ามากทีสุ่ด ซึ่ง

ไดแ้ก่ 

S1 ผูบ้รหิารสงูสุดมคีวามเป็นมอือาชพี มกีารบรหิารงานเชงิกลยทุธ ์

S2 พนักงานมปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถทางดา้นการควบคุมดูแลรกัษาถงั

เกบ็สารปิโตรเคม ีโดยเฉพาะสาร Cryogenic gas และ สารเคมอีนัตรายสงู(Toxic) 

S3 มคีวามพรอ้มของรอ่งน้ําทะเลทีส่ามารถรองรบัเรอืเพิม่ได ้

S4 มทีีด่นิว่างเปล่าทีพ่รอ้มรองรบัการก่อสรา้งถงัเกบ็เพื่อใหบ้รกิารได ้

S5 มรีะบบสาธารณูปโภคทัง้ โรงไฟฟ้า น้ํา ไอน้ํา รวมทัง้ระบบการบําบดัน้ําเสยี ระบบ

หอ้งทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร(QC) ต่างๆ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารเสรมิได ้

S6 บรษิทัมคีวามพรอ้มสามารถในการจดัหาเงนิทุนไดท้นัท ี

 

กลยทุธร์ะดบัพื้นฐาน(Generic Strategies) 

จากแนวคดิทางเลอืกกลยุทธข์อง Michael E. Porter โดยพจิารณาในส่วนของขอบเขต

ของการแข่งขนั พบว่าตลาดปจัจุบนันัน้มผีู้ให้บรกิารไม่พอเพยีงต่อความต้องการของลูกค้า 

ดงันัน้ ขอบเขตการแขง่ขนัจงึเป็นเป้าหมายกวา้ง ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั จงึพจิารณาแยก

เป็น 

1.กลยทุธต์น้ทุนตํ่า (low Cost Strategy) เป็นการใชค้วามสามารถดา้นการมตี้นทุนทีต่ํ่า

มาสรา้งเป็นขอ้ได้เปรยีบในการแข่งขนั แต่เน่ืองจากธุรกจิท่าเรอืและถงัเก็บเพื่อเช่านัน้มกีาร

ลงทุนเริม่แรกค่อนขา้งสงูมากดงันัน้การทีม่ถีงัทีผ่่านการใหบ้รกิารมาจนสามารถคนืทุนไปแลว้จะ

มคีวามไดเ้ปรยีบสูงโดยเฉพาะคู่แข่งทีเ่ป็นผูนํ้าตลาดอยู่ในขณะน้ี อกีประการหน่ึง IRPC ตัง้อยู่

ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆ ที่ตัง้มาบตาพุดจงึมผีลให้ต้นทุนค่าขนส่งของลูกค้าที่มี

โรงงานตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ดงันัน้  IRPC ซึง่เพิง่เริม่เขา้สู่ธุรกจิน้ี การลงทุนครัง้

แรกย่อมสูงรวมทัง้อุปสรรคทางดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มไดม้ผีลใหต้้นทุนเพิม่สูงขึน้ดว้ย ดงันัน้

กลยุทธด์า้นราคาน้ีจงึมคีวามเป็นไปได้น้อยอกีทัง้ยงัมคีวามเสีย่งดา้นการเสนอราคาทีต่ํ่าเกนิไป 

ทําใหเ้กดิสงครามราคาและอาจนําไปสู่การละเลยหรอืลดความเขม้ขน้เรื่องการลงทุนดา้นความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มได ้จงึยงัไมม่คีวามเหมาะสม ณ. เวลาน้ี 

2.กลยทุธค์วามแตกต่างทีโ่ดดเด่น (Differentiation Strategy) เมื่อพจิารณาจากอุปสรรค

ของคู่แขง่และจดุแขง็ของ IRPC พบว่า IRPC มสีามารถสรา้งความแตกต่างไดค้อื  
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- ความพร้อมให้เรอืเทยีบท่าโดยไม่มปีญัหาเรื่องการจราจรหน้าท่า  จากการที่ยงัมี

ความสามารถที่จะรองรบัการจราจรได้เพิ่มขึ้นอีกมาก และการเป็นท่าเรือน้ําลึกที่ไม่เพียง

สามารถรองรบัเรอืขนส่งขนาดใหญ่ไดเ้ท่านัน้แต่ยงัมท่ีาเรอืทีส่ามารถรองรบัเรอืขนาดเลก็ไดอ้กี

ดว้ย 

- บรกิารเสรมิ ทัง้ผูร้บัผดิชอบดา้นภาษ ี(Shipping) ทีจ่ะสามารถอํานวยความสะดวกแก่

ลูกคา้ในการจดัการดา้นภาษทีี่มคีวามยุ่งยากและซบัซ้อน บรกิารหอ้งตรวจวเิคราะห์ (Quality 

analysis)ทีจ่ะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการนําตวัอย่างสารเคมไีปเขา้หอ้ง Lab.ของลูกคา้เอง

หรอืของ Surveyor อกีทัง้ยงัช่วยลดความไม่ปลอดภยัขณะนําตวัอย่างสารเคมทีีต่่างทราบกนัดี

ว่า บางชนิดมคีวามเป็นพษิสูง บางชนิดมคีวามไวไฟมาก เพื่อไปส่งยงัหอ้ง lab. อกีดว้ย หรอื

แมก้ระทัง่การใหบ้รกิารการจดัการของเสยีปกตทิี่ต้องเกดิขึน้จากการให้บรกิารขนถ่ายทางเรอื

และขณะจดัเกบ็ในถงัได ้ซึง่ กฎหมายทางดา้นการจดัการของเสยีต้องทําใหลู้กคา้มภีาระต้นทุน

การขนถ่ายและการจดัเก็บที่สูงมากและยงัมคีวามเสี่ยงจากการทําผดิกฎหมายโดยไม่ตัง้ใจอกี

ด้วย ซึ่งหาก IRPC เข้าไปช่วยแก้ไขปญัหาน้ีได้จะมคีุณค่าแก่ลูกค้าอย่างมากและเป็นการ

ใหบ้รกิารทีม่คีวามแตกต่างจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆได ้

ดงันัน้ กลยุทธค์วามแตกต่างทีโ่ดดเด่น (Differentiation Strategy) จงึมคีวามเป็นไปได ้

ที่จะสามารถแก้ไขปญัหาและสรา้งคุณค่าต่อลูกค้าได้มากที่สุด   ผู้บรหิารพจิารณาแล้วเหน็ว่า 

กลยทุธค์วามแตกต่างทีโ่ดดเด่น (Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธพ์ืน้ฐานทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ดว้ยการเสนอบรกิารแก่ลกูคา้เป็นลกัษณะ One Stop Service ซึง่มบีรกิาร 

- ด้านการจดัการด้านภาษีศุลกากรเพื่อ นําเขา้และส่งออก ภาษีสรรพสามติ เพื่อการ

ซือ้ขายภายในประเทศ 

- ด้านการตรวจวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ที่ต้องการ ซื้อขาย นําเข้าและส่งออก ด้วยศูนย์

หอ้งปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห ์(IRPC Laboratory center) ทีม่บุีคคลากรทีม่ปีระสบการณ์และมี

ความเชีย่วชาญ พรัง่พรอ้มดว้ยเครือ่งมอืตรวจวเิคราะหท์ีค่รบครนัและทนัสมยั 

- รวบรวมของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติของท่าเรือและถังเก็บและ

ดําเนินการติดต่อขออนุญาตเคลื่อนย้ายของเสยีเพื่อส่งกําจดัต่อกรมโรงงานจนกระทัง่ส่งถึงผู้

ใหบ้รกิารกําจดัทีไ่ดร้บัอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย  

โดยทัง้หมดน้ีลูกค้าสามารถติดต่อขอรบับรกิาร  การติดตามสถานะของสินค้าและ

บรกิารทัง้กระบวนการเพยีงแค่คลกิเขา้ Website เท่านัน้ 
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ตรวจสอบตาํแหน่งในการแข่งขนั (Competitive Position)  

การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรมและการแข่งขนั (Five Force Analysis) 

 

1. ภยัคกุคามของผูเ้ข้ามาใหม่ (Threat Of new Entrants) 

 

จากสภาพการแข่งขนัทีม่ผีูเ้ล่นน้อยรายและม ีMargin อยู่ในระดบัทีสู่ง และโดยองคก์ร

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างกล็ดความเสีย่งทางดา้น Logistic โดยการลงทุนสรา้งท่าเรอืและถงั

เกบ็เป็นของตนเอง เช่น เครอื PTT ซึง่มท่ีาเรอื PTT tank terminal เพื่อใหบ้รกิารบรษิทัในเครอื 

หรอื เครอื SCG ซึ่งมท่ีาเรอืมาบตาพุด แท้งค์เทอร์มนิัลเพื่อให้บรกิารและสํารองกําลงัการ

ใหบ้รกิารไวส้าํหรบัการขยายธุรกจิภายในเครอืเท่านัน้ ทําใหค้วามต้องการเขา้มาในธุรกจิท่าเรอื

และถงัเกบ็มมีากขึน้  อยา่งไรกแ็ลว้แต่เน่ืองจากขอ้จํากดัทางดา้นทําเลทีม่ศีกัยภาพทีห่าไดย้าก  

การลงทุนทีส่งู  ปญัหาผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มนําไปสู่การต่อต้านจากชุมชน จงึทํา

ใหภ้ยัคุกคามจากผูเ้ล่นหน้าใหมท่ีน่อกเหนือจากบรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั(มหาชน) มน้ีอยมาก 

 

2.อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power Of Buyers) 

