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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาคน้ควา้อสิระเล่มนี้เป็นการศกึษาถงึปญัหาและก าหนดกลยุทธเ์พื่อแกไ้ข
ปญัหาการลดลงของยอดขาย ของบรษิทั T.Y.S.จ ากดั โดยการศกึษาครัง้นี้ไดม้กีารศกึษาถงึ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้และหาสาเหตุของปญัหาทีแ่ทจ้รงิและก าหนดกลยทุธท์ีจ่ะน ามาใชแ้ก้ปญัหาที่
เกดิขึน้เพื่อท าใหบ้รษิทั T.Y.S.จ ากดัมกีารเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
 จากการศกึษาครัง้นี้ไดม้กีารศกึษาและเกบ็ขอ้มลูการสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบั
อุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงและเกบ็ขอ้มลูต่างๆทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงเพื่อมาใชว้เิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธเ์พื่อ
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 ผูค้น้ควา้อสิระ หวงัว่าการคน้ควา้อสิระเรือ่งการศกึษาปญัหาและก าหนดกลยทุธเ์พื่อ
แกไ้ขปญัหาการลดลงของยอดขายของบรษิทั T.Y.S.จ ากดั จะไดป้ระโยชน์อย่างยิง่จาก
การศกึษาครัง้นี้และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกจิ อุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงและ
อุตสาหกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 วตัถปุระสงค ์  
  1.เพื่อศกึษาและท าใหท้ราบถงึปญัหาการลดลงของยอดขาย 

2.เพื่อก าหนดกลยุทธแ์ละวธิกีารแกป้ญัหาการลดลงของยอดขายอย่างต่อเน่ือง
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 จากการศึกษาพบว่า 
  1. จากการศกึษาปญัหาการลดลงของยอดขายของบรษิทั T.Y.S. ท าใหท้ราบ
ถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจาก สภาพเศรษฐกจิโดยรวมภายในประเทศไทยมี
สภาพทีแ่ยล่งและสภาวะทางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนัน้กอ็ยูใ่นสภาวะทีแ่ยล่ง
เช่นกนัอนัเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและจากเหตุผลทัง้สองกส็่งผล
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงโดยตรงท าใหย้อดขายและก าไรนัน้กล็ดลงตาม
สภาวะทางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและสภาวะทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

 2. จากการศกึษาและทราบถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ผูศ้กึษาไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการ
แกป้ญัหาไว ้3 แนวทาง โดยจากผลการศกึษา และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ท าใหผู้ศ้กึษาพบว่า 
ในแต่ละทางเลอืกมขีอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัไป แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ เมือ่น าผลวเิคราะหแ์ละใชท้ฤษฎต่ีางๆเขา้มาช่วยในการตดัสนิใจพบว่า  
แนวทางแกป้ญัหาที ่3 คอื การผลติแผ่นทองเหลอืง หรอืกลยทุธก์ารกระจายธุรกจิ ทีแ่ตกต่าง
จากเดมิ(Conglomerate Diversification Strategy)  นัน้เป็นแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะสรา้ง
ยอดขายและก าไรใหเ้พิม่มากขึน้ และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและการเจรญิเตบิโตที่
ย ัง่ยนื 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ฉบบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีตอ้งขอกราบขอบพระคุณ
ความกรณุาของผูช้่วยศาสตราจารยน์ภวรรณ คณานุรกัษ์ ในฐานะทีอ่าจารยป์รกึษาของ
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้ ซึง่กรณุาสละเวลาใหค้ าปรกึษา แนะน า ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ข
เนื้อหา และช่วยตรวจสอบขอ้บกพรอ่งต่างๆ และแนะแนวทางเพื่อแกไ้ขการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองฉบบัน้ีใหม้คีวามสมบูรณ์ขึน้ตลอดระยะเวลาของการจดัท า รวมถงึคณาจารยท์ุกท่านที่
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูด้า้นต่างๆทัง้ทางตรงและทางออ้ม ผูค้น้ควา้ 
จงึขอกล่าว ณ ทีน่ี้เพื่อเป็นการร าลกึถงึด้วยความขอบพระคุณ 
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ช่วยเหลอืในทุกๆดา้น และก าลงัใจทีม่ใีหต้ลอดมา และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ส าหรบัความ
รว่มมอื ก าลงัใจ และความช่วยเหลอืทีม่ใีหก้นัรวมถงึความกรณุาของพี่ๆ ที่บรษิทั T.Y.S. จ ากดัที่
ใหค้วามช่วยเหลอืเกีย่วกบัขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ 
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แด่ ผูม้พีระคุณทุกๆท่าน และหากมขีอ้บกพรอ่งประการใด ผู้ศกึษาขอน้อมรบัไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
ช่ือองคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
 บรษิทั T.Y.S. จ ำกดั 
 
ภำพรวมขององคก์ร 
 
 บรษิทั T.Y.S. จ ำกดั เดมิเป็นบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วกบั กำรหล่อหลอมโลหะประเภท
ตะกัว่ มำเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี แต่ตลอดเวลำทีด่ ำเนินธุรกจิกำรหล่อหลอมตะกัว่ มำนัน้มปีญัหำ
ตำมมำมำกมำยทัง้เรือ่งมลภำวะทำงอำกำศ และสิง่แวดลอ้ม เพรำะสำรตะกัว่เป็นสำรพษิทีม่ ี
ผลกระทบต่อรำ่งกำยผูป้ฏบิตังิำนและชุมชนในละแวกใกลเ้คยีง และเมือ่เกดิปญัหำขึน้มำกมำย และ
รบกวนชวีติควำมเป็นอยูข่องประชำชนทัว่ๆไปทำงผูบ้รหิำรของบรษิทัจงึตดัสนิใจหำทำงออกโดยกำร
เปลีย่นแนวทำงกำรผลติจำกกำรหล่อหลอมตะกัว่ มำเป็นกำรหลอมทองเหลอืงแทนเพรำะเกดิ
มลภำวะทำงอำกำศน้อยกว่ำ และมกีำรตดิตัง้เครือ่งก ำจดัควนัเสยีเพิม่อกีดว้ย 
 ในปี พ.ศ. 2535 ทำงบรษิทัไดเ้ริม่กำรด ำเนินธุรกจิตวัใหม ่ภำยใตช้ื่อบรษิทัเดมิ คอืบรษิทั 
T.Y.S. จ ำกดั แต่เปลีย่นขบวนกำรผลติจำกตะกัว่มำเป็นทองเหลอืง และมกีำรต่อยอดทำงธุรกจิโดย
กำรน ำทองเหลอืงทีห่ลอมไดม้ำรดีเป็นลวดทองเหลอืงกลม จนไดข้นำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำงตำมทีล่กูคำ้
ตอ้งกำรตลอดระยะเวลำ 12 ปีทีบ่รษิทัประกอบธุรกจิในกำรผลติลวดทองเหลอืงมำนัน้บรษิทัไดผ้ลติ
สนิคำ้ทีม่คีุณภำพและบรกิำรทีด่แีก่ลกูคำ้เสมอมำและไดร้บักำรไวว้ำงใจจำกลกูคำ้เป็นอยำ่งดโีดย
ผูบ้รหิำรของบรษิทันัน้ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยและทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิไวว้่ำ จะต้องผลติสนิคำ้ทีม่ ี
คุณภำพและบรกิำรทีด่แีก่ลูกคำ้ทุกๆคนและตอ้งสรำ้งควำมพงึพอใจทีเ่หนือกว่ำควำมคำดหมำยของ
ลกูคำ้และ จะตอ้งเป็นผูน้ ำในอุตสำหกรรมผลติลวดทองเหลอืงภำยในประเทศใหไ้ด้ 
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องคป์ระกอบธรุกิจ 
 
 บรษิทัไดด้ ำเนินธุรกจิประเภทกำรผลติลวดทองเหลอืงมำเป็นระรยะเวลำประมำณ 12 ปี และ
ท ำกำรผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพเขำ้สู่ตลำดอยำ่งมำกมำยโดยลวดทองเหลอืงทีบ่รษิทัผลติขึน้มำจะถูก
น ำไปใชใ้นกำรผลติวตัถุดบิในกำรผลติสนิคำ้อื่นๆมำกมำย อำท ิเช่น ซปิกำงเกงกระเป๋ำ สรอ้ยคอ
เครือ่งประดบัต่ำงๆรวมถงึสปรงิบำงชนิดทีม่คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชล้วดทองเหลอืงในกำรผลติ 

โดยลกูคำ้รำยใหญ่ของอุตสำหกรรมประเภทนี้คอืบรษิทัทีท่ ำ ซปิชนิดต่ำงๆ ทีท่ ำจำกลวด
ทองเหลอืง โดยบรษิทัรบัผลติลวดทองเหลอืงตำมขำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำงทีล่กูคำ้ต้องกำร โดยขนำด
ลวดทองเหลอืงเรำจะเรยีกเป็น เบอร ์เช่น ลวดทองเหลอืงเบอร ์25 จะมเีสน้ผ่ำศูนยก์ลำงเท่ำกบั 0.50 
มลิลเิมตร เป็นตน้ 
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ตารางบอกขนาดลวดทองเหลืองเป็นเบอร ์
 

ตำรำงที ่1 บอกขนำดลวดทองเหลอืง 
ทีม่ำ บรษิทั T.Y.S. จ ำกดั 
 
 
อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั 
 

 
เบอร ์

ขนำด
เสน้ผ่ำศูนยก์ลำง 
(มลิลเิมตร) 

รำคำขำยต่อ
กโิลกรมั 

 

 
เบอร ์

ขนาด
เส้นผ่าศนูยก์ลาง 

(มลิลเิมตร) 

รำคำขำยต่อ
กโิลกรมั 

5 5.57 150 26 0.45 174 
6 5.10 150 27 0.42 176 
7 4.47 150 28 0.38 - 
8 4.00 152 29 0.35 - 
9 3.60 152 30 0.32 - 
10 3.20 152 31 0.30 - 
11 2.90 154 32 0.27 - 
12 2.60 154 33 0.25 - 
13 2.30 154 34 0.23 - 
14 2.00 154 35 0.21 - 
15 1.80 156 36 0.19 - 
16 1.60 157 37 0.17 - 
17 1.40 158 38 0.15 - 
18 1.20 159 39 0.13 - 
19 1.00 160 40 0.12 - 
20 0.80 162 41 0.11 - 
21 0.90 164 42 0.09 - 
22 0.70 166 43 0.08 - 
23 0.60 168 44 0.07 - 
24 0.55 170 45 0.06 - 
25 0.50 172    
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อุตสำหกรรมผลติลวดทองเหลอืงนัน้ยงัเป็นอุตสำหกรรมทีผ่ลติขึน้และใชก้นัภำยในประเทศ
เท่ำนัน้ โดยบรษิทัและอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิกำรผลติลวดทองเหลอืงมอียูม่ำกมำยเช่น 
อุตสำหกรรมทีผ่ลติซปิ อุตสำหกรรมประเภทสรอ้ยและเครือ่งประดบั อุตสำหกรรมประเภทงำนชุบ
โลหะต่ำงๆ เป็นตน้ 
 อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรมทีผ่ลติลวดทองเหลอืงสำมำรถแบ่งออกเป็นได ้2 
ประเภท 
1.อุตสำหกรรมประเภททีน่ ำมำใชเ้ป็นวตัถุดบิในกำรผลติลวดทองเหลอืง ไดแ้ก่ 

- อุตสำหกรรมต่ำงๆทีผ่ลติสนิคำ้ทีเ่กีย่วกบัทองเหลอืง เช่น โรงงำนผลติสุขภณัฑห์อ้งน ้ำ 
- อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วงำน ป ัม๊ขึน้รปูโลหะประเภททองเหลอืง เช่น โรงงำนป ัม๊อุปกรณ์

อะไหล่ไฟฟ้ำต่ำง 
- บรษิทัหรอืรำ้นคำ้ของเก่ำทัว่ๆไปทีม่จี ำหน่ำยวสัดุ ประเภทเศษทองเหลอืง 
- บรษิทั ผำแดง อนิดสัตรี ้จ ำกดั (ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย Zinc ) 

2.อุตสำหกรรมประเภททีน่ ำลวดทองเหลอืงไปใชใ้นกำรผลติสนิคำ้ 
- อุตสำหกรรมทีผ่ลติซปิทองเหลอืงประเภทต่ำงๆ เช่น บ.รวมอุตสำหกรรม จ ำกดั       

(ซปิวนีสั) 
- อุตสำหกรรมทีผ่ลติเกีย่วกบัสรอ้ยคอและเครือ่งประดบัต่ำงๆ เช่น บ.ไทยฮนัล ีจ ำกดั 
- อุตสำหกรรมทีร่บัชุบโลหะ เช่น รำ้นหรอืโรงงำนทีร่บัชุบโลหะประเภทต่ำงๆ 
- อุตสำหกรรมทีผ่ลติเกีย่วกบัลวดสปรงิแบบต่ำงๆ 

 
สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งของบริษทั 
 

จำกสภำพเศรษฐกจิช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำโดยภำพรวมของอุตสำหกรรมต่ำงๆภำยในประเทศ
ดทูที่ำว่ำมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้แต่ในควำมเป็นจรงิอุตสำหกรรมประเภทลวดทองเหลอืงกลบัไมสู่ด้นีกั   
อุตสำหกรรม กำรผลติลวดทองเหลอืง เกดิกำรชะลอตวัในกำรด ำเนินกจิกำร โดยสภำวะกำรแขง่ขนั
ทำงธุรกจิ และสภำวะสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิของบรษิทัคู่แขง่ขนักต็กอยูภ่ำยใตส้ภำวะใกลเ้คียงกนัจงึ
ท ำใหแ้นวโน้มและตลำดโดยรวมของอุตสำหกกรมประเภทน้ีจงึซบเซำลง ยอดขำยและเดอืนไม่
แน่นอนบำงเดอืนกอ็ยูใ่นระดบัปกตแิต่บำงเดอืนกลบัมยีอดขำยน้อยกว่ำระดบัปกตมิำกโดยปจัจุบนั
บรษิทัคู่แขง่ขนัทีส่ ำคญัของบรษิทั T.Y.S. จ ำกดั คอื 

1.บรษิทั ศริมิติร จ ำกดั 
2.บรษิทั กษดิิเ์ดช จ ำกดั 
3.หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เตยีงงว้นอุตสำหกรรม 
โดยแต่ละบรษิทัจะส่วนแบ่งทำงกำรตลำดดงันี้(เป็นส่วนแบ่งทำงกำรตลำดทีป่ระเมนิมำจำก

ค่ำเฉลีย่ของยอดขำยในปี พ.ศ. 2547 ของ บรษิทั T.Y.S. จ ำกดั และกำรประมำณกำรยอดขำยของ
บรษิทัคู่แขง่อื่นๆ 
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แผนภูมทิี ่1 ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืง
ทีม่า บรษิัท T.Y.S. จ ากดั

20%

28%

13% 39% บริษทั T.Y.S

หจก. เตยีงง้วน

บริษทั กษิดิเ์ดช 

บริษทั ศริิมติร 

 
 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 

 
จำกสภำพกำรแข่งขนัทำงธุรกจิในปจัจบุนั ผูป้ระกอบกำรลว้นตอ้งกำรครอบครองส่วนแบ่ง

ทำงตลำดใหไ้ดม้ำกทีสุ่ดเพื่อทีจ่ะสรำ้งยอดขำยและก ำไรใหก้บัองคก์ำรของตนเอง โดยเฉพำะ
อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลหะนัน้โดยระยะหลงั 2-3 ปี ทีผ่่ำนมำรำคำแรธ่ำตุโลหะทุกชนิดมรีำคำ
ผนัผวนอยำ่งมำก และมแีนวโน้มทีส่งูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จงึเป็นปญัหำในระบบกำรผลติ และกำรคดิ
ค ำนวณตน้ทุน กำรคดิค ำนวณรำคำขำยต่อกโิลกรมั ซึง่โลหะต่ำงๆทีม่รีำคำผนัผวนตลอดเวลำ  

ปญัหำทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั T.Y.S.กค็อื กำรทีย่อดขำยของบรษิทัลดลง และก ำไรสุทธขิอง
บรษิทั T.Y.S. กล็ดลงต่อเนื่องและมแีนวโน้มว่ำยอดขำยและ ก ำไรสุทธขิองปี 2548กจ็ะลดลงดว้ย
เช่นกนั โดยดไูดจ้ำกยอดขำยล่ำสุด 3 ปียอ้นหลงั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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แผ่นภมูทิี ่2 แผนภูมยิอดขำยของบรษิทั T.Y.S. จ ำกดั 
ทีม่ำ บรษิทั T.Y.S. จ ำกดั 
 
 จำกขอ้มลูดงัทีผ่่ำนมำจะเหน็ไดว้่ำปี 2546และ ปี2547 มยีอดขำยลดลงเมือ่เทยีบกบัในอดตี
ในส่วนของปี 2548 นัน้มแีนวโน้มว่ำจะยอดขำยและก ำไรสุทธทิีล่ดลงอยำ่งมำกกว่ำปีก่อนแน่นอนแต่
คู่แขง่อื่นๆภำยในธุรกจิเดยีวกนันัน้กม็ยีอดขำยทีล่ดลงเช่นกนั 
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ตารางยอดขายตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 - พ.ศ. 2548 

ตำรำงที ่2 ตำรำงยอดขำยรวมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 
ทีม่ำ บรษิทั T.Y.S. จ ำกดั           
 
 

ปี(พ.ศ.) 
เดือน 

2546 
(ตนั) 

2547 
(ตนั) 

2548 
(ตนั) 

มกราคม 
 

19.846 18.983 16.944 

กมุภาพนัธ์ 
 

20.124 20.219 14.830 

มีนาคม 
 

25.364 22.014 15.035 

เมษายน 
 

20.685 20.659 16.790 

พฤษภาคม 
 

22.432 23.719 14.666 

มิถนุายน 
 

22.893 21.493 15.265 

กรกฎาคม 
 

23.751 21.815 14.146 

สิงหาคม 
 

25.269 19.760 13.570 

กนัยายน 
 

22.882 20.269 13.611 

ตลุาคม 
 

24.206 18.870 15.098 

พฤศจิกายน 
 

21.620 18.177 16.213 

ธนัวาคม 
 

23.904 16.640 16.869 

รวม 250.083 242.618 183.030 
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จำกงบก ำไรขำดทุนจะเหน็ไดว้่ำ บรษิทัT.Y.S. มกี ำไรลดลงตัง้แต่ปี 2546-2547และมแีนวโน้มว่ำในปี 
2548 กจ็ะมกี ำไรสุทธลิดลงเช่นกนั 
 
