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บทคัดย่อ 

 
        จากปัญหาเรื่องยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้ก าไรสุทธิของบริษัทลดลง 
ซึ่งอาจส่งผลถึงการด าเนินกิจการของบริษัท จึงท าให้มีการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษา “ศึกษา
ปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพิ่มผลประกอบการ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน” โดยท าการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางการเงินที่รวบรวมได้ 
และได้น าเครื่องมือ รวมถึงทฤษฎีต่างๆเข้ามาวิเคราะห์เพื่อสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและได้
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
        ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม ส่วนเครื่องมือและทฤษฎีที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ PEST Analysis, Five Forces Model, 7S Framework, Value Chain, 
SWOT, TOWS Matrix, Production Theory รวมถึง ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain 
        ผลการศึกษาพบว่า จากปัญหายอดขายที่ลดลงสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการ
บริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร สินค้าที่ผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดกล
ยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้กลยุทธ์การเติบโต โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร
จากจุดแข็งท่ีมีและเพิ่มศักยภาพด้วยการใช้โอกาสเพื่อเป็นข้อได้เปรียบจากการแข่งขัน 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ โฉมจ ารูญ ที่ให้ความกรุณาแนะน าให้ค าปรึกษา
ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา และให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี้ให้สมบูรณ์มากที่สุด และขอขอบคุณประธานกรรมการสอบ อาจารย์ ดร.ผุสดี พล
สารัมย ์และอาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ซึ่งเป็นกรรมการสอบวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่
ให้โอกาสส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
มา ณ โอกาสน้ี 
        ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยความเอาใจใส่และเมตตาเสมอมา ขอบคุณพี่ๆ และเพื่อน
นักศึกษาปริญญาโททุกท่าน ที่เป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่    
        ขอกราบขอบพระคุณ เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอนที่ให้โอกาสข้าพเจ้า
ศึกษาต่อปริญญาโทรวมถึงบุคลากรทุกท่านที่โปรดอนุเคราะห์ให้ศึกษากระบวนการบริหาร
กิจการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด 
        ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม ่ ผู้มีพระคุณยิ่ง และครอบครัว ที่มอบความรัก 
ก าลังใจและเป็นแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าตลอดมา  
        สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอมอบส่วนดีและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้แด่
คุณพ่อเทพฤทธิ์ เลขสฤษดิ์ ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของข้าพเจ้าตลอดมา รวมถึงผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน และหากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด
ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
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บทคัดย่อ 
จากปัญหาเรื่องยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้ก าไรสุทธิของบริษัทลดลง 

ซึ่งอาจส่งผลถึงการด าเนินกิจการของบริษัท จึงท าให้มีการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษา  “ศึกษา
ปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพิ่มผลประกอบการ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน” โดยท าการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางการเงินที่รวบรวมได้ 
และได้น าเครื่องมือ รวมถึงทฤษฎีต่างๆเข้ามาวิเคราะห์เพื่อสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและได้
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
        ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม ส่วนเครื่องมือและทฤษฎีที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ PEST Analysis, Five Forces Model, 7S Framework, Value Chain, 
SWOT, TOWS Matrix, Production Theory รวมถึง ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain 
        ผลการศึกษาพบว่า จากปัญหายอดขายที่ลดลงสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการ
บริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร สินค้าที่ผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดกล
ยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้กลยุทธ์การเติบโต โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร
จากจุดแข็งท่ีมีและเพิ่มศักยภาพด้วยการใช้โอกาสเพื่อเป็นข้อได้เปรียบจากการแข่งขัน 
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 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการรวมถึงแผนการด าเนินงาน
เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงานในแต่ละด้าน ศึกษาวิธีการรวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
ขององค์กร และก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ในการด าเนินงานรวมถึงเพิ่มยอดขายและการเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว 
 

บทน า 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ริบบอน เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 ในปี 2540 ได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน  แต่การบริหารงานส่วนใหญ่จะ
ยังคงเป็นระบบครอบครัว ทางบริษัทได้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพิมพ์ทุก
ประเภททั้งปลีกและส่ง ภายใต้แบรนด์ White Max, Star, และ Max โดยมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ 
ลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นองค์กร หรือร้านค้าที่จ าหน่ายวัสดุทางการพิมพ์หรือประเภทร้าน
เครื่องเขียน งานประมูลต่างๆ เป็นต้น ส่วนลูกค้ารองจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อใช้เอง โดยจะซื้อ
จ านวนไม่มาก 
        ปัจจุบันการท างานยังขาดการจัดการหรือวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ก าลังการผลิตมี
ไม่เพียงพอ ระบบสินค้าคงคลังใช้การจดบันทึกโดยพนักงาน บางครั้งขาดวัตถุดิบส าหรับการ
ผลิต มีสินค้าเสียและสินค้าคืนจ านวนมาก อัตราการลาออกจากงานประมาณ 10% ต่อปี อ านาจ
ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมอยู่ที่ผู้บริหารเพียงคนเดียว อีกทั้งยังขาดเทคโนโลยี
ในการช่วยพัฒนาองค์กร 
 
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่ส าคัญของบริษัท 

1. ปัญหาหลักที่พบคือ ยอดขายของบริษัทที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงให้ก าไรสุทธิ
ของบริษัทลดลงด้วย และอาจจะส่งผลถึงการด าเนินกิจการต่อไปในอนาคต บริษัท
อาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนในท่ีสุดอาจต้องปิดกิจการ  
 ในส่วนของยอดขายที่ลดลงเป็นผลมาจากสาเหตุดังนี้ 

1.1 ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าเป็นเพราะการ
ขาดแคลนบุคลากรหรือพนักงานฝ่ายผลิต ที่มีประสบการณ์ในการท างานรวมถึง
กระบวกการผลิตที่ขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.2 สินค้าผลิตเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามก าหนดเวลา 
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความล่าช้าในการผลิตสินค้า การขาดพนักงานขนส่งสินค้า 
และขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ปัญหารองที่พบสามารถแบ่งได้เป็นประเด็นดังนี้ 
  2.1  ปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากร หรือแรงงานที่ใช้ในการผลิตและขนส่ง

สินค้า ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์
และเก็บข้อมูลพบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจาก งานหนัก เกิดความล าเอียงของ
หัวหน้างาน ค่าแรงไม่เป็นที่พอใจ การแบ่งพักแบ่งพวกในการท างาน บริษัท
ขาดการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน    

  ปัจจุบันอัตราการลาออกของพนักงานฝ่ายผลิตมีสูงมาก เม่ือพนักงานเก่า
ลาออกบริษัทจ าเป็นต้องรับสมัครพนักงานใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยมีความรู้เรื่อง
การผลิตสินค้าของบริษัทมาก่อน ส่งผลให้บริษัทจ าเป็นต้องมีการอบรมและ
ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการท างานใหม่ทุกครั้ง และจากการออกของ
พนักงานท าให้การท างานต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถท างานให้ทันกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ 

  ปัญหาการขาดพนักงานขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถ
ส่งสินค้าทันตามเวลานัดหมาย บางครั้งไม่สามารถก าหนดเวลาการส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าได้หรือไปส่งสินค้าไม่ตรงตามก าหนดเวลา เป็นผลท าให้ลูกค้า
หลายรายเกิดความไม่พอใจ ลูกค้าบางรายถึงกับยกเลิกการซื้อสินค้าทันที 

 2.2  ปัญหาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งขาดการบริหารจัดการและควบคุม
มาตรฐานในการท างาน ท าให้สินค้าที่ผลิตออกมาด้อยคุณภาพ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมาจากการใช้งานของลูกค้า เช่นการเคลมหรือการเปลี่ยนสินค้า ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลต่อปริมาณสินค้าที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า เพราะปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งต้องน ามาเปลี่ยนหรือเคลมให้กับ
ลูกค้า และย่อมส่งผลให้ต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นในการศึกษา ความรู้ วรรณกรรม เอกสารงานวิจัย หรือแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประมวลผลการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกิจการ ได้แก่ 
- PEST Analysis 

 - Five Forces Model  
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ส่วนท่ี 2 ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อกิจการ ได้แก่ 
 - 7S Framework  

- Value Chain 
 ส่วนท่ี 3 ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ 

- SWOT Analysis 
- TOWS Matrix Model 
- Production Theory 
- Supply Chain 

 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานภายในองค์กร และแบบสอบถามที่ได้จากลูกค้า ส่วนข้อมูลทุติย
ภูมิ ทั้งที่เป็นเอกสารทางการค้าของกิจการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีกระบวนการวิเคราะห์และการประมวลผลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ศึกษาโดยวิธีปฐมภูมิ จากการสังเกตการณ์ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบสอบถามของลูกค้า 

1. ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการผู้จัดการบริษัท ปัญหาต่างๆ สามารถแบ่งเป็น
ประเด็นหลักๆ ดังนี้  
1.1 ปัญหาด้านบุคลากร ถือเป็นปัญหาส าคัญขององค์กร เพราะเนื่องจาก
องค์กรต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ท าให้ปัจจุบันองค์กรขาดแคลนบุคลากรตั้งแต่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อมาก าหนดและร่วมวางแผนการบริหารงานขององค์กร จนถึง
ในส่วนของพนักงานทั่วไปทั้งฝ่ายผลิตและพนักงานส่งของ ซึ่งพนักงานมีอัตราการ
ลาออกสูง ท าให้บริษัทต้องท าการการอบรมพนักงานใหม่อยู่เสมอ 
1.2 ปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากมีการสต๊อกวัตถุดิบมากขึ้น มีการปล่อย
สินเชื่อให้ลูกหนี้นานเกินไปและลูกหนี้บางรายขอผ่อนผันการช าระหนี้ ฉะนั้น
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในองค์กรมากขึ้น และยังมีภาระหนี้สินที่ต้อง
ช าระกับทางสถาบันการเงินอีกด้วย 
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1.3 ปัญหาเรื่องสต๊อกหรือสินค้าคงคลังของกิจการซึ่งตัวเลขกับจ านวนสินค้า
ที่มีอยู่จริงไม่สอดคล้องกัน เพราะไม่ได้น าระบบการจัดท าสินค้าคงคลังแบบ
อัตโนมัติหรือระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงาน และบุคลากรที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้ขาดความช านาญรวมถึงประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในปริมาณสินค้าคงคลัง ซึ่งส่งผลต่อการสั่งซื้อ  
1.4 ปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้า เป็นอีกปัญหาที่ทางผู้บริหารให้
ความส าคัญ ปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน 
อีกส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาการผลิต เช่น คนงานขาดประสบการณ์ เป็นต้น 
1.5 ปัญหาเรื่องของการจัดส่งที่ไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าทันตามเวลาที่ตก
ลงกันไว้ได้    

 2 ผลจากการสัมภาษณ์พนักงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังน้ี  

2.1. ปัญหาเร่ืองอัตราเงินเดือน 
2.2. ปัญหาเรื่องการแบ่งพักแบ่งพวกการท างานภายในองค์กร 
2.3. ปัญหาความไม่สามัคคีและขาดความร่วมมือกันในการท างาน 
2.4. ปัญหาเรื่องการท างานเกินหน้าที่ความรับผิดชอบของตน หรือการได้รับ

มอบหมายให้ท างานหลายอย่าง 
2.5. ปัญหาเร่ืองงานหนัก 
2.6. ปัญหาความล าเอียงของหัวหน้างาน 

3 ผลจากการเก็บข้อมูลลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอนถึงปัญหาที่ได้รับ 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

3.1. ระยะเวลาในการผลิตและจัดส่งสินค้า 
3.2. การจัดส่งสินค้าไม่ตรงเวลา  
3.3. จ านวนสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ 
3.4. การเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าใช้เวลานาน 
3.5. คุณภาพสินค้า 
3.6. สินค้าราคาสูง 
3.7. ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
3.8. บรรจุภัณฑ์ หรือแพ็คเกจไม่ทันสมัย 
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ส่วนที่ 2 ศึกษาโดยวิธีทุติยภูมิ จากเอกสารทางการค้าของกิจการ เช่น จากยอดขาย
ของกิจการในแต่ละเดือน งบก าไรขาดทุนของกิจการ จากข้อมูลการเคลมสินค้า ข้อมูลการซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์ของกิจการ เป็นต้น ซึ่งไดผ้ลการเก็บขอมูลดังนี้ 