 

เน่ืองจากท่าเรอืและถงัเก็บเป็นส่วนหน่ึงของระบบ Logistic ทีส่ําคญัและเป็นส่วนหน่ึง

ของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีี่ต้องการการขนส่งสนิค้าเหลวในปรมิาณที่มาก 

ระหว่างภูมภิาคไกลๆของโลกเช่น Middle east , Japan , America และ Europe  ซึง่การขนส่ง

ทางเรอืนัน้มคีวามเหมาะสมทีสุ่ดเน่ืองจากมคี่าใช้จ่ายทีถู่กทีสุ่ดและยิง่ขนส่งปรมิาณมากเท่าไร

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็จะลดลงเท่านัน้อีกทัง้ยงัมคีวามปลอดภยัมากที่อกีด้วยและจากการต้องมี

การขนถ่ายในปรมิาณมากจงึจําเป็นที่ต้องการถงัเก็บสารเคมเีพื่อการพกัสนิค้าก่อนขนถ่ายลง

เรือหรือหลังการสูบถ่ายจากเรือก่อนกระจายสินค้าออกไป และจากสภาพการตลาดที่มีผู้

ใหบ้รกิารน้อยรายหรอืผูกขาด นอกจากน้ีผูนํ้าตลาดยงัประสบกบัความเตม็ศกัยภาพของท่าเรอื

และถงัเกบ็และยากทีจ่ะขยายการลงทุนครัง้ใหญ่ไดแ้ลว้จงึทาํใหอ้ํานาจต่อรองของผูซ้ือ้ในจงัหวดั

ระยองหรอืแมแ้ต่ภาคตะวนัออก กรุงเทพและปรมิณฑล นัน้มน้ีอยมาก อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อ 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจํากดั(มหาชน) ได้เขา้สู่ธุรกจิน้ีแลว้ดูเหมอืนอํานาจต่อรองของผู้ซื้อจะมมีาก

ขึน้แต่อาจไมม่ากจนมนียัสาํคญั 

 

3.อาํนาจต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power Of Suppliers) 

 

ผูข้ายสาํหรบัธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็สามารถแบ่งเป็น 
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1.,ผูใ้หบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค คอื น้ํา ไฟฟ้า ไอน้ํา ก๊าซไนโตรเจน ทีต่้องใชใ้นการ

ควบคุมดูแลผลติภณัฑ์ในถังเก็บให้อยู่ในคุณภาพที่ดี นัน้มคี่อนข้างน้อยเน่ืองจากเป็นไปใน

ลกัษณะของการร่วมลงทุนกันของผู้ถือหุ้นของทัง้ธุรกิจให้บรกิารท่าเรอืและถังเก็บกับธุรกิจ

สาธารณูปโภคนัน้เช่นกรณีของบรษิัท ไทยแท็งค์เทอร์มนิัลจํากดั(TTT) หรอืเป็นเจ้าของเอง

ทัง้หมดในกรณขีองบรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั(มหาชน) 

2.ผู้ให้บรกิารซ่อมบํารุงท่าเรอืและถงัเก็บ เน่ืองจากมบีรษิัทวศิวกรรมทางด้านน้ีอยู่ใน

ตลาดค่อนข้างมากและมีการแข่งขนักันค่อนข้างสูงทําให้มีโอกาสเลือกและต่อรองได้มาก 

ประกอบกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ยงัมกีารจดัตัง้บรษิทัดแูลทางดา้นการบาํรงุรกัษาเพื่อเขา้มาใหบ้รกิารจงึ

เป็นไปในลกัษณะ Strategic Partner ซึง่ไมม่ผีลกระทบหรอืมอีํานาจต่อรองทีม่นียัสาํคญั 

3.ผู้ให้บรกิารสร้างถงัเก็บและท่าเรอืใหม่  เน่ืองจากผู้ให้บรกิารด้านน้ีที่เชี่ยวชาญใน

ประเทศไทยรวมถงึผูใ้ห้บรกิารระดบัโลกดว้ยมน้ีอยมาก จงึทําใหผู้้ให้บรกิารสรา้งถงัและท่าเรอื

ใหม ่ มอีํานาจการต่อรองสงูมาก ซึง่ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณลงทุนและราคาใหบ้รกิารทีต่้อง

สูงตามไปดว้ยโดยเฉพาะก๊าซปิโตรเคมเีหลว (Cryogenic gas) ทีต่้องการระบบท่าเรอืและถงั

เกบ็ทีม่คีวามพเิศษสงู 

 

4.การมีสินค้าและบริการท่ีทดแทนกนัได้ (Threat of substitute products) 

 

เน่ืองจากท่าเรอืและถงัเก็บเป็นส่วนหน่ึงของระบบ Logistic ทีส่ําคญัและเป็นส่วนหน่ึง

ของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีี่ต้องการการขนส่งสนิค้าเหลวในปรมิาณที่มาก 

ระหว่างภูมภิาคไกลๆของโลกเช่น Middle east , Japan , America และ Europe  ซึง่การขนส่ง

ทางเรอืนัน้มคีวามเหมาะสมทีสุ่ดเน่ืองจากมคี่าใช้จ่ายทีถู่กทีสุ่ดและยิง่ขนส่งปรมิาณมากเท่าไร

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็จะลดลงเท่านัน้อีกทัง้ยงัมคีวามปลอดภยัมากที่อกีด้วยและจากการต้องมี

การขนถ่ายในปรมิาณมากจงึจําเป็นที่ต้องการถงัเก็บสารเคมเีพื่อการพกัสนิค้าก่อนขนถ่ายลง

เรอืหรอืหลงัการสูบถ่ายจากเรอืก่อนกระจายสนิค้าออกไป ประกอบกบัแหล่งวตัถุดบิและแหล่ง

ผลติปิโตรเคมนีัน้ไม่ได้อยู่ที่เดยีวกนัประกอบกบัการเกิดภูมภิาคเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ต้องการ

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมอีีกมาก จงึต้องมกีารขนส่งสนิค้าเหลวทางเรอือยู่ตลอด ดงันัน้สนิค้าและ

บรกิารทีจ่ะมาทดแทนไดใ้นอนาคตอนัใกลห้รอืไกลจงึยงัไมม่ ี

 

5.การแข่งขนัระหว่างธรุกิจท่ีมีอยู่ในอตุสาหกรรม (Rivalry among existing firms) 
 

จากการทีอ่งคก์รอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างกล็ดความเสีย่งทางดา้น Logistic โดยการ

ลงทุนสรา้งท่าเรอืและถงัเกบ็เป็นของตนเอง เช่น เครอื PTT ซึง่มท่ีาเรอื PTT tank terminal 

เพื่อให้บรกิารบรษิัทในเครอื หรอื เครอื SCG ซึ่งมท่ีาเรอืมาบตาพุด แท้งค์เทอร์มนิัลเพื่อ
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ให้บรกิารและสํารองกําลงัการให้บรกิารไว้สําหรบัการขยายธุรกิจภายในเครอืเท่านัน้ โดยมี

ท่าเรอืที่ให้บรกิารสาธารณะมอียู่เพยีงรายเดยีวคอื บรษิทั ไทย แท้งค์ เทอรม์นิัล จํากดั และผู้

เล่นใหมค่อื บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั(มหาชน) ประกอบความต้องการบรกิารท่าเรอืและถงัเกบ็

จากยงัคงมอียูอ่กีมาก ดงันัน้การแขง่ขนัจงึยงัถอืว่ามอียูน้่อย 

 

การวิเคราะหค์ู่แข่งโดย SWOT  Analysis 

1. จดุแขง็ (Strengths) 

1.1 การบรหิารและโครงสรา้งองคก์ร 

1. มรีะบบการบรหิารระดบัโลกเน่ืองจากบรษิทัแม่คอื Royal Vopak นัน้เป็นผู้

ใหบ้รกิารท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่าทีม่อียูท่ ัง้สิน้ 80 ท่าเรอืใน 30 ประเทศทัว่โลก 

2. ผูบ้รหิารมคีวามเป็นมอือาชพี มกีารบรหิารงานเชงิกลยทุธ ์

3. การดําเนินงานมคีวามมุ่งเน้นหลกัในธุรกจิท่าเรอืและถงัเก็บเพื่อเช่าเท่านัน้

จงึมโีครงสรา้งการทาํงานทีช่ดัเจนเพื่อสนบัสนุนธุรกจิน้ีเท่านัน้ 

4. มกีารจดัตัง้สมาคมความร่วมมอืกบัผู้ผลติสารเคมทีี่เป็นลูกค้าในระดบัโลก

เพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานทางวศิวกรรมของท่าเรอืและถงัเก็บขึน้ใช้เองและใช้ในการ

อา้งองิของกฎหมายของประเทศต่างๆ ดว้ย 

5. ตอบสนองต่อลูกค้าด้วยความรวดเรว็เน่ืองจากมมีาตรฐานและองค์ความรู้

เกีย่วกบัถงัและเคมภีณัฑส์งู 

6. ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัแม่จากทัว่โลกสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนมาทําให้เกดิ

การแลกเปลีย่นวฒันธรรมและความรูอ้ยูเ่สมอ 

1.2 ดา้นทกัษะความสามารถของพนักงาน(Functional skill and Competency and 

Value) 

7. พนักงานมปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถทางด้านการควบคุมดูแล

รกัษาท่าเรอืและถงัเกบ็ทุกชนิด 

8. มปีระสบการณ์และแหล่งความรูจ้ากทัว่โลกทีส่ามารถแบ่งปนัและส่งเสรมิซึง่

กนัและกนัใหไ้ดร้บัประโยชน์ได ้

9. พนกังานมทีกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็สงูมากเน่ืองจากความ