บริษทั ที วาย เอส จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัแต่ละปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2547 
 หน่วย :  บาท 

2547 2546 
รายได้   
                        รำยไดจ้ำกกำรขำย   21,015,687.54 19,793,246.76 
                        รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร - - 
                        ก ำไรจำกกำรปรวิรรตเงนิตรำ 167,274.94                85,526.30 
                       รำยไดอ้ืน่                5,761.55                       2,104.83 
                รวมรำยได ้        21,188,724.03             19,880,877.89 
ค่าใช้จ่าย   
                      ตน้ทนุขำย        20,176,511.05             14,888,490.94 
                      คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร            502,486.78               4,118,135.01 
              รวมคำ่ใชจ้่ำย        20,674,997.83             19,006,625.95 
ก ำไร(ขำดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จ่ำยและภำษเีงนิได ้            513,726.20                   874,251.94  
ภำษเีงนิได ้            112,468.08                 197,687.60 
ก าไร(ขาดทุน) สทุธิ         401,258.12              676,564.34 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  (บาท/หุ้น) 40.12 67.65 
 
ตำรำงที ่3 งบก ำไร ขำดทุน ของบรษิทั T.Y.S. จ ำกดั 
ทีม่ำ บรษิทั T.Y.S. จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกระทบของปัญหาท่ีมีต่อองคก์ร 
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เน่ืองจำกปญัหำทีเ่กดิขึน้ขององคก์รนัน้คอืยอดขำยลดลงอยำ่งต่อเน่ืองและก ำไรสุทธลิดลง
อยำ่งต่อเนื่องผลกระทบทีอ่งคก์รไดร้บัโดยตรงคอื 

1.  เมือ่ยอดขำยลดลงท ำใหม้ผีลต่อขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนของพนกังำน 
2.  สนิคำ้คงคลงัและวตัถุดบิต่ำงๆยงัคงเหลอืคำ้งอยูภ่ำยในคลงัสนิคำ้เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้

เกดิปญัหำเกีย่วกบัค่ำใช่จ่ำยทำงดำ้นคลงัสนิคำ้และเงนิทุนทีจ่มอยูใ่นตวัวตัถุดบิและสนิคำ้ทีย่งัขำย
ไมไ่ด ้
 
วตัถปุระสงค ์
  

1.เพื่อศกึษำและท ำใหท้รำบถงึปญัหำกำรลดลงของยอดขำย 
2.เพื่อก ำหนดกลยุทธแ์ละวธิกีำรแกป้ญัหำกำรลดลงของยอดขำยอย่ำงต่อเน่ือง  
 

แนวทางการศึกษา 
 
1. ท ำกำรสมัภำษณ์ลกูคำ้ทัง้ในอดตีและปจัจบุนัและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรมลวด

ทองเหลอืงและอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรมลวดทองเหลอืงเพื่อเป็นขอ้มลูในกำรใชใ้นกำร
วเิครำะหห์ำทำงแก้ปญัหำ 

2. จดัเกบ็ขอ้มลูสภำวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ เช่น ค่ำ GDP อตัรำเงนิเฟ้อ ดชันี
ต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิและขอ้มลูต่ำงๆ ของอุตสำหกรรมลวดทองเหลอืงและอุตสำหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรมลวดทองเหลอืงเพื่อใชใ้นกำรวเิครำะหป์ญัหำ 

3. วเิครำะหข์อ้มลูต่ำงๆทีจ่ดัเกบ็มำไดต้ำมแนวคดิและทฤษฎทีำงดำ้นกำรจดักำรและดำ้น
กำรตลำด เพื่อก ำหนดกลยุทธแ์ละหำแนวทำงกำรแกป้ญัหำในเชงิกลยุทธ ์
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  

1.เพิม่ยอดขำยใหก้บัองคก์รและควำมสำมำรถแขง่และท ำก ำไรใหก้บัองคก์ร 
 2.ท ำใหเ้ขำ้ถงึปญัหำทีเ่กดิขึน้กบัองคก์รและสำมำรถวำงแผนและก ำหนดกลยทุธเ์พื่อใชใ้น
กำรแกป้ญัหำไดถู้กตอ้ง 
 3.สำมำรถแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัรำยอื่นๆไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 4.สำมำรถน ำธุรกจิใหอ้ยู่รอดต่อไปในสภำวะทีเ่ศรษฐกจิตกต ่ำ  
 



  

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีคิดท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิเคราะห ์SWOT(SWOT  Analysis) 
 

การบรหิารเชงิกลยุทธท์ีป่ระสบความส าเรจ็ขึน้กบัการจดัการจดุแขง็ (Strengths)  และ
จดุอ่อน (Weaknesses) ภายในบรษิทัใหเ้หมาะสมกบัโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค 
(Threats)  จากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 
1.โอกาสและอุปสรรคภายนอก (External opportunities and threats) 

 
สิง่ส าคญัในการบรหิารเชงิกลยทุธก์ค็อืโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก  ค านี้หมายถงึ

ลกัษณะดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  วฒันธรรม  ประชากรศาสตร ์  สงิแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ  การเมอืง  
กฎหมาย  รฐับาล  เทคโนโลย ี  และแนวโน้มทางการแขง่ขนัและเหตุการณ์  ซึง่สามารถสรา้ง
ประโยชน์หรอือนัตรายใหก้บัองคก์ารไดใ้นอนาคต  โอกาสและอุปสรรคทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการควบคุมของ
องคก์าร  จะเป็นโอกาสและอุปสรรคทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ 
 การวเิคราะหถ์งึความส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอกจะมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมของธุรกจิ 
(Importance of external environment on firm behavior) เพราะการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (Changes in the external environment) ท าใหค้วามตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป   
ซึง่จะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงในผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของธุรกจิทีน่ าเสนอ 
 
2. จดุแขง็และจดุอ่อนภายใน (Internal strengths and weaknesses) 

 
เป็นกจิกรรมทีส่ามารถควบคุมไดภ้ายในองคก์ารซึง่ท าใหม้ลีกัษณะทีด่หีรอืไมด่ ี 

ประกอบดว้ยฝ่ายการจดัการ  การตลาด  การเงนิ  การบญัช ี การผลติ  การปฏบิตักิาร การวจิยัและ
การพฒันา  ระบบขอ้มลู  กจิกรรมในระบบขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องธุรกจิเหล่านี้จะมจีดุแขง็หรอื
จดุอ่อนเกดิขึน้  กระบวนการก าหนดและประเมนิจดุแขง็และจดุอ่อนขององคก์ารเป็นกจิกรรมทีส่ าคญั
ในการบรหิารเชงิกลยทุธ ์  องคก์ารจะสามารถใชจ้ดุแขง็และจดุอ่อนนัน้จะตอ้งเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่
ขนั  กล่าวคอื  ถา้เหนือกว่าคู่แขง่ขนัถอืว่าเป็นจดุแขง็  ถา้ดอ้ยกว่าคู่แขง่ขนัถอืเป็นจดุอ่อน  
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สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั (The competitive environment) 
  

ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มเกีย่วกบังานหรอือุตสาหกรรม (Task or industry 
environment) ความสามารถในการสรา้งก าไรของธุรกจิและลกัษณะของการแขง่ขนัใน
อุตสาหกรรมมทีศิทางโดยตรงต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั สภาพแวดลอ้ม
ทางการแขง่ขนั   ประกอบดว้ย  ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อกลยทุธข์องธุรกจิประกอบดว้ยคู่แขง่
ขนั (ทีม่อียูเ่ดมิและมศีกัยภาพ) ลกูคา้  และผูข้ายปจัจยัการผลติ  ตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย
ความคดิในการประสมประสานไปขา้งหน้า (Forward integration) เช่น ผูผ้ลติอุตสาหกรรม
รถยนตต์อ้งการขยายตวัโดยขยายสาขาจ าหน่ายรถยนตห์รอืบรษิทัทีใ่หเ้ช่ารถยนตห์รอืธุรกจิที่
แตกต่างกนัในอุตสาหกรรมอยา่งสิน้เชงิในการแนะน าผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่ใชเ้ทคโนโลยี
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
โมเดลแรงกดดนั 5 ประการจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Five  Force Model) 
 เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหท์ีม่ปีระโยชน์ในการส ารวจสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั  
โดยอธบิายถงึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนัในรปูของแรงกดดนัพืน้ฐานการแขง่ขนั 5 ประการ 
คอื 

1. อุปสรรคจากคู่แขง่ทีเ่ขา้มาใหมใ่นตลาด (The threat of new entrants to the 
market  ) 

2. อ านาจการต่อรองจากผูข้ายปจัจยัการผลติ (The bargaining power of the firm’s 
suppliers) 

3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้ (The bargaining power of the firm’s buyers) 
4. อุปสรรคของผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได้  (The threat of substitute products ) 
5. การเพิม่ของการแขง่ขนัระหว่างธุรกจิทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ (The intensity of 

rivalry among competing firms) 
 อทิธพิลเหล่านี้จะพจิารณาถงึลกัษณะและขอบเขตในการแขง่ขนั  เช่น  ศกัยภาพ  การ
สรา้งก าไรของอุตสาหกรรม  ความเขา้ใจในอทิธพิล 5 ประการจะช่วยใหผู้บ้รหิารพจิารณาถงึ
การบรหิารเชงิกลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดและสามารถป้องกนัตวัเองไดภ้ายในอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1   แสดงโมเดลแรงกดดนั 5 ประการจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 
ทีม่า รศ.ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ :การบรหิารเชงิกลยุทธ ์ 

 
1. อุปสรรคจากคู่แขง่ทีเ่ขา้มาใหมใ่นตลาด (The threat of new entrants to the market) 

  
คู่แขง่ขนัใหมใ่นอุตสาหกรรม  จะเป็นอุปสรรคทางการแขง่ขนัส าหรบัธุรกจิเดมิ  การ

เพิม่ขึน้ของสมรรถภาพและศกัยภาพทีจ่ะแยง่ส่วนครองตลาดของคู่แขง่ขนัเดมิ  คู่แขง่ขนัใหมจ่ะ
ท าใหเ้กดิการใชท้รพัยากรมากขึน้  เช่น งบประมาณการโฆษณาและการวจิยัซึง่ในอดตีอาจจะ
ไมจ่ าเป็นทีต่อ้งใช ้  เพื่อลดอุปสรรคในการแขง่ขนัผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งแกป้ญัหาทีเ่ป็นอุปสรรค  
แกป้ญัหาการเขา้มาของอุตสาหกรรมใหม ่ อุปสรรคทีส่ าคญัมดีงัน้ี 

 
1.1 การประหยดัจากขนาดการผลติ(Economies of scale) การลดลงของภาระต้นทุนในการ

ผลติจ านวนมาก 
1.2 ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์ (Product differentiation) เป็นลกัษณะดา้นการแตกต่าง

ดา้นกายภาพและการรบัรูซ้ึง่จะท าใหผ้ลติภณัฑม์เีอกลกัษณ์ในสายตาของผูบ้รโิภค 
1.3 ความตอ้งการเงนิทุน (Capital requirements) จ านวนของการลงทุนทีต่อ้งใชใ้นการเขา้สู่

อุตสาหกรรม  ประกอบดว้ย  โรงงานและเครือ่งมอืต่างๆตลอดจนเงนิทุนหมุนเวยีน 
1.4 การเปลีย่นแปลงตน้ทุน (Switching costs) ตน้ทุนซึง่เกดิโดยผูใ้ชจ้ะเปลีย่นแปลงจาก

ผูข้ายปจัจยัการผลติหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึง  สิง่น้ีจะประกอบดว้ยต้นทุนดา้นจติวทิยา  
และตน้ทุนดา้นจ านวนเงนิ 

1.5 การประเมนิช่องทางการจดัจ าหน่าย (Access to distribution channels) ตน้ทุนจะ
เกีย่วกบัการพฒันาวธิกีารทีจ่ะกระจายผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

1.6 ขอ้เสยีเปรยีบดา้นตน้ทุนจากขนาดธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั (Cost disadvantages 
independent of scale) ปจัจยัทีส่รา้งขอ้ไดเ้ปรยีบส าหรบัคู่แขง่ขนัเดมิแมว้่าอุตสาหกรรม
ใหมจ่ะประหยดัจากขนาดการผลติกต็าม 
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 ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม  การประเมนิ  การใชว้ตัถุดบิทีพ่งึพอใจ  ท าเล
ทีต่ ัง้ทีด่แีละการช่วยเหลอืของรฐับาล 
 

2. อ านาจการต่อรองจากผูข้ายปจัจยัการผลติ  
(The bargaining power of the firm’s suppliers) 

  
วธิซีึง่ผูข้ายปจัจยัการผลติจะมผีลกระทบต่อศกัยภาพดา้นก าไรของอุตสาหกรรม  ท าให้

ราคาปจัจยัการผลติและราคาสนิคา้สงูขึน้ หรอืลดคุณภาพสนิคา้และลดบรกิารลกัษณะกลุ่มผูข้าย
ปจัจยัการผลติซึง่มอี านาจมดีงัน้ี 

 2.1  ความเด่นของผูข้ายปจัจยัการผลติจ านวนน้อย(Dominance by a few suppliers) 
 2.2  การมุง่ทีอุ่ตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มมากกว่าการมุง่ทีอุ่ตสาหกรรมผูซ้ือ้(Greater 
concentration than the buyer industry) 
 2.3  ความไมส่ามารถในการหาสนิคา้ทดแทนได(้Nonavailability of substitute 
products) 
 2.4  การขาดความส าคญัของผูซ้ือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มผูข้ายปจัจยัการผลติ (Relative 
lack of importance of the buyer to the supplier group) 
 2.5  ความส าคญัของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของผูข้ายปจัจยัการผลติต่อผูซ้ือ้
(Importance of the supplier’s product or service to the buyer) 
 2.6  ความแตกต่างกนัมากในผูข้ายปจัจยัการผลติ(High differentiation by the 
supplier) 
 2.7  การเปลีย่นแปลงตน้ทุนส าหรบัผูซ้ือ้ทีส่งูขึน้(High switching costs for the buyer) 
 2.8  อุปสรรคดา้นสนิเชื่อของการประสมประสานกนัไปขา้งหน้าโดยผูข้ายปจัจยัการผลติ
(Credible threat of forward integration by suppliers)  การประสมประสานไปขา้งหน้าจะ
เกีย่วขอ้งกบัการขยายตวั  และการเคลื่อนยา้ยของปจัจยัการผลติในสภาพของกระบวนการ
ผลติเป็นการจดัจ าหน่าย 
 ในอดตีผูข้ายปจัจยัการผลติจะมอี านาจในอุตสาหกรรม เช่น การมุง่ทีอุ่ตสาหกรรม
เครือ่งดื่ม  ระบบอาวุธทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นขนาดใหญ่  เช่น คอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ 
(Mainframe computers) ในแต่ละตลาดเหล่าน้ีมผีูข้ายปจัจยัการผลติจ านวนน้อยซึง่
ผลติภณัฑม์คีวามส าคญัส าหรบัผูซ้ือ้และมกีารเปลีย่นแปลงจากผูข้ายปจัจยัการผลติรายหน่ึง
ไปยงัอกีรายหน่ึงซึง่ท าใหเ้กดิปญัหาและสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 
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3.อุปสรรคของผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได้  (The threat of substitute products ) 
  

ผูซ้ือ้ผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมจะสรา้งอ านาจการต่อรองดา้นราคา  หรอืตอ้งการ
คุณภาพทีด่ขี ึน้ส าหรบัราคาเดมิ  ปจัจยัต่อไปน้ีจะน าไปสู่อ านาจการซือ้ทีด่ขี ึน้  ดงัน้ี 

3.1 การมุง่ความส าคญัทีม่ากกว่ากลุ่มขายปจัจยัการผลติ(Greater concentration than 
the supplier group) 

3.2 การซือ้ในปรมิาณทีม่าก(Large volume purchases) 
3.3 ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัหรอืไมแ่ตกต่างกนั(Undifferentiated 

or standard products or service of the suppliers) 
3.4 อุปสรรคทีเ่ชื่อถอืไดจ้ากการประสมประสานแบบยอ้นหลงัโดยผูซ้ือ้(Credible 

threat of backward integration by buyers)  การประสมประสานแบบยอ้นหลงัจะ
เกีย่วกบัการเคลื่อนยา้ยผูซ้ือ้เป็นผูซ้ือ้ข ัน้ตน้ของผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย 

3.5 มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัโครงสรา้งตน้ทุนของผูข้ายปจัจยัการผลติ(Accurate 
information about the cost structure of the supplier) 

 ดงันัน้ความอ่อนไหวของราคาทีม่ากขึน้ของผูซ้ือ้ท าใหม้ศีกัยภาพก าไรทีล่ดลงของอุตสาหกรรมผู้
ซือ้จะมคีวามอ่อนไหวต่อราคามากขึน้ถา้มกีารประยุกตใ์ชด้งัประเดน็ต่อไปนี้ 

 
- ผลติภณัฑม์คีวามส าคญัในต้นทุนรวมของผูซ้ือ้ 
- มกี าไรต ่า 
- ผลติภณัฑข์องผูข้ายปจัจยัการผลติไมม่คีวามส าคญัต่อคุณภาพ

ของผลติภณัฑข์ัน้สุดทา้ยของผูซ้ือ้ 
- ผลติภณัฑข์องผูข้ายปจัจยัการผลติน าไปสู่การเกบ็ออมส าหรบัผูซ้ือ้

เพิม่ขึน้ 
 

4.อุปสรรคของผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได้  (The threat of substitute products ) 
  

ความสามารถในการหาผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนั  จะท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัดา้นราคาของ
ผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมเมือ่ราคาของผลติภณัฑท์ีม่อียูส่งูขึน้เหนือจากผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนั
ได ้ ลกูคา้จะเปลีย่นแปลงไปใชส้นิคา้ทดแทนกนัไดน้ัน้  ธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัทีท่ดแทนกนัไดต้อ้ง
พยายามสรา้งความแตกต่างทางการแขง่ขนัทางเลอืกกค็อืธุรกจิทีต่อ้งการเพิม่ตน้ทุนของผูซ้ือ้
ของการเปลีย่นระหว่างผลติภณัฑข์องบรษิทัของคู่แขง่ขนัซึง่ผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได ้  เรา
จะตอ้งคดิตามอย่างใกลช้ดิ  ประกอบดว้ยลกัษณะการพฒันาการปรบัปรงุผลติภณัฑใ์นรปูของ
การบรหิารและการลดราคาลง 
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5.การเพิม่ของการแขง่ขนัระหว่างธุรกจิทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้  
(The intensity of rivalry among competing firms) 