ปริมาณยอดขายของบริษัทที่ลดลงตั้งแต่ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญของบริษัทเพราะอาจส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ส่วนแบ่งการตลาด และความ
อยู่รอดของบริษัทได้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได้ 

ค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของกิจการมีอัตราที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เม่ือคิด
ค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละเดือนพบว่า
ค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลามีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของบริษัทมีอัตรา
ลดลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาไม่สอดคล้องกับยอดขาย ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทได ้

มูลค่าของสินค้าเปลี่ยนหรือเคลมมีอัตราที่สูงขึ้นในแต่ละเดือน เม่ือคิดมูลค่าของสินค้า
เปลี่ยนหรือเคลมเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละเดือนพบว่ามูลค่าของสินค้า
เปลี่ยนหรือเคลมมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของบริษัทมีอัตราลดลง แสดงให้
เห็นว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการยกเลิกค าสั่งซื้อสินค้า มีอัตราที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เม่ือคิดมูลค่าการยกเลิก
ค าสั่งซื้อสินค้าเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละเดือนพบว่ามูลค่าการยกเลิกค า
สั่งซื้อสินค้ามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของบริษัทมีอัตราลดลง แสดงให้เห็น
ว่าการยกเลิกค าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น 

ยอดขายของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยอดการเคลมสินค้าและการ
ยกเลิกค าสั่งซื้อก็มีปริมาณสูงขึ้น ขณะที่บริษัทมีค่าล่วงเวลาสูงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับยอดขาย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมและรายได้สุทธิของบริษัท 

 
ส่วนที่ 3 ศึกษาจากการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ PEST Analysis, 

5 Forces Model, 7S Framework, Value Chain, SWOT และ TOWS Matrix 
สรุปจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis และ Five Forces Model

จากการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง การปกครอง นโยบายหรือกฎเกณฑ์
ต่างๆทางภาครัฐ ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ยังไม่มีปัจจัยตัวใดที่เป็นผลกระทบ
ทางด้านลบหรือส่งผลไม่ดีต่อบริษัทรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ แต่ยังส่งผลดีต่อทางบริษัท เช่น การที่
สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น ส่วนการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมได้ว่า ในอุตสาหกรรมยังมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจาก
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วัตถุดิบหาได้ง่ายและการลงทุนใช้เงินไม่สูง อ านาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขายมีมาก แต่ทาง
บริษัทยังมีความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ในระยะยาวเนื่องจากประสบการณ์และการ
ผลิตที่มีต้นทุนต่ า ส่งผลให้อ านาจการต่อรอง รวมถึงภัยคุกคามต่างๆในอุตสาหกรรมยังส่งผล
กระทบไม่มากกับทางบริษัท 

สรุปจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย 7S Framework และ Value Chain ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยทางด้าน โครงสร้างองค์กร ระบบ รูปแบบการบริหารงาน บุคลากร 
ทักษะความสามารถ กลยุทธ์ในการบริหารงานขององค์กร รวมถึงระบบการแปรรูปและเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า โดยรวมแล้วบริษัทยังมีจุดด้อยในส่วนของการบริหารภายในอีกมาก เริ่ม
ตั้งแต่การบริหารงาน ที่ยังขาดระบบ ไม่มีความชัดเจนและขาดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในเรื่องของบุคลากร รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน และยังส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิตสินค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ   

 
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น 
 จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท 

นั้น ได้น าเอาผลจากการวิเคราะห์มาสรุปเป็น TOWS Matrix เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้กับบริษัท ซึ่งผลที่ได้จาก TOWS Matrix จะได้กลยุทธ์ที่เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 4 แนวทางคือ  

  แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การขยายตลาด  
  แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าเดิม  
  แนวทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 
 และจากผลการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยใช้ คะแนนถ่วงน้ าหนักเป็น

เกณฑ์ในการตัดสินใจ รวมกับเครื่องมือ TOWS Matrix แสดงให้เห็นว่าภายในบริษัทมีจุดอ่อน 
แต่ปัจจัยภายนอกบริษัทมีโอกาส ฉะนั้นการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรของบริษัทจะอยู่ที่
ต าแหน่ง WO คือใช้แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข
ปัญหาต่างๆของบริษัท 

 เป็นการก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไขของกิจการ เนื่องจากกิจการมีจุดอ่อนทั้งในส่วนของ
การขาดบุคลากร พนักงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้การผลิต หรือสินค้าไม่ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ยังขาดมาตรฐาน ไม่มีการทดสอบสินค้าก่อนส่งให้
ลูกค้า ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้งาน ท าให้สินค้าเคลมหรือเปลี่ยนของกิจการมีปริมาณที่
สูงขึ้น ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า ยังไม่มีระบบการจัดการที่ดีภายใน
องค์กร การใช้ทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่เนื่องจากกิจการมี
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โอกาสที่จะด าเนินกิจการต่อไปได้อยู่แล้ว ฉะนั้นจึงควรมีการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนเพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบจากโอกาส โดยวางแผนงาน สร้างระบบการบริหารงานที่ดีภายในองค์กร สร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และเพิ่มปริมาณพนักงานเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
สินค้า ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ได้
มาตรฐานเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าอันจะส่งผลให้ต้นทุนของกิจการเพิ่มขึ้น 
  ปัญหาเรื่องบุคลากร ส่วนหนึ่งของการขาดแคลนพนักงานเป็นผลจากการลาออกของ
พนักงานเก่า ซึ่งถ้าสามารถรักษาพนักงานเก่าไว้ได้ องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
อบรมชี้แจงและการอธิบายงานให้กับพนักงานใหม่ ฉะนั้นอาจท าได้โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน ทั้งในเรื่องของสิ่งตอบแทนไม่ว่าเป็นเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆที่ให้ตามความ
เหมาะสมแล้ว ยังต้องมีการดูแลสภาพจิตใจในการท างาน พยายามสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่าง
คนภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความสามัคคีและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างาน อย่างไรก็ตามการรับพนักงานใหม่ก็จะมีการท าควบคู่กันไปโดยมีการ
ส ารองพนักงานไว้ในแต่ละหน้าที่ที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการผลิตอีกด้วย ซึ่งการแก้ไข
ปัญหามีแนวทางในการด าเนินการดังน้ี 

1. ก าหนดและวางโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร  
2. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานฝ่ายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
3. ก าหนดและแบ่งแยกหน้าที่การท างานให้ชัดเจน 
4. มีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารงานในปัจจุบันและในอนาคต 

  ปัญหาการผลิตที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าส่วนหนึ่งมากจากการขาดแคลน
พนักงานซึ่งมีแนวทางการแก้ไขดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น แต่อีกส่ วนหนึ่งก็ เป็นผลมาจาก
กระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้สินค้าไม่มีมาตรฐาน และอัตราการเปลี่ยนหรือเคลม
สินค้ามีปริมาณที่สูงขึ้น ส่งผลให้องค์กรจ าเป็นต้องแบ่งก าลังการผลิตส่วนหนึ่งเพื่อมาแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ที่เคลมมาจากลูกค้า วิธีการแก้ไขปัญหาคือการแก้ไขปัญหาของห่วงโซ่คุณค่า หรือ 
Value Chain เริ่มตั้งแต่การก าหนดกระบวนการผลิตสินค้า ต้องท าให้กระบวนการผลิตด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องและทันเวลา มีการพยากรณ์ยอดขายเพื่อให้ทราบถึงความต้องการสินค้าของ
ผู้บริโภค และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ฉะนั้นจ าเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ จากนั้น เข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการและก าลังการผลิตของบริษัท กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็น
สินค้า โดยมีการก าหนดและวางผังโรงงานการผลิต เพื่อให้ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน 
กระบวนการการจัดเก็บสินค้า การจัดการระบบสินค้าคงคลัง โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นระบบและการเบิกจ่ายและการค้นหาสินค้าท าได้ง่าย ซึ่งต้องใช้พื้นที่ที่มี
อยู่ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ใช้นโยบายทางการตลาดเพื่อขยายตลาดและดึงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดจากคู่แข่งรายอื่น มีการท าโปรโมชั่นหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายอย่าง
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ต่อเนื่อง มีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งการแก้ไขปัญหามีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1. คัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานฝ่ายจัดซื้อ 
2. มีการก าหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างชัดเจน 
3. มีการบริหารวางแผนการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ 
4. จัดท าแผนผังโรงงาน เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต  
5. ฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงวิธีการท างานให้พนักงานอยู่เสมอ 
6. ก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
7. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง 
8. บริหารคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าท่ีผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9. ก าหนดนโยบายการขายสินค้าให้ชัดเจนกับลูกค้าหรือผู้บริโภค 
10. พัฒนากระบวนการทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเด็นดังน้ี 
1. ปัญหาที่ส าคัญขององค์กรคือ ปริมาณสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

และกระบวนการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งสินค้าให้ทันตามก าหนดได้ ส่งผล
ให้ยอดขายของบริษัทลดลงต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิและการด าเนินกิจการของ
บริษัทได้ 

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขาดแคลนบุคลากร รวมถึงขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการใช้จุดแข็งขององค์กรเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
ที่เป็นปัญหาและใช้โอกาสเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ก าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์กร คือใช้กลยุทธ์การเติบโต เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ใช้
ความเป็นผู้น าด้านราคาแข่งขันกับคู่แข่ง ส่วนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ มีการก าหนดให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์กร ทั้งด้านการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่าย ส่งเสริมการขาย ด้านการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดสต๊อก และปัญหาคุณภาพ
สินค้า   ด้านการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและลูกหนี้ และด้านการจัดการเพื่อผลการ
ด าเนินงานระยะยาว เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 
 
ภาพรวมขององค์กร         
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ริบบอน เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 มีการประกอบการ
แบบระบบครอบครัว เนื่องจากลงทุนด้วยเงินจ านวนไม่มาก หลังจากนั้นในปี 2540 ได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน  แต่การบริหารงานส่วนใหญ่จะ
ยังคงเป็นระบบครอบครัว ทางบริษัทได้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพิมพ์ทุก
ประเภททั้งปลีกและส่ง ภายใต้แบรนด์ White Max, Star, และ Max โดยมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ 
ลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นองค์กร หรือร้านค้าที่จ าหน่ายวัสดุทางการพิมพ์หรือประเภทร้าน
เครื่องเขียน งานประมูลต่างๆ เป็นต้น ส่วนลูกค้ารองจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อใช้เอง โดยจะซื้อ
จ านวนไม่มาก 
        สถานท่ีประกอบการปัจจุบันเป็นอาคารพาณิช 5 ชั้น โดยมีการจัดการดังนี้ 

1. ชั้นล่างสุดเป็นแผนกจัดเตรียมส่งของให้ลูกค้า  
2. ชั้นที่ 2 เป็นสถานท่ีเก็บของ 
3. ชั้นที่ 3 เป็นส านักงาน 
4. ชั้นที่ 4 เป็นฝ่ายผลิต 
5. ชั้นที่ 5 เป็นที่พักอาศัยของพนักงานบางส่วน 

        ในปี 2553 ได้มีการก่อสร้างโกดัง จ านวน 2 โกดังเพื่อใช้เก็บสินค้า โกดังที่ 1 สร้างเสร็จ
เดือน มีนาคม 2553 และได้น าสินค้าบางส่วนเข้าเก็บแล้ว ส่วนอีก 1 โกดัง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือน กันยายน 2553 แต่ยังไม่ก าหนดว่าจะใช้เก็บสินค้าทั้งหมด หรือย้ายฝ่ายการผลิตไปอยู่ ณ 
ที่ดังกล่าว 
        ปัจจุบันการท างานยังขาดการจัดการหรือวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ก าลังการผลิตมี
ไม่เพียงพอ ระบบสินค้าคงคลังใช้การจดบันทึกโดยพนักงาน บางครั้งขาดวัตถุดิบส าหรับการ
ผลิต มีสินค้าเสียและสินค้าคืนจ านวนมาก อัตราการลาออกจากงานประมาณ 10% ต่อปี อ านาจ
ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมอยู่ที่ผู้บริหารเพียงคนเดียว อีกทั้งยังขาดเทคโนโลยี
ในการช่วยพัฒนาองค์กร 
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ริบบอน มีทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท ปัจจุบันมีพนักงาน
ประจ าประมาณ 40 คน 
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โครงสร้างขององค์กร (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1 โครงสร้างองค์กรของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน 
 