มุ่งเน้นขององค์กรทัง้การเอาใจใส่ลูกคา้  ความสามารถมนการกําหนดราคารวมทัง้สิง่แวดล้อม

และชุมชน 
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1.3  ทรพัยากร 

10. มท่ีาเรอืทีพ่รอ้มรบัเรอืไดต้ลอดปี พรอ้มด้วยสิง่อํานวยความสะดวกจากการ

นิคมอุตสาหกรรมและบรษิทัแม่คอื PTT Chemical จาํกดัโดยไม่ต้องลงทุนเองทัง้หมดจงึทําให้

ไมต่อ้งการเงนิลงทุนเริม่แรกสงูมาก 

1.4  ทางดา้นการเงนิ 

11. เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่แีละไม่มคีู่แข่งจงึไม่มปีญัหาทางดา้น

การเงนิและสามารถระดมเงนิลงทุนไดท้นัท ี

 

2 จดุอ่อน (Weakness) 

2.1 การบรหิารและโครงสรา้งองคก์ร 

1. เน่ืองจากเป็นเพยีงบรษิทัยอ่ยการอนุมตัเิรือ่งใหญ่ๆ อาจมคีวามขดัแยง้กนัทาง

นโยบายของบรษิทัแมไ่ด ้

2.2  ดา้นทกัษะความสามารถของพนักงาน (Functional skill and Competency and 

Value) 

2. มขีอ้จํากดัด้านการเตบิโตของพนักงานเน่ืองจากต้องแข่งขนักบัพนักงานทัว่

โลก จงึทาํใหข้าดแรงจงูใจ 

2.3 ทรพัยากร 

3. พื้นที่รองรบัการขยายการลงทุนใหม่ทําได้ยากเน่ืองจากใช้งานจนเกือบเต็ม

พืน้ทีแ่ลว้ 

4. ไมม่รีะบบการจดัการเรือ่งการวเิคราะหค์ุณภาพและการกําจดัของเสยีทีเ่กดิขึน้

จากการจดัเกบ็และการดาํเนินงาน ลกูคา้ตอ้งเขา้มาดาํเนินการเองทัง้หมด 

5. มกีารจราจรหน้าท่าที่หนาแน่นจงึเกิดความเสยีหายจากการรอเข้าเทยีบท่า

ของเรอืลกูคา้และตอ้งผลกัความรบัผดิชอบใหแ้ก่ลกูคา้ 

2.4 การเงนิการลงทุน 

6. ต้องมีแข่งขนักันกับบริษัทย่อยอื่นๆทัว่โลกเพื่อขอส่วนแบ่งเงนิลงทุนจาก

บรษิทัแม ่

 

3 โอกาส (Opportunities) 

1. เศรษฐกจิอยู่ในช่วงขาขึน้ทําใหม้กีารลงทุนมากขึน้จงึเป็นโอกาสเพิม่ลูกค้าได้

มากขึน้ 

2. แนวโน้มความตอ้งการถงัเกบ็ Bio fuel มมีากขึน้ 
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4 อปุสรรค (Threat) 

1. กฎหมายสุขภาพและสิง่แวดล้อมทําให้ไม่สามารถขยายการลงทุนเพื่อรองรบั

ลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

2. ขาดการร่วมมอือย่างเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมในมาบตา

พุด 

3. ภาวะเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้อาจทาํใหต้น้ทุนเงนิลงทุนและราคา วสัดุ ในการก่อสรา้ง

ถงัต่างๆ แพงขึน้ 

4. ภาวะความขดัแยง้ทางการเมอืงมผีลกระทบดา้นความมัน่คงทีอ่าจทําใหธุ้รกจิ

อยูใ่นภาวะความไมป่ลอดภยั 

 

การตรวจสอบตาํแหน่งการแข่งขนั (Competitive Position) 

 

เครื่องมอืการตรวจตําแหน่งการแข่งขนัคอื External factor evaluation matrix (IFE) 

และ Internal External Matrix) 

จากการประมวลขอ้มลู ผูว้จิยัไดนํ้าเครื่องมอืการตรวจตําแหน่งการแข่งขนัคอื External 

factor evaluation matrix (IFE) มาประเมนิปจัจยัภายนอก เพื่อบ่งชีว้่าปจัจยัหลกัใดทีจ่ะส่งผล

ต่อความสําเรจ็หรอืลม้เหลวของกลยุทธไ์ดบ้า้งโดยการถ่วงน้ําหนักเพื่อกําหนดความสําคญัของ

ปจัจยันัน้ๆ แลว้จงึประเมนิผลกระทบของปจัจยันัน้ๆ แลว้นําปจัจยัต่างๆนัน้ไปสู่การการกําหนด

กลยทุธพ์ืน้ฐานดงัต่อไปน้ีและ Internal External Matrix) 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลโดยวิธี SWOT analysis , IE Matrix 

 

ตารางที ่7 แสดงการประเมนิปจัจยัภายนอก (External factor evaluation matrix  - EFE) 

 

การประเมินปัจจยัภายนอก (External factor evaluation matrix  - EFE) 

ปจัจยัภายนอกทีส่ําคญั น้ําหนกั ปรบั

น้ําหนกั 

การ

ประเมนิ 

คะแนน

ถ่วง

น้ําหนกั 

โอกาส (Opportunities)         

  

1 ท่าเรอืปจัจบุนัของคู่แขง่ซึง่เป็นผูค้รองตลาดมกีาร

ใชง้านจนเตม็ capacity แลว้ 

5 0.106 4 0.426 

  

2 คู่แขง่ซึง่เป็นผูค้รองตลาดมอุีปสรรคในกฎหมาย

สิง่แวดลอ้มทาํให ้ไมส่ามารถขยายการลงทุนเพื่อ

รองรบัลกูคา้ทีม่กีารขยายการลงทุนใหมไ่ด ้

5 0.106 4 0.426 

  

3 มคีวามตอ้งการใชส้ารปิโตรเคมแีละ Bio Fuel เพื่อ

ผลติผลติภณัฑใ์หมเ่พื่อตอบสนองความตอ้งการ

ผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ ซึง่ทําใหม้คีวามตอ้งการการ

ขนส่งและจดัเกบ็มากขึน้ตามไปดว้ย 

5 0.106 4 0.426 

  

4 คู่คา้เก่ามแีผนขยายการลงทุนและตอ้งการทีด่นิและ

ถงัเกบ็ ใหมจ่าํนวนมาก ซึง่ IRPC มศีกัยภาพที่

สามารถตอบสนองได ้

4 0.085 4 0.340 

  

5 เศรษฐกจิอยูใ่นช่วงขาขึน้ทําใหเ้กดิการลงทุนมาก

ขึน้จงึเป็นโอกาสใหส้ามารถหาลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

4 0.085 4 0.340 

  

6 ผลจากการทํา CSR อยา่งต่อเน่ืองและจรงิใจ ทาํให้

ชุมชน ยอมรบัทีจ่ะอยู่รว่มกบั IRPC มากขึน้ 

 

 

 

 

5 0.106 3 0.319 



67 
 

 

อปุสรรค (Threat)         

  

1 กฎหมายสิง่แวดลอ้มเป็นอุปสรรคต่อการขยายการ

ลงทุนทําใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาการการเตรยีมการ

โครงการนานและมตีน้ทุนทีส่งูขึน้ ซึง่อาจไม่

สามารถรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นัเวลา

หรอืทาํใหเ้สยีโอกาสทางธุรกจิได ้

4 0.085 2 0.170 

  

2 ภาวะเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้อาจทําใหต้น้ทุนเงนิลงทุน

และราคา วสัดุ ในการก่อสรา้งถงัต่างๆ แพงขึน้

ส่งผลใหต้น้ทุนสงูกว่าคู่แขง่ 

2 0.043 2 0.085 

  

3 ผูร้บัเหมาทีม่ศีกัยภาพในการออกแบบและก่อสรา้ง

ถงัเกบ็มน้ีอยรายทําใหข้าดอํานาจการต่อรองส่งผล

ใหต้น้ทุนสงูขึน้ตามไปดว้ย 

4 0.085 2 0.170 

  

4 กระแสเศรษฐกจิโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเรว็ทาํใหเ้กดิความไมแ่น่นอนของธุรกจิ 

3 0.064 2 0.128 

  

5 ภาวะความขดัแยง้ทางการเมอืงและการก่อการรา้ย

มผีลกระทบดา้นความมัน่คงทีอ่าจทําใหธุ้รกจิอยูใ่น

ภาวะความไม่ปลอดภยั 

3 0.064 2 0.128 

  
6 นโยบายของบรษิทัในเครอืเป็นคู่แขง่กนัเอง 3 0.064 2 0.128 

รวม 
 1.000   3.085 

 

ตวัเลขประเมนิแสดงถงึประสทิธภิาพของกลยุทธข์องบรษิทัทีต่อบสนองแต่ละปจัจยัภายนอกโดย 

1 = สามารถตอบสนองไดด้อ้ยกว่าคู่แขง่   2 = สามารถตอบสนองไดเ้ท่ากบัคู่แขง่                             

3 = สามารถตอบสนองไดด้กีว่าคู่แขง่      4 = ความสามารถตอบสนองไดด้มีาก 

จากตารางแสดงใหเ้หน็ว่าคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม = 3.085  ซึง่มคี่ามากกว่า 2.5 แสดง

ใหเ้หน็ว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการตอบสนองต่อโอกาสอยา่งมาก 