 
อุตสาหกรรมจ านวนมากในระบบเศรษฐกจิเสรนีิยมมรีะดบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้  

การแขง่ขนันี้โดยทัว่ไปสามารถเพิม่การแขง่ขนัดา้นราคา  ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑแ์ละ
นวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์  ผูบ้รหิารจะตอ้งระลกึว่าธุรกจิในรปูแบบของการแขง่ขนัเหล่านี้จะ
สามารถแยกจากกนัได ้ การแขง่ขนัทีรุ่นแรงเหล่าน้ีท าใหเ้กดิผลกระทบในปจัจยัต่อไปน้ี 

4.1 การแขง่ขนัทีเ่ท่าเทยีมกนัและรนุแรง(Numerous or equally balanced 
competitors) 

4.2 การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมลดลง(Slow industry growth) 
4.3 ตน้ทุนคงทีห่รอืตน้ทุนในการเกบ็รกัษาสงู(High fixed or storage cost) 
4.4 การขาดการสรา้งความแตกต่างหรอืเปลีย่นแปลงทางดา้นตน้ทุน(Lack of 

differentiation or switching cost) 
4.5 สมรรถภาพในการผลติเพิม่ขึน้เฉพาะธุรกจิขนาดใหญ่เท่านัน้(Manufacturing 

capacity increases possible only in large increments) 
4.6 คู่แขง่ขนัมกีลยทุธท์ีห่ลากหลายมจีดุเริม่ตน้และบุคลกิภาพทีแ่ตกต่างกนั 

(Competitors with diverse strategies ,origins, and personalities) 
 
4.7 ผลประโยชน์เชงิกลยทุธใ์นระดบัสงู(High strategic stakes)ความส าเรจ็ในตลาด

ระดบัสงูเกดิจากการยอมรบัผลติภณัฑข์องลกูคา้ 
4.8 อุปสรรคดา้นเศรษฐกจิ  กลยทุธ ์ หรอืเหตุผลดา้นอารมณ์จากการเขา้สู่ธุรกจิ

ระดบัสงู(High exit barriers for economic  strategic or emotional) 
 
 
โครงสร้างคณุค่า : โครงสร้างงานเพ่ือการศึกษาจดุแขง็และจดุอ่อนของธรุกิจ 
  

เครอืขา่ยการสรา้งคุณค่า (Value Chain analysis) เป็นโครงสรา้งงานทีม่ปีระโยชน์ใน
การก าหนดจดุแขง็และจดุอ่อนอยา่งมรีะบบ   เพื่อฉวยโอกาสและก าจดัอุปสรรคใน
สภาพแวดลอ้มภายนอก ผูบ้รหิารตอ้งวเิคราะหจ์ดุแขง็และจดุอ่อนภายในธุรกจิอย่างระมดัระวงั
ในการวเิคราะหเ์ครอืข่ายการสรา้งคุณค่า   สมมตวิ่าธุรกจิมจีดุมุง่หมายดา้นเศรษฐกจิพืน้ฐาน
ของธุรกจิเพื่อสรา้งคุณค่า (Value) ซึง่วดัโดยรายไดร้วมของธุรกจิ การวเิคราะหเ์ครอืขา่ยคุณค่า 
(Value chain analysis) ผูบ้รหิารจะตอ้งแบ่งกจิกรรมของธุรกจิออกเป็นกจิกรรมต่างๆเพื่อสรา้ง
คุณค่าเพื่อประเมนิจดุแขง็และจดุอ่อนซึง่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมเหล่านี้ ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวาม
เขา้ใจอย่างลกึซึง่ในความสามารถของธุรกจิ เราจะส ารวจการรวบรวมกจิกรรมทีจ่ าเป็นเพื่อการ
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ออกแบบ  การผลติ  การหาการตลาด การส่งมอบ และการใหก้ารสนับสนุนผลติภณัฑ ์ แต่ละ
กจิกรรมจะสามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัผลติภณัฑห์รอืบรกิารและกจิกรรมเป็นแหล่งของการสรา้ง
ขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของธุรกจิ 
 เครอืขา่ยการสรา้งคุณค่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื (1) กจิกรรมพืน้ฐาน (2) 
กจิกรรมสนบัสนุน 

 
รปูที ่2   รปูแสดงเครอืขา่ยการสรา้งคุณค่า 
ทีม่า รศ.ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ :การบรหิารเชงิกลยุทธ ์

 
1. กจิกรรมพืน้ฐาน (Primary activities) เป็นกจิกรรมทีส่รา้งประโยชน์ใหก้บัลกัษณะ

ทางกายภาพของผลติภณัฑ ์   ยอดขาย  และส่งมอบไปยงัผูซ้ือ้และบรกิารภายหลงัการขาย  
กจิกรรมเบือ้งตน้ประกอบดว้ย 
  

1.1 การน าวตัถุดบิและปจัจยัการผลติเขา้สู่กจิการ (Inbound logistics) เป็นกจิกรรมใน
การรบั  การเกบ็รกัษา  และการจดัการปจัจยัน าเขา้  ประกอบดว้ย หน้าทีใ่นการจดัการเกีย่วกบั
วสัดุ การคลงัสนิคา้  ระบบควบคุมสนิคา้คงเหลอื  ก าหนดตารางการเคลื่อนยา้ยและการรบัคนื
จากผูข้าย การปรบัปรงุกจิกรรมเหล่านี้เป็นผลต่อการลดตน้ทุน และการเพิม่ขึน้ในผลผลติ
ประกอบดว้ย 
  - การน าวตัถุดบิและปจัจยัการผลติเขา้สู่กจิการ 
  -  การปฏบิตักิาร 
  -  การจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปู 
  -  การตลาดและการขาย 
  -  การใหบ้รกิารลกูคา้ 
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1.2 การปฏบิตักิาร (Operations) หรอืการผลติ (Production) จะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมที่
ตอ้งการเปลีย่นปจัจยัการผลติเป็นผลติภณัฑข์ัน้สุดทา้ย ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ เช่น 
เครือ่งจกัรกล  การบรรจุภณัฑ ์  สายการผลติ  การรกัษาอุปกรณ์  การทดสอบ  การปรบัปรงุ
กจิกรรม  เหล่านี้จะน าไปสู่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพดขีึน้  ซึง่มกีารตอบสนองที่
รวดเรว็ต่อสภาพการณ์ใชง้านของตลาด 
  

1.3 การจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปู (Outbound logistics)เป็นการจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปูออก
ไปสู่ตลาดซึง่เป็นลกูคา้ของธุรกจิ  งานทีเ่กีย่วขอ้ง  ประกอบดว้ย  การคลงัสคิา้  การจดัการวสัดุ  
การก าหนดตาราง  การขนส่ง และกระบวนการการปฏบิตักิารตามค าสัง่ซือ้  การปรบัปรงุ
กจิกรรมเหล่านี้มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพและระดบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีด่ขี ึน้ 
  

1.4 การตลาดและการขยาย (Marketing and sales) กจิกรรมการตลาดและการขายของ
ธุรกจิจะเกีย่วขอ้งกบัปญัหา 4 ประการ คอื ส่วนประสมผลติภณัฑ ์ (Product mix) ราคา(Price) 
การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) และช่องทางการจดัจ าหน่าย(Channal of distribution) 
โดยมุง่ทีส่่วนของตลาด  ซึง่ธุรกจิก าหนดเป้าหมาย  ตลอดจนความสลบัซบัซอ้นของการผลติ  
ธุรกจิจะตอ้งตดัสนิใจในการผลติหรอืจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์ยา่งแคบ  หรอือย่างกวา้ง  ราคาซึง่
สามารถทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์  มคีุณค่า และเป็นทีย่อมรบัในสายตาของลกูคา้  ผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารทีป่ระสบความส าเรจ็  ตอ้งมกีารส่งเสรมิอยา่งระมดัระวงั ตลอดจนการบรรจภุณัฑท์ีม่ ี
การวางแผนโฆษณา  และการใชส้ื่อ  ขอ้สุดทา้ยมปีญัหาทีส่ าคญัหลายประการในการพจิารณา
ว่าผลติ๓ณฑค์วรจดัจ าหน่ายไปยงัลกูคา้ทีเ่ป็นเป้าหมายอยา่งไร  ซึง่ประกอบดว้ยการประเมนิ
ความส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัของผูจ้ดัจ าหน่ายเปรยีบเทยีบกบัราคาขายโดยตรงโดยใชห้น่วยงาน
ขายและการพจิารณาท าเลทีต่ ัง้ของช่องทางการคา้ปลกี 
  

1.5 บรกิาร (Service) ผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารลกูคา้  ซึง่ถอืว่า
เป็นกจิกรรมสรา้งคุณค่าทีส่ าคญัทีสุ่ดของธุรกจิ  การใหบ้รกิารลกูคา้ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ  
เช่น  การตดิตัง้  การซ่อมแซม  การฝึกอบรมลกูคา้  การน าเสนออะไหล่และชิน้ส่วน  การ
ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ การซ่อมแซมผลติภณัฑ ์ การใหค้ าแนะน าทีร่วดเรว็สามารถตอบสนองจาก
ค าตชิมของลกูคา้ในขัน้แนะน าผลติภณัฑต์อ้งการการฝึกอบรมลกูคา้ใหใ้ชส้นิคา้เป็น  ดงันัน้จงึ
เกดิความจ าเป็นในบรกิาร  ใหค้ าบรกิารลกูคา้ทีเ่หนือกว่า  ซึง่ถอืว่าเป็นจดุแขง็ของบรษิทั 
 
 2. กจิกรรมสนบัสนุน (Supporting activities) เป็นกจิกรรมต่างๆทีใ่หก้ารสนบัสนุน
กจิกรรมหลกัประกอบดว้ยการบรหิารทรพัยากรบุคคล  การพฒันาเทคโนโลย ี  การจดัหา
วตัถุดบิ  และโครงสรา้งพืน้ฐานกจิการ  ประกอบดว้ย การจดัการทัว่ไป  การเงนิ  การบญัช ี 
ระบบขอ้มลู  กฎหมาย  และความสมัพนัธก์บัรฐับาล  นอกจากนี้การจดัหากจิกรรมเพื่อ
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สนบัสนุนกจิกรรมพืน้ฐานเพื่อใหเ้ป็นกจิกรรมทีส่นบัสนุนซึง่กนัและกนักบักจิกรรมพืน้ฐาน 
ตวัอยา่ง  ธุรกจิจะตอ้งมกีารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธผิลโดยการสรรหา  การคดัเลอืก  
การใหร้างวลั  และการพฒันาพนกังานตลอดจนมกีารวจิยัและพฒันา (R&D)เพื่อคน้หากจิกรรม
เทคโนโลยทีีจ่ าเป็น 
  

2.1 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (Human resource management) ประกอบดว้ย
กจิกรรมการสรรหา คดัเลอืกฝึกอบรม พฒันาและก าหนดค่าตอบแทนทุกระดบัใหก้บัพนกังาน 
อทิธพิลของการบรหิารทรพัยากรมนุษยม์ใีนทุกกจิกรรมของเครอืขา่ยสรา้งคุณค่า ต้นทุนทัง้หมด
ของการบรหิารทรพัยากรไม่สามารถก าหนดเชงิปรมิาณไดง้า่ยๆ เน่ืองจากมปีญัหาสลบัซบัซอ้น
ซงึถอืว่าเป็นตน้ทุนหมดุเวยีนเขา้ออกของพนกังานและก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ตน้ทุน
หลายประการจะเกีย่วขอ้งกบัการบรหิาทรพัยากรมนุษยซ์ึง่เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

 
2.2 การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology development) 
เทคโนโลยเีป็นกจิกรรมสรา้งคุณค่าในองคก์รซึง่มผีลกระทบต่อกจิกรรม การพฒันาการ

ผลติและกระบวนการเพื่อใหเ้กดิคุณค่า และจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารไปยงัลกูคา้การพฒันา
เทคโนโลยนีอกเหนือจากการท าวจิยัและพฒันาแบบดัง้เดมิหรอืกล่าวอย่างหนึ่งกค็อื การพฒันา
เทคโนโลยนีัน้ท านอกเหนือจากการประยกุตใ์ช่เทคโนโลย ี

 
2.3 การจดัหาวตัถุดบิ (Procurement) คอืหน้าทีใ่นการซือ้ปจัจยัการผลติซึง่ใชใ้น

เครอืขา่ยจการสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิประกอบดว้ย วตัถุดบิ วสัดุสิน้เปลอืง และปจัจยัการผลติ
ดา้นอื่นๆ ซึง่ใชก้ระบวนการผลติ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องจกัร อาคาร 

 
2.4 โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ (Firm infrastructure) ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ 

เช่น การเงนิ บญัช ีกฎหมาย รฐับาล ระบบขอ้มลู และการจดัการทัว่ไปกจิกรรมเหล่านี้โดยทัว่ไป
ใชก้ารสนบัสนุนเครอืขา่ยในการสรา้งคุณค่าและเป็นจดุเริม่ตน้ในทุกระดบัภายในองคก์ารค่าใช่
จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการจะถอืเป็นค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็แต่อยา่งไร
กต็ามกจิกรรมเหล่านัน้อาจเป็นแหล่งการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัดว้ย 
 
กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth  Strategy) 
 
 เป็นกลยทุธห์ลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขยายการด าเนินงานขององคก์าร (Schermerhorn. 
1999 : 165) ในหลายองคก์ารไดก้ าหนดหลายเป้าหมายเพื่อยอดขาย ก าไรส่วนครองตลาด หรอื
วธิกีารอื่นๆ กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตประกอบดว้ย 
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1.กลยทุธก์ารขยายตวัใหม้ากขึน้ (Intensive Growth  Strategy)  

เป็นการพจิารณาโอกาศเพิม่ยอดขายใหเ้ขม้ขน้ยิง่กว่าเดมิในผลติภณัฑเ์ดมิ และตลาด
เดมิทีบ่รษิทัเกีย่วขอ้งอยู ่ปรกอบดว้ย 3 กลยทุธด์งันี้ 

 
1.1 กลยทุธก์ารมุง่เฉพาะส่วน (Concentration) และกลยทุธก์ารเจาะตลาด( Market 

penteration strategy)  กลยทุธม์ุง่เฉพาะส่วน(Concentration) เป็นกลยทุธข์ององคก์ารทีมุ่ง่
ธุรกจิเดยีวและแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีว (Bateman and Snell. 1999 : 137) หรอืเป็นกล
ยทุธเ์จรญิเตบิโตซึง่มุง่ทีท่รพัยากรขององคก์ารเพื่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตในหน่ึงผลติภณัฑ ์
หรอืกลุ่มของผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกนัน้อยรายการ 
 กลยทุธก์ารเจาะตลาด ( Market penteration strategy เป็นความพยายามเพิม่
ยอดขาย จากผลติภณัฑเ์ดมิ ในตลาดเดมิ โดยใชค้วามพยายามในการด าเดนิงานใหม้ากขึน้
กว่าเดมิ 
 
 1.2 กลยทุธก์ารพฒันาตลาด ( Market development strategy) เป็นความพยายามเพิม่
ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิ โดยแสวงหาตลาดใหม ่ 
 
 1.3 กลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development strategy) เป็นความพยายาม
เพิม่ยอดขายโดยการปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หม ่จากตลาดเดมิ 
 
2. การขยายตวัแบบรวมตวั (Integrative Growth  Strategy) เป็นการคน้หาโอกาศการขยายตวั
จากระบบการด าเนินงานขององคก์ารโดยมกีารรวมตวัยอ้นหลงัเป็นผูข้ายวตัถุดบิ หรอืรวมตวัไป
ขา้งหน้าเป็นผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑ ์

 
2.1 การรวมตวัแบบแนวดิง่ (Vertical integration)เป็นกลยทุธเ์จรญิเตบิโต ซึง่เกีย่วขอ้ง

กบัการเป็นเจา้ของธุรกจิมากกว่าหน่ึงองคก์รขึน้ไป ประกอบดว้ยผูข้ายปจัจยัการผลติ  ผูจ้ดั
จ าหน่ายหรอืลกูคา้ของผลติภณัฑธ์ุรกจิกลยทุธน์ี้ธุรกจิพยายามขยายตวัโดยมอีงคก์ารมากกว่า
หนึ่งองคก์ารขึน้ไปประกอบดว้ย 

(1) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward integration) เป็นการขยายการบรหิารธุรกจิและ
การควบคุมเกี่ยวกบัผูข้ายปจัจยัการผลติ เช่นวตัถุดบิ และปจัจยัการผลติอื่นๆ ตวัอยา่ง 
มหาวทิยาลยัทีม่โีครงการผลติต าราและสื่อการสอนเอง 

(2) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward integration) เป็นความพยายามหาโอกาสจากการ
ขยายตวัในการบรหิารธุรกจิในการจดัจ าหน่ายเป็นคนกลางโดยจดัจ าหน่ายเอง ตวัอยา่ง มห
วทิยาลยัแห่งหนึ่งเปิดส านกังานใหก้บันิสติ-นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 
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2.2 การรวมตวัในแนวนอน(Horizontal integration)เป็นกลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต  ซึง่

เกีย่วขอ้งกบัการขยายตวัในระดบัเดยีวกนั  กลยทุธน์ี้จะเกีย่วขอ้งกบัการขยายตวัในสาย
ผลติภณัฑเ์ดมิและขจดัอุปสรรคซึง่เกดิจากการปฏบิตักิารของคู่แขง่ขนั การรวมตวัในแนวนอน
เป็นกลยทุธเ์พื่อเพิม่ยอดขายก าไรและส่วนครองตลาด 

 
3.กลยทุธก์ารขยายตวัจากการกระจายธุรกจิ (Diversification growth strategy) เป็นกลยทุธก์าร
เจรญิเตบิโตซึง่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิอื่น  ผลติสนิคา้อื่น การซือ้กจิการในรปูธุรกจิอื่นหรอืสาย
ผลติภณัฑอ์ื่น  เหตุผลทีจ่ะตอ้งขยายธุรกจิเพื่อเผชญิผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  
เช่น  การเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงของฤดกูาลหรอืสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
ประกอบดว้ย 3 กรณดีงันี้ 

3.1 กลยทุธก์ารกระจายธุรกจิจากจดุศูนยก์ลาง (Concentric diversification strategy) 
เป็นการผลติสนิคา้ใหมเ่พื่อน าไปขายในตลาดทีเ่กี่ยวขอ้งตลาดเดมิโดยใชเ้ทคโนโลยเีดมิที่
เกีย่วขอ้งกบัสายผลติภณัฑท์ีม่อียู่ 