1. นายพยูร นุชษา ประธานกรรมการ หน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารทั้งหมดภายใน
องค์กร มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด 

2. นายวีรพล เลขสฤษดิ์ เลขานุการ หน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารของประธานกรรมการ 
ดูแลการจัดซื้อทั้งหมดขององค์กร 

3. นายชิติพัทธ์ นุชษา รองประธานกรรมการ หน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงาน
ภายในองค์กรร่วมกับประธานกรรมการและดูแลการบริหารงานทั้งหมดแทนประธาน
กรรมการ 

4. นางศิวภรณ์ บูชา หัวหน้าฝ่ายการ หน้าที่ประสานงานระหว่างประธานกรรมการและ
ดูแลรับผิดชอบการเงินขององค์กร 

5. นางสาวสุภาพร เจริญทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด หน้าที่ประสานงานระหว่าง
ประธานกรรมการและดูแลรับผิดชอบการบริหารงานการตลาด 

6. นางสาวบัวหลั่น ฝักแก้ว หัวหน้าฝ่ายการผลิต หน้าที่ประสานงานระหว่างประธาน
กรรมการและดูแลรับผิดชอบฝ่ายการผลิต 

7. เจ้าหน้าที่บัญชี 4 คน หน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี การเงิน ขององค์กร 
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3 คน หน้าทีร่ับผิดชอบดูแลการตลาด 
9. พนักงานฝ่ายการผลิต 25 คน หน้าที่รับผิดชอบการผลิตผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
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องค์กรประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัสินค้า 
        สตาร์ริบบอน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การพิมพ์ โดยผลิตและจ าหน่ายวัสดุที่ใช้
กับเครื่องพิมพ์ทุกประเภท เช่น ผ้าหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ น้ าหมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ หมึก
เครื่องโทรสาร รวมถึงผงหมึกส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ หจก.สตาร์ริบบอน 
 
กลุ่มลูกค้า 

ลูกค้าหลัก เป็นกลุ่มลูกค้าซื้อส่ง เช่น องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน งาน

ประมูล ร้านค้าหรือศูนย์จ าหน่ายเครื่องเขียนรายใหญ่ เช่น ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารออม

สิน เทสโกโลตัส บริษัทอาคเนย์ บริษัทโคแมกซ์ บริษัทเมโทรซิสเต็มจ ากัด มหาชน ร้านเครื่อง

เขียนต่างจังหวัด เป็นต้น  

ลูกค้ารอง เป็นกลุ่มลูกค้าซื้อปลีก เช่นผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ทั่วไปตามบ้านพักอาศัย ร้าน

ถ่ายเอกสาร ส านักงาน เพื่อใช้งานส่วนตัว เช่น โรงพยาบาลรามค าแหง ร้านรับพิมพ์เอกสาร 

ศูนย์ซ่อมเครื่องพิมพ์ เป็นต้น  
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1.2  ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 

จากข้อมูลงบก าไรขาดทุน ของแผนกบัญชี ยอดขายตั้งแต่ปี 2551 จนถึง ปัจจุบัน พบว่า
ยอดขายมีอัตราลดลงในปี พ.ศ. 2552 จากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 1.51 และลดลงในปี พ.ศ. 2553 
จากปี พ.ศ. 2552 ในช่วง 8 เดือนแรก คิดเป็นร้อยละ 8.85 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงยอดขายรายเดือนตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 
 

เดือน 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยอดขาย ยอดขาย 
การเปล่ียนแปลง
จากปีก่อนหน้า % 

ยอดขาย 
การเปล่ียนแปลง
จากปีก่อนหน้า % 

1 7,213,052.76 7,459,509.17 3.42 6,660,831.41 -10.71 
2 5,790,869.29 6,820,658.89 17.78 6,464,229.56 -5.23 
3 6,503,645.21 6,653,777.86 2.31 6,396,935.48 -3.86 
4 5,291,855.99 6,510,465.31 23.03 4,603,578.38 -29.29 
5 6,646,666.90 6,153,671.92 -7.42 5,259,017.96 -14.54 
6 6,852,446.78 6,542,559.64 -4.52 6,104,388.99 -6.70 
7 6,457,423.42 6,150,760.27 -4.75 5,698,368.38 -7.36 
8 6,274,683.13 6,241,355.61 -0.53 5,991,727.79 -4.00 
9 6,979,616.96 6,763,854.42 -3.09 5,345,345.13 -20.97 
10 7,189,790.31 6,310,997.55 -12.22 5,321,408.38 -15.68 
11 6,561,100.01 6,289,114.29 -4.15 5,850,800.73 -6.97 
12 6,921,427.24 6,428,762.12 -7.12 5,354,896.69 -16.70 

 
Avg. 78,325,487.05 -0.45 69,051,528.88 -11.84 

 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงยอดขายรวมตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 
 

 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยอดขาย 78,682,578.00 78,325,487.05 69,051,528.88 
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        จากยอดขายของบริษัทที่ลดลง อาจมาจากปัญหาการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพตั้งแต่
เริ่มต้นกระบวนการคือ การพยากรณ์วัตถุดิบ การเตรียมวัตุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิต การ
จัดการระบบสินค้าคงคลัง การขนย้าย กระบวนการการผลิต การจัดเก็บสินค้า รวมถึงจ านวน
บุคลากรที่มีน้อยและขาดซึ่งประสบการณ์ในการท างาน ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทัน
ตามความต้องการของลูกค้า และอัตราสินค้าที่ผิดพลาดมีค่อนข้างสูง รวมถึงประสิทธิภาพของ
ฝ่ายขายท่ีลดลงท าให้ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
1.3  ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
         
        ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาส าคัญต่อองค์กรมากและจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข เพราะ
สินค้าของกิจการเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในความต้องการของลูกค้าค่อนข้างสูง แต่ยอดขายรายเดือน
ของกิจการลดลงจากยอดขายเดือนเดียวกันในปี 2551 และ 2552 โดยตลอด หรือลดลงกว่าร้อย
ละ 8 ปัญหาน้ีจึงมีผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาว ในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเม่ือทางองค์กร
ไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้าได้ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้ากับ
ผู้ขายรายอื่น ส่งผลให้องค์กรเสียโอกาสทางการค้าและเสียส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ในด้าน
การเงิน เนื่องจากยอดขายซึ่งเป็นรายได้หลักขององค์กรมีจ านวนลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ขององค์กรยังมีปริมาณคงที่หรือเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรขององค์กรลดลงด้วย และเม่ือองค์กรมี
ก าไรลดลงก็จะมีผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการท าให้
อาจจะเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง ท าให้องค์กรประสบปัญหาต่างๆต่อไปในระยะยาว  
 
1.4  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการรวมถึงแผนการด าเนินงานเพื่อหา

จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงานในแต่ละด้าน 
3. เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
5. เพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายรวมถึงการเติบโตขององค์กร 
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 
ระยะสั้น 
1. เพื่อการบริหารและการจัดการที่มีระบบและมีประสิทธิภาพขององค์กร 
2. ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
3. ลดต้นทุนของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ 
4. สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
ระยะกลาง 
1. เพิ่มผลประกอบการ รวมถึงยอดขายขององค์กร 
2. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กร 
3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน 
ระยะยาว 
1. การขยายฐานลูกค้าเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต 
2. มีโอกาสขยายองค์กรให้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต 
3. เพื่อเพิ่มความสามารถและการแข่งขันท่ียั่งยืนให้กับองค์กร 



บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขององค์กร 

 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นในการศึกษา ความรู้ วรรณกรรม เอกสารงานวิจัย หรือแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประมวลผลการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนท่ี 1 ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกิจการ ได้แก่ 

- PEST Analysis 
 - Five Forces Model  
ส่วนท่ี 2 ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อกิจการ ได้แก่ 
 - 7S Framework  

- Value Chain 
ส่วนท่ี 3 ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไข

ปัญหาท่ีมีของกิจการ ได้แก่ 
- SWOT Analysis 
- TOWS Matrix Model 
- Production Theory 
- Supply Chain 
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2.1  ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกิจการ 
 
        PEST Analysis ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น กฎหมาย หรือนโยบายของรัฐ 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมหรือค่านิยมในสังคม และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบของ PEST Analysis 

 
 P-Political นโยบายของรัฐถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อองค์กรไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เพราะนโยบายของรัฐอาจจะส่งผลกระทบในการด าเนินงาน เช่น จากนโยบายของ
รัฐบาลมีการก าหนดให้มีการพัฒนาทางด้าน IT ดังนั้นทางบริษัทจึงมีการพัฒนาผลิตโดยจะต้อง
ผลิตสินค้าที่ใช้ Hight Technology เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้า IT ที่
ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยบุคคล และองค์กร ให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้า และด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรและบุคคล ต่างแสดงหา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและดีที่สุดเพื่อน ามาใช้ไม่ว่าส่วนตัวหรือในองค์กร ท าให้ต้องเร่งผลิตสินค้าที่
สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตามความต้องการและความพึงพอใจสูงสุด  

E-Economic การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร หาก
ช่วงใดสภาวะเศรษฐกิจดี ไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น ก็จะท าให้องค์กรมีความม่ันใจในการ
ด าเนินงาน รวมถึงลูกค้าที่มีความม่ันใจในเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท าให้การสั่งซื้อมากขึ้น
ตามไปด้วย แต่หากช่วงใดเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ก็จะท าให้ลูกค้า
เกิดความไม่ม่ันใจในการด าเนินงานของบริษัท ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีผลกระทบกับองค์กรอย่างไร 
ท าให้ความต้องการของลูกค้าลดลง เนื่องจากความเชื่อม่ันลดลง ท าให้เกิดความหวั่นไหว ต่าง 
ๆ ตามมา เช่น วิกฤตการเกิดโรคซาร์ และไข้หวัดนก เม่ือต้นปีที่ 2547 ท าให้เศรษฐกิจของทวีป
เอเชียตะวันออกตกต่ าลงทุก ๆ ด้าน เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อเนื่อง ท าให้การสั่งซื้อสินค้า
ลดลง การผลิตสินค้าจึงลดลงตามไปด้วย 
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Sociocultural การวิเคราะห์สภาพสังคม รวมถึงค่านิยม ธรรมเรียมปฏิบัติ จารีต 
ประเพณีของสังคมหรือชุมชนที่อุตสาหกรรมนั้นตั้งหรือด าเนินกิจการอยู่ เพื่อให้ทราบว่าลักษณะ
นิสัย การด าเนินชีวิตของชุมชนหรือสังคมบริเวณนั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นประโยชน์หรือช่วย
สนับสนุนกิจการหรือการด าเนินงานของเราได้มากน้อยเพียงใด  

Technological ในปัจจุบัน Technology กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ รวมถึงการด าเนินการขององค์กร ซึ่ง Technology ที่จะน ามาใช้ในองค์กรนั้นมีผลกระทบ
ทั้งดี และ เสีย คู่กันไป แต่องค์กรพยายามที่จะน าเอาข้อดีของ Technology มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดย Technology ที่องค์กรน ามาใช้ มีดังนี ้
  1. Internet น ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อการลด
ขั้นตอนในการท างาน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง การด าเนินงานขององค์กร การ
ท างานด้วยระบบ Internet มีส่วนในการท่ีจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสูง 
เพราะสามารถใช้ในการติดต่อลูกค้าได้โดยตรง แต่ในทางกลับกันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หาก
ต้องการระบบท่ีมีคุณภาพ ก็จะท าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามไปด้วย 
  2. Transportation น ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังลูกค้า 
โดยการน าเครื่องและเทคโนโลยีมาช่วยก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินการขนส่ง มี
ผลให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจาก
ลูกค้า เม่ือการเคลื่อนย้าย และขนส่งที่ดีและตรงตามเวลา  