และนําผลจากการประเมนิ IFE – EFE Matrix ไปสู่การประเมนิทัง้ปจัจยัภายในและ

ปจัจยัภายนอก , Internal – External (IE) Matrix 
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ตารางที ่8 ประเมนิปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก , Internal – External (IE) Matrix 

  
  คะแนนถ่วงน้ําหนกัปจัจยัภายใน (IFE) 

    

        Strong         

(3.0-4.0) 

        Average         

(2.0-2.99) 

       Weak         

(1.0-1.99) 

คะแนนถ่วง

น้ําหนกัปจัจยั

ภายนอก (EFE) 

        High         

(3.0-4.0) 

1. Growth and 

Build 

2. Growth and 

Build           

2.475 / 3.085 

3. Hold and 

Maintain 

        Medium         

(2.0-2.99) 

4. Growth and 

Build 

5. Hold and 

Maintain 

6. Harvest or 

Divest 

       Low         

(1.0-1.99) 

7. Hold and 

Maintain 

8. Harvest or 

Divest 

9. Harvest or 

Divest 

 

จากการประเมนิดว้ยวธิกีาร IFE พบว่าบรษิทัอยู่ในตําแหน่งของจุดแขง็ S , ดว้ยวธิกีาร 

EFE พบว่าบรษิทัอยู่ในตําแหน่งโอกาส O , และเมื่อนําผลจากการประเมนิ IFE – EFE Matrix 

แสดงใหเ้หน็ว่าควรเลอืกใชก้ลยทุธ ์Growth and Build 
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ตารางที ่9 การสรา้งกลยทุธท์างเลอืกโดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix 

    จดุแขง็ (Strengths) จดุอ่อน (Weakness) 

    S1 มกีารบรหิารงานเชงิกลยุทธ ์ W1 ขาดการบรูณการการดาํเนินและ 

  S2 พนกังานมปีระสบการณ์และความรู ้  ควบคุมกลยุทธใ์นระดบัธุรกจิ 

   ความสามารถการดแูลรกัษาถงัเกบ็ W2 พนกังานขาดการทาํงานเป็นทมี 

     สารปิโตรเคม ี W3 ผูบ้รหิารระดบัสงูแขง่ขนัทาํผลงาน 

  S3 ร่องน้ําและท่าเรอืเดมิสามารถพฒันา  หรอืรกัษาความมัน่คงของฝา่ยตน 

     ปรบัปรุงใหร้องรบัเรอืเพิม่ได ้  W4 การพจิารณาใหร้างวลัพเิศษแก ่

  S4 มทีีด่นิว่างเปล่าทีพ่รอ้มรองรบัการ  พนกังานไมท่ัว่ถงึและยุตธิรรม 

     ก่อสรา้งถงัเกบ็  W5 ขาดความรูด้า้นเทคโนโลยแีละ 

  S5 บรษิทัมคีวามพรอ้มสามารถในการ  กฎหมายการออกแบบท่าเรอืและ 

     จดัหาเงนิทุน  ถงัเกบ็ในระดบัมาตรฐานสากล 

    S6 มรีะบบสาธารณูปโภค ระบบการ    

   บาํบดัน้ําเสยี หอ้งทดสอบทาง   

   หอ้งปฏบิตักิาร(QC)พรอ้ม   

    1. SO (รกุ) 2. WO (แขง็แกร่ง , ยัง่ยืน) 

โอกาส (Opportunities)   ทางเลือกท่ี     
O1 ท่าเรอืของคู่แขง่มกีารใชง้านจนเตม็ 1 กลยทุธ์เจาะตลาด (Market   

  capacity ตดิสญัญาสมัปทานและ   Penetration  Strategy)   

  กฎหมายสิง่แวดลอ้มไมส่ามารถขยาย  เพิม่การรบัรูแ้ก่ลกูคา้ของคู่แขง่    

O2 มคีวามตอ้งการใชส้ารปิโตรเคมแีละ   และลกูคา้อนาคต(S3,S4,S6 /O1,O2)   

 Bio Fuel เพิม่มากขึน้ 2 กลยทุธ์การร่วมค้า(Joint   

O3 คู่คา้เก่ามแีผนขยายการลงทุน   Venture  Strategy)   

O4 เศรษฐกจิอยู่ในชว่งขาขึน้เกดิการ  เขา้ร่วมทุนกบัคู่คา้เพือ่ประโยชน์   

 ลงทุนมากขึน้   การลดความเสีย่งวตัถุดบิของคู ่   

O5 ทาํ CSR อย่างต่อเนื่องและจรงิใจทาํ  คา้และการมลีกูคา้ระยะยาวของบรษิทั   

 ใหชุ้มชน ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกบั  (S3,S4,S6 / O3)   

 IRPC มากขึน้     

    3. ST (รบั) 4.  WT 

อปุสรรค (Threat)    กลยทุธ์พนัธมิตร     
T1 กฎหมายสิง่แวดลอ้มทาํใหโ้ครงการม ี    (Strategy alliance)    

  ตน้ทุนทีส่งูขึน้    เป็นพนัธมติรกบัผูร้บัเหมา ทีม่ศีกัย-    

T2 ขาดอํานาจต่อรองกบัผูร้บัเหมาทีม่ถีงั   ภาพ เพือ่กา้ว ไปพรอ้มกนั    

  ศกัยภาพในการออกแบบและก่อสรา้ง   (S5/T1,T2)    
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จากการประเมนิดว้ยเครื่องมอื IE และ TOWS matrix แลว้พบว่ากลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบั

กลยุทธห์ลกัขององคก์รคอื Growth and Build หรอืสรา้งการเตบิโตดว้ยการ กลยุทธร์ุก  พบว่า

สามารถสรา้งกลยทุธท์างเลอืกได ้3 กลยทุธ ์โดยพจิารณาขอ้ด ี– ขอ้เสยีดงัน้ี 

1.กลยุทธ์ การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เน่ืองจากปจัจุบนันัน้มผีู้

ใหบ้รกิารไมพ่อเพยีงต่อความตอ้งการของลกูคา้ดงันัน้เมื่อความต้องการมมีากกว่าการใหบ้รกิาร

และเพื่อการรกุทีร่วดเรว็ไดน้ัน้ กลยทุธก์ารเจาะตลาด เป็นกลยทุธร์กุนํา เพื่อดงึลูกคา้ทัว่ไปมาใช้

บรกิารใหม้ากและรวดเรว็ทีสุ่ด   

2.กลยุทธร์่วมคา้(Joint Venture Strategy) เป็นการดงึคู่คา้เก่าทีก่ําลงัขยายกําลงัการ

ผลติใหต้ัง้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของ บรษิทัฯ โดยใชบ้รกิารท่าเรอืและถงัเกบ็ดว้ย เพื่อเป็น

การสรา้งความมัน่คงทางดา้นวตัถุดบิใหแ้ก่คู่คา้และสรา้งรายไดร้ะยะยาวต่อ บรษิทัฯ  

ตารางที ่10 : เปรยีบเทยีบกลยทุธท์างเลอืก 

 กลยทุธ ์การเจาะตลาด กลยทุธร์ว่มคา้ 

ข้อดี 

- สามารถทราบขนาดของตลาด  รปูแบบ

ความตอ้งการและปญัหาทีล่กูคา้ 

- ทราบรปูแบบ ขนาดและความตอ้งการชดัเจน 

- สามารถสรา้งความแตกต่างและสรา้งรายได้

จกบรกิารเสรมิได ้

- ลดความเสยีหายเรือ่งการกําหนดราคา 

- เจาะตลาดกลุ่มลกูคา้ใหมต่รงกลุ่มเป้าหมาย - มคีวามมัน่คงแน่นอนของรายไดใ้นระยะยาว 

- มโีอกาสไดล้กูคา้ใหมเ่รว็กว่า และจาํนวน

มากกว่า 

- บรูณการกลยทุธข์องธุรกจิทรพัยส์นิของ

องคก์ร 

ข้อเสีย 

- ความตอ้งการหลากหลาย - ไมม่คีวามแน่นอน ลกูคา้พจิารณาหลายดา้น 

- อาจจะไมส่ามารถสรา้งรายไดใ้นระยะยาวได ้ - ใชเ้วลานาน  เสยีโอกาสทางธุรกจิท่าเรอื 

 - ตอ้งการความชดัเจนของธุรกจินิคม

อุตสาหกรรม 

ผู้บรหิารทัง้ 3 ท่านได้พจิารณาร่วมกันแล้วพบว่ากลยุทธ์ การเจาะตลาด (Market 

Penetration Strategy) เป็นกลยทุธเ์ชงิรกุ ทีเ่หมาะสมกบัองคก์รมากทีสุ่ด โดยดาํเนินโครงการ 

1. สรา้ง website I - Port and Tank ซึง่เป็นโปรแกรมอจัฉรยิะทีจ่ะสามารถบอกขอ้มลู

และดาํเนินการต่างๆ เพื่อการใชบ้รกิารโดยอตัโนมตั ิทัง้ขอ้มลูของท่าเรอืและถงัเกบ็ ความพรอ้ม

ของหน้าท่า รวมทัง้ตรวจสอบสถานะปจัจุบนัต่างๆของเรอื จุดประสงค์ เพื่อสรา้งการรบัรูข้อง

องคก์รธุรกจิต่างๆ ทัง้ทางดา้นการประชาสมัพนัธผ์่านทางช่องทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ฝ่ายการตลาด ผ่านทางพนักงานขายทัง้ส่วนทีเ่ป็นพนักงานขายโดยตรง หรอืพนักงานขายของ