3.2 กลยทุธก์ารกระจายธุรกจิในระดบัเดยีวกนั (Horizontal diversification strategy) 
เป็นการผลติสนิคา้ใหม่ทีน่ าไปขายในตลาดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลาดเดมิโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม ่ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ 

3.3 กลยทุธก์ารกระจายธุรกจิทีแ่ตกต่างจากเดมิ (Conglomerate diversification 
strategy) เป็นการผลติสนิคา้ใหมเ่พื่อน าไปขายในตลาดใหมแ่ละใชเ้ทคโนโลยใีหม ่โดยผลติ
ผลติภณัฑใ์หมซ่ึง่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิและตลาดเดมิ 

3.4 กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตดา้นอื่น (Other growth strategy) เพื่อเพิม่ความสามารถ
ทางการแขง่ขนัใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้  ผูบ้รหิารสามารถเลอืกไดด้งันี้ 

(1) กลยทุธร์วมกนั (Merge) ซึง่เป็นการรวมองคก์ารระหว่างธุรกจิดว้ยกนัเพื่อสรา้ง
องคก์ารใหม่ 

(2) วธิกีารรว่มลงทุน (Joint venture) เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ เทคโนโลยหีรอื
ต าแหน่งตลาดใหม ่ ทางเลอืกนี้เป็นการเพิม่สิง่จงูใจในบรษิทัซึง่ด าเนินกจิการระหว่างประเทศ
เพราะช่วยผูบ้รหิารในการตดิต่อกบัผูร้ว่มลงทุนในทอ้งถิน่  ซึง่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม
ในทอ้งถิน่และประสบการณ์ในการปฏบิตั ิ ในกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิเพื่อการแขง่ขนัใหม้ี
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ 
 
 



  

บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

 
1.การวิเคราะหข้์อมลู 
  
 จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ของบรษิทั T.Y.S. จ ากดันัน้คอืการทีย่อดขาย 3 ปีหลงันัน้มยีอดขายที่
ลดลงอยา่งต่อเน่ืองและท าใหบ้รษิทัมกี าไรลดลงอย่างต่อเน่ือง  จงึเป็นปญัหาส าคญัทีจ่ะตอ้งเรง่แกไ้ข  
โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ (interview) เป็นเครือ่งมอืในการใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู โดย
การสมัภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้ใชค้ าถามในการสมัภาษณ์ 5 ขอ้และแบ่งการสมัภาษณ์ออกเป็น 
3 กลุ่มคอื 
  

1.  กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติลวดทองเหลอืง 
2.  กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม (ทีม่ซีปิทองเหลอืงเป็นส่วนประกอบใน

ผลติภณัฑ)์ 
3.  กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติกระเป๋าชนิดต่างๆ (ทีม่ซีปิทองเหลอืงเป็นส่วนประกอบใน

ผลติภณัฑ)์ 
เหตุผลทีต่อ้งสมัภาษณ์อุตสาหกรรมต่างๆทีใ่ชซ้ปิทองเหลอืงเป็นส่วนประกอบในผลติภณัฑ์

นัน้เพราะลวดทองเหลอืงทีผ่ลติทีไ่ดป้ระมาณ 70-80 เปอรเ์ซนต ์ถูกน าไปใชก้ารผลติซปิทองเหลอืง 
 
จากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงทัง้ 3 กลุ่มนัน้ตัง้แต่วนัที ่

20 พฤศจกิายน 2548 ถงึวนัที ่27 ธนัวาคม 2548 จ านวน 34 คนโดยแบ่งเป็น 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติลวดทองเหลอืง  22 คน 

 2. กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม    7 คน 
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติกระเป๋าชนิดต่างๆ     5 คน 
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ผลสรปุจากการสมัภาษณ์ 
 
จากแบบสมัภาษณ์ของทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดข้อ้สรุปดงันี้ 
 ผลจากการสมัภาษณ์  รอ้ยละ 
แบบสมัภาษณ์ขอ้ที ่1. - สภาวะทางเศรษฐกจิปจัจุบนัอยูใ่นสภาพทีด่ขี ึน้ 6 
คุณคดิอยา่งไรกบัสภาวะ
เศรษฐกจิในปจัจุบนั 

- สภาวะทางเศรษฐกจิปจัจุบนัอยูใ่นสภาพทรงตวั
ไมด่ขีึน้แต่ไมแ่ยล่ง 

22 

- สภาวะทางเศรษฐกจิปจัจุบนัอยูใ่นสภาพทีแ่ยล่ง 72 
แบบสมัภาษณ์ขอ้ที ่2. - สภาวะทางเศรษฐกจิปจัจุบนัอยูใ่นสภาพทีด่ขี ึน้ 3 
คุณคดิอยา่งไรกบัสภาวะทาง
ธุรกจิของอุตสาหกรรมทีคุ่ณ
ก าลงัด าเนินกจิการอยูใ่น
ปจัจบุนั 
 

- สภาวะทางเศรษฐกจิปจัจุบนัอยูใ่นสภาพทรงตวั
ไมด่ขีึน้แต่ไมแ่ยล่ง 

18 

- สภาวะทางเศรษฐกจิปจัจุบนัอยูใ่นสภาพทีแ่ยล่ง 79 

แบบสมัภาษณ์ขอ้ที ่3. - สภาวะทางเศรษฐกจิในอนาคตน่าจะอยูใ่น
สภาพทีด่ขี ึน้ 

18 

คุณคดิอยา่งไรกบัสภาวะทาง
ธุรกจิของอุตสาหกรรมทีคุ่ณ
ก าลงัด าเนินกจิการอยูใ่น
อนาคต 
 

- สภาวะทางเศรษฐกจิในอนาคตน่าจะอยูใ่น
สภาพทรงตวัไมด่ขีึน้แต่ไมแ่ยล่ง 

61 

- สภาวะทางเศรษฐกจิในอนาคตน่าจะอยูใ่น
สภาพทีแ่ยล่ง 

21 

แบบสมัภาษณ์ขอ้ที ่4. - แนวโน้มในอนาคตน่าจะดขีึน้ 21 
คุณคดิอยา่งไรกบัแนวโน้มใน
อนาคตของธุรกจิใน
อุตสาหกรรมผลติลวด
ทองเหลอืง 

- แนวโน้มในอนาคตน่าจะทรงตวั 67 
- แนวโน้มในอนาคตน่าจะแยล่ง 12 

แบบสมัภาษณ์ขอ้ที ่5. - แนวโน้มในอนาคตน่าจะดขีึน้ 15 
คุณคดิอยา่งไรกบัแนวโน้มใน
อนาคตของธุรกจิใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทีต่อ้งใช้
ลวดทองเหลอืงเป็น
ส่วนประกอบในการผลติ 
 

- แนวโน้มในอนาคตน่าจะทรงตวั 74 
- แนวโน้มในอนาคตน่าจะแยล่ง 11 

ตารางที ่4 ผลสรุปจากการสมัภาษณ์จากทัง้ 3 อตุสาหกรรม 
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ทีม่า บรษิทั T.Y.S. จ ากดั 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ จะเหน็ไดว้่าสภาวะทางธุรกจิอุตสาหกรรม

การผลติลวดทองเหลอืงและอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องต่างๆ มคีวามคดิเหน็ว่าสภาพเศรษฐกจิ
ปจัจบุนัและในอนาคตอนัใกลน้ี้คงยงัทรงตวั ยอดขายลดลง ก าไรลดลง และยงัคงตอ้งแบก
รบัภาระตน้ทุนทีส่งูขึน้ทุกๆวนั และยงัคงตอ้งหาแนวทางในการอยู่รอดของธุรกจิในอนาคตถา้
อุตสาหกรรมการผลติลวดทองเหลอืงและอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องต่างๆมกีารเปิดเสรทีางการคา้ 
(FTA) โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัประเทศจนีจะยิง่เกดิการแขง่มากขึน้อกีและจะกลายเป็นปญัหาทีม่ ี
ความส าคญัมากๆ  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์จากทัง้ 3 อุตสาหกรรม ไดข้อ้สรปุว่า
อุตสาหกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัลวดทองเหลอืงนัน้มองว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆเองและ
อุตสาหกรรมผลติลวดทองเหลอืงอยูใ่นสภาวะที่ทรงตวั และภาพรวมของเศรษฐกจิในปจัจุบนัก็
ทรงตวัจงึมกีารเกบ็ขอ้มลูทางเศรษฐกจิ และขอ้มลูตามภาคอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องเพิม่เตมิดงันี้ 
 
ภาพรวมของเศรษฐกิจ 
 
Gross Domestic Product (GDP) 

 
 

 
 
 
 
 
 
แผ่นภมูทิี ่3 อตัราการขยายตวัของ GDP 
ทีม่า ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ตารางอตัราการขยายตวัของ GDP 
 

GDP 2547 2548 ม.ค. – ก.ย. 
Q1 Q2 Q3 2547 2548 

ภาคเกษตร -4.8 -8.7 -4.2 4.4 -6.1 -3.5 
ภาคนอกเกษตร 7.4 4.5 5.4 5.4 7.8 5.1 
GDP 6.2 3.2 4.6 5.3 6.5 4.4 
GDP ปรบัตามฤดกูาล  -0.9 2.2 2.2 6.4 4.4 
ตารางที ่5 ตารางอตัราการขยายตวัของ GDP 
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ทีม่า ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ภาพรวมของ GDP 
  

- GDP ขยายตวัรอ้ยละ 5.3 สูงกว่ารอ้ยละ 4.6 ของไตรมาสทีแ่ลว้ ท าให ้9เดอืน
แรกขยายตวัได ้รอ้ยละ 4.4 เมือ่ปรบัค่าตามฤดกูาลแลว้ GDP ในไตรมาสที ่3 ขยายตวัรอ้ยละ 2 
ของไตรมาสทีแ่ลว้ อุปสงคร์วมขยายตวัสงูขึน้เป็นผลจากอุปสงคภ์ายนอกประเทศสุทธขิยายตวั
หลงัจากทีต่ดิลบ 2 ไตรมาสตดิต่อกนั ส่วนการบรโิภคของครวัเรอืนและการลงทุนชะลอตวั
เลก็น้อย 
 - ภาคนอกเกษตร มกีารขยายตวัในระดบัเดยีวกนักบัไตรมาสทีแ่ลว้รอ้ยละ 5.4 
สาขาทีข่ยายตวัสงูขึน้คอื เหมอืงแร ่การเงนิการธนาคาร ต่อภาคอุตสาหกรรมชะลอตวัลง เป็น
ผลของการสะสมสนิคา้คงคลงัสงูในช่วงก่อนประกอบกบัการใชจ้่ายจากครวัเรอืนในการซอ้สนิคา้
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูทิี ่4  Private Consumption and Investment Growth 
ทีม่า ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
- รายจ่ายครวัเรอืนชะลอตวัลงรอ้ยละ 4.5 เป็นผลกระทบจากราคาน ้ามนั

เชือ้เพลงิและอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยท์ีเ่พิม่ขึน้ท าใหร้าคาสนิคา้และบรกิารปรบัตวั
สงูขึน้ 
 
ดา้นการผลติ 

 
การผลติขยายตวัสงูขึน้รอ้ยละ 5.3 จากรอ้ยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนเป็นผลจากภาค

เกษตรปรบัตวัดขีึน้โดยขยายตวัรอ้ยละ 4.4 จากการทีก่ารผลติลดลง 6 ไตรมาสตดิต่อกนัในก่อน
หน้านี้ในขณะทีภ่าคนอกการเกษตรการผลติขายตวัรอ้ยละ 5.4 เท่ากบัไตรมาสก่อน 
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สาขาอุตสาหกรรม 
 
การผลติขยายตวัรอ้ยละ 6.2 ชะลอตวัเลก็น้อยจากรอ้ยละ 6.5ในไตรมาสก่อนโดย

อุตสาหกรรมสนิคา้ทุนและเทคโนโลยเีป็นอุตสาหกรรมหลกัในกลุ่ม ขยายตวัตามการส่งออกที่
ขยายตวัสงู แต่อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมวตัถุดบิการผลติชะลอตวัลง 
 

ตารางอตัราขยายตวัของอุตสาหกรรม 

ตารางที ่6 ตารางอตัราขยายตวัของอุตสาหกรรม 
ทีม่า ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
 
กลุ่มอุตสาหกรรมวตัถุดบิ 
 ขยายตวัลดลงรอ้ยละ 5.3 ชะลอตวัลดลงรอ้ยละ 6.3ในไตรมาสก่อน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมโลหะการผลติหดตวัลง 
 อุตสาหกรรมโลหะการผลติลดตวัลงรอ้ยละ 9.2 เนื่องจากความตอ้งการในประเทศเริม่
ลดลง ประกอบกบัราคามคีวามผนัผวนและมกีารสะสมสนิคา้คงคลงัไวใ้นระดบัสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราการขยายตวั 
ของอุตสาหกรรม  
(รอ้ยละ) 

2547 2547 2548 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

อุตสาหกรรมเบา 2.2 2.4 -1.7 5.1 2.9 0.9 6.0 2.7 
อุตสาหกรรมวตัถุดบิ 6.7 6.0 6.5 6.3 8.0 5.4 6.3 5.3 
อุตสาหกรรมสนิคา้ทุน
และเทคโนโลย ี

17.2 25.1 19.2 15.2 12.0 5.0 7.5 9.8 

อุตสาหกรรม 8.2 10.3 7.2 8.2 7.1 3.2 6.5 6.2 
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แผนภมูทิี ่5  อตัราการขยายตวัของอุตสาหกรรมวตัถุดบิ 
ทีม่า ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ดา้นการใชจ้า่ย 
การใชจ้า่ยในครวัเรอืน 
 - การใช่จา่ยเพื่อการอุปโภคบรโิภคของครวัเรอืนชะลอตวัรอ้ยละ 4.5 เมือ่ปรบัค่า
เปลีย่นแปลงตามฤดกูาลการใชจ้่ายขยายตวัรอ้ยละ 0.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภมูทิี ่6  อตัราการขยายตวัการใชจ้่ายเพื่อการอุปโภครวมของครวัเรอืน 
ทีม่า ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
-  ราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ไดส้่งผลกระทบใหร้าคาสนิคา้และอตัราเงนิเฟ้อ

ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ยส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเชื่อมัน่ในการบรโิภคและชะลอการจบัจา่ยใชส้อย 
และประกอบความไมส่งบทางภาคใต ้3 จงัหวดั 

ตารางดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค 

ตารางที ่7 ตารางดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค 
ทีม่า ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
- นอกจากนี้การปรบัขึน้ของอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณชิยห์ลงัจาก

คณะกรรมการนโยบายการเงนิมมีตปิรบัขึน้อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรระยะเวลา 14 วนั ไดส้่งผล
กระทบต่อการออมและการตดัสนิใจก่อหนี้ของภาคครวัเรอืน 

ดชันีความเชื่อมัน่
ผูบ้รโิภค 

2547 2547 2548 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

ดชันีความเชื่อมัน่
ผูบ้รโิภคโดยรวม 

99.8 107.5 102.4 96.1 93.7 91.2 86.6 89.4 

อตัราเพิม่รอ้ยละ 1.2 16.5 11.1 -4.3 -14.8 -15.2 -15.2 -11.6 
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- รายจ่ายครวัเรอืนแยกตามหมวด หมวดผลติอาหาร ยาสบูและเครือ่งนุ่งห่ม ใน
ส่วนของเครือ่งนุ่มห่มมอีตัราการขยายตวัทีร่อ้ยละ 0.5 เท่านัน้ 
 
 จากภาพรวมทางเศรษฐกจิในปจัจบุนัทัง้ค่า GDP อตัราการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงนิเฟ้อ  อตัราการว่างงาน  และดชันีความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค ลว้น
เป็นขอ้มลูทีบ่่งบอกถงึสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนัไดว้่าปจัจบุนัสภาพเศรษฐกจิอยูใ่นสภาพทีท่รง
ตวัและมปีญัหามากมายทีเ่ป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิตกต ่าลงเช่น สถานการณ์ความไมส่งบใน
ภาคใต ้ ราคาน ้ามนั เป็นต้น จงึท าใหภ้าพรวมของเศรษฐกจิไมด่แีละส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆในประเทศและอุตสาหกรรมผลติลวดทองเหลอืงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆไดร้บั
ผลกระทบไปดว้ย 
 จากผลการสมัภาษณ์ของทัง้ 3 อุตสาหกรรมขา้งต้นและภาพรวมของเศรษฐกจิทีผ่่านมา
ทีบ่่งบอกถงึสภาวะทางเศรษฐกจิปจัจบุนัทีแ่ยล่ง จงึมกีารเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบั
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องทีน่ าลวดทองเหลอืงเป็นวตัถุดบิในการผลติ โดยแบ่งการเกบ็ขอ้มูล
ออกเป็น 2 ภาคอุตสาหกรรมหลกัๆทีใ่ชล้วดทองเหลอืงเป็นวตัถุดบิในการท าซปิทองเหลอืงคอื 
 1.กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม 
 2.กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติกระเป๋าชนิดต่างๆ 
 
ข้อมลูตวัเลขของกลุ่มอตุสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆท่ีใช้ลวดทองเหลืองเป็นวตัถดิุบ 
 
1.กลุ่มอุตสาหกรรมเสือ้ผา้เครือ่งห่ม 
 

ตารางขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน รายกลุ่มอุตสาหกรรม 
ข้อมลูตวัช้ีวดัสมรรถนะการด าเนินงาน รายกลุ่มอตุสาหกรรม 

 (การผลิตเคร่ืองแต่งกาย ยกเว้นท่ีท าจากขนสตัว)์ 2544 2545 2546 
สดัส่วนด้านโครงสร้างการผลิต    
1. ทุนต่อแรงงาน (เท่า) 0.15 0.15 0.15 
2. สดัส่วน R&D ต่อยอดขาย (%) 0.01 0.03 0.02 
3. สดัส่วนเครือ่งจกัรอายไุม่เกนิ 6 ปี (%) 63.24 66.74 69.54 
4. สดัส่วนแรงงานไรฝี้มอืต่อแรงงานรวม (%) 22.57 24.26 23.55 
5. สดัส่วนโรงงานทีม่กีารอบรมฝีมอืแรงงาน (%) 84.00 84.00 87.00 
สดัส่วนภาวะด้านการผลิตและการจ าหน่าย    
1. อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (%) 71.74 62.62 61.34 
2. สดัส่วนการส่งออก (%) 72.47 72.13 70.53 
3. สดัส่วนสนิคา้ส าเรจ็รปูคงคลงัต่อการจ าหน่าย (%) 4.50 5.23 6.31 
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สดัส่วนด้านโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย    
1. สดัส่วนการใชว้ตัถุดบิในประเทศ (%) 54.02 53.25 52.95 
สดัส่วนต่อต้นทุนรวมทัง้หมด    