3. Infrastructure เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ท าให้
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีมีมูลค่ามาก ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และบ ารุงรักษามากขึ้น
ตามล าดับ แต่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์มีข้อได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่ทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 

4. Information Technology บริษัทได้น า IT มาใช้ในด้านการบริหารจัดการโดยน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และใช้ในการประกอบการตัดสินใจใน
การด าเนินงานของผู้บริหาร เพื่อองค์กรอยู่รอด 
  5. Electronics Devices เครื่องมือทางด้านอิเลคทรอนิกส์เป็นปัจจัยที่ส าคัญของบริษัท 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโดยตรง ท าให้ค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์และการบ ารุงรักษาสูง 
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนมาก และเม่ือใช้ไปเป็นเวลามากขึ้น ก็จะล้าสมัย ไม่
สามารถรองรับกับการผลิตอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้ 
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Five Forces Model เป็นแนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter ใช้เพื่อการ
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งลักษณะและสภาวะการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญห้าประการคือ การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน อ านาจการเจรจาต่อรองของผู้ขาย อ านาจการเจรจาต่อรองของลูกค้า การ
คุกคามของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทดแทน และ ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ 
 

 
 
 ภาพที่ 3 องค์ประกอบของ Five Forces Model 

 
 1. การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

- จ านวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจ าวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะท าให้
มีการแข่งขันท่ีรุนแรง 

- อัตราการเติบโตของอตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่
รุนแรงมากนัก 

- ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง 
- ความผูกพันในตรายี่ห้อ 
- ก าลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอตสาหกรรมมีก าลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง 
- ต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการก็บรักษา 
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการ
จ่ายชดเชยท่ีสูงมาก  
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 2. อ านาจต่อรองของผู้ขาย (Supplier) 
- จ านวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ ถ้ามีผู้ขายน้อยราย อ านาจต่อรองของผู้ขายจะสูง 
- ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้ อ านาจการต่อรองก็จะ
สูง 

- จ าวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อย อ านาจต่อรองจะสูง 
- ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมากอ านาจ
ต่อรองผู้ขายจะสูง  

3. อ านาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซ้ือหรือลูกค้า 
- ปริมาณการซ้ือ ถ้าซื้อมาก ก็มีอ านาจการต่อรองสูง 
- ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าได้รับเกียวกับสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาก ก็ต่อรอง
ได้มาก 

- ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อ 
- ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมวตัวกันง่ายก็มีอ านาจ
ต่อรองสูง 

- ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปดานหลัง คือ ถ้าลูกค้าสามารถผลิต
สินค้าได้ด้วยตนเอง อ านาจการต่อรองก็จะสูง 

- ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่ร หรือ ใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมี
ต้นทุนในการเปลี่ยนสูง อ านาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่ า  

4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 
- ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น 
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม 

- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้า
ทดแทน 

- ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน 
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5. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่จะได้แก่ 
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าท่ีเป็น
มาตรฐานจ านวนมาก ซึ่งท าให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ าลง เพราะสามารถลดต้นทุน
คงที่ต่อหน่วยลดลง 

- การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) 
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่ 
- การเข้าถึงช่องจัดจ าหน่าย (Access to distribution) 
- นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน 
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้า
ต้องมีต้นทุน หรือค้าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซ่ึงอาจได้แก่ ต้นทุนของ
อุปกรณ์เครื่องจักรท่ีต้องปรับเปลี่ยนเพิ่ม หรืออาจจะเป็นระบบงานท่ีต้องจัดรูปแบบ
ใหม่ ค่าฝึกอบรมแลสอนงานให้กับพนักงานเพื่อให้ท างานตามระบบใหม่เป็นต้น 

- ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคา
ถูก มีท าเลที่ตั้งดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูก และท ามานนานจนเกิดการเรียนรู้ 

 
2.2  ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อกิจการ 
 
  7S Framework ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ดังนี ้

 

 ภาพที่ 4 องค์ประกอบของ 7S Framework 
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Structure โครงสร้างองค์กร 
Systems ระบบขององค์กร ระบบครัวครัว  ระบบการจัดการองค์กร  หรือระบบ
Technology  ภายในองค์กร 
Style เป็นการบริหารแบบต่างๆ เช่น   เผด็จการ คล้อยตาม   
Staff บุคลากร  การเพิ่มศักยภาพขององค์กร  การให้ค่าตอบแทน  หลักในการ
บริการเกี่ยวกับบุคคล 
Skills ความช านาญ ความสามารถของบุคลากร 
Strategy กลยุทธการบริหารจัดการ  เช่นการตั้งรุก  ตั้งร้าน 
Shared Values การมีส่วนร่วม 

 
Value Chain  
เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมในวงจรการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ควร

กระท าเพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้นในมุมมองของผู้บริโภค โดยคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการนั้นหมายถึง ราคาที่ไม่สูงจนเกินไปหรือการมีบริการที่ 

เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ เพื่อมอบคุณค่าทั้งหมดให้ผู้บริโภค โดย
แต่ละกิจกรรมมีส่วนช่วยให้เกิด Value Added เป็นช่วงๆ นับตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบ การผลิต 
การจัดจ าหน่าย จนถึงการน าสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค โดยดูว่า Customer value เกิดจาก 3 
แหล่ง คือ 

1. กิจกรรมที่ท าให้ Product มีความแตกต่าง  
2. กิจกรรมที่ท าให้ต้นทุนลดต่ าลง Lower cost  
3. กิจกรรมสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว Quickly  
โดยสามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท Primary Activities และ Support 

Activities ซึ่งทั้ง 2 ตัวเป็นตัวก าหนดคุณค่าทั้งหมดของบริษัทที่ส่งมอบให้ลูกค้า การที่บริษัท
แยกกิจกรรมของบริษัทออกเป็นหน่วยย่อย ท าให้สามารถประเมินแต่ละกิจกรรมโดย
เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ ว่าบริษัทเราด าเนินการเป็นอย่างไร  
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 ภาพที่ 5 องค์ประกอบของ Value Chain 

 
กิจกรรมหลัก Primary Activity เกี่ยวข้องกับการผลิต และบริการโดยตรง รวมถึง

การตลาด การขนส่ง และบริการหลังการขาย ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 5 ส่วน ดังนี ้
1. Inbound logistics การน าเข้าวัสดุการผลิต เป็นการวิเคราะห์ในด้านการสั่งซื้อ

วัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การควบคุมการใช้วัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 
การควบคุมสินค้าคงคลัง ตารางการขนส่งวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบที่ดี จะต้องมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับ Supplier จะท าให้องค์การสามารถใช้หลัก JIT ท าให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีความ
ต่อเนื่อง จัดเก็บเพียงปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตเท่านั้น จะท าให้ไม่ต้องเก็บวัตถุดิบใน
ปริมาณมากๆ ในคลังซึ่งจะท าให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ หากการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยให้ลดต้นทุน Cost Reductions ได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Increased 
productivity ซึ่งส่งผลให้เป็นจุดแข็งขององค์กร การวางแผนการควบคุมการใช้วัตถุดิบที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะท าให้ลดต้นทุน และของเสียน้อยลงให้เหลือปริมาณน้อยที่สุด Zero Deflect ท า
ให้ประหยัดต้นทุน     การขนส่งวัตถุดิบสู่โรงงานผลิต สามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันเวลาไม่ท าให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก โดยการใช้หลัก Logistic Strategy  

2. Operations การแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าส าเร็จรูป เป็นการวิเคราะห์การเพิ่มคุณค่า 
Value Advantage ให้กับสินค้าและบริการในด้านการเลือกท าเล กระบวนการผลิต การวางผัง
โรงงาน การติดตั้งเครื่องจักร การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร การวางแผนการผลิต ก าลังการ
ผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ าหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด การบรรจุหีบห่อ 
จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภ า พ สู ง ขึ้ น  ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว 
การเลือกท าเล ควรค านึงการประหยัดก าลังแรงงาน การขยายโรงงาน การขนส่ง และภาษี  
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3. Outbound Logistic เป็นการวิเคราะห์การจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปในคลังสินค้า การ
ขนส่ง การส่งมอบและการกระจายสินค้า โดยค านึงถึงต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า การบริหาร
คลังสินค้าท่ีดี โดยการพิจารณาระหว่างการเช่าคลังสินค้า หรือการสร้างคลังสินค้าเอง โดยสิ่งใด
มีผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่ากันและประหยัดต้นทุนมากที่สุด การกระจายสินค้า การน า
เทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กันการใช้ logistic ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นจุดแข็งขององค์กร โดยการ
กระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ในลักษณะ Mass Distribution ท าให้
ต้นทุนขององค์กรลดลง 

4. Marketing การตลาด ต้องทราบ Concept Marketing ซึ่งการเขียนการตลาดต้อง
เกี่ยวข้องกับเรื่อง4P’sเป็นตัวก าหนดขอบเขตการแข่งขันที่ส าคัญ ต้องมีการท า R&D (Core 
Competency จากการ Differentiation ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง ฐานะ จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ จึงจะ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้เหมาะสม) 

Product เกี่ยวกับคุณภาพ, คุณสมบัติ, คุณลักษณะผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ตรายี่ห้อ, 
ป้ายสลาก  

Price ใกล้เคียงคู่แข่ง, บางครั้งควรตั้งราคาสูงถ้าสินค้าหรือบริการเราเด่น มีเอกลักษณ์ 
Place สินค้า Mass product จะต้องใช้ตัวแทนการจัดจ าหน่ายหลายๆคน (ขายส่ง ขาย

ปลีก ร้านค้าย่อย) เพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด จะท าให้ยอดขายขององค์การ
สูงขึ้น การผลิตจ านวนมากเกิด Economic of scale  

Promotion Differentiation ต้องโฆษณาให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างของสินค้าเป็นจุด
แข็ง อาจใช้กลยุทธ์แบบ Push – Pull  

5. Service การบริการ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการสร้างคุณค่า ให้กับลูกค้า ตั้งแต่การ
ติดตั้ง การซ่อมแซม การจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้า, การจัดหาอะไหล่, การให้ความเป็นมิตร
พร้อมตอบปัญหา ข้อเรียกร้องทันที เป็นอาวุธที่ส าคัญในการแข่งขัน (Competitive weapon) 
เพราะลูกค้ามองเห็น รู้สึกได้ทันที ถ้าลูกค้าประทับใจ ชอบจะกลับมาซื้อซ้ า ถ้าเป็น Low Cost 
จะไม่เน้นเรื่องการบริการหรือบริการไม่แตกต่างจากคู่แข่ง แต่ถ้าเป็น Differentiation จะเน้น
เรื่องการบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 
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กิจกรรมสนับสนุน Support Activity เป็นงานที่ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
กิจกรรมหลักของบริษัททั้งหมด (Staff Function) แบ่งเป็น 4 อย่าง คือ การจัดซื้อ การพัฒนา
เทคโนโลย ีการจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐาน 

1. Firm Infrastructure การจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรประกอบด้วย การเงิน, 
บัญช,ี กฎหมาย, ระบบข้อมูล กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณค่าให้บริษัท ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ทางด้านการแข่งขัน 

- การเงิน Financial ดูที ่Ratio 
- มีWACC ต่ าเป็นจุดแข็ง มีมูลค่าหุ้นสูงสุดเป็นจุดแข็ง มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
- การลงทุน 
- การจ่ายเงินปันผล 
- การจัดการ Management (POLC) 

1. Planning  
2. Organization  
3. Leading ในฐานะผู้น า ผู้บริหาร ต้องมีทักษะ มีความสามารถในการประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตได้ โดยอาศัยข้อมูลทั้งภายนอกและภายในประกอบการวาง
แผนการตัดสินใจ ก าหนดแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจ, บทบาทผู้บริหาร ในฐานะ
ตัวแทนขององค์กร Motivation สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เกิดความกระตือรือล้นใน
การท างาน 
4. Controlling การควบคุมและการประเมิน 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) มีผลต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม Value – adding activities ทุกชนิดในบริษัท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบ
ความส าเร็จถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญ Key Factor ของบริษัท 