ผลติภณัฑอ์ื่นๆของบรษิทั  
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2. ทําการสํารวจและวิจยัตลาดโดยการจ้างที่ปรกึษาจากภายนอก จุดประสงค์เพื่อ 

เพิม่เตมิข้อมูลให้แก่ฝ่ายการตลาดทางด้านของขนาดและรูปแบบความต้องการของตลาดและ

สามารถตอบสนองไดต้รงทีสุ่ด 

และเมื่อพจิารณาจากจุดอ่อนและอุปสรรคที่ได้จากการทํา SWOT analysis และ 5 

Force model แล้วจะพบว่าเป็น สาเหตุหลกัทีแ่ท้จรงิของปญัหาของการศกึษาน้ี จงึไดนํ้ามา

กําหนด  กลยทุธก์ารตัง้รบั กลยทุธส์รา้งความแขง็แกรง่ และกลยทุธส์รา้งความยัง่ยนื ดงัน้ี 

กลยุทธ์การตัง้รบั ซึ่งมทีี่มาจากผลการวเิคราะห์ SWOT analysis และ 5 Force 

Modelโดยมคีวามเสี่ยงหรอือุปสรรคและจุดอ่อนคอื การขาดอํานาจการต่อรองกบัผู้รบัเหมาที่มี

ศกัยภาพ และความรูท้างดา้นวศิวกรรมการออกแบบท่าเรอืและถงัเกบ็ ทําให ้IRPC ไม่สามารถ

ประเมนิและเสนอราคาค่าบรกิารทีม่คีวามปลอดภยัได ้ทําใหเ้มื่อทําการประมลูแล้วราคาอาจสูง

กว่าที่ประมาณการไว้มากซึ่งจะส่งผลถึงการได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเป้าหมายหรอืเกิดการ

ขาดทุนได ้ดงักระบวนการทาํงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่10 :  แนวทางการเสนอราคาต่อลกูคา้แบบปจัจุบนั 

Commercial Confirmation 

Bidding for construction 
No 

Yes 

Loss or Gain 

Finish 
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แผนภาพที ่11 :  แนวทางการเสนอราคาต่อลกูคา้ตามแนวทางใหม ่

 

ซึง่การดาํเนินการลกัษณะน้ีจะทําให ้IRPC ลดความเสีย่งและสามารถตัง้รบักบัอุปสรรค

ภายนอกได ้

กลยุทธ์สร้างความแขง็แกร่ง จุดประสงค์เพื่อปิดจุดอ่อนและปรบัปรุงเสรมิสร้างให้

เปลีย่นเป็นจดุแขง็โดยการใชก้ลยทุธ ์

1.ยกระดบัความรู้ทางด้านธุรกิจท่าเรอืและถงัเก็บสารเคมเีพื่อให้พนักงานทุกระดบัมี

ความเขา้และมองภาพรวมของธุรกจิและเขา้ใจถงึความสําคญัของ Function งานของตนเองโดย

ผ่านโครงการการทาํ Coaching โดยผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิาร 

2.สนับสนุนการนําเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารธุรกิจท่าเรือและถังเก็บคือ  

Automation tank terminal ผ่านโครงการการศกึษาดูงานทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัและการ

ฝึกอบรมรวมทัง้เชญิ Supplier หรอื Vendor มานําเสนอ Technology ต่างๆและเลอืกใช้

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

3.ยกระดบัความรูก้ารบรหิารโครงการซึ่งรวมไปถึงการคดิวเิคราะห์ต้นทุนการลงทุน 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน ผลตอบแทนและความคุม้ค่าการลงทุน โดยผ่านโครงการ 

3.1 ฝึกอบรมภายนอกบรษิทัรวมทัง้ใหเ้ป็นคณะทํางานโครงการเพื่อเพิม่พูน

ความรูค้วามเขา้ใจในภาพรวมการดาํเนินโครงการทัง้หมด 
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3.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบัญชี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

Activities Base Costing ของผู้เกี่ยวขอ้ง Flow Work การใหบ้รกิารท่าเรอืและถงัเกบ็ เช่น 

ท่าเรอื ถงัเกบ็ การตลาด การเงนิ ชปิป้ิง เป็นต้น เพื่อใชเ้ป็นฐานในการคํานวณ Operating cost  

ในการกําหนดราคาค่าบริการและการบริหารต้นทุนในอนาคต โดยจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

ดาํเนินการวางระบบและฐานขอ้มลู 

4.ยกระดบัการเสนอราคาที่จูงใจและสอดคล้องกบักลยุทธ์หลกัขององค์กรและระดบั

ธุรกจิ นําเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาการลงทุนเพื่อกําหนดกลยุทธก์ารกําหนดผลตอบแทน

การลงทุนทีเ่หมาะสมกบัประเภทธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็ 

5.พนักงานขาดการทํางานเป็นทมี โดยกําหนดกลยุทธ์สนับสนุนการสรา้งทมีและการ

ทํางานเป็นทมีผ่านโครงการการทํา Team Building และการส่งเสรมิใหพ้นักงานได้ร่วมเป็น

คณะทํางานโครงการต่างๆ รวมทัง้ร่วมทําแผนกลยุทธ์กบัฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเปิดมุมมอง

อยา่งสรา้งสรรค ์

กลยทุธส์ร้างความยัง่ยืน โดยการดาํเนินโครงการ 

สนบัสนุนการดาํเนินโครงการ Green port and tank ทีเ่น้นการออกแบบและดําเนินงาน

ทีม่คีวามปลอดภยัมรีะบบป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนตัง้แต่เริม่ตน้การออกแบบ 

 

แนวทางการดาํเนินกลยทุธ ์

จากการทีไ่ดก้ําหนดกลยุทธห์ลกัคอื Growth and Build อนัเน่ืองจากมโีอกาสทางธุรกจิ

ทีส่ดใส แต่ในอกีด้านหน่ึงก็ปฏเิสธไม่ได้ว่ายงัมจีุดอ่อนภายในที่สําคญัและอาจเป็นขอ้จํากดัให้

ธุรกจิไมส่ามารถฉกฉวยโอกาสไดท้นั ดงันัน้ผูบ้รหิารและพนักงานไดว้างแผนการดําเนินกลยุทธ์

ร่วมกนัภายใต้การแนะนําของอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิโดยแบ่งเป็นช่วงเริม่แรกคอื ปี 2011-2012 

ใชแ้นวทางการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในอื่นๆเช่น ฝ่ายวศิวกรรม บญัช ีรวมถงึ

ภายนอกบรษิทัเช่นผูร้บัเหมาและ Vendor ทีม่คีวามเชี่ยวชาญในการดําเนินกลยุทธเ์ชงิรุกและ

เชงิป้องกัน ในขณะเดยีวกันใช้กลยุทธ์สร้างความแขง็แกร่งเพื่อพฒันาศักยภาพภายในจนมี

ความเชีย่วชาญในดา้นต่างๆ จนกระทัง่เขา้สู่ช่วงทีส่อง ปี 2013-2014 เมื่อมคีวามแขง็แกร่งแลว้ 

สามารถนํามาใช้ควบคู่กบัแนวทางการประสานความร่วมมอืเพื่อดําเนินกลยุทธ์เชงิรุกได้อย่าง

เตม็ที ่โดยตลอดทัง้ 2 ช่วงต้องดําเนินกลยุทธส์รา้งความยัง่ยนือย่างต่อเน่ือง กจ็ะทําใหส้ามารถ

บรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ขององคก์รได ้
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ตารางที ่11 : แผนการดําเนินกลยทุธ(์Action Plan) เป็นดงัน้ี 

กลยทุธ ์ โครงการ 2011 2012 2013 2014 

1. เตบิโต 1.1 Website I-Port and 

Tank. 

    

1.2 Market Research.     

2.ตัง้รบั 2.1 พนัธมติรกบัผูร้บัเหมา

ภายใตจ้ดัซือ้-จดัจา้งแนวทาง

ใหม่ 

    

3.สรา้งความ

แขง็แกรง่ 

3.1 Coaching เพื่อยกระดบั

ความเขา้ใจธุรกจิท่าเรอื ถงั

เกบ็ 

    

3.2 Automation Tank 

Terminal 

    

3.3 การวเิคราะหต์น้ทุน

โครงการและการบรหิาร

โครงการ  

    

   3.3.1 ฝึกอบรมและการ

มอบหมายใหท้ํางานโครงการ 

    

   3.3.2 จดัทําตน้ทุน

มาตรฐาน Activities Base 

Costing 

    

3.4 คณะกรรมการพจิารณา

ผลตอบแทนการลงทุนที่

เหมาะสม 

    

3.5 Team Building     

4.สรา้งความยัง่ยนื 4.1 Green Port and Tank     
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ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน KPI ท่ีใช้ช้ีวดัในแต่ละด้านของ Balance score card (BSC) 

ในการนํากลยทุธด์งักล่าวมาใชใ้นบรษิทัใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ เครื่องมอื Balance score 

card (BSC) จงึถูกนํามาใชเ้พื่อช่วยนํากลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตัไิดจ้รงิ และทาํใหเ้กดิความเขา้ใจใน

การพฒันาองคก์รของผูป้ฏบิตัใินทุกระดบั เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัฯ 

การจดัทํา Balance score card (BSC) จาํเป็นต้องอาศยัตวัชีว้ดั (Key performance 

Indicators : KPI) ประกอบกนั  ตวัชีว้ดัดงักล่าวจะเป็นเครื่องมอืทีท่ําใหท้ราบว่ามุมมองแต่ละ

ด้านนัน้มปีจัจยัใด ที่องค์กรให้ความสําคญัในการประเมนิผล  โดยมุมมองด้านต่างๆ นํามา