2. ตน้ทุนการผลติ (%) 71.33 69.72 69.92 
3. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (%) 11.52 11.49 10.99 
4. ตน้ทุนแรงงานรวม (%) 17.15 18.79 19.09 
สดัส่วนต่อต้นทุนการผลิต    
5. ตน้ทุนวตัถุดบิ (%) 73.06 73.22 71.33 
6. ตน้ทุนพลงังาน (%) 1.88 1.72 1.71 
7. ตน้ทุนค่าจา้งเหมา (%) 10.03 10.43 10.92 
8. ตน้ทุนค่าเสื่อม (%) 3.38 2.89 3.26 
สดัส่วนต่อค่าใช้จ่ายการขายและบริการ    
9. ค่าใชจ้่ายตลาด (%) 13.96 10.99 11.97 
10. ค่าใชจ้า่ยส านกังาน (%) 24.50 11.91 9.25 
11. ค่าใชจ้า่ยการขนส่ง (%) 10.70 14.48 11.78 
อตัราส่วนทางการเงิน    
1. Current Ratio (เท่า) 1.29 1.26 1.18 
2. Quick Ratio (เท่า)    
3. Debt Ratio (เท่า) 0.64 0.67 0.67 
4. Days Sales Outstanding (วนั)    
5. Inventory Turnover Ratio (รอบ)    
6. Total Asset Turnover Ratio (เท่า)    
7. Fixed Asset Turnover Ratio (เท่า)    
8. Profit Margin (%) 6.25 1.60 0.50 
9. Return on Asset (%)    
10. Return on Equity (%) 23.29 6.05 1.81 
 มลูค่าเพ่ิม / ผลิตภาพการผลิต    
1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าเพิม่ (%) 00 -0.08 -0.01 
2. อตัราการขยายตวัของผลติภาพในการผลติ TFPG (%)  -0.06 0.04 
3. สดัส่วนมลูค่าเพิม่ต่อทุน (เท่า) 2.43 2.43 2.60 
4. สดัส่วนมลูค่าเพิม่ต่อแรงงาน (เท่า) 0.24 0.21 0.21 
ตารางที ่8 ตารางขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน รายกลุ่มการผลติเครื่องแต่งกาย 
ทีม่า ศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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 จากขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน จะเหน็ไดว้่า อตัราการใชก้ าลงัผลติมคี่า
ลดลงอยา่งต่อเนื่อง สดัส่วนการใชว้ตัถุดบิภายในประเทศ  Current Ratio  Profit Margin ลว้น
แต่มคี่าลดลง โดยจากขอ้มลูขา้งตน้สามารถบอกไดว้่า สภาพสมรรถนะการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบโดยตรงกบัอุตสาหกรรมนี้ 
 
 จากดชันีรวมและกราฟของกลุ่มอุตสาหกรรมเสือ้ผา้เครื่องห่ม   ( ภาคผนวก ตารางและ
กราฟดชันีรวมของอุตสาหกรรมการผลติเครือ่งแต่งกาย) จะเหน็ไดว้่าค่าดชันีส าคญัๆ เช่น ดชันี
ผลผลติ(มลูค่าเพิม่) ดชันีผลผลติ(มลูค่าผลผลติ) และ ดชันีการใชก้ าลงัการผลติ ลว้นแต่ มี
เปอรเ์ซนตท์ีเ่ปลีย่นแปลงลดลง จงึอาจจะกล่าวไดว้่า ภาพรวมของ อุตสาหกรรมประเภทนี้ยงัคง
มสีภาวะทางธุรกจิทีท่รงตวั และไมค่่อยดนีกั 
 
 จากขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน และดชันีต่างๆจงึสามารถบอกไดว้่าสภาวะ
ทางธุรกจิอุตสาหกกรมเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่มในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมาและในปจัจบุนัยงัคงไมค่่อยดี
นกัและยงัคงทรงตวัอยา่งนี้ต่อไปอกีโดยจากสภาพนี้กส็่งผลกระทบต่อยอดขายของลวด
ทองเหลอืงโดยตรง เพราะว่าถา้เสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่มขายไมไ่ด ้ กจ็ะไม่มกีารสัง่ซือ้ลวดทองเหลอืง
ดว้ยจงึส่งผลใหย้อดขายลวดทองเหลอืงลดลง 
 
2.กลุ่มอุตสาหกรรมทีผ่ลติกระเป๋าชนิดต่างๆ 
 

ตารางขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน รายกลุ่มอุตสาหกรรม 
ข้อมลูตวัช้ีวดัสมรรถนะการด าเนินงาน รายกลุ่มอตุสาหกรรม 

ISIC 1912 (การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ) 2544 2545 2546 
สดัส่วนด้านโครงสร้างการผลิต    
1. ทุนต่อแรงงาน (เท่า) 0.10 0.09 0.09 
2. สดัส่วน R&D ต่อยอดขาย (%) 0.00 0.00 0.00 
3. สดัส่วนเครือ่งจกัรอายไุม่เกนิ 6 ปี (%) 76.68 68.95 77.15 
4. สดัส่วนแรงงานไรฝี้มอืต่อแรงงานรวม (%) 12.76 15.55 15.52 
5. สดัส่วนโรงงานทีม่กีารอบรมฝีมอืแรงงาน (%) 93.33 93.33 93.33 
สดัส่วนภาวะด้านการผลิตและการจ าหน่าย    
1. อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (%) 50.47 57.85 56.84 
2. สดัส่วนการส่งออก (%) 76.12 77.67 77.36 
3. สดัส่วนสนิคา้ส าเรจ็รปูคงคลงัต่อการจ าหน่าย (%) 5.43 4.10 4.65 
สดัส่วนด้านโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย    
1. สดัส่วนการใชว้ตัถุดบิในประเทศ (%) 26.98 26.62 24.52 
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สดัส่วนต่อต้นทุนรวมทัง้หมด    
2. ตน้ทุนการผลติ (%) 81.23 82.56 82.31 
3. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (%) 5.79 5.12 4.80 
4. ตน้ทุนแรงงานรวม (%) 12.98 12.32 12.89 
สดัส่วนต่อต้นทุนการผลิต    
5. ตน้ทุนวตัถุดบิ (%) 93.32 92.78 91.67 
6. ตน้ทุนพลงังาน (%) 0.57 0.55 0.52 
7. ตน้ทุนค่าจา้งเหมา (%) 0.97 1.39 1.46 
8. ตน้ทุนค่าเสื่อม (%) 0.84 1.00 1.01 
สดัส่วนต่อค่าใช้จ่ายการขายและบริการ    
9. ค่าใชจ้่ายตลาด (%) 7.47 7.89 6.56 
10. ค่าใชจ้า่ยส านกังาน (%) 58.24 24.66 27.56 
11. ค่าใชจ้า่ยการขนส่ง (%) 9.27 12.07 10.15 
อตัราส่วนทางการเงิน    
1. Current Ratio (เท่า) 1.17 1.11 1.26 
2. Quick Ratio (เท่า)    
3. Debt Ratio (เท่า) 0.71 0.72 0.67 
4. Days Sales Outstanding (วนั)    
5. Inventory Turnover Ratio (รอบ)    
6. Total Asset Turnover Ratio (เท่า)    
7. Fixed Asset Turnover Ratio (เท่า)    
8. Profit Margin (%) 5.34 5.31 3.13 
9. Return on Asset (%)    
10. Return on Equity (%) 44.20 45.40 25.21 
 มลูค่าเพ่ิม / ผลิตภาพการผลิต    
1. อตัราการขยายตวัของมลูค่าเพิม่ (%) 0.00 0.04 -0.01 
2. อตัราการขยายตวัของผลติภาพในการผลติ TFPG (%)  0.04 -0.01 
3. สดัส่วนมลูค่าเพิม่ต่อทุน (เท่า) 2.33 2.44 2.32 
4. สดัส่วนมลูค่าเพิม่ต่อแรงงาน (เท่า) 0.17 0.17 0.17 
ตารางที ่9 ตารางขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน รายกลุ่มการผลติกระเป๋าเดนิทาง 
ทีม่า ศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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จากขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน จะเหน็ไดว้่า อตัราการใชก้ าลงัผลติมคี่า
ลดลงอยา่งต่อเนื่อง สดัส่วนการใชว้ตัถุดบิภายในประเทศ  Current Ratio  Profit Margin ลว้น
แต่มคี่าลดลง โดยจากขอ้มลูขา้งตน้สามารถบอกไดว้่า สภาพสมรรถนะการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบโดยตรงกบัอุตสาหกรรมนี้ 
 
 จากดชันีรวมและกราฟของกลุ่มอุตสาหกรรมผลติกระเป๋าต่างๆ(ภาคผนวก ตารางและ
กราฟดชันีรวมของอุตสาหกรรมการผลติกระเป๋าเดนิทาง ) จะเหน็ไดว้่าค่าดชันีส าคญัๆ เช่น 
ดชันีผลผลติ(มลูค่าเพิม่) ดชันีผลผลติ(มลูค่าผลผลติ) และ ดชันีการใชก้ าลงัการผลติ ลว้นแต่ มี
เปอรเ์ซนตท์ีเ่ปลีย่นแปลงลดลง จงึอาจจะกล่าวไดว้่า ภาพรวมของ อุตสาหกรรมประเภทนี้ยงัคง
มสีภาวะทางธุรกจิทีท่รงตวั และไมค่่อยดนีกั 
 
 จากขอ้มลูตวัชีว้ดัสมรรถนะการด าเนินงาน และดชันีต่างๆจงึสามารถบอกไดว้่าสภาวะ
ทางธุรกจิอุตสาหกกรมผลติกระเป๋าในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมาและในปจัจบุนัยงัคงไม่ค่อยดนีกัและ
ยงัคงทรงตวัอยา่งนี้ต่อไปอกีโดยจากสภาพนี้กส็่งผลกระทบต่อยอดขายของลวดทองเหลอืง
โดยตรง เพราะว่าถา้กระเป๋าต่างๆขายไมไ่ด ้ กจ็ะไมม่กีารสัง่ซือ้ลวดทองเหลอืงดว้ยจงึส่งผลให้
ยอดขายลวดทองเหลอืงลดลง 
 
 จากภาพรวมต่างๆทางเศรษฐกจิไมว่่าตวัเลขทางเศรษฐกจิค่า GDP ค่าครองชพี อตัรา
การว่างงาน ค่าใชจ้า่ยครวัเรอืน และดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค ลว้นแต่บ่งบอกถงึสภาวะปจัจบุนั
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยนัน้อยูใ่นสภาวะทีไ่มสู่ด้นีักมกีารเจรญิเตบิโตชา้ ตลอดจนตวัเลข
ผลผลติ และดชันีทางดา้นการผลติในภาคอุตสาหกรรมต่างๆกไ็มด่ ี บอกไดถ้งึว่า
ภาคอุตสาหกรรมของไทยมอีตัราการเจรญิเตบิโตทีไ่มด่นีกั โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเสือ้ผา้
เครือ่งนุ่งห่ม อุตสาหกรรมการผลติกระเป๋าต่างๆ และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆทีใ่ชล้วด
ทองเหลอืงเป็นวตัถุดบิในการผลติ จงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายอุตสาหกรรมลวด
ทองเหลอืงท าใหย้อดขายลดลง และก าไรลดลงอยา่งต่อเนื่อง เพราะลวดทองเหลอืงกว่า 80 
เปอรเ์ซน็ต ์ถูกน าไปใชใ้นการผลติซปิ และส่งผลใหเ้กดิปญัหากบัองคก์รไดใ้นระยะยาวจงึ 

 
ข้อมลูของอตุสาหกรรมผลิตลวดทองเหลือง 
  
 จากสภาพเศรษฐกจิช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในประเทศดทูที่าว่ามแีนวโน้มทีด่ขี ึน้แต่ในความเป็นจรงิอุตสาหกรรมประเภทลวด
ทองเหลอืงกลบัแยล่ง   อุตสาหกรรม การผลติลวดทองเหลอืง เกดิการชะลอตวัในการด าเนิน
กจิการ โดยสภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิ และสภาวะสถานการณ์ทางธุรกจิของบรษิทัคู่แขง่ขนัก็
ตกอยูภ่ายใตส้ภาวะใกลเ้คยีงกนัจงึท าใหแ้นวโน้มและตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมประเภทนี้
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จงึซบเซาลงยอดขายแต่ละเดอืนไมแ่น่นอนบางเดอืนกอ็ยูใ่นระดบัปกตแิต่บางเดอืนกลบัมี
ยอดขายน้อยกว่าระดบัปกตมิากโดยปจัจุบนับรษิทัคู่แขง่ขนัทีส่ าคญัของบรษิทั T.Y.S. จ ากดั คอื 

1.บรษิทั ศริมิติร จ ากดั 
2.บรษิทั กษดิิเ์ดช จ ากดั 
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เตยีงงว้นอุตสาหกรรม 
โดยแต่ละบรษิทัจะส่วนแบ่งทางการตลาดดงันี้(เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดทีป่ระเมนิมา

จากค่าเฉลีย่ของยอดขายในปี พ.ศ. 2547 ของ บรษิทั T.Y.S. จ ากดั และการประมาณการ
ยอดขายของบรษิทัคู่แขง่อื่นๆ 

แผนภูมทิี ่7 ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืง
ทีม่า บรษิัท T.Y.S. จ ากดั

20%

28%

13% 39% บริษทั T.Y.S

หจก. เตยีงง้วน

บริษทั กษิดิเ์ดช 

บริษทั ศริิมติร 

 
 จากส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นบนสามารถบอกไดว้่าบรษิทัT.Y.S.มสี่วนแบ่งทาง
การตลาดทีม่ากกว่าบรษิทัอื่นๆและมยีอดขายมากกว่ารายอื่นๆดว้ยเช่นกนัแต่บรษิทักลบัมี
ยอดขายทีล่ดลงและก าไรทีล่ดลงดว้ยเช่นกนั และเมือ่มกีารเกบ็ขอ้มลูของอุตสาหกรรมลวด
ทองเหลอืงทัง้หมดกพ็บว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงนัน้ทุกๆบรษิทักม็ยีอดขาย
ทีล่ดลงเช่นกนัและมสีภาวะทีต่กต ่าลงคลา้ยคลงึกบัอุตสาหกรรมต่อเนื่องทีใ่ชล้วดทองเหลอืงเป็น
วตัถุดบิในการผลติ 
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ยอดขายรวมของอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืง 
 
              ปี (พ.ศ.) 
     บรษิทั 

2546 
(ตนั) 

2547 
(ตนั) 

2548 
(ตนั) 

รวม 
(ตนั) 

บรษิทั T.Y.S จ ากดั 250 242 182 674 
บรษิทั กษดิิเ์ดช จ ากดั 212 198 130 540 
บรษิทั ศริมิติร จ ากดั 86 72 61 219 
หจก.เตยีงงว้น     129     115      94 338 

รวม     677     627     467   1771 
ตารางที ่10 ยอดขายรวมของอตุสาหกรรมลวดทองเหลอืง 
ทีม่า บรษิทั T.Y.S. จ ากดั 
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บริษทั T.Y.S จ ากดั

บริษทั กษิดิเ์ดช จ ากดั

หจก.เตยีงง้วน

บริษทั ศริิมติร จ ากดั

แผนภมูทิี ่8 ยอดขายรวมของอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืง 
ทีม่า บรษิทั T.Y.S. จ ากดั 

 
จากปญัหาทีเ่กดิขึน้น้ีเอง จงึตอ้งมกีารวเิคราะหป์ญัหา และหาแนวทางกลยทุธใ์นการ

แกป้ญัหา โดยใชว้เิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การวเิคราะห ์SWOT และการวเิคราะห์
คู่แขง่ขนั (Five forc model) เพื่อน ามาวเิคราะหแ์ละหากลยทุธท์ีจ่ะใชใ้นการแกป้ญัหาต่อไป 
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วิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value chain) 
 

วเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value chain) จะบอกทศิทางเจาะจงมากขึน้ กล่าวถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง Customer Value และ Competitive Advantages (Differentiation, 
Lower Cost, Quick Response) โดยแบ่งกจิกรรมออกเป็น 2 กจิกรรม คอื 
 1.กจิกรรมหลกั (Primary Activities) 
 2.กจิกรรมสนบัสนุน (Support Activities) 
 
กจิกรรมหลกั (Primary Activities) 
 
1.การน าวตัถุดบิเขา้ 
 การน าเขา้วตัถุดบิของบรษิทัเป็นลกัษณะการสัง่ซื้อวตัถุดบิตามจ านวนการสัง่ซือ้ลวด
ทองเหลอืงคอืมยีอดสัง่ซื้อลวดทองเหลอืงเท่าไรก็จะสัง่ซื้อวตัถุดบิมากกว่าจ านวนที่ส ัง่ซื้อลวด
ทองเหลอืง 5 เปอรเ์ซน็ต ์เพราะนโยบายของบรษิทัใหม้วีตัถุดบิในการผลติในคลงัสนิคา้ไม่เกนิ 5 
เปอรเ์ซน็ต์ ของวตัถุดบิทีใ่ช่ในการผลติแต่ละครัง้ เพราะการที่เหลอืวตัถุดบิในคลงัสนิค้ามากก็
เสยีค่าใชจ้่ายในการดูแลรกัษาสนิค้ามากขึน้ และยงัเป็นการน าเงนิสดในการซือ้สนิคา้มาเก็บไว้
โดยทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์ 
 
2.การปฏบิตักิารหรอืการผลติ 
 การผลติและขัน้ตอนการผลติของบรษิทั มกีระบวนการผลติที่เป็นขัน้ตอนและมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่ องในทุกๆขัน้ตอนการผลิตเพราะถ้าหากคุณภาพของลวด
ทองเหลอืงไม่ดเีมื่อผลติถงึขัน้ตอนสุดทา้ยลวดทองเหลอืงจะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของบรษิทัและไม่สามารถน าไปใช้ในการผลติเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ โดย
ระบบการผลติไมว่่าเครื่องจกัรและเทคโนโลยต่ีางๆทีใ่ชใ้นการผลตินัน้ยงัเป็นเทคโนโลยเีก่าทีใ่ช้
มาเป็นระยะเวลานาน แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งรายอื่นๆก็มเีครื่องจกัรและเทคโนโลยทีี่ไม่
แตกต่างกนัมากนักแต่จะแตกต่างกนัที่ตวัพนักงานที่ปฎบิตัิงาน ซึ่งพนักงานของเรามคีวามรู้
ความช านาญมากกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ 
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3.การจดัส่งสนิคา้ส าเรจ็รปู 
 การจดัส่งสนิค้าส าเรจ็รปู ทางบรษิทัจะมนีโยบายการผลติและจดัส่งสนิคา้ใหก้บัลูกค้า 
โดยจะดูจากจ านวนที่ส ัง่ซื้อ กล่าวคอื การจดัส่งสนิคา้จะช้าหรอืเรว็ก็ขึน้อยู่กบัจ านวนการสัง่ซื้อ
ดว้ยเช่นกนั 
 