1. การวางแผนก าลังคนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต 
2. การสรรหา คัดเลือก ให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ  
3. การปฐมนิเทศไม่มีประสิทธิภาพเป็น เช่น ไม่บอกประวัติบ, ไม่บอกข้อปฏิบัติใน

การเข้าไปในเขตอันตราย เช่น ต้องใส่หมวก ใส่ถุงมือ ใส่รองเท้ายางกันลื่นถัง
ดับเพลิงและทางหนีไฟอยู่บริเวณใด 

4. การประเมินผลอย่างยุติธรรม เสมอภาค มีหลักเกณฑ์เป็นท่ียอมรับของพนักงาน 
5. การฝึกอบรม พัฒนาพนักงานให้เพิ่มทักษะ ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 
6. การบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง ที่ยุติธรรม 
7. การร้องทุกข์ของพนักงานและการลงโทษที่ยุติธรรม 
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8. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน JD = job description อธิบาย ว่างานนี้ใคร
รับผิดชอบ รับผิดชอบอะไร 

3. การพัฒนาเทคโนโลยี หรือการ R&D (Technology Development) การออกแบบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, การน าเทคโนฯใหม่ๆ
มาใช้ในการผลิต, พัฒนาเทคนิคการประกอบใหม่ๆ รวมถึงการบรรจุหีบห่อ, การออกแบบผัง
โรงงานใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือล่าช้า เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
ขีดความสามารถของบริษัท เป็นการสร้าง Value Addedเพิ่มขึ้น 

- ถ้ามี R&D สินค้าจะเป็น Differentiation มีสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดสม่ าเสมอตาม
ความต้องการของลูกค้า 

- มี R&D ในการผลิตที่ใช้ Low cost เพื่อต้นทุนต่ าโดยการน าระบบ MIS = FMIS 
MMIS KMIS ส่วนด้าน logistic = ERP เป็น software ที่ค านวณเกี่ยวกับการขนส่ง 

4. การจัดซื้อ Procurement ประกอบด้วยการซื้อสิ่งน าเข้าทั้งหมด ที่ต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลือง ที่ดิน อาคาร เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier เพื่อให้ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสม และคุณภาพที่ดี (การหม่ัน
ตรวจสอบความถูกต้อง เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท าให้ต้นทุนลด ก าไรเพิ่มขึ้น) การจัดหา
อาจไม่ใช่การซ้ือเท่าน้ัน การขอ หรือการยึดมาก็ได้ เพราะท าให้ low cost ได้ 
 
2.3  ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่มีของกิจการ 
 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังน้ี  

 1.       Strengths  - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  
 2.       Weaknesses  - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
 3.       Opportunities  - โอกาสที่จะด าเนินการได้  
 4.       Threats  - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ  
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หลักการส าคัญของ SWOT  ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก    ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT  จึงเรียกได้ว่า
เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้
รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค    การ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้ เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุด
แข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป  

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะท าลาย
ผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม  
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการ
ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลด
จุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน 
เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ การบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง 
ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร(คน เงิน 
วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจ
สถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย  
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- การวิเคราะห์จุดแข็ง (S-Strengths) เป็นการพิจารณาข้อดีเด่นหรือจุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ์หรือของบริษัท ซึ่งปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร
นั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร
ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็ม
แข็งขององค์กร โดยวิเคราะห์จาก 4PS ของบริษัท และสิ่งแวดล้อมภายในอื่น ๆ 
การวิเคราะห์จุดแข็งจะพิจารณาจาก ฐานะการเงิน ความแข็งแกร่งด้านการผลิต 
ด้านบุคลากร และชื่อเสียงของบริษัท จุดแข็งของบริษัทใช้ในการก า หนดกลยุทธ์
การตลาดและใช้เป็นจุดขาย (selling point) ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

- การวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ข้อเสียหรือ
ปัญหาที่เกิดจาก 4PS และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ซึ่งปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร นั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายใน
องค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้
หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรการทราบถึงจุดอ่อนจะช่วยให้บริษัทหาวิธี
แก้ปัญหานั้น มีหลายบริษัทที่สามารถเปลี่ยนจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 
เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทาง
สังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ 
ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ  

-   โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค ข้อได้เปรียบหรือปัจจัยที่เอื้ออ า นวยให้แก่
บริษัท โดยวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ถึงโอกาสจะช่วยให้
บริษัทก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับโอกาสน้ันและองค์กรสามารถฉกฉวย
ข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้   
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-   อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กร
ให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อ
จ า กัดอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกการทราบถึงอุปสรรคท า ให้บริษัท
สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 

ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม เม่ือได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-
จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมิน
สภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง -จุดอ่อนภายในมา
เปรียบเทียบกับ  โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด
และภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์  SWOT 
ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี ้  
     สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิง
รุก (Aggressive - Stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาส
ต่างๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่    
   สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย 
ประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) 
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะ
ท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียท่ีน้อยที่สุด       

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้าน
การแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่าง
เช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือ
แก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้ 

สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น
แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว 
หรือขยายขอบข่ายกิจการ (diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้าง
โอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน  
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ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้     
       1. ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริง ๆ เป็น
สาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็น
นโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ที่จะท าให้องค์การ/ชุมชนบรรลุเป้าหมายที่เป็น
ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Result) ได้จริง           

2. การก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีความหมาย
คาบเกี่ยวกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยใน
กลุ่มใด ทั้งนี้เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกัน
ออกไป  

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการพิจรณาในการวิเคราะห์ SWOT 

 

ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก 

S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร 

O โอกาสภายนอก 

SO การน าข้อได้เปรียบ
ของจุดแข็ง ภายในและ
โอกาสภายนอกมาใช้ 

WO การแก้ไขจุดอ่อนภายใน
โดย พิจารณาจากโอกาส

ภายนอก ที่เป็นผลดีต่อองค์กร 

T อุปสรรค
ภายนอก 

ST การแก้ไขหรือลด
อุปสรรคภายนอกโดยน า
จุดแข็งภายในมาใช้ 

WT การแก้ไขหรือลดความ
เสียหาย ของธุรกิจอันเกิดจาก
จุดอ่อนภายในองค์กรและ

อุปสรรคภายนอก 
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ข้อดี – ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis   
ข้อดี เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT  ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์

สถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน ให้ความสะดวกเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่น า SWOT มาใช้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ด้านต่างๆ มากมาย เช่น - การตัดสินใจเลือกเม่ือมีทางเลือกหลายๆ 
ทาง - การก าหนดความส าคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ - การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น - การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการด าเนินการ - การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่ - การ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น – การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ  

ข้อเสีย ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน์และ
ความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น- โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลที่
น ามาใช้วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิค  SWOT 
ของผู้วิเคราะห์- ต้องทบทวน SWOT  เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัย
ต่ างๆ ที่ น ามาใช้ เป็นข้ อ มูลพื้ นฐาน ยั ง เห มือนเดิมหรื อ มีการ เปลี่ ยนแปลงไปแล้ ว
หรือไม ่                    

 
TOWS Matrix ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอน

การด าเนินการท่ีส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 ภาพที่ 6 องค์ประกอบของ TOWS Matrix 
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1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ  ส่วนการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ  กล่าวได้ว่า 
ประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่
ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลท าให้การก าหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  จุดแข็งกับ
ข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 
คือ 

- กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการ
ผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการ
ผลิตเหรียญได้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์
การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ 

- กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนด
เป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน  ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การมีจุด
แข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่
องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัด
ที่มาจากภายนอกได้ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เป็น
มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ  ขณะเดียวกันมี
ข้อจ ากัด คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอที่จะ
สามารถจัดตั้งหน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้     ทั้งหมดสามารถ
น ามาก าหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับ
โรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
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- กลยุทธ์เชิงแก้ไข  (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนด
เป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน า
แนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง ระบบ
ราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการท างานที่ยาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มี
โอกาส คือ โอกาสของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมด
สามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและในกระบวนการ
ท างานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration)  

- กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและ
ข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน 
คือ ต้องน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจ ากัด คือ ราคาน้ ามัน
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งหมดน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือ 
ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์
การหาพลังงานทดแทนที่น าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น 

 
ทฤษฎีการผลิต 
การผลิต (Production) หมายถึง ขบวนการหรือขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต 

(Input) ให้เป็นผลผลิต (Output) ซึ่งปัจจัยการผลิตนอกจากจะหมายถึง ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผู้ประกอบการแล้วยังหมายถึง วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางทุกชนิดที่ใช้ในขบวนการผลิตด้วย  

ฟังก์ชันการผลิต (Production Function) คือ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตต่างๆ และจ านวนผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยการผลิตนั้นๆ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้ 
              

Total Product (TP) =  f (V1, V2, V3,…, Vn) 
 

โดยท่ี :  Total Product (TP)   คือ จ านวนผลผลิตทั้งหมด 
               Vn คือ ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต 
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ฟังก์ชันการผลิตจะแสดงถึง จ านวนผลผลิตรวมที่ผลิตขึ้นในระยะเวลาหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับ
จ านวนของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตนั้น หน่วยธุรกิจสามารถเพิ่มหรือลดจ านวนผลผลิตได้
ด้วยการเพิ่มหรือลดจ านวนของปัจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่ใช้อยู่ใน
ขบวนการผลิตนั้น 

การผลิตในระยะสั้นและระยะยาว (Short-Run and Long-Run Production)        
โดยท่ัวไปหน่วยผลิตสามารถปรับขบวนการผลิตเพื่อให้ได้รับผลผลิตในระดับที่ต้องการ

ได้ และเกี่ยวโยงไปถึงการเพิ่มหรือลดจ านวนปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณปัจจัยการผลิตบางชนิดสามารถท าได้ทันทีแต่บางชนิดต้องใช้เวลากว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ 
การแบ่งการผลิตเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวจึงจะพิจารณาจากความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณหรือขนาดของปัจจัยที่ใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงปัจจัยคงที่ให้เป็นปัจจัยผันแปรซึ่งแต่ละ
หน่วยผลิตใช้เวลาแตกต่างกัน สามารถแบ่งการผลิตออกได้ 2 ระยะ คือ 

1. การผลิตในระยะสั้น (Short-Run Production) หมายถึง ช่วงเวลาการผลิตที่ใน
ขบวนการผลิตประกอบด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนได้เรียกว่า ปัจจัยคงที่ (fixed 
factors) และปัจจัยการผลิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนได้เม่ือต้องการเรียกว่า ปัจจัยผันแปร 
(variable factors) การผลิตในระยะสั้นจึงมีการใช้ทั้งปัจจัยผันแปรและปัจจัยคงที่อย่างน้อย 1 
ชนิด ร่วมกัน 

การผลิตในระยะสั้น (Short-Run Production) การผลิตในระยะสั้น ผลผลิตรวมที่ได้
อธิบายได้จากกฎผลผลิตที่ได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนต่างๆ กัน และกฎว่าด้วยการ
ลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Physical Returns) กล่าวคือ 
การผสมปัจจัยการผลิตจะใช้ปัจจัยคงที่ร่วมกับปัจจัยแปรผัน เม่ือเพิ่มปัจจัยผันแปรขึ้นทีละหน่วย
จนถึงจุดหนึ่งการเพิ่มขึ้นของผลผลิตรวมจะมีค่าลดลงเรื่อยๆ จนกระท่ังถึงศูนย์และติดลบในที่สุด 
ผลผลิตที่ได้รับจากการผลิตในระยะสั้นมีหลายชนิด ดังนี้ 

1.1 ผลผลิตรวม (Total Product : TP) คือ ผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ปัจจัยผันแปรร่วมกับปัจจัยคงที่ ปริมาณผลผลิตที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ปัจจัยผันแปรท่ีใช้  

1.2 ผลผลิตเฉลี่ย (Average Product : AP) คือ ผลผลิตรวมทั้งหมดคิดเฉลี่ย
ต่อปัจจัยผันแปร 1 หน่วย ผลผลิตเฉลี่ยค านวณได้จาก 
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โดยท่ี :  AP        = ผลผลติเฉลี่ย (Average Product) 