กําหนด KPI และเป้าหมาย (Target) ใหส้อดคลอ้งดงัน้ี 

Corporate Goal ของบรษิทัฯประกอบไปดว้ย 

1.ด้านการเงนิ (Financial Goal) เป็นการกําหนดต้องเริม่มลีูกค้าภายในปี 2554

ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ในแต่ละโครงการไม่ตํ่ากว่า 15 %  ซึง่มากจากการใชก้ล

ยทุธก์ารเจาะตลาด 

2.ดา้นความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Goal) โดยมุ่งอํานวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าในการรบับรกิารทัง้ในเรื่องความรวดเรว็ในการให้บรกิาร ความหลากหลาย 

และดา้นราคา โดยวธิกีําหนดการวดัผลจาก การมวีธิกีารที่ชดัเจนในการกําหนดความพงึพอใจ

ของลกูคา้  

3.ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Goal) เป็นการสรา้งระบบภายในองคก์ร

ให้มปีระสทิธภิาพในการทํางาน  เน้นการประสานงานและการทํางานเป็นทมี โดยกําหนดการ

วดัผลจาก 

3.1 การเสนอราคาด้วยการจดัซื้อ – จดัจา้งที่มปีระสทิธภิาพรวดเรว็ภายใน

เวลาไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์ 

3.2 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิของแต่ละโครงการต้องไม่น้อยจากการประเมนิเกนิ 

10% 

4.ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and Growth Goal) เป็นการพฒันาบุคคลากรใน

องค์กรให้มศีกัยภาพโดยการจดัฝึกอบรม สร้างบรรยากาศการทํางานที่ดใีห้แก่พนักงาน นํา

เทคโนโลยมีาช่วยสนับสนุนการทํางานให้พนักงานไดเ้กดิความสะดวก รวมทัง้การสื่อสารอย่าง

ทัว่ถงึ โดยวดัผลผ่านความพงึพอใจของพนักงานที่ต้องมคีวามพงึพอใจมากกว่า 85% ของ

เกณฑก์ารประเมนิ 
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บทท่ี 4 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรปุผลการศึกษา 

 

จากผลการศกึษาปญัหาของบรษิทัฯ พบว่าสาเหตุของปญัหาหลกัคอื การไม่ทราบแน่

ชดัใน ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ (Key Success Factors) ของธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็ รวมถงึขาด

การวเิคราะหป์จัจยัภายในทีเ่ป็น จดุแขง็ – จดุอ่อน และปจัจยัภายนอกทีเ่ป็นโอกาสและอุปสรรค 

ทีส่่งผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อปจัจยัแห่งความสาํเรจ็นัน้  จงึมขีอ้มลูไม่เพยีงพอในการ

กําหนด      กลยุทธ์ระดบัธุรกิจที่เหมาะสม ว่าควรจะจุดแขง็ใดที่จะสามารถสร้างคุณค่าและ

ดึงดูดลูกค้าสนใจให้มาใช้บรกิารได้ และหลังจากที่ได้วิเคราะห์ปญัหาในเชิงลึกด้วยการใช้

เครื่องมอืการวเิคราะหต่์างๆ ไดแ้ก่ SWOT analysis , Five Forces Model  แลว้พบว่าสาเหตุ

ของแทจ้รงิของปญัหาคอื  

1.พนกังานขาดความรูค้วามชาํนาญในการออกแบบถงั   

2.พนกังานมขีอ้มลูการตลาดไมเ่พยีงพอ 

3.ขาดการประสานงานและการทาํงานเป็นทมี 

4.ขาดอํานาจต่อรองกบัผูร้บัเหมาทีม่ศีกัยภาพ 

5.ขอ้มลูตน้ทุนในการคดิค่าบรกิารไมเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัธุรกจิ 

6. กลยทุธก์ารกําหนดราคาไมม่คีวามเหมาะสม 

จากการศกึษานําไปสู่การสรา้งกลยุทธ์ร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งที่เชื่อว่าจะ

สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิแข่งขนัของธุรกจิท่าเรอืและถงัเกบ็เพื่อเช่าในเขตจงัหวดัระยอง

ของ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั(มหาชน)ได ้

 

ข้อจาํกดัในการศึกษา 

 

1.การศกึษาใชเ้วลาเพยีงระยะสัน้ ๆ ประกอบกบัการขาดประสบการณ์ในการศกึษาวจิยั

จงึทําใหม้รีะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลยงัไม่ครบทุกมุมมองโดยเฉพาะมุมมองของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมทีเ่ป็นจรงิในพืน้ที ่เป็นเพยีงประสบการณ์จากลกูคา้บางส่วนเท่านัน้  

2.ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกบัรายละเอียดทัง้ชนิดและปรมิาณการใช้ การนําเข้าส่งออก 

ของสารเคมแีต่ละตวัเพื่อใช ้scan หาผู้ประกอบการทีจ่ะเป็นลูกคา้ในอนาคตไม่เป็นทีเ่ปิดเผย

แมแ้ต่ website ของหน่วยงานราชการ จะตอ้งตดิต่อขอซือ้ขอ้มลูจากกระทรวงพาณชิยโ์ดยตรง 
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3.บรษิทัต่างๆ มกัมกีฎการรกัษาความลบัของตนเอง การจะเปิดเผยกบับุคคลภายนอก

โดยเฉพาะบุคคลากรของบรษิทัที่เป็นคู่แข่งจงึเป็นไปได้ยาก ขอ้จาํกดัน้ีทางบรษิทัฯจงึไดอ้าศยั

การว่าจ้างผู้ทําการวจิยัตลาดมอือาชพีมาเพื่อเก็บและสรุปรวบรวมข้อมูลศกัยภาพของตลาด 

อย่างไรกแ็ล้วแต่จากการวเิคราะห์สภาพปญัหาและการกําหนดกลยุทธ์จะสามารถแก้ปญัหาได้

ตรงจดุระดบัหน่ึงคอืในส่วนของการการตอบสนองต่อลูกคา้ไดร้วดเรว็ขึน้และการคดิงบประมาณ

การลงทุนที่สมเหตุสมผลและแข่งขนัได้โดยมีความเสี่ยงที่จะคิดราคาสูงเกินไปจนลูกค้าไม่

สามารถรบัได ้หรอืตํ่าเกนิไปจนบรษิทัฯ ไดร้บัความเสยีจากการขาดทุน  แต่สําหรบัการสรา้งถงั

เกบ็ไวล้่วงหน้าเพื่อหาลกูคา้มาใชน้ัน้จาํเป็นต้องอาศยัขอ้มลูจากการทําการสํารวจและวจิยัตลาด

ว่ามตีลาดทีย่งัมศีกัยภาพอยู่และมลีูกคา้มาใชบ้รกิารในอนาคตอย่างแน่นอนระดบัหน่ึงแลว้จงึลง

มอืปฏบิตั ิ

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

ข้อเสนอสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 

เน่ืองจากการศกึษาในครัง้น้ียงัคงไม่มุ่งไปทีก่ารศกึษาการจดัโครงสรา้งขององค์กรว่ามี

การมุ่งเน้นต่อธุรกจิน้ีอย่างเพยีงพอหรอืไม่ เป็นเพยีงการมองสภาพแวดล้อมทัว่ไปขององค์กร

เน่ืองจากเป็นองค์กรที่ใหญ่ การจดัโครงสรา้งองค์กรจงึอาจยงัไม่มคีวามมุ่งเน้นที่เพยีงพอและ 

หน้าทีง่านทัง้ของส่วนท่าเรอืและแทง็คฟ์ารม์นัน้มทีัง้ส่วนทีบ่รกิารภายในและบรกิารภายนอกจงึ

อาจมมีมุมองและการทาํงานทีไ่มเ่หมอืนกนัและนอกจากน้ีฝา่ยท่าเรอืและฝ่ายแทง็คฟ์ารม์ยงัแยก

สายการบงัคบับญัชาอยูค่นสายงานกนัอกีดว้ย 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

โครงการศกึษาความเป็นไปได้ทางการตลาดถังเก็บสารเคมี 

ผู้ประกอบการในจงัหวัด ระยอง  ชลบุรี และฉะเชงิเทรา 
 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจยั   

1. เพ่ือศกึษาถึงแนวโน้มความต้องการของอตัราการเจริญเตบิโตของอตุสาหกรรม

สารเคมีตลาด นําสูก่ารวิเคราะห์ความต้องการในการเชา่ถงัสารเคมี  

2. เพ่ือศกึษาความต้องการในการใช้สารเคมี เพ่ือการวิเคราะห์ชนิดของถงัเคมีท่ีมี

ความสอดคล้องตอ่ความต้องการในการเช่า  

3. เพ่ือศกึษารูปแบบในการตอบสนองความต้องการท่ีเหมาะสม  

4. เพ่ือศกึษาผู้ประกอบการท่ีให้ ถงัเก็บสารเคมี เช่าถงัสารเคมี และราคาคา่เชา่ใน

พืน้ท่ี  

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  

- ผู้ประกอบการท่ีใช้ ถงัเก็บสารเคมี และ ทา่เทียบเรือขนส่ง/ ขนถ่ายสารเคมี 

- ผู้ประกอบการท่ีมีแนวโน้มในการใช้ ถงัเก็บสารเคมี  

 

แบบสอบถาม   แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  การใช้และแนวโน้มการ

ใช้ ถงัเก็บสารเคมี ในอนาคต 

ส่วนท่ี 2 ความต้องการ ชนิดของ ถงัเก็บสารเคมี และรูปแบบในการ

ตอบสนองความต้องการ ถงัเก็บสารเคมี ท่ีเหมาะสม 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทา่เรือขนสง่/ ขนถ่ายสารเคมีและ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของเหลว 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการใช้และแนวโน้มการใช้ถังเกบ็

สารเคมีในอนาคต 
 

คาํชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง   หรือ Ο ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น 
 

1) เพศ      ชาย       หญิง 

2)  อาย.ุ.................. ปี    สถานภาพ �  โสด          �  สมรส 

      �  หยา่ร้าง �  หม้าย 

3)  ระดบัการศกึษา     ต่ํากวา่ปริญญาตรี  สาขา...................................................................