จ านวนการสัง่ซือ้ต่อครัง้ ระยะเวลาในการผลติและจดัส่งสนิคา้ 
0-500 กโิลกรมั 3 วนั 

0-2000 กโิลกรมั 7 วนั 

0-5000 กโิลกรมั 14 วนั 

0-10000 กโิลกรมั 30 วนั 
ตารางที ่11 การจดัสง่สนิคา้ส าเรจ็รปู 
ทีม่า บรษิทั T.Y.S. จ ากดั 
  
4.การตลาดและการขาย 
 ในอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงนัน้ การจดัการส่งเสรมิการขายนัน้ไม่ค่อยมสี่วนช่วยใน
การเพิม่ยอดขายเท่าไรนักเพราะลวดทองเหลอืงเป็นผลติภณัฑท์ี่ไม่มคีวามแตกต่างกนัมานัก
และสิง่ทีแ่ตกต่างกนัคอืเรือ่งของคุณภาพและราคาทีต่่างกนั และลกูคา้ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้
จะนัน้การเลอืกซื้อสนิค้าจากคุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมหรอืถูกกว่านัน้เอง จงึท าให้เกดิการ
แขง่ขนัทางดา้นคุณภาพ และราคาอยา่งรนุแรง แต่บรษิทั T.Y.S. มขีอ้ไดเ้ปรยีบกว่าคู่แข่งขนัคอื
มชี่องทางในการจดัจ าหน่ายมากกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ และมกีลุ่มลกูคา้มากกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ 
 
5.บรกิาร 
 บรษิทั T.Y.S. มบีรกิารทัง้ก่อนการขายและบรกิารหลงัการขายคอื 

- บรกิารก่อนการขาย บรษิทัจะมพีนักงานที่คอยให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัเรื่องคุณภาพและ
การผลติของลวดทองเหลืองแก่ลูกค้าและตอบค าถามเบื้องต้นในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
ทราบ 

- บรกิารหลงัการขายบรษิทั T.Y.S.มกีารการนัตใีนเรื่องคุณภาพของสนิคา้  กล่าวคอืถ้า
สนิค้าที่ลูกค้าได้รบัไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรอืมไีม่มคีุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
บรษิทั T.Y.S.ยนิดรีบัคนืสนิคา้ทัง้หมดและยนิดแีก้ไขโดยทีลู่กค้าไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้  
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กจิกรรมสนบัสนุน(Support Activities) 
 
6. การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
 บรษิทัมกีารฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัใหเ้กดิความช านาญและความเชีย่วชาญใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองโดยบรษิัทมีนโยบายให้พนักงานแต่ละคนต้องผ่านการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ ส่วนในเรื่องของสวสัดกิารและค่าจา้งในการปฏบิตังิานนัน้บรษิทั
มกีารจ่ายค่าจา้งและมสีวสัดกิารตามทีก่ฎหมายแรงงานก าหนดไว้ ปญัหาของทรพัยากรมนุษย์
ของบรษิทั T.Y.S.คอืมกีาร True over ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลติสูงท าใหเ้กดิปญัหาในการ
ผลติสนิคา้ในส่วนของการผลติไดอ้ยา่งไมต่่อเนื่อง 
 
7. การพฒันาเทคโนโลย ี
 การพฒันาเทคโนโลยขีองบรษิทั T.Y.S. มกีารพฒันาเทคโนโลยทีางด้านการผลติโดย
เน้นการลดต้นทุนในการผลติให้ต ่าลงและเน้นการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นการผลติในการลด
ขัน้ตอนในการผลิตแต่ละกระบวนการผลิตให้ใช้ระยะเวลาในการผลิตน้อยลงเพื่อเป็นการ
ประหยดัตน้ทุนในการผลติแต่ยงัคงรกัษาคุณภาพของลวดทองเหลอืงไว้  โดยทีเ่ทคโนโลยทีีท่าง
บริษัท T.Y.S.เลือกใช้นัน้เป็นเทคโนโลยีที่มีความใกล้เคียงกับเทคโนโลยีของบริษัทลวด
ทองเหลอืงอื่นๆ แต่ต่างกนัที่เทคนิคและประสบการณ์จงึท าให้ทางบรษิทั T.Y.S.ใช้ต้นทุนและ
ระยะเวลาในการผลติไดต้ ่ากว่าคู่แขง่ขนัรายอื่นๆ 
 
8.การจดัหาวตัถุดบิ 
 ในการจดัหาวตัถุดบิของบรษิทั T.Y.S. มกีารจดัหาและจดัซือ้วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืง
ต่างๆทีใ่ชใ้นการผลติลวดทองเหลอืงโดยมฝีา่ยจดัซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการต่อรองราคา โดยใช้
กลยุทธ์การต่อรองโดยอาศยัจ านวนในการสัง่ซื้อมากๆเพื่อจะได้สทิธใินการต่อรองราคา และ
อาศยัการซือ้วตัถุดบิ โดยจ่ายเงนิสดทนัททีี่รบัสนิคา้ ด้วยกลยุทธเ์หล่านี้บรษิทั T.Y.S. จงึสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบในการจดัหาหาวตัถุดบิทีม่คีุณภาพไดใ้นราคาทีถู่กกว่าคู่แขง่ขนัรายอื่นๆ 
 
9.โครงสรา้งพืน้ฐานของกจิการ 
 โครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทั T.Y.S. ไมว่่า การเงนิ การบญัช ีและการจดัการทัว่ไป เป็น
ระบบการจดัการแบไมซ่บัซอ้นไมต่อ้งผ่านการตดัสนิใจหลายขัน้ตอน แต่การตดัสนิใจทัง้หมดอยู่
ทีบุ่คคลเพยีงคนเดยีว(เถา้แก่) จงึเป็นขอ้ดใีนแงข่องความรวดเรว็ในการตดัสนิในการท าธุรกจิ 
แต่จะมขีอ้เสยีคอื อ านาจการตดัสนิใจอยูท่ีเ่จา้ของเพยีงคนเดยีวบางครัง้กเ็กดิการตดัสนิใจทีผ่ดิ
ผลาดได ้ ส่วนเรือ่งการเงนิบรษิทั T.Y.S. มเีงนิสดหมนุเวยีนในการท าธุรกจิเป็นอยา่งดไีมเ่คย
เกดิปญัหาเรือ่งกระแสเงนิสดขาดมอื ส่วนเรือ่งการบญัชบีรษิทั T.Y.S. มกีารจดัท าบญัชแีละงบ
การอย่างละเอยีดเพื่อใชใ้นการหาผลก าไรและการวางกลยทุธเ์พื่อพฒันาบรษิทัต่อไปในอนาคต 
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การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
(Five  Force Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่3. การวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 
ทีม่า การบรหิารเชงิกลยุทธ:์ รศ.ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
 
การแขง่ขนัระหว่างคู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรมปจัจุบนั 
 

สภาวะปจัจุบนัธุรกจิประเภทลวดทองเหลอืงมตี้นทุนในการผลติในการผลติค่อนขา้งสูง
และความสามารถในการออกจากอุตสาหกรรมนัน้ท าได้ยาก  จงึท าให้ธุรกจินี้เกดิการแข่งขนั
ทางดา้นราคา (ค่าแรงคนงาน  ค่าวตัถุดบิ  ค่าใชจ้่ายต่างๆในการผลติ ) ถ้าบรษิทัใดสามารถที่
จะควบคุมหรอืลดตน้ทุนค่าใชจ้า่ยในการผลติเหล่านี้ไดด้กีว่ากจ็ะท าใหม้คีวามไดเ้ปรยีบทางดา้น
การแขง่ขนั  กบัคู่แขง่ในธุรกจิเดยีวกนั 

 
การเขา้มาของคู่แขง่ขนัรายใหม่ 
 
 เนื่องจากธุรกจิผลติลวดทองเหลอืงเป็นธุรกจิทีต่อ้งใชค้วามสามารถเฉพาะและเป็นธุรกจิ
ทีต่อ้งใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนภายในกจิการค่อนขา้งมาก  การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่จงึเป็นไป
ไดย้ากเพราะคู่แข่งขนัรายใหม่ต้องพจิารณาถงึความดงึดูดของการเขา้ออกของอุตสาหกรรมถ้า
ธุรกิจน่าดงึดูดใจแต่ต้องใช้ความสามารถในการผลติมากหรอืมอุีสรรคมากก็ท าให้คู่แข่ขนัราย
ใหมไ่มก่ลา้ทีจ่ะเขา้มาลงทุน   และธุรกจิลวดทองเลอืงเป็นธุรกจิทีก่ารเขา้มาแข่งขนัในธุรกจิยาก
และผลตอบแทนในสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนัค่อนขา้งต ่า  ท าใหไ้ม่มคีวามดงึดูดให้คู่แข่งขนัราย
ใหมเ่ขา้มาลงทุนในธุรกจินี้ 

การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ 

การเข้ามาของสินค้าทดแทน 

อ ำนำจกำร
ต่อรองของ
Suppliers 

กำรแข่งขนัระหว่ำง
คู่แข่งใน
อตุสำหกรรม
ปัจจบุนั 

อ ำนำจกำร
ต่อรองของ
ผูซ้ื้อ 
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การเขา้มาของสนิคา้ทดแทน 
 
 สนิคา้หลกัของบรษิทั T.Y.S. คอืการผลติลวดทองเหลอืงซึง่ลวดทองเหลอืงเป็นวตัถุดบิ
หลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ซปิโลหะ ทีใ่ชใ้นการผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู  เช่น  กางเกง  กระเป๋าถอืต่างๆ  
กระเป๋าเดนิทาง  เน่ืองจากภาวะปจัจุบนัราคาของลวดทองเหลอืงซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติซปิ
โลหะมรีาคาสูงขึ้นมากจากในอดตี  ดงันัน้ผู้ผลติเสื้อผ้าส าเรจ็รูป  กระเป๋าถือต่างๆ  กระเป๋า
เดินทางหรอือุตสาหกรรมอื่นที่ให้ซิปโลหะเป็นปจัจยัการผลิตจึงหนัมาใช้ซิปพลาสติก  ซิป
ไนลอน ทดแทนซปิโลหะในบางผลติภณัฑท์ีส่ามารถใชท้ดแทนไดเ้พื่อเป็นการลดต้นทุนในการ
ผลติ  ผลติภณัฑน์ัน้ๆ  แต่ในบางผลติภณัฑ์ เช่น กางเกงยนีส์ กระเป๋าเดนิทางบางชนิด ก็ไม่
สามารถทีจ่ะใชซ้ปิพลาสตกิหรอืซปิไนลอนทดแทนซปิโลหะไดเ้นื่องจากเป็นการยดึรปูแบบและ
ดไีซน์ของตวัสนิคา้นัน้ๆ   
 
อ านาจการต่อรองของSuppliers 
 
  บรษิทั  T.Y.S. ม ีSuppliers หลกัๆประมาณ 2-3 ราย โดยการผลติลวดทองเหลอืงนัน้
ไม่สามารถใช้วตัถุดบิชนิดอื่นมาใช้ทดแทนได ้ และวตัถุดบินั ้นเป็นวตัถุดบิที่จ าเป็นในการผลติ
เมื่อต้นทุนของวตัถุดบิสูงขึน้ บรษิทั  T.Y.S. จ าเป็นทีจ่ะต้องซือ้วตัถุดบิจาก Suppliers โดยไม่
สามารถหลกีเลีย่งไดเ้นื่องจากการผลติลวดทองเหลอืงไมส่ามารถใชว้ตัถุดบิอื่นมาทดแทนในการ
ผลติไดแ้ละทางบรษิทั T.Y.S. นัน้ไม่สามารถต่อรองราคาจาก Suppliers ไดห้รอือาจมอี านาจ
การต่อรองราคาได้น้อยเนื่องจาก Suppliers แต่ละรายมกีารรวมกลุ่มเพื่อก าหนดราคาของ
วตัถุดบิทีใ่กลเ้คยีงกนัเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม Suppliers เอง 
 
อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้ 
 

ผูซ้ื้อของ ของบรษิทั.T.Y.S. สามารถสรา้งอ านาจการต่อรองทางราคา โดยอาศยัการ
สัง่ซื้อในปรมิาณมากๆและผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมนี้กม็คีุณภาพและมาตราฐานทีใ่กลเ้คยีง
กนัแต่จะแข่งขนัทางราคาขายกนัมากมากว่าจงึท าใหผู้ซ้ือ้มโีอกาสทีจ่ะต่อรองราคาไดสู้งและอกี
สาเหตุหนึ่งที่ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาเพราะว่าผู้ซื้อมขี้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนของ
บรษิทัและราคาของวตัถุดบิในการผลติ 

 
การวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมท าใหท้ราบถงึสภาพแวดลอ้มต่างๆ

ในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม และน าการวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมมาใช้
รว่มกบัการวเิคราะห ์SWOT และวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ในการก าหนดกลยทุธ์
ในการแก้ปญัหา 
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SWOT Analysis 
 
การวเิคราะหจ์ุดแขง็ (Strength Analysis) 
 
 1.บรษิทัมบีุคลากรมทีี่ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกบัลวดทองเหลอืง
เป็นอยา่งด ี
 2.ราคาขายต่อหน่วยของลวดทองเหลอืงในบรษิัทเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพลวด
ทองเหลอืงแลว้มรีาคาถูกกว่าคู่แขง่ 
 3.บรษิทัมนีโยบาย เรือ่งการดแูลหลงัการขาย และความพงึพอใจของลูกคา้ และการรบั
ฟงัค าตชิมในการบรกิารและตวัสนิคา้ 
 4.บรษิทัไดร้บัการรบัรอง มาตรฐานระบบการบรหิารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000 
จาก MASCI (THAILAND) 
 5.โครงสรา้งขององค์การไม่ซบัซ้อน ท าใหม้กีารตดิต่อสื่อสารได้อย่างรวดเรว็และง่าย
ต่อการบรหิารงาน 
 6.บรษิทัมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรมพนักงานขายและพนักงานผลติ ใหม้คีวามรูเ้กี่ยวกบั
สนิคา้และการผลติทีม่คีุณภาพทุกๆ 4เดอืน หรอืปีละ 3 ครัง้ 
 7.บรษิทัมกีารจดัท างบก าไรขาดทุนและงบดุลทีล่ะเอยีดเพื่อใชใ้นการลงทุนในอนาคต 
 
การวเิคราะหจ์ดุอ่อน (Weakness Analysis) 
 
 1.บรษิัทไม่เคยมกีารจดัโปรโมชัน่ และการส่งเสรมิการขายอย่างอื่นๆเลย นอกจาก
นโยบายเกีย่วกบัการดแูลลกูคา้ คุณภาพของสนิคา้ 

2.การบรหิารการจดัการเป็นแบบธุรกจิเจา้ของคนเดยีวอ านาจการตดัสนิใจอยู่ทีเ่จา้ของ
กจิการเพยีงคนเดยีว 

3.เงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการลดลงเมือ่เทยีบกบั 3 ปีก่อน 
4.ขัน้ตอนในการผลติยุ่งยาก ต้องผ่านกระบวนการผลติที่ซบัซ้อนท าให้ต้องใช้เวลาใน

การผลตินาน 
5.เครือ่งจกัรและเทคโนโลย ีทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัลา้สมยั 

การวเิคราะหอุ์ปสรรค (Threat Analysis) 
 
 1.ราคาขายทีผ่นัผวนและมกีารปรบัตวัสูงอย่างรวดเรว็ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการจดัการ
และการก าหนดราคาขาย 
 2.ลกูคา้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งตน้ทุนการผลติดจีงึปญัหาในการก านดราคาขาย 
 3.การรวมกลุ่มกนัของผูซ้ือ้เพื่อกดดนัทางดา้นการก าหนดราคาขาย 

http://www.masci.or.th/
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 4.มลูค่าตลาดโดยรวมทัง้ประเทศของลวดทองเหลอืงมขีนาดเลก็เมื่อเทยีบกบัลวดโลหะ
ประเภทอื่นๆ 

5.การรวมกลุ่มของ Supplier และการรว่มกนัในการก าหนดราคาจงึท าใหม้อี านาจใน
การต่อรองราคาน้อยลง 

6.สภาวะทางเศรษฐกจิโดยรวมทีผ่่านมาในช่วงปี 2548 อยู่ในสภาวะทีไ่ม่ดนีัก และเป็น
อุปสรรคในการด าเนินกจิการ 
 
การวเิคราะหโ์อกาส (Opportunities Analysis) 
 
 1.ประเทศไทยยังไม่มีการเปิดการค้าเสรีทางด้านอุตสาหกรรมลวดทองเหลืองกับ
ต่างประเทศจงึท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้จงึยงัมรีาคาทีส่งูกว่าสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศ 

2.ลวดทองเหลอืงเป็นสนิคา้ทีไ่ม่มสีินคา้ทีท่ดแทนไดเ้พราะดว้ยคุณสมบตัทิางโลหะและ
ความจ าเป็นในการใชง้านในผลติภณัฑน์ัน้ๆเช่น ซปิทองเหลอืง 

3.จ านวนผูผ้ลติในอุตสาหกรรมนี้มน้ีอยราย และการเขา้สู่อุตสาหกรรมท าไดย้าก 
 

จากการวเิคราะห ์SWOT จงึท าใหเ้ราทราบ จดุแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ทีจ่ะ
น ามาวเิคราะหห์ากลยทุธใ์นการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้อยู ่ 

 
จากวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การวเิคราะห ์SWOT และการวเิคราะหค์ู่

แขง่ขนั (Five forc model) และขอ้มลูต่างๆทีผ่่านมาจงึท าใหไ้ดก้ลยทุธใ์นการแก้ปญัหาครัง้น้ี
โดยจะใช ้กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต เพื่อแกป้ญัหาการลดลงของยอดขายและก าไรและเพื่อความ
อยูร่อดทางธุรกจิในอนาคตดว้ย 
 