             TP        = จ านวนผลผลิตรวมท้ังหมด (Total Product) 

             L          = จ านวนปัจจัยผันแปร 

 
1.3 ผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product : MP) คือ ผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นเม่ือใช้

ปัจจัยผันแปรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในระยะแรกที่เพิ่มปัจจัยผันแปรเข้าไปผลผลิตเพิ่มจะ
ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ต่อมาผลผลิตเพิ่มจะเริ่มลดลง จนกระทั่งเท่ากับศูนย์และติดลบในที่สุด 
เป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal 
Physical Returns) ผลผลิตเพิ่มค านวณได้จาก 

L

TP
MP




  

โดยท่ี :  MP  = ผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product) 

TP  = การเปลี่ยนแปลงในผลผลิตรวมท้ังหมด (Total Product) 

L  = การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการใช้ปัจจัยผันแปร     

กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Physical 
Returns) 

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการผลิตในระยะสั้น เมื่อกระบวนการผลิตใช้ปัจจัยแปรผันชนิดหนึ่ง
เพิ่มขึ้นทีละหน่วยขณะที่ปัจจัยการผลิตอื่นๆ คงที่ จะท าให้ผลผลิตเพิ่มที่ได้รับมีจ านวนลดน้อย
ถอยลงตามล าดับจนถึงศูนย์และติดลบในที่สุด สามารถแสดงลักษณะของเส้นผลผลิตชนิดต่างๆ 
ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

L

TP
AP 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงตัวอย่างกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม 
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงผลผลิตเปรียบเทียบกับจ านวนแรงงานในช่วงต่างๆ 

             
จากความสัมพันธ์ของผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และผลผลิตเพิ่ม สามารถแบ่งขั้นของ

การผลิตออกได้ 3 ขั้นคือ 
          Stage 1 เริ่มตั้งแต่จุด 0 จนถึงจุดที่ AP มีค่าสูงสุด เมื่อเพิ่มปัจจัยผันแปรเข้าไป MP จะ
เพิ่มขึ้นและท าให้ TP เพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น และเม่ือ MP ลดลงจะท าให้ TP เพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ลดลง ขั้นนี้ผู้ผลิตจะยังคงเพิ่มปัจจัยผันแปรเข้าไปอีก สามารถขยายการผลิตและท าก าไรได้อีก
เนื่องจาก TP ยังเพิ่มข้ึน 
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          Stage 2 เริ่มตั้งแต่จุดที่ AP มีค่าสูงสุดจนถึงจุดที่ MP มีค่าเท่ากับศูนย์และ TP มี
ค่าสูงสุด ขั้นนี้ MP และ AP จะลดลง แต่ TP ยังเพิ่มข้ึน ดังนั้น ผู้ผลิตจะยังคงเพิ่มปัจจัยผันแปร
ไปจนกระทั่ง MP เท่ากับศูนย์ ผู้ผลิตควรเลือกท าการผลิต ณ จุดใดจุดหน่ึงในข้ันการผลิตนี้
เพราะจะท าให้ผู้ผลิตได้รับ TP สูงสุด 
          Stage 3 เริ่มตั้งแต่จุดที่ MP มีค่าเท่ากับศูนย์และ TP มีค่าสูงสุดเป็นต้นไป ขั้นนี้ TP จะ
ลดลงเรื่อยๆ เมื่อเพิ่มปัจจัยผันแปรเข้าไปอีก ผู้ผลิตไม่ควรท าการผลิตเพราะจะได้รับ TP ที่
ลดลง และ MP มีค่าติดลบ 
 

2. การผลิตในระยะยาว (Long-Run Production) หมายถึง ช่วงเวลาการผลิตที่
ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทุกอย่างได้ตามความต้องการ ดังนั้น ขบวนการผลิต
ในระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยผันแปรเท่านั้น เพราะปัจจัยคงที่จะกลายเป็นปัจจัยผันแปรทันทีเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือขนาด  
          การผลิตในระยะยาว (Long-Run Production) หมายถึง การผลิตในระยะเวลาที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาณของปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการ ดังนั้น ปัจจัยการผลิต
ที่ใช้ในการผลิตมีชนิดเดียวคือ ปัจจัยผันแปร การผลิตในระยะยาวอยู่ภายใต้กฎของกฎผลได้
จากการ 

ขยายขนาดการผลิต (Law of Returns to Scale) ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตรวมขณะที่ปัจจัยการผลิตต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป แบ่งระยะการเปลี่ยนแปลงผลผลิตรวม
ได้ 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ระยะผลได้เพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) ผลผลิตรวมที่ได้มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปัจจัยการผลิตเข้าไปในอัตราส่วนหนึ่งจะท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงกว่า          

ระยะที่ 2 ระยะผลได้คงที่ (Constant Returns to Scale) ผลผลิตรวมที่ได้มีปริมาณ
คงที่ เม่ือเพิ่มปัจจัยการผลิตเข้าไปในอัตราส่วนเท่าใดจะท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน
เท่ากันด้วย   

ระยะที่ 3 ระยะผลได้ลดน้อยลง (Decreasing Returns to Scale) ผลผลิตรวมที่ได้มี
ปริมาณลดลง เมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตเข้าไปในอัตราส่วนหน่ึงจะท าให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ต่ ากว่า                                                              

ดังนั้น การผลิตในระยะที่หนึ่งและสองจะท าให้ได้รับก าไร แต่ในระยะที่สามซึ่งผลผลิต
รวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ผู้ผลิตจะไม่เลือกท าการผลิตเพราะเสี่ยงกับการขาดทุน 
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Supply Chain ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน    หรือการ
จัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดล าดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจ
ให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) 
การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจ าหน่วย 
(Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะจัดระบบให้
ประสานกันอย่างคล่องตัว 
 นอกจากนี้ การจัดการซัพพลายเชนไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กรเท่านั้น แต่ที่ส าคัญจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับองค์กรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า (Suppliers) บริษัทผู้ผลิต (Manufactures) บริษัทผู้จ าหน่าย 
(Distribution) รวมถึงลูกค้าของบริษัท จึงเป็นการเชื่อมโยงกระบวนการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่ายให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า/บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า แต่ละหน่วยงานจึงมี
ความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนห่วงโซ่ 
 ในห่วงโซ่อุปทานนั้นข้อมูลต่าง ๆ จะมีการแชร์หรือแจ้งและแบ่งสรรให้ทุกแผนก /ทุก
หน่วยงานในระบบรับทราบและใช้งาน ท าให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ในการประกอบรถยนต์หนึ่งคัน แผนกจัดซื้อจะจัดซื้อวัตถุดิบ
หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ น้ ามันเครื่อง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น 

เมื่อสั่งซื้อเสร็จอุปกรณ์ดังกล่าวจะเก็บให้ในคลังสินค้า เพื่อรอฝ่ายการผลิตรถยนต์น าไป
ผลิตรถยนต์ตามที่ต้องการ และถ้าองค์กรน้ีมีระบบการจัดการซัพพลายเชนที่ดี   แผนกต่าง ๆ มี
การแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จะท าให้การสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็น
ระบบ 

ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการผลิตสินค้าหรือ
บริการ ที่เริ่มต้นจากวัตถุดิบไปยังจุดสุดท้ายคือลูกค้า  โดยทั่วไปแล้ว ห่วงโซ่อุปทาน
ประกอบด้วยจุดที่ส าคัญๆ คือ (ดังแสดงในภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7 โครงข่ายของของห่วงโซ่อุปทาน 
 
- ผู้ส่งมอบ (Suppliers) หมายถึง ผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานหรือหน่วยบริการ เช่น 

เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังหรือปาล์ม โดยท่ีเกษตรกรเหล่านี้จะน าหัวมันไปส่ง
โรงงานท าแป้งมันหรือโรงงานท ากลูโคส หรือน าผลปาล์มไปส่งที่โรงงานผลิตน้ ามัน
ปาล์ม เป็นต้น 

- โรงงานผู้ผลิต (Manufacturers) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการแปรสภาพวัตถุดิบที่
ได้รับจากผู้ส่งมอบ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น 

- ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) หมายถึง จุดที่ท าหน้าที่ในการกระจาย
สินค้าไปให้ถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งๆ อาจจะมีสินค้าที่มา
จากหลายโรงงานการผลิต เช่น ศูนย์กระจายสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ จะมี
สินค้ามาจากโรงงานที่ต่างๆ กัน เช่น โรงงานผลิตยาสระผม, โรงฆ่าสัตว์, เบเกอรี่ 
เป็นต้น 

- ร้านค้าย่อยและลูกค้าหรือผู้บริโภค (Retailers or Customers) คือ จุดปลายสุดของ
โซ่อุปทาน ซึ่งเป็นจุดที่สินค้าหรือบริการต่างๆ จะต้องถูกใช้จนหมดมูลค่า และโดยที่
ไม่มีการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการนั้นๆ  

 
ความส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน สินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผลิตออกสู่ตลาด จะต้อง

ผ่านทุกจุดหรือหน่วยต่างๆ ตลอดทั้งสายของห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น คุณภาพของสินค้าและ
บริการนั้น จะขึ้นอยู่กับทุกหน่วย มิใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงท าให้มี
แนวความคิดในการบูรณาการทุกๆ หน่วยเพื่อให้การผลิตสินค้าหรือบริการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง ดังเช่น น้ ามันปาล์มประกอบอาหาร ในสาย
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ของห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วยผู้ส่งมอบ ซึ่งมักจะเป็นเกษตรกรผู้น าผลปาล์มมาส่งให้กับ
โรงงานหีบเพื่อน าน้ ามันปาล์มดิบออกจากผลปาล์ม ในขั้นตอนต่อไปน้ ามันปาล์มดิบก็จะถูกส่ง
ต่อให้โรงงานผลิตน้ ามันปาล์มส าหรับใช้ประกอบอาหาร น้ ามันปาล์มประกอบอาหารนี้ก็จะถูก
บรรจุในลังกระดาษและถูกส่งออกจากโรงงานและส่งต่อไปยังผู้ประกอบการรายต่อไป  เช่น 
ผู้ด าเนินการซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าปลีกย่อย เพื่อที่จะน าไปวางขายบนชั้นวางของตาม
ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าปลีกย่อยเพื่อให้ผู้บริโภคได้มาท าการเลือกซื้อสินค้า จากตัวอย่าง
ขั้นต้นจะเห็นว่า ทุกๆ จุดในสายของห่วงโซ่อุปทานมีผลต่อคุณภาพของน้ ามันปาล์มประกอบ
อาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ก าลังเลือกซื้อสินค้า 

 
กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน  
1. การจัดหา (Procurement) เป็นการจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปยังจุดต่างๆ 

ในสายของห่วงโซ่อุปทาน จากตัวอย่างข้างต้น หากโรงงานได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพต่ า  ถึงแม้ว่า
จะมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ก็จะส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุน ฉะนั้น การจัดหาก็ถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่จะส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต 

2. การขนส่ง (Transportation) เป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าของสินค้าในแง่ของการย้าย
สถานท่ี หากน้ ามันปาล์มประกอบอาหารถูกขายอยู่ที่หน้าโรงงานผลิตอาจจะไม่มีลูกค้ามาซื้อเลย
ก็ได้ อีกประการหนึ่งก็คือ หากการขนส่งไม่ดี สินค้าอาจจะได้รับความเสียหายระหว่างทาง จะ
เห็นว่าการขนส่งก็มีผลต่อต้นทุนโดยตรง  

3. การจัดเก็บ (Warehousing) เป็นกิจกรรมที่มิได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าเลย แต่ก็
เป็นกิจกรรมที่ต้องมีเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่คงที่ รวมท้ังประโยชน์ในด้านของ
การประหยัดเม่ือมีการผลิตของจ านวนมากในแต่ละครั้ง หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มี
ปริมาณวัตถุดิบที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพลม ฟ้า อากาศ 

4. การกระจายสินค้า (Distribution) เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระจายสินค้าจากจุดจัดเก็บส่ง
ต่อไปยังร้านค้าปลีกหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต  