  

        ปริญญาตรี  สาขา................................................................... 

        ปริญญาโท  สาขา................................................................... 

        ปริญญาเอก สาขา................................................................... 

          อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................................................ 
 

4) ระดบั/ ตําแหนง่     ผู้บริหารระดบัสงู  ตําแหนง่........................................................ 

   ผู้บริหารระดบักลาง  ตําแหนง่.................................................... 

   ผู้บริหารระดบัปฏิบตัิการ  ตําแหนง่............................................ 

      อ่ืนๆ ระบ.ุ.............................................................................. 

5) ประเภทธุรกิจ/ อตุสาหกรรม ระบ.ุ.........................................................................................    

6) ทนุจดทะเบียน � ต่ํากว่า 10 ล้านบาท                         �  10 – 50 ล้านบาท 

   � 50 – 100 ล้านบาท                          �  100 – 150 ล้านบาท 

� มากกวา่ 150 ล้านบาท           � อ่ืนๆ ระบุ

.................................... 

7) ลกัษณะธุรกิจ     �  คนไทย 100% �  ร่วมทนุ สดัสว่น..............  ประเทศ ……… 

                        �  อ่ืนๆ ระบ ุ……………………………………..…………… 

8) ผู้ มีอํานาจในการผู้ตดัสินใจ ใช้ ถงัเก็บสารเคมี (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 Ο ตวัทา่นเอง   Ο เจ้าของ/ ผู้ ถือหุ้น  Ο คณะกรรมการ

บริษัท  Ο คณะกรรมการบริหาร  Ο อ่ืนๆ ระบ ุ………… 
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9) บทบาทท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาใช้บริการเชา่ถงัเก็บสารเคมี (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 Ο ผู้ นําเสนอ Ο ผู้พิจารณาตดัสินใจเอง      Ο ผู้พิจารณาร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทฯ

 Ο ผู้ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  Ο อ่ืนๆ ระบ ุ…………………….………… 

10) ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ �  1-5 ปี  �  5-10 ปี  �  10-15 ปี 

  �  15-20 ปี  �  มากกว่า 20 ปี 

  �  อ่ืนๆ ระบ ุ…………….…………………………… 

11) จํานวนพนกังานทัง้หมด (รวมพนกังานทกุประเภท) 

ประเภทบุคลากร พนักงานประจาํ 

(คน) 

พนักงานช่ัวคราว 

(คน) 

สายสํานกังาน   

สายการผลิต   

อ่ืนๆ ระบ ุ   

   
   

 

12) ลําดบัของการรับรู้ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ เก่ียวกบัการบริการเชา่ถงัเก็บสารเคมี  

ลาํดับท่ี ประเภท ระบุ/ รายละเอียด 

 หนงัสือพิมพ์  

 นิตยสาร  

 วิทย ุ  

 สมาคม/ สถาบนั  

 เว็บไซต์  

 ใบปลิว  

 แผน่พบั   

 พนกังานขาย  

 เพ่ือนแนะนํา  

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ  
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13) การใช้บริการเชา่ถงัเก็บสารเคมี   

� ใช้ในเร่ือง

..................................................................................................................... 

� ไมใ่ช้ เน่ืองจาก Ο ราคาแพง      Ο ไมจํ่าเป็น/ ไมเ่ก่ียวกบัธุรกิจ       

                            Ο อ่ืนๆ ระบ ุ

…............................................................................... 

� ใช้ในบางโอกาส ในเร่ือง

............................................................................................... 

�   อ่ืนๆ ระบุ

.................................................................................................................... 
 

14) แนวโน้มความต้องการใช้บริการเชา่ถงัเก็บสารเคมี ในอนาคต 

� ไมใ่ช้แนน่อน � ใช้ในอีก 1-3 ปีข้างหน้า 

� ใช้ในอีก 3-5  ปีข้างหน้า � ใช้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า 

�   อ่ืนๆ ระบุ

..................................................................................................................... 
 

15) คาดการณ์ระยะเวลาท่ีต้องการเชา่ถงัเก็บสารเคมี  

� เชา่ เป็นระยะ………….ปี ระหวา่ง พ.ศ…….. …….ถึง พ.ศ………………………………. 

�   อ่ืนๆ ระบ.ุ............................................................................................................................. 
 

16) ราคาคา่เชา่ถงัเก็บสารเคมี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

� ถกูมาก � เหมาะสมแล้ว 

� แพงเกินไป  ราคาท่ีเหมาะสมท่ีควรเป็น.......................................................... 
 

17) ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการถงัเก็บสารเคมี ท่ีพบในปัจจบุนั (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

Ο เรือเข้าช้ากวา่กําหนด Ο เรือเข้าแล้วต้องรอขนถ่ายนานเกินไป 

Ο เรือท่ีเข้ามาก่อนขนถ่ายแล้วไมอ่อกไป Ο เจ้าหน้าท่ีดําเนินการลา่ช้า 

Ο เคร่ืองมืออปุกรณ์ขนถ่ายไมเ่พียงพอ Ο คา่บริการรอขนถ่ายสงูเพราะคดิเป็นเวลา 

Ο ขาดประสบการณ์ในการบริหารจดัการ Ο ไมส่ามารถขนถ่ายทางรถได้ตลอดเวลา 

Ο อ่ืนๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………. 
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18) ลําดบัความคาดหวงัท่ีต้องการได้จากการใช้บริการเช่าถงัเก็บสารเคมี  

ลาํดับท่ี คุณสมบัตถัิงเก็บสารเคมี ความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

 มีความปลอดภยัสงู  

 มีการให้บริการท่ีรวดเร็ว  

 มีเจ้าหน้าท่ีดแูลตลอด 24 ชัว่โมง  

 มีราคาคา่เชา่ถงัท่ีเหมาะสม  

 มีความนา่เช่ือถือ/ ยอมรับ  

 มีการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ  

 มีการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  

 มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

 มีการให้ความสําคญัแก่ลกูค้าเทา่เทียมกนั  

 มีการสร้างความประหยดั คุ้มคา่  
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19) ประเภทสารเคมีท่ีใช้และ/ หรือผลิตได้ในองค์กรของท่าน 
      

ช่ือสารเคมี ปริมาณการใช้และ/ 

หรือผลติ (เฉลีย่ : ปี) 

ลักษณะการขนส่ง/ ขนถ่าย มูลค่าสารเคมีท่ี สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 

 นําเข้า ส่งออก ประเทศ ขนส่ง/ ขนถ่าย

(เฉล่ีย : ปี) 

(จังหวัด)  

1. ACRYLONITRILE        

2. AMMONIA        

3. BUTENE-1        

4. BUTADIENE        

5. CYCLOHEXANE        

6. ETHYLENE        

7. MINERAL OIL        

8. PROPYLENE        

9. PROPYLENE OXIDE        

10. STYRENE        

11.         

12.         

13.        

14        
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ช่ือสารเคมี ปริมาณการใช้และ/ 

หรือผลติ (เฉลีย่ : ปี) 

ลักษณะการขนส่ง/ ขนถ่าย มูลค่าสารเคมีท่ี สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 

 นําเข้า ส่งออก ประเทศ ขนส่ง/ ขนถ่าย

(เฉล่ีย : ปี) 

(จังหวัด)  

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        
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ส่วนท่ี 2 ความต้องการ ชนิดของ ถังเก็บสารเคมี และรูปแบบในการตอบสนองความ

ต้องการถังเก็บสารเคมี ท่ีเหมาะสม 

คาํชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพ่ือให้การศกึษาได้ผลสมบรูณ์มากท่ีสดุ  

1  = เป็นไปไมไ่ด้แนน่อน / ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง 2  = ไมน่า่เป็นไปได้ / ไมค่อ่ยเห็นด้วย    

3  = มาก / คอ่นข้างเห็นด้วย 4  =  มากท่ีสดุ/ เห็นด้วยอย่างย่ิง    
 

รายละเอียด ลาํดับความสาํคัญ ความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

4 3 2 1 
      

ความคิดเหน็ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ      

1) ประเภทถงัเก็บสารเคมี 4 3 2 1  

2) การควบคมุมาตรฐานสารเคมี  4 3 2 1  

3) สิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ  4 3 2 1  

4) รูปแบบการขนสง่/ ขนถ่าย 4 3 2 1  

5) ความสะดวก คล่องแคล่ว รวดเร็ว ในการบริการ 

(Facility) . 