2.แนวทางแก้ปัญหา 
 
แนวทางแกป้ญัหาที ่1.  ใชก้ลยทุธก์ารรวมตวัไปขา้งหน้า  

(Forward Integration Strategy) 
 เป็นความพยายามหาโอกาสจากการขยายตวัในการบรหิารธุรกจิในการจดัจ าหน่ายเป็น
คนกลางโดยจดัจ าหน่ายเอง 
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แนวทางแกป้ญัหาที1่.  การผลติซปิทองเหลอืงเอง 
 
รายละเอยีดและทีม่า 
  
 เน่ืองจากปจัจบุนับรษิทั T.Y.S. เป็นบรษิทัทีผ่ลติและจ าหน่ายลวดทองเหลอืงอยูเ่ดมิ
แลว้ และลวดทองเหลอืงทีผ่ลติไดแ้ละส่งออกจ าหน่ายนัน้ รอ้ยละ 80 ถูกน าไปใชใ้นการผลติซปิ
ทองเหลอืง และตลาดรวมของซปิทองเหลอืงแต่ละปีจะอยูท่ีป่ระมาณ 300-350 ตนัต่อปี โดยใน
ปจัจบุนับรษิทั T.Y.S.มคีวามสามารถและก าลงัการผลติลวดทองเหลอืงอยูแ่ลว้ จงึเป็นจุดแขง็ 
และโอกาสทีด่ทีีจ่ะลงมาผลติซปิทองเหลอืงเอง เพราะสามารถประหยดัและควบคุมตน้ทุนของ
ลวดทองเหลอืงไดเ้อง และท าใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนัในการผลติซปิทองเหลอืงรายอื่นๆ 
 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 
 ถา้บรษิทั T.Y.S สามารถทีจ่ะลงทุนและผลติซปิทองเหลอืงไดเ้องนัน้ผลทีค่าดว่าน่าจะ
ไดร้บั คอื ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิคอืลวดทองเหลอืงน่าจะเพิม่ขึน้ และยอดขายรวมทัง้หมด
ของลวดทองเหลอืงและซปิทองเหลอืงกน่็าจะเพิม่ขึน้ดว้ย และก าไรกน่็าจะเพิม่ขึน้ดว้ยเพราะ
จากจดุแขง็ทีบ่รษิทั T.Y.S สามารถผลติลวดทองเหลอืงไดเ้อง และน าผลติภณัฑน์ัน้มาผลติซปิ
ทองเหลอืงไดเ้อง จะท าใหค้วบคุมตน้ทุนไดม้ากและราคาขายของซปิทองเหลอืงกจ็ะถูกว่าคู่แขง็
รายอื่นๆ ภายในประเทศ จงึเป็นผลทีน่่าจะท าใหย้อดขายและก าไรเพิม่มากขึน้ และช่วย
แกป้ญัหาขององคก์รไดด้ว้ย 
 
งบประมาณการด าเนินงาน 
 
 1.ค่าเครือ่งจกัรในการผลติซปิพรอ้มค่าตดิตัง้  1190000 บาท 
 2.ค่าเครือ่งจกัรในการทบัลวดใหแ้บน      285000 บาท 

3.ค่าฝึกอบรมการใชแ้ละดแูลเครือ่งจกัร       60000 บาท 
   รวม    1535000 บาท 

 
ขอ้ด ี
 

1.เป็นการขยายธุรกจิทีอ่าศยัความช านาญและจดุแขง็ทีม่อียู่ 
2.มกีลุ่มเป้าหมายและลกูคา้อยูแ่ลว้เพราะเพราะธุรกจิต่อเน่ืองจากอุตสาหกกรมเดมิ 
3.สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเพราะสามารถควบคุมตน้ทุนไดด้กีว่าคู่แขง่และ

ขายสนิคา้ทีม่คีุณภาพแต่ราคาถูกกว่าคู่แขง่ 
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4.สามารถเพิม่ยอดขายใหผ้ลติภณัฑเ์ดมิของบรษิทัได้ 
 
ขอ้เสยี 
 
 1.ใชง้บประมาณในการลงทุนสงู 
 2.สภาวะทางเศรษฐกจิของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องไมด่นีกัอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ 
 
แนวทางแกป้ญัหาที ่2.  ใชก้ลยทุธก์ารกระจายธุรกจิ จากจดุศูนยก์ลาง  

(Concentric Diversification Strategy) 
 คอืการผลติสนิคา้ใหม่(New product) เพื่อน าไปขายในตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดเดมิ 
(Same market) โดยใชเ้ทคโนโลยเีดมิ(Same technology) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายผลติภณัฑท์ีม่อียู่ 
 
แนวทางแกป้ญัหาที2่.  การผลติลวดอลมูเินียม 
 
รายละเอยีดและทีม่า 
 

เน่ืองจากปจัจบุนับรษิทั T.Y.S. เป็นบรษิทัทีผ่ลติและจ าหน่ายลวดทองเหลอืงอยูเ่ดมิ
แลว้ และในขัน้ตอนกระบวนการผลติลวดอลมูเินียมกม็ลีกัษณะเหมอืนกบัขัน้ตอนการผลติลวด
ทองเหลอืงทุกๆอยา่งต่างกนัทีต่วัเนื้อโลหะทีม่คีุณสมบตัต่ิางๆกนัโดยขัน้ตอนการผลติลวด
อลมูเินียมจะท าไดง้่ายกว่าและสามารถใชเ้ครือ่งจกัรทีม่อียูไ่ดเ้ลยโดยไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งซือ้
เครือ่งจกัรเพิม่เตมิ และเสยีค่าตดิตัง้ แต่ตอ้งมกีารแกไ้ขเครือ่งจกัรเลก็น้อยเพื่อใหเ้หมาะกบัการ
ผลติลวดอลมูเินียม  
 ลวดอลมูเินียมทีผ่ลติได ้ จะถูกน าไปใชผ้ลติ เป็นซปิ ลวดผกูฝ้าแขวนเพดาน งาน
อุตสาหกรรมเครือ่งครวั งานฝีมอืหตัถกรรมบางชนิด หรอืทีจ่ าเป็นตอ้งถูกน ้าอยูบ่่อยๆแต่ไม่
สามารถใชล้วดเหลก็ได ้ แต่ในแนวทางนี้ จะตอ้งมกีารท าการตลาดเพิม่เตมิเพราะตลาดของลวด
ทองอลมูเินียมบรษิทั T.Y.S. ไมม่คีวามช านาญทางดา้นการตลาดของลวดอลมูเินียม 
 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 
 ถา้บรษิทั T.Y.S สามารถทีจ่ะลงทุนและผลติลวดอลมูเินียมไดเ้องนัน้ผลทีค่าดว่าน่าจะ
ไดร้บั คอื ยอดขายรวมทัง้หมดของลวดทองเหลอืงและลวดอลมูเินียมทีเ่พิม่ขึน้มา น่าจะช่วยให้
ยอดขายรวมและก าไรของบรษิทัเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านๆมาแต่คงจะไมม่ากนกัในปีแรกๆเพราะ 



 

 

43 

 

บรษิทั T.Y.S ยงัคงมจีดุอ่อนทางดา้นการตลาดของอุตสาหกรรมผลติลวดอลมูเินียม และยงัใหม่
ในอุตสาหกรรมประเภทน้ี 
 
งบประมาณการด าเนินงาน 
 

1.ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุเครือ่งจกัร    37500 บาท 
 2.ค่าใช่จา่ยในการเพิม่เตาหลอมอลมูเินียม     44000 บาท  
   รวม      81500 บาท 
 
ขอ้ด ี
 

1.สามารถเริม่ต้นโครงการไดท้นัทเีพราะบรษิทัมคีวามพรอ้มอยูแ่ลว้ 
2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการขัน้ตอนการผลติเป็นอยา่งดี 
3.สามารถเพิม่ยอดขายและรายไดใ้หก้บับรษิทัมากขึน้ 
4.ใชง้บประมาณในการลงทุนน้อย 
 

ขอ้เสยี 
 

1.บรษิทัมจีุดออ่นทางดา้นการตลาดของอุตสาหกรรมลวดอลมูเินียมเพราะเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ 

2.คู่แขง่ขนัมากราย 
 

แนวทางแกป้ญัหาที ่3.  ใชก้ลยทุธก์ารกระจายธุรกจิ ทีแ่ตกต่างจากเดมิ  
(Conglomerate Diversification Strategy) 

คอืการผลติสนิคา้ใหม่(New product) เพื่อน าไปขายในตลาดใหม ่(New market) โดยใช้
เทคโนโลยใีหม่(New technology) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัสายผลติภณัฑเ์ดมิและตลาดเดมิ 

 
แนวทางแกป้ญัหาที3่.  การผลติแผ่นทองเหลอืง 
 
รายละเอยีดและทีม่า 
 

เน่ืองจากปจัจบุนับรษิทั T.Y.S. เป็นบรษิทัทีผ่ลติและจ าหน่ายลวดทองเหลอืงอยูเ่ดมิ
แลว้และอยูก่บัธุรกจิทีเ่กีย่วกบัโลหะประเภททองเหลอืงมานาน และมคีวามรูเ้กีย่วโลหะประเภท
ทองเหลอืงเป็นอยา่งดเีขา้ใจตวัคุณสมบตัพิเิศษและคุณสมบตัเิฉพาะตวัของโลหะประเภท
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ทองเหลอืงเป็นอยา่งดจีงึมแีนวคดิทีจ่ะน าความรูค้วามช านาญเกีย่วทองเหลอืงมาผลติเป็น
ผลติภณัฑอ์ยา่งอื่นนอกเหนือจากการผลติลวดทองเหลอืง จงึเกดิโครงการผลติแผ่นทองเหลอืง
ขึน้มา 

จากการศกึษาทัง้ขัน้ตอนการผลติและการเกบ็ขอ้มลูทางดา้นการตลาด ท าใหไ้ดข้อ้มลู
ว่าในส่วนขัน้ตอนการผลติไมยุ่ง่ยากนกัแต่ตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญเฉพาะดา้น แต่ใน
ส่วนทางการตลาด คาดว่าตลาดรวมของแผ่นทองเหลอืงทัง้ปีจะอยูท่ีป่ระมาณ 4000 ตนั ถงึ 
5000 ตนัต่อปีในช่วงเศรษฐกจิดีๆ  แต่ในปจัจบุนักล็ดลงเลก็น้อยตามสภาวะทางเศรษฐกจิ โดย
แบ่งเป็นการผลติในประเทศประมาณ 40 เปอรเ์ซน็ต ์ และน าเขา้จากต่างประเทศอกี 60 
เปอรเ์ซน็ต ์ 

 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 
 ถา้บรษิทั T.Y.S สามารถทีจ่ะลงทุนและผลติแผ่นทองเหลอืงไดน้ัน้ ผลทีค่าดว่าจะไดน้บั
คอืยอดขายรวมของแผ่นทองเหลอืงจะมาน ามาช่วยใหย้อดของรวมทัง้หมดของบรษิทันัน้มาขึน้
และจะท าใหม้ผีลก าไรมากขึน้ดว้ยโดยคาดว่าปีแรกทีเ่ริม่งานจะตอ้งมยีอดขายประมาณ 3 
เปอรเ์ซน็ต ์ จากยอดขายรวมทัง้ประเทศ หรอืประมาณ 150 ตนัต่อปี โดยผลติภณัฑแ์ผ่น
ทองเหลอืงสามารถน าไปใชไ้ดห้ลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากๆ เช่นอุตสาหกรรมทีผ่ลติอุปกรณ์
ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถยนต ์ อุตสาหกรรมสุขภณัฑห์อ้งน ้าและครวัเรอืน เป็นตน้ และอื่นๆอกี
มากมายและเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่ตีลาดกวา้งมากเช่นนี้จงึมผีูผ้ลติอยูม่ากมาย 
 
งบประมาณการด าเนินการ 
 
 1.ค่าเครือ่งจกัรในการผลติแผ่นทองเหลอืงตวัที1่   270000 บาท 
 2.ค่าเครือ่งจกัรในการผลติแผ่นทองเหลอืงตวัที2่   380000 บาท 
    รวม     650000 บาท 
 
ขอ้ด ี
 

1.สามารถเพิม่ยอดขายรวมใหก้บับรษิทัไดใ้นอนาคต 
2.มกีลุ่มลกูคา้อยูแ่ลว้ในจ านวนหน่ึงจากลกูคา้ทีใ่ชล้วดทองเหลอืงอยูเ่ดมิและมกีารใช้

แผ่นทองเหลอืงอยูบ่า้ง 
3.ขัน้ตอนการผลติและระยะเวลาในการผลติงา่ยและรวดเรว็กว่าการผลติลวดทองเหลอืง 
4.ตลาดในอุตสาหกรรมน้ีมีขนาดใหญ่มากเม่ือเทียบกบัลวดทองเหลือง 
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ขอ้เสยี 

1.คู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรมนี้มากมาย 
 2.อุตสาหกรรมผลติแผ่นทองเหลอืงมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงทัง้ดา้นคุณภาพ และราคา 
  
3.การตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา 
 
แนวทางแกป้ญัหาทีเ่ลอืกคอื  แนวทางแก้ปัญหาท่ี3.  การผลิตแผ่นทองเหลือง 
 
แนวทาง
แกป้ญัหา 

เพิม่ยอดขายและ
ก าไร  0.4 

เพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนัและเพื่อความอยู่

รอดของธุรกจิ  0.4 

เพิม่ช่องทางใน
การจดัจ าหน่าย 

 0.2 

รวม 

1 24 26 20 24 
2 25 26 22 24.8 
3 28 28 27 27.8 

ตารางที ่12 การตดัสนิใจเลอืกแนวทางแกป้ญัหา 
ทีม่า บรษิทั T.Y.S. จ ากดั 
 
 การสมัภาษณ์กบัผูม้ปีระสบการณ์ทัง้บุคคลทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในบรษิทัและกลุ่มลกูคา้ทีม่ ี
ความเกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืง จ านวน 10 คน 
1. เจา้ของบรษิทั         1 คน 
2. ผูจ้ดัการฝา่ยขาย     1 คน 
3. ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด    1 คน 
4. ผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ   2 คน 

5. ลกูคา้และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง    5 คน 
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เหตผุลประกอบการตดัสินใจ 
 

1.ใชง้บประมาณในการลงทุนไมส่งูมากนกัเมือ่เทยีบกบัแนวทางเลอืกอื่นๆและผลก าไรที่
จะไดร้บั 
 2.ตลาดมขีนาดใหญ่และบรษิทั T.Y.S.กม็ลีกูคา้อยูใ่นมอืแลว้จ านวนหน่ึงและยงัขยาย
ฐานลกูคา้ไปไดอ้กีมาก 
 3.บรษิทั T.Y.S. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในตวัผลติภณัฑเ์ป็นอย่างด ีและขัน้การผลติไม่
ยุง่ยาก 
 4.แผ่นทองเหลอืงเป็นสนิคา้ทีม่อุีตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 1.เพิม่ยอดขายใหก้บัองคก์รและความสามารถแขง่และท าก าไรใหก้บัองคก์ร 
 2.เพิม่ขดีสามารถในการแข่งขนักบัคู่แขง่ขนัรายอื่นๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 3.สามารถน าธุรกจิใหอ้ยู่รอดต่อไปในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิตกต ่า 
 
 
 



  

บทท่ี 4 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 
สรปุผลการศึกษา 
 

จากสภาพการแข่งขนัทางธุรกจิในปจัจบุนั ผูป้ระกอบการลว้นตอ้งการครอบครองส่วนแบ่ง
ทางตลาดใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเพื่อทีจ่ะสรา้งยอดขายและก าไรใหก้บัองคก์ารของตนเอง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลหะนัน้โดยระยะหลงั 2-3 ปี ทีผ่่านมาราคาแรธ่าตุโลหะทุกชนิดมรีาคา
ผนัผวนอยา่งมาก และมแีนวโน้มทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง จงึเป็นปญัหาในระบบการผลติ และการคดิ
ค านวณตน้ทุน การคดิค านวณราคาขายต่อกโิลกรมั ซึง่โลหะต่างๆทีม่รีาคาผนัผวนตลอดเวลา  

ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั T.Y.S.กค็อื การทีย่อดขายของบรษิทัลดลง และก าไรสุทธขิอง
บรษิทั T.Y.S. กล็ดลงต่อเนื่องและมแีนวโน้มว่ายอดขายและ ก าไรสุทธขิองปี 2548กจ็ะลดลง
เช่นเดยีวกบัสภาพทางเศรษฐกจิซึง่แสดงไดจ้าก อตัราการลดลงของค่า GDP และสภาพเงนิเฟ้อ อกี
ทัง้สภาวะธุรกจิต่อเน่ือง ( ซปิ ,กระเป๋า ) กม็สีภาวะซบเซาดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุนี้  ผูว้จิยัจงึได้
ท าการศกึษาถงึปญัหาของยอดขาย ของ   บรษิทั T.Y.S. เพื่อทางบรษิทัจะไดม้แีนวทางในการ
ปรบัปรงุและพฒันาศกัยภาพ  เพือ่การแขง่ขนัในตลาดและการเพิม่ขึน้ของยอดขาย ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้                      
 
การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคคื์อ 
 
          1.เพื่อศกึษาและท าใหท้ราบถงึปญัหาการลดลงของยอดขาย 

2.เพื่อก าหนดกลยุทธแ์ละวธิกีารแกป้ญัหาการลดลงของยอดขายอย่างต่อเน่ือง  
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ผลจากการศึกษา 
 

1. จากการศกึษาปญัหาการลดลงของยอดขายของบรษิทั T.Y.S. ท าใหท้ราบถงึปญัหา
ทีเ่กดิขึน้โดยปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจาก สภาพเศรษฐกจิโดยรวมภายในประเทศไทยมสีภาพที่
แยล่งและสภาวะทางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนัน้กอ็ยูใ่นสภาวะทีแ่ยล่งเช่นกนัอนั
เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและจากเหตุผลทัง้สองกส็่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมลวดทองเหลอืงโดยตรงท าใหย้อดขายและก าไรนัน้กล็ดลงตามสภาวะทาง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและสภาวะทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

 
2. จากการศกึษาและทราบถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ผูศ้กึษาไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการแกป้ญัหา

ไว ้3 แนวทาง โดยจากผลการศกึษา และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ท าใหผู้ศ้กึษาพบว่า ในแต่ละ
ทางเลอืกมขีอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัไป แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ส าหรบั
การศกึษาครัง้นี้ เมือ่น าผลวเิคราะหแ์ละใชท้ฤษฎต่ีางๆเขา้มาช่วยในการตดัสนิใจพบว่า  
แนวทางแกป้ญัหาที ่3 คอื การผลติแผ่นทองเหลอืง หรอืกลยทุธก์ารกระจายธุรกจิ ทีแ่ตกต่าง
จากเดมิ(Conglomerate Diversification Strategy)  นัน้เป็นแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะสรา้ง
ยอดขายและก าไรใหเ้พิม่มากขึน้ และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและการเจรญิเตบิโตที่
ย ัง่ยนื 
 