ข้อพิจารณาในการปรับใช้ 
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสายของห่วงโซ่อุปทานถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย หากมีการบริหาร

และจัดการให้กิจกรรมเหล่านี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตต่ าลงด้วย นั่นหมายถึงต้นทุนในการผลิตก็จะลดลงด้วย ฉะนั้น หากมีการบูรณาการหน่วย
ต่างๆ ในสายของห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะเป็น
ปัจจัยหน่ึงในการมุ่งไปสู่ความส าเร็จ 

 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิและ

ข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานภายในองค์กร และแบบสอบถามที่ได้จากลูกค้า ส่วนข้อมูลทุติย
ภูมิ ทั้งที่เป็นเอกสารทางการค้าของกิจการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีกระบวนการวิเคราะห์และการประมวลผลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
 

1. ศึกษาโดยวิธีปฐมภูมิ จากการสังเกตการณ์ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ จัดการ
บริษัท พนักงานและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของลูกค้า 

2. ศึกษาโดยวิธีทุติยภูมิ จากเอกสารทางการค้าของกิจการ 
3. ศึกษาจากการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ PEST Analysis, 5 

Forces Model, 7S Framework, Value Chain, SWOT และ TOWS Matrix 
4. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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3.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ผลจากศึกษาโดยวิธีปฐมภูมิ จากการสังเกตการณ์ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้จัดการบริษัท พนักงานและลูกค้ามีดังนี้ 

1.1 ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน ซึ่ง
เจ้าของรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจการอยู่แล้ว แต่เนื่องจากปัญหาต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น
ประเด็นหลักๆ ดังนี้  

1.1.1 ปัญหาด้านบุคลากร ถือเป็นปัญหาส าคัญขององค์กร เพราะเนื่องจากองค์กร
ต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ท าให้ปัจจุบันองค์กรขาดแคลนบุคลากรตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเพื่อมาก าหนดและร่วมวางแผนการบริหารงานขององค์กร จนถึงในส่วนของ
พนักงานทั่วไปท้ังฝ่ายผลิตและพนักงานส่งของ ซึ่งพนักงานมีอัตราการลาออกสูง ท าให้
บริษัทต้องท าการการอบรมพนักงานใหม่อยู่เสมอ 
1.1.2 ปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากมีการสต๊อกวัตถุดิบมากขึ้น มีการปล่อยสินเชื่อให้
ลูกหนี้นานเกินไปและลูกหนี้บางรายขอผ่อนผันการช าระหนี้ ฉะนั้นจ าเป็นต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนภายในองค์กรมากขึ้น และยังมีภาระหนี้สินที่ต้องช าระกับทางสถาบันการเงิน
อีกด้วย 
1.1.3 ปัญหาเรื่องสต๊อกหรือสินค้าคงคลังของกิจการซึ่งตัวเลขกับจ านวนสินค้าที่มีอยู่
จริงไม่สอดคล้องกัน เพราะไม่ได้น าระบบการจัดท าสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติหรือระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงาน และบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องนี้ขาดความช านาญ
รวมถึงประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในปริมาณสินค้าคงคลัง ซึ่ง
ส่งผลต่อการสั่งซื้อ  
1.1.4 ปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้า เป็นอีกปัญหาที่ทางผู้บริหารให้ความส าคัญ 
ปัญหาเร่ืองคุณภาพสินค้าส่วนหน่ึงมาจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกส่วนหนึ่งเกิดจาก
ปัญหาการผลิต เช่น คนงานขาดประสบการณ์ เป็นต้น 
1.1.5 ปัญหาเรื่องของการจัดส่งที่ไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าทันตามเวลาที่ตกลงกันไว้
ได้    
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1.2 ผลจากการสัมภาษณ์พนักงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้  

1.2.1. ปัญหาเร่ืองอัตราเงินเดือน 
1.2.2. ปัญหาเร่ืองการแบ่งพักแบ่งพวกการท างานภายในองค์กร 
1.2.3. ปัญหาความไม่สามัคคีและขาดความร่วมมือกันในการท างาน 
1.2.4. ปัญหาเรื่องการท างานเกินหน้าที่ความรับผิดชอบของตน หรือการได้รับ

มอบหมายให้ท างานหลายอย่าง 
1.2.5. ปัญหาเร่ืองงานหนัก 
1.2.6. ปัญหาความล าเอียงของหัวหน้างาน 

1.3 ผลจากการเก็บข้อมูลลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอนถึงปัญหาที่ได้รับ จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

1.3.1. ระยะเวลาในการผลิตและจัดส่งสินค้า 
1.3.2. การจัดส่งสินค้าไม่ตรงเวลา  
1.3.3. จ านวนสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ 
1.3.4. การเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าใช้เวลานาน 
1.3.5. คุณภาพสินค้า 
1.3.6. สินค้าราคาสูง 
1.3.7. ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
1.3.8. บรรจุภัณฑ์ หรือแพ็คเกจไม่ทันสมัย 
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2. ผลศึกษาโดยวิธีทุติยภูมิ จากเอกสารทางการค้าของกิจการ 
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงยอดขายของกิจการในแต่ละเดือนตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2553 ซึ่งในปี 
2553 รวบรวมยอดขายจากใบก ากับภาษีเนื่องจากยังไม่มีการจัดท างบการเงิน 
 

เดือน 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยอดขาย ยอดขาย 
การเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อนหน้า 

% 
ยอดขาย 

การเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อนหน้า 

% 
ม.ค. 7,213,052.76 7,459,509.17 3.42 6,660,831.41 -10.71 
ก.พ. 5,790,869.29 6,820,658.89 17.78 6,464,229.56 -5.23 
มี.ค. 6,503,645.21 6,653,777.86 2.31 6,396,935.48 -3.86 
เม.ย. 5,291,855.99 6,510,465.31 23.03 4,603,578.38 -29.29 
พ.ค. 6,646,666.90 6,153,671.92 -7.42 5,259,017.96 -14.54 
มิ.ย. 6,852,446.78 6,542,559.64 -4.52 6,104,388.99 -6.70 
ก.ค. 6,457,423.42 6,150,760.27 -4.75 5,698,368.38 -7.36 
ส.ค. 6,274,683.13 6,241,355.61 -0.53 5,991,727.79 -4.00 
ก.ย. 6,979,616.96 6,763,854.42 -3.09 5,345,345.13 -20.97 
ต.ค. 7,189,790.31 6,310,997.55 -12.22 5,321,408.38 -15.68 
พ.ย. 6,561,100.01 6,289,114.29 -4.15 5,850,800.73 -6.97 
ธ.ค. 6,921,427.24 6,428,762.12 -7.12 5,354,896.69 -16.70 

Total 78,682,578.00 78,325,487.05 -0.45 69,051,528.88 -11.84 
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แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงยอดขายของกิจการตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2553 

จากข้อมูลงบก าไรขาดทุน ของบริษัทตั้งแต่ปี 2551 จนถึง ปี 2553 จากแผนกบัญชี 
พบว่ายอดขายของยอดขายปี พ.ศ. 2552 มีอัตราลดลงร้อยละ 0.45 และในปี พ.ศ. 2553 มีอัตรา
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.84 สามารถสรุปผลได้ว่าในปี 2553 ยอดขายต่ ากว่าในอดีตและมี
แนวโน้มลดลง ดังตาราง    

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณยอดขายของบริษัทที่ลดลงตั้งแต่ปี 2551 ปี 
2552 และปี 2553 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของบริษัทเพราะอาจส่งผลกระทบต่อก าไร
สุทธิ ส่วนแบ่งการตลาด และความอยู่รอดของบริษัทได้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้  
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท างานล่วงเวลา (Over Time) ที่บริษัทจ่ายให้พนักงานของปี 
2553 
  

เดือน OT (บาท) 

มกราคม 38,666.00 

กุมภาพันธ์ 43,845.00 

มีนาคม 38,835.00 

เมษายน 32,743.00 

พฤษภาคม 29,562.00 

มิถุนายน 28,040.00 

กรกฎาคม 32,497.00 

สิงหาคม 36,237.00 

กันยายน 46,207.00 

ตุลาคม 46,557.00 

พฤศจิกายน 46,747.00 

ธันวาคม 50,857.00 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของปี 2553 คิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
  

 
ยอดขาย OT (บาท) OT % 

มกราคม 6,660,831.41 38,666.00 0.58 

กุมภาพันธ์ 6,464,229.56 43,845.00 0.68 

มีนาคม 6,396,935.48 38,835.00 0.61 

เมษายน 4,603,578.38 32,743.00 0.71 

พฤษภาคม 5,259,017.96 29,562.00 0.56 

มิถุนายน 6,104,388.99 28,040.00 0.46 

กรกฎาคม 5,698,368.38 32,497.00 0.57 

สิงหาคม 5,991,727.79 36,237.00 0.60 

กันยายน 5,345,345.13 46,207.00 0.86 

ตุลาคม 5,321,408.38 46,557.00 0.87 

พฤศจิกายน 5,850,800.73 46,747.00 0.80 

ธันวาคม 5,354,896.69 50,857.00 0.95 

รวม 69,051,528.88 470,793.00 0.68 
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แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของปี 2553 คิดเป็นร้อยละของ
ยอดขาย 
 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปผลได้ดังนี้  เม่ือดูจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า

ค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของกิจการมีอัตราที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เม่ือคิดค่าใช้จ่ายใน

การท างานล่วงเวลาเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละเดือนพบว่าค่าใช้จ่ายใน

การท างานล่วงเวลามีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของบริษัทมีอัตราลดลง 

แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาไม่สอดคล้องกับยอดขาย ซึ่งอาจส่งผล

ต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทได้  
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงมูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าน ามาเคลมหรือเปลี่ยนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม ปี 2553 
 

เดือน มูลค่าสินค้าเคลม/เปลี่ยน (บาท) 

กรกฎาคม 101,044.00 

สิงหาคม 104,851.00 

กันยายน 112,120.00 

ตุลาคม 112,108.00 

พฤศจิกายน 117,606.00 

ธันวาคม 118,667.00 

 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงมูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าน ามาเคลมหรือเปลี่ยนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม ปี 2553 คิดเป็นร้อยละของยอดขาย 

 

 
ยอดขาย เคลม (บาท) เคลม % 

กรกฎาคม 5,698,368.38 101,044.00 1.77 

สิงหาคม 5,991,727.79 104,851.00 1.75 

กันยายน 5,345,345.13 112,120.00 2.10 

ตุลาคม 5,321,408.38 113,108.00 2.13 

พฤศจิกายน 5,850,800.73 117,606.00 2.01 

ธันวาคม 5,354,896.69 118,667.00 2.22 

รวม 33,562,547.10 667,396.00 1.99 

 
 
 
 



41 

 

 
 
แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าน ามาเปลี่ยนหรือเคลมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม ปี 2553 คิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับยอดขาย  
 
 จากข้อมูลการน าสินค้ามาเปลี่ยนหรือเคลมของลูกค้า พบว่ามูลค่าของสินค้าเปลี่ยน
หรือเคลมมีอัตราที่สูงขึ้นในแต่ละเดือน เม่ือคิดมูลค่าของสินค้าเปลี่ยนหรือเคลมเป็นอัตราส่วน
เปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละเดือนพบว่ามูลค่าของสินค้าเปลี่ยนหรือเคลมมีอัตราสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของบริษัทมีอัตราลดลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนหรือเคลมสินค้าเพิ่มขึ้น 
 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงมูลค่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม ปี 2553 
 

เดือน มูลค่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ถูกยกเลิก (บาท) 

กรกฎาคม 107,867.00 

สิงหาคม 93,557.00 

กันยายน 94,312.64 

ตุลาคม 93,078.48 

พฤศจิกายน 100,069.25 

ธันวาคม 101,914.84 

7                 8                9                10               11            12 
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงมูลค่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม ปี 2553 คิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
 