4 3 2 1  

6) ถงัเก็บสารเคมีมีความสําคญัตอ่ธุรกิจท่าน 4 3 2 1  

7) การออกแบบถงัเก็บสารเคมี 4 3 2 1  

8) ขนาดถงัเก็บสารเคมี  4 3 2 1  

9) การควบคมุการจดัเก็บถงัเก็บสารเคมี 4 3 2 1  

10) การรักษาความปลอดภยั  4 3 2 1  

11) ระบบการจดัการ  4 3 2 1  

12) คณุสมบตัิตามท่ีต้องการครบ 4 3 2 1  

13) ราคาคา่เชา่ มีผลตอ่การตดัสินใจ 4 3 2 1  

14) ราคาคา่ใช้บริการตอ่หน่วยผลิตภณัฑ์ 4 3 2 1  

15) สถานท่ีตัง้ใกล้กบัโรงงานผลิต/ นําเข้า 4 3 2 1  

16) ทําเลท่ีตัง้ถงัเก็บสารเคมีอยูใ่กล้กบัผู้ใช้บริการ 4 3 2 1  

17) มีความสะดวกในการเข้าถึงถงัเก็บ 4 3 2 1  

18) ไมมี่ผลกระทบปัญหาการจราจร 4 3 2 1  

19) การให้บริการมีผลตอ่การตดัสินใจ 4 3 2 1  

20) ความเช่ียวชาญของพนกังานมีผลตอ่การเลือกใช้ 4 3 2 1  
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รายละเอียด ลาํดับความสาํคัญ ความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

4 3 2 1 
      

21) การสร้างความประหยดั คุ้มคา่ มีผลตอ่การ

ตดัสินใจ 

4 3 2 1  

22) มีความยืดหยุน่ตามความต้องการของลกูค้า 4 3 2 1  

23) มีความหลากลายของถงัเก็บสารเคมีท่ีสนองตอบ

ตอ่ความต้องการของลกูค้า 

4 3 2 1  

24) บคุลากรมีความเอาใจใส/่ การแก้ปัญหาได้ 4 3 2 1  

25) มีการให้ความสําคญัลกูค้าอยา่ง 

เทา่เทียม 

4 3 2 1  

26) บคุลากรปฏิบตังิานด้วยความรวดเร็ว 4 3 2 1  

27) มีขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีชดัเจน 4 3 2 1  

28) มีการให้ความสําคญัตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 4 3 2 1  

29) มีการแก้ไขปัญหา รวดเร็ว ทนัเวลา 4 3 2 1  

30) มีความปลอดภยัในการดแูลรักษา 4 3 2 1  

31) มีการจดัเก็บสารเคมีท่ีความปลอดภยั 4 3 2 1  

32) มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเข้มงวด 4 3 2 1  

33) มีการให้ขา่วสารด้วยวิธีตา่งๆ ท่ีรวดเร็ว 4 3 2 1  

34) มีภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ียอมรับถงัเก็บสารเคมี 4 3 2 1  

35) มีการดําเนินงานเป็นท่ียอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

4 3 2 1  

36) มีข้อมลูท่ีชดัเจนระหว่างผู้ขายกบัผู้ ซือ้ 4 3 2 1  

37) เน้นการบริหารจดัการให้เกิดผลในเชิงปฏิบตัิ

อยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง 

4 3 2 1  

38) การติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการบริการ

อยูเ่สมอ 

4 3 2 1  
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รายละเอียด ลาํดับความสาํคัญ ความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

4 3 2 1 
      

39) มีการสง่มอบท่ีตรงเวลา 4 3 2 1  

40) มีความทนัสมยั นา่สนใจ 4 3 2 1  

41) มีมาตรฐานด้านคณุภาพความปลอดภยั อาชี

วนามยั และสิ่งแวดล้อม 

4 3 2 1  

42) มีการเก็บรักษาข้อมลูทางธุรกิจของลกูค้า 4 3 2 1  

43) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 4 3 2 1  

45) มีการตรวจสอบถงัเก็บสารเคมีตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

4 3 2 1  

46) มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 4 3 2 1  

47) มีสิทธิพิเศษทางภาษี/ ปลอดภาษี  

(Free Zone) 

4 3 2 1  

48) รองรับทิศทางการแขง่ขนัในตลาดโลก 4 3 2 1  

49) สามารถรองรับโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจ

ในอนาคตของลกูค้า 

4 3 2 1  

50) มีความต้องการซือ้เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั 4 3 2 1  

51) ผู้ให้เชา่ถงัเก็บสารเคมีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 4 3 2 1  

52) มีศนูย์บริการตรวจสอบคณุภาพสารเคมี 4 3 2 1  

53) มีหนว่ยงานบริการด้านพิธีการศลุกากร 4 3 2 1  

54) มีหนว่ยงานบริการด้านสรรพสามิต 4 3 2 1  

55) มีหนว่ยงานบริการประสานงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้อง 

4 3 2 1  

      

อ่ืนๆ โปรดระบุ      

      
      

 



90 
 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเหน็เก่ียวกับท่าเรือขนส่ง/ ขนถ่ายสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่

เป็นของเหลว 
 

คาํชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง   หรือ Ο ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น 
 

1) ปัญหาท่ีพบในการใช้ถงัเก็บสารเคมี ท่ีพบในปัจจบุนั (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

Ο เรือเข้าช้ากวา่กําหนด Ο เรือเข้าขนถ่ายนานเกินไปต้องรอ 

Ο เรือเข้าขนถ่ายแล้วไมอ่อกไป (อยูแ่ชท่ี่ท่า) Ο เจ้าหน้าท่ีดําเนินการไมเ่พียงพอ/ ลา่ช้า 

Ο เคร่ืองมืออปุกรณ์ขนถ่ายไมเ่พียงพอ Ο คา่บริการรอขนถ่ายสงูเพราะคดิเป็นเวลา 

Ο เรือเข้ามามากไป Ο การบริหารจดัการมีความลา่ช้า 

Ο อ่ืนๆ ระบ.ุ.............................................................................................................................. 
    

2) ทา่เรือขนถ่ายท่ีทา่นใช้อยู่ในปัจจบุนั (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

ช่ือทา่เรือ..................................................... � ใช้ประจํา � ใช้เป็นครัง้คราว � ใช้นานๆ ครัง้ 
    

ช่ือทา่เรือ..................................................... � ใช้ประจํา � ใช้เป็นครัง้คราว � ใช้นานๆ ครัง้ 
    

ช่ือทา่เรือ..................................................... � ใช้ประจํา � ใช้เป็นครัง้คราว � ใช้นานๆ ครัง้ 
    

ช่ือทา่เรือ..................................................... � ใช้ประจํา � ใช้เป็นครัง้คราว � ใช้นานๆ ครัง้ 
    

ช่ือทา่เรือ..................................................... � ใช้ประจํา � ใช้เป็นครัง้คราว � ใช้นานๆ ครัง้ 

    
 

3) ลําดบัความสําคญัคณุสมบตัทิ่าเรือขนถ่าย 

ลาํดับ คุณสมบัตขิองท่าเรือขนถ่าย ความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

 การเดนิทางสะดวก  

 รองรับปริมาณสินค้าได้ดี  

 ให้การบริการท่ีรวดเร็ว  

 มีอปุกรณ์อํานวยความสะดวกท่ีทนัสมยั  

 มีบคุลากรเพียงพอตอ่การให้บริการ  

 มีความยตุธิรรม/ เสมอภาคในการให้บริการ  
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 มีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม  

 มีการบริหารจดัการท่ีดี  

 พนกังานมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  

 มีบริการเสริม เช่น การติดตอ่งานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  
   

 

ชีแ้จง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพ่ือให้การศกึษาได้ผลสมบรูณ์

มากท่ีสดุ  

1  = เป็นไปไมไ่ด้แนน่อน / ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง 2  = ไมน่า่เป็นไปได้ / ไมค่อ่ยเห็นด้วย    

3  = มาก / คอ่นข้างเห็นด้วย 4  =  มากท่ีสดุ/ เห็นด้วยอย่างย่ิง    
 

รายละเอียด ลาํดับความสาํคัญ ความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

4 3 2 1 
      

ความคิดเหน็ต่อท่าเรือ      

1) มีท่ีจอดเรือทนัทีไมต้่องรอเทียบทา่ 4 3 2 1  

2) มีท่ีจดัเก็บสินค้าท่ีเพียงพอ 4 3 2 1  

3) มีการดําเนินการจดัการอยา่งรวดเร็ว 4 3 2 1  

4) มีการจดัการเอกสารอยา่งรวดเร็ว มัน่คง 

ปลอดภยั 

4 3 2 1  

5) ทา่เทียบเรือมีความเช่ือถือได้ (ไมมี่การ

ประท้วงของแรงงาน) 

4 3 2 1  

6) การให้บริการเรือลากจงูท่ีเพียงพอ

ตลอดเวลา 

4 3 2 1  

7) การให้บริการนําร่องท่ีเพียงพอตลอดเวลา 4 3 2 1  

8) มีการบริการตลอด 24 ชัว่โมง 4 3 2 1  

9) มีการให้บริการท่ีตา่งๆ แก่ลกูค้าอยา่งมี

คณุภาพ มีความสะดวก ปลอดภยั 

4 3 2 1  

10) การมีประสิทธิภาพในการทํางาน 4 3 2 1  

11) บริการของทา่เรือมีครบถ้วนเกิดความ

ต้องการ 

4 3 2 1  



92 
 

 

12) มีการแก้ไขปัญหาการจราจรได้ดี 4 3 2 1  

13) คา่บริการทา่เรือไมแ่พงเกินไป/ เหมาะสม 4 3 2 1  

14) มีความรวดเร็ว ไมเ่สียเวลา 4 3 2 1  

15) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพการขนสง่/ ขน

ถ่ายสารเคมีและผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของเหลว 

4 3 2 1  

      

 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................. 

คุณอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครัง้นี ้
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ประวติัผูศึ้กษา 

 

นายนรศิ  สุขเลศิ เกดิเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม  2513   สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีคณะวทิยาศาสตร ์ สาขาเคม ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในปีการศกึษา 2535 และเข้า

ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา  2552 
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