3.จากการศกึษาและก าหนดกลยทุธน์ัน้เป็นการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้และสามารถใช้
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้โดยทีส่ามารถสรา้งยอดขายขายและผลก าไรทีข่าดหายไปและยงัสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและคู่แขง่ในอุตสาหกรรมที่
ใกลเ้คยีงกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัอยา่งยัง่ยนื 

 

ข้อจ ากดัของการศึกษา 

1.ขอ้จ ากดัทางดา้นขอ้มลู 

เนื่องจากขอ้มลูเบือ้งลกึในการท าการตลาดของแต่ละบรษิทัถอืว่าเป็นความลบั
โดยเฉพาะอย่างยิง่  ขอ้มลูทางดา้นงบการเงนิของบรษิทัอุตสาหกรรมทองเหลอืง ถงึแมว้่าผู้
ศกึษาจะรูจ้กัพนกังานในบรษิทัอุตสาหกรรมทองเหลอืงหลายท่าน  แต่เนื่องดว้ยพนกังาน
เหล่านัน้จ าเป็นตอ้งมจีรรยาบรรณ  ผูศ้กึษาจงึไมส่ามารถทราบถงึขอ้มลูเบือ้งลกึ  งบการเงนิของ
บรษิทัอุตสาหกรรมทองเหลอืงบรษิทัอื่นได ้ ดงันัน้ขอ้มลูบางส่วนจงึไดม้าจากการการหาขอ้มูล
ทางออ้ม และจาก internet 
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2.ขอ้จ ากดัทางดา้นจ านวนงานศกึษาคน้ควา้อสิระทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการท างานศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ผูศ้กึษาพบว่า จ านวนงานศกึษาคน้ควา้อสิระที่
เกีย่วขอ้งกบั บรษิทัอุตสาหกรรมทองเหลอืง ในปจัจุบนันัน้มน้ีอยมาก ท าใหผู้ศ้กึษาประสบกบั
ปญัหาไมส่ามารถเทยีบเคยีงผลศกึษาคน้ควา้อสิระกบัผูศ้กึษารายอื่นไดม้ากนกั  แต่ทัง้นี้  ผู้
ศกึษาเหน็ว่าการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ใหก้บัผูศ้กึษาในเรือ่ง อุตสาหกรรม
ทองเหลอืง ต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 

1.ควรทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิบางอย่าง เช่น ค่าGDP อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการว่างงาน 
ต่างๆ ทีเ่ป็นขอ้มลูทีใ่หมท่ีสุ่ดในแต่ละครัง้ทีท่ าการวเิคราะหป์ญัหา เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง
ทีสุ่ดในการวเิคราะหป์ญัหาต่อไป 

2.ในการเกบ็ขอ้มลูโดยการ สมัภาษณ์ควรทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูใหไ้ดม้ากทีสุ่ดทีจ่ะท าการเกบ็
ขอ้มลูได ้ และกลุ่มของผูท้ีถู่กสมัภาษณ์กค็วรเป็นกลุ่งทีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในปญัหาที่
เกดิขึน้จรงิๆ เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูในการวเิคราะหป์ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 
 



 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

 
นภาภรณ์  จนัทรศพัท.์ การจดัการวจิยัเบือ้งตน้. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์,2547 
 
ธนวรรณ  แสงสุวรรณและคณะการจดัการทางการตลาด. กรงุเทพฯ:ซเีอด็ยเูคชัน่ , 2547 
 
รศ . ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ . การบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละกรณศีกึษา ฉบบัสมบรณ์ู .     
  กรงุเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ,์2542 
 
รศ . ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ . นโยบายธุรกจิและการบรหิารเชงิกลยุทธ ์.  

กรงุเทพฯ : ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ,์2542 
 
กระทรวงการคลงั (http://www.mof.go.th/) 
 
กระทรวงพาณชิย ์(http://www.moc.go.th/) 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม (http://www.industry.go.th/) 
 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (http://www.nesdb.go.th/) 
 
ศูนยส์ารสนเทศเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
(http://www.oie.go.th/industryindex_th.asp) 
 
ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ (http://www.price.moc.go.th/) 
 
ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
(http://www.nso.go.th/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

http://www.mof.go.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.price.moc.go.th/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



ตารางและกราฟดัชนรีวมของอตุสาหกรรมการผลติกระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าถอื

(ฐานเฉลีย่ปี 2543 และเป็นดชันีทีย่งัไมไ่ด้ปรับผลกระทบของฤดกูาล) (*) ตวัเลขเบือ้งต้น

ISIC : 1912

ปี ดชันี ดชันี ดชันี ดชันี ดชันี อตัรา ดชันี ดชันี 

2543 100.00 100.00 100.00 100.00 104.11 43.86 100.00 100.40

2544 85.25 85.25 81.27 58.06 78.08 36.83 105.51 115.08

2545  78.51 78.51 75.92 60.66 84.05 33.83 77.07 98.17

2546  63.63 63.63 56.67 63.61 115.37 27.82 79.68 93.35

2547  73.44 73.44 68.95 125.58 191.93 31.99 78.36 99.80

2548 (ม.ค. - พ.ย.*) 70.09 70.09 60.83 94.85 197.06 30.60 67.80 116.21

เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี

2548 ม.ค. 71.30 19.5 48.4 71.30 19.5 48.4 68.39 ▼ 2.1 62.9 76.49 ▼ 15.4 ▼ 21.0 108.29 ▼ 12.6 ▼ 52.2 31.22 18.4 46.6 69.22 ▼ 3.8 ▼ 14.2 110.52 13.3 ▼ 5.0

ก.พ. 57.48 ▼ 19.4 ▼ 22.9 57.48 ▼ 19.4 ▼ 22.9 52.28 ▼ 23.6 ▼ 6.7 77.49 1.3 ▼ 37.2 138.45 27.8 ▼ 35.7 25.39 ▼ 18.7 ▼ 22.0 55.47 ▼ 19.9 ▼ 29.4 144.92 31.1 30.7

มี.ค. 81.94 42.6 ▼ 4.1 81.94 42.6 ▼ 4.1 82.85 58.5 11.9 60.78 ▼ 21.6 ▼ 55.1 69.80 ▼ 49.6 ▼ 61.2 35.67 40.5 ▼ 3.7 70.93 27.9 ▼ 21.1 121.55 ▼ 16.1 48.0

เม.ย. 82.37 0.5 ▼ 10.2 82.37 0.5 ▼ 10.2 78.76 ▼ 4.9 ▼ 0.3 62.25 2.4 ▼ 60.8 77.76 11.4 ▼ 60.9 35.69 0.0 ▼ 9.5 70.17 ▼ 1.1 4.1 129.56 6.6 8.0

พ.ค. 85.61 3.9 ▼ 20.8 85.61 3.9 ▼ 20.8 79.88 1.4 ▼ 28.8 51.97 ▼ 16.5 ▼ 68.0 62.44 ▼ 19.7 ▼ 59.7 36.96 3.6 ▼ 19.8 68.13 ▼ 2.9 ▼ 19.7 132.69 2.4 33.1

มิ.ย. 79.29 ▼ 7.4 6.1 79.29 ▼ 7.4 6.1 70.66 ▼ 11.5 ▼ 12.5 74.36 43.1 ▼ 44.1 99.49 59.3 ▼ 38.0 34.49 ▼ 6.7 6.3 69.03 1.3 ▼ 17.9 111.95 ▼ 15.6 32.4

ก.ค. 77.06 ▼ 2.8 ▼ 21.4 77.06 ▼ 2.8 ▼ 21.4 83.53 18.2 ▼ 11.9 68.22 ▼ 8.3 ▼ 48.4 80.40 ▼ 19.2 ▼ 41.9 33.38 ▼ 3.2 ▼ 20.5 69.32 0.4 ▼ 19.6 108.03 ▼ 3.5 ▼ 5.0

ส.ค. 53.21 ▼ 30.9 ▼ 32.7 53.21 ▼ 30.9 ▼ 32.7 44.26 ▼ 47.0 ▼ 45.2 75.90 11.3 ▼ 35.4 150.81 87.6 5.3 23.51 ▼ 29.6 ▼ 31.4 66.62 ▼ 3.9 ▼ 10.4 107.11 ▼ 0.9 10.2

ก.ย. 79.35 49.1 44.2 79.35 49.1 44.2 36.30 ▼ 18.0 ▼ 30.8 145.83 92.1 19.4 395.11 162.0 80.8 34.25 45.7 40.2 70.60 6.0 ▼ 5.6 115.51 7.8 20.2

ต.ค. 59.45 ▼ 25.1 12.3 59.45 ▼ 25.1 12.3 36.13 ▼ 0.5 ▼ 25.0 170.36 16.8 59.5 494.10 25.1 134.6 26.22 ▼ 23.4 10.7 68.89 ▼ 2.4 ▼ 8.3 104.53 ▼ 9.5 11.3

พ.ย.* 43.89 ▼ 26.2 ▼ 18.7 43.89 ▼ 26.2 ▼ 18.7 36.12 ▼ 0.0 ▼ 3.4 179.69 5.5 40.0 491.03 ▼ 0.6 47.8 19.82 ▼ 24.4 ▼ 18.3 67.42 ▼ 2.1 ▼ 6.8 91.93 ▼ 12.1 7.4

6.915.4 15.4 21.7 97.4 66.4

- - - - -

▼ 14.8 ▼ 14.8

ดชันี ดชันี 
% การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง

ดชันี 

ดชันีผลผลติ (มลูคา่เพ่ิม) ดชันีการสง่สนิค้า ดชันีสนิค้าส าเร็จรูปคงคลงั ดชันีอตัราสว่นสนิค้าส าเร็จรูปคงคลงัดชันีผลผลติ (มลูคา่ผลผลติ)

% การเปลีย่นแปลง

ดชันี ดชันี 
% การเปลีย่นแปลง

ปี เดอืน

▼ 19.0 37.3

▼ 25.0

▼ 7.9

% การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง

▼ 18.7 ▼ 41.9

7.6▼ 6.6

% การเปลีย่นแปลง

▼ 7.9

▼ 19.0

% การเปลีย่นแปลง

4.5

▼ 25.4 4.9

▼ 8.1

▼ 17.8

อตัราการใช้ก าลงัการผลติ

% การเปลีย่นแปลง

-

▼ 16.0

15.0 ▼ 1.7

% การเปลีย่นแปลง

-

5.5

▼ 26.9

3.4

ดชันีผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม

% การเปลีย่นแปลง

-

14.6

▼ 14.7

▼ 4.9

ดชันีแรงงานอตุสาหกรรม

ดชันี 
% การเปลีย่นแปลง

ดชันี 
% การเปลีย่นแปลง

อตัรา
% การเปลีย่นแปลง

▼ 0.5 ▼ 5.8 ▼ 14.1 16.2▼ 6.2 ▼ 6.2 ▼ 11.7 ▼ 26.3
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ดชันีผลผลิต (มลูค่าเพ่ิม) ดชันีผลผลิต (มลูค่าผลผลิต) ดชันีการสง่สินค้า ดชันีสินค้าส าเร็จรูปคงคลงั อตัราการใช้ก าลงัการผลิต ดชันีผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรม 

ที่มา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

หมายเหต ุ: % การเปลีย่นแปลงของปี 2548 เป็นการเปรียบเทียบกับคา่เฉลีย่ของชว่งเดียวกันของปีก่อน



 ตารางและกราฟดัชนรีวมของอตุสาหกรรมการผลติเครือ่งแตง่กาย 

      

(ฐานเฉลีย่ปี 2543 และเป็นดชันีทีย่งัไมไ่ด้ปรับผลกระทบของฤดกูาล) (*) ตวัเลขเบือ้งต้น

ISIC : 1810

ปี ดชันี ดชันี ดชันี ดชันี ดชันี อตัรา ดชันี ดชันี 

2543 100.00 100.00 100.00 100.00 101.47 62.01 100.38 99.65

2544 98.88 98.88 98.49 110.02 112.57 61.71 101.69 96.39

2545  100.31 100.31 100.95 121.90 121.39 62.45 102.62 91.23

2546  113.03 113.03 105.78 133.92 132.96 67.82 103.47 98.67

2547  119.93 119.93 110.38 163.72 161.73 72.42 102.14 104.50

2548 (ม.ค. - พ.ย.*) 129.85 129.85 119.79 177.45 162.89 78.22 103.67 112.87

เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี เดอืน ปี

2548 ม.ค. 144.27 10.4 37.5 144.27 10.4 37.5 132.40 0.2 36.4 174.36 3.9 13.6 139.54 0.6 ▼ 19.2 88.03 13.6 39.6 101.69 ▼ 2.6 2.5 108.05 ▼ 1.7 20.5

ก.พ. 123.61 ▼ 14.3 9.7 123.61 ▼ 14.3 9.7 119.39 ▼ 9.8 11.8 179.08 2.7 23.7 157.71 13.0 6.6 74.21 ▼ 15.7 8.0 98.18 ▼ 3.4 0.2 109.16 1.0 11.9

มี.ค. 135.03 9.2 16.2 135.03 9.2 16.2 125.37 5.0 23.2 171.24 ▼ 4.4 9.7 144.42 ▼ 8.4 ▼ 7.8 80.04 7.9 13.2 104.24 6.2 1.4 105.14 ▼ 3.7 ▼ 0.7

เม.ย. 106.96 ▼ 20.8 4.3 106.96 ▼ 20.8 4.3 103.17 ▼ 17.7 13.0 156.73 ▼ 8.5 ▼ 2.9 166.84 15.5 ▼ 12.0 63.55 ▼ 20.6 1.7 94.92 ▼ 8.9 3.9 100.11 ▼ 4.8 6.2

พ.ค. 127.30 19.0 8.8 127.30 19.0 8.8 111.56 8.1 ▼ 0.1 167.23 6.7 6.2 162.70 ▼ 2.5 3.3 76.06 19.7 8.4 106.81 12.5 5.2 104.62 4.5 1.6

มิ.ย. 134.78 5.9 12.8 134.78 5.9 12.8 124.35 11.5 12.7 177.02 5.9 11.5 160.23 ▼ 1.5 1.8 81.58 7.2 13.6 106.35 ▼ 0.4 1.5 116.58 11.4 12.5

ก.ค. 132.50 ▼ 1.7 2.2 132.50 ▼ 1.7 2.2 125.14 0.6 2.7 176.88 ▼ 0.1 9.8 173.15 8.1 18.6 80.27 ▼ 1.6 1.7 104.13 ▼ 2.1 ▼ 1.7 116.59 0.0 7.3

ส.ค. 139.74 5.5 14.0 139.74 5.5 14.0 130.57 4.3 15.2 178.01 0.6 8.8 151.92 ▼ 12.3 ▼ 4.9 84.52 5.3 14.4 106.71 2.5 3.2 121.79 4.5 10.9

ก.ย. 123.34 ▼ 11.7 ▼ 0.0 123.34 ▼ 11.7 ▼ 0.0 114.18 ▼ 12.6 7.2 179.77 1.0 4.0 167.39 10.2 ▼ 4.9 74.37 ▼ 12.0 ▼ 0.1 105.77 ▼ 0.9 ▼ 0.4 110.14 ▼ 9.6 ▼ 0.2

ต.ค. 121.97 ▼ 1.1 ▼ 0.8 121.97 ▼ 1.1 ▼ 0.8 105.78 ▼ 7.4 ▼ 7.9 193.64 7.7 11.0 198.25 18.4 22.1 73.60 ▼ 1.0 ▼ 1.4 104.49 ▼ 1.2 1.5 107.83 ▼ 2.1 2.0

พ.ย.* 138.82 13.8 1.4 138.82 13.8 1.4 125.77 18.9 7.6 198.03 2.3 2.7 169.67 ▼ 14.4 ▼ 3.6 84.23 14.4 1.7 107.12 2.5 1.9 141.53 31.3 22.4

ดชันี 
% การเปลีย่นแปลง

อตัรา
% การเปลีย่นแปลง

8.2

ดชันีแรงงานอตุสาหกรรม

ดชันี 
% การเปลีย่นแปลง

% การเปลีย่นแปลง

-

1.3

0.9

ดชันีผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม

% การเปลีย่นแปลง

-

▼ 3.3

▼ 5.4

0.8

1.2

8.6

1.4

12.7

อตัราการใช้ก าลงัการผลติ

% การเปลีย่นแปลง

-

▼ 0.5

1.4

% การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง

▼ 1.5 10.0

7.8

% การเปลีย่นแปลง

ดชันี ดชันี 
% การเปลีย่นแปลง

ปี เดอืน

9.9

ดชันีผลผลติ (มลูคา่เพ่ิม) ดชันีการสง่สนิค้า ดชันีสนิค้าส าเร็จรูปคงคลงั ดชันีอตัราสว่นสนิค้าส าเร็จรูปคงคลงัดชันีผลผลติ (มลูคา่ผลผลติ)

% การเปลีย่นแปลง

12.7 9.5

% การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง

% การเปลีย่นแปลง

2.5 10.8

4.8

- - - - -

▼ 1.1 ▼ 1.1 10.9

% การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง
ดชันี ดชันี ดชันี 

21.6 6.8 ▼ 1.3 5.96.1 6.1 4.3 22.3

▼ 0.6 8.7 1.7 8.59.2 9.2 10.5 8.6
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ดชันีผลผลิต (มลูค่าเพ่ิม) ดชันีผลผลิต (มลูค่าผลผลิต) ดชันีการสง่สินค้า ดชันีสินค้าส าเร็จรูปคงคลงั อตัราการใช้ก าลงัการผลิต ดชันีผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรม 

ที่มา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

หมายเหต ุ: % การเปลีย่นแปลงของปี 2548 เป็นการเปรียบเทียบกับคา่เฉลีย่ของชว่งเดียวกันของปีก่อน



ประวติัผูเ้ขียน 
 

 นายดุลยวทิย ์ พงศพ์ลิาศลกัษณ์ เกดิเมือ่วนัที ่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ส าเรจ็
การศกึษาปรญิญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จาก มหาวทิยาลยั
สยาม เมือ่ปีการศกึษา 2545 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิา
การจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2548 
 
 เขา้ท างานที ่บรษิทั T.Y.S. จ ากดั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 จนถงึปจัจบุนั 
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