 
ยอดขาย ยกเลิก PO (บาท) ยกเลิก PO % 

กรกฎาคม 5,698,368.38 107,867.00 1.89 

สิงหาคม 5,991,727.79 93,557.00 1.56 

กันยายน 5,345,345.13 94,312.64 1.76 

ตุลาคม 5,321,408.38 93,078.48 1.75 

พฤศจิกายน 5,850,800.73 100,069.25 1.71 

ธันวาคม 5,354,896.69 101,914.84 1.90 

รวม 33,562,547.10 590,799.21 1.76 

 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงแสดงมูลค่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม ปี 2553 คิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
 
 

7                 8                  9               10               11            12 
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 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปผลได้ดังนี้ เม่ือดูจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลค่าการ
ยกเลิกค าสั่งซื้อสินค้า มีอัตราที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เม่ือคิดมูลค่าการยกเลิกค าสั่งซื้อสินค้าเป็น
อัตราส่วนเปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละเดือนพบว่ามูลค่าการยกเลิกค าสั่งซื้อสินค้ามีอัตรา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของบริษัทมีอัตราลดลง แสดงให้เห็นว่าการยกเลิกค า
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น 
 ดังนั้นจากตารางที่ 3.1-3.7 สรุปได้ว่ายอดขายของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ยอดการเคลมสินค้าและการยกเลิกค าสั่งซื้อก็มีปริมาณสูงขึ้น ขณะที่บริษัทมีค่า
ล่วงเวลาสูงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับยอดขายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมและรายได้
สุทธิของบริษัท 
 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงจ านวนพนักงานที่เข้าใหม่และลาออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม ปี 2553 
 

เดือน 
จ านวนพนักงานเข้าใหม่ 

(คน) 
จ านวนพนักงานที่ลาออก

(คน) 
กรกฎาคม 0 2 
สิงหาคม 1 1 
กันยายน 0 0 
ตุลาคม 0 2 

พฤศจิกายน 2 0 
ธันวาคม 1 3 
รวม 4 8 

 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอัตราการลาออกของพนักงานค่อนข้างสูงหรือจาก

ข้อมูลในตารางที่ 3.8 พบว่าภายในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2553 มีการลาออกของพนักงาน
จ านวน 8 คนจากพนักงานทั้งหมดประมาณ 40 คน หรือการลาออกคิดเป็นร้อยละ 20 ของ
พนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก และเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนพนักงานที่รับเข้ามาใหม่
ในช่วง 6 เดือน มีพนักงานใหม่จ านวน 4 คน เม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนการลาออก จะได้ว่า
พนักงานใหม่เป็นเพียงร้อยละ 50 ของพนักงานที่ลาออก ฉะนั้นองค์กรจึงขาดแคลนบุคลากรจึง
อาจส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ท า ให้การท างานหยุดชะงักและไม่มี
ประสิทธิภาพและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้องมีการท างานล่วงเวลามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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3.  ผลจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยใช้ทฤษฎีต่างๆ 
     3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ PEST Analysis และ 5 Forces Model 
      PEST Analysis 

Political Factors / ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง นโยบาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
ของภาครัฐ 

ปัจจุบันผลกระทบจากการเมืองที่ส่งผลโดยตรงกับผลิตภัณฑ์วัสดุการพิมพ์ยังมี
ไม่มากนัก จะมีบางหน่วยงานของรัฐที่พยายามปรับลดค่าใช้จ่ายขององค์กรโดยหันมา
ใช้วัสดุการพิมพ์แบบเทียบเท่าแทนท่ีจะใช้ของแท้ ส่วนผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความ
ไม่ม่ันคงทางการเมืองที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบทางอ้อม แต่มีนโยบายที่ช่วย
ลดภาษีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นตลับพลาสติก รวมถึงลดภาษีการน าเข้าผ้าหมึกพิมพ์
ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจมากเพราะช่วยลดต้นทุนขององค์กรได้เยอะ ส่วนนโยบายอื่นๆ เช่น 
มีแนวโน้มว่าทางภาครัฐจะก าหนดให้มี “พ.ร.บ. การดูแลซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์” 
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยสนับสนุนให้ผู้ใช้สินค้าเกี่ยวกับหมึกพิมพ์
น าตลับหมึกเปล่าส่งคืนให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปรีไซเคิล ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจเพราะจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณ์
ของแท้กับผู้จ าหน่ายเท่านั้น  
Economic Factors / ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมา ในช่วงเศรฐกิจตกต่ าส่งผลให้ผู้ใช้งาน
หมึกพิมพ์ส่วนใหญ่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่ามากขึ้นเนื่องจากสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มาก และจากปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้องค์กร หรือหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใช้สินค้าเทียบเท่ามากขึ้น และถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะ
ดีขึ้นแต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้สินค้าของทางบริษัทต่อไป อาจเนื่องด้วยเห็นถึ ง
คุณภาพที่ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ของแท้แต่สามารถช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของ
องค์กรได้มาก 
Social Factors / ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ 

ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ต่างๆมีราคาถูกลงมากเม่ือเทียบกับในอดีต ผู้ใช้ทั่วไป
สามารถซื้อหาเครื่องพิมพ์มาใช้ได้สะดวกกว่าในอดีตมาก แต่สิ่งที่ผู้บริโภครู้สึกว่ามีราคา
สูงนั้นคือวัสดุที่น ามาใช้กับเครื่องพิมพ์หรือหมึกพิมพ์นั่นเอง ซึ่งบางครั้งการซื้อหมึก
พิมพ์ตลับใหม่มีราคาพอๆกับการซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่เลยทีเดียว เหตุนี้เป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้สินค้าทดแทนหรือสินค้าเทียบเท่า เช่น ผู้ใช้เครื่อง
พิมพ์ที่เป็นผู้ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปหรือนักศึกษาตามหอพัก ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องพิมพ์
ที่เป็นอิงค์เจ็ท ซึ่งจะมีการติดตั้งแทงค์หรือถังน้ าหมึกเพื่อรองรับการใช้งานโดยไม่ต้องใช้
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ผลิตภัณฑ์ของแท้ โดยการเติมน้ าหมึกที่เป็นสินค้าเทียบเท่าแทนที่จะซื้อตลับน้ าหมึก
แท้ๆมาใช้ 
Technological Factors / ผลกระทบจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้นใน 
การเลือกใช้สินค้าจากแต่ก่อนที่ผู้ใช้เครื่องพิมพ์จ าเป็นต้องซื้อตลับหมึกใหม่เพื่อมาใช้
แทนตลับหมึกเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้ว แต่ปัจจุบันผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องซื้อตลับหมึกใหม่แล้ว 
เพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถรองรับการเติมหมึกได้ และ
ราคาหมึกเติมที่ถูกกว่าการซื้อตลับน้ าหมึกใหม่มากท าให้ผู้บริโภคนิยมใช้วิธีนี้มากขึ้น 
และจากนวัตกรรมที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่แม้ว่าจะเป็นสินค้า
เทียบเท่าแต่ได้รับพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคุณภาพที่มีมาตรฐานและมี
ลักษณะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของแท้และมีการรับประกันการใช้งานว่าไม่ท าให้
เครื่องพิมพ์มีปัญหาแต่อย่างใด 

  
      Five Forces Model 

Rivalry Among Current Competitors: การแข่งขันจากผู้แข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน  
 การแข่งขันจากผู้แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมวัสดุการ
พิมพ์มีปริมาณปานกลาง คู่แข่งภานในอุตสาหกรรมมีทั้งคู่แข่งที่เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุการ
พิมพ์ของแท้ และเป็นคู่แข่งที่เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุการพิมพ์ที่เป็นสินค้าเทียบเท่า แต่
เนื่องจากกล่มลูกค้าที่ใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้ซึ่งเป็นสินค้าจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์โดยตรง
นั้น ยังเป็นลูกค้าคนละกลุ่มกับลูกค้าที่ ใช้สินค้าเทียบเท่า ดังนั้นคู่แข่งภายใน
อุตสาหกรรมขององค์กรส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นคู่แข่งที่เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าเทียบเท่า
มากกว่าสินค้าของจริง สินค้าเทียบเท่าส่วนใหญ่แล้วจะแข่งขันกันที่ราคา ฉะนั้นการ
แข่งขันส่วนใหญ่ภายในอุตสาหกรรมจึงจะใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน 
Bargaining Power of Suppliers: อ านาจต่อรองของผู้ขาย  
 ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น าเสนอสินค้าให้กับทาง
บริษัทมีจ านวนมากราย ท าให้บริษัทสามารถคัดเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและ
ราคาได้ง่าย ส่งผลให้ อ านาจต่อรองของผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทมีค่อนข้างน้อย และ
บริษัทยังมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นปริมาณมากท าให้บริษัทยังคงมีอ านาจการต่อรองที่
มากกว่า  
 
 



46 

 

Bargaining Power of Customers: อ านาจต่อรองของลูกค้า 
ลูกค้ามีอ านาจการต่อรองสูง เพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายทั้งสินค้าของแท้

และสินค้าเทียบเท่า และผู้ผลิตสินค้าเทียบเท่าก็มีจ านวนมาก อย่างไรก็ตามสินค้าของ
บริษัทมีราคาค่อนข้างต่ าเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการขายส่งและขายให้หน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรใหญ่ๆ ซึ่งมีปริมาณการซื้อสูง ส่วนลูกค้าปลีกหรือลูกค้าใหม่ของบริษัทที่
ซื้อสินค้าจ านวนไม่มาก ก็ไม่ค่อยมีอ านาจต่อรองกับบริษัทมากนัก 

 Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 
เนื่องจากบริษัทจ าหน่ายสินค้าที่เป็นวัสดุการพิมพ์เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นสินค้า

ทดแทนของวัสดุการพิมพ์ของจริงอยู่แล้ว แต่ถ้ามองกลับกันสินค้าที่เป็นสินค้าทดแทน
ของบริษัทก็จะเป็นสินค้าของแท้ของผู้จ าหน่ายเครื่องพิมพ์โดยตรง ซึ่งภัยคุกคามจาก
สินค้าทดแทนของบริษัทนั้นมีค่อนข้างน้อย เพราะเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นคนละกลุ่ม
แล้วส่วนหนึ่ง สินค้าของบริษัทยังคงมีราคาที่ต่ ากว่าสินค้าทดแทนหรือสินค้าของแท้ 
หรือสินค้าทดแทนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นลักษณะการลดใช้การพิมพ์หรือการใช้เอกสารที่
เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั้นปัจจุบันยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก อาจเป็นเพราะ
รสนิยมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงต้องการบริโภคสิ่งพิมพ์ที่สามารถจับต้องได้มากกว่า
ที่จะเป็นการเปิดดูผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉะนั้นสินค้าทดแทนจึงไม่ค่อยส่งผล
กระทบกับบริษัทมากนัก 
Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ 

ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมมีค่อนข้างสูง เพราะ
เนื่องจากความต้องการสินค้าของผู้บริโภคยังมีมากและการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ใช้
เงินลงทุนไม่สูงมาก วัตถุดิบหาซื้อได้ง่าย กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน และไม่
จ าเป็นต้องใช้เทคนิคในการผลิต ธุรกิจนี้จึงน่าสนใจในด้านการลงทุน ส่งผลให้ผู้ลงทุน
รายใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เนื่องจากธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งยังคงต้องใช้ความ
น่าเชื่อถือจากผู้จ าหน่ายในการจ าหน่ายสินค้า ส่งผลให้ผู้แข่งขันใหม่จ าเป็นต้องหาวิธี
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาและอาจต้องใช้
เงินทุนมากขึ้น ท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะป้องกันการคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ได้ 
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สรุปจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis และ Five Forces Model
จากการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง การปกครอง นโยบายหรือกฎเกณฑ์
ต่างๆทางภาครัฐ ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ยังไม่มีปัจจัยตัวใดที่เป็นผลกระทบ
ทางด้านลบหรือส่งผลไม่ดีต่อบริษัทรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ แต่ยังส่งผลดีต่อทางบริษัท เช่น การที่
สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น ส่วนการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมได้ว่า ในอุตสาหกรรมยังมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจาก
วัตถุดิบหาได้ง่ายและการลงทุนใช้เงินไม่สูง อ านาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ ขายมีมาก แต่ทาง
บริษัทยังมีความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ในระยะยาวเนื่องจากประสบการณ์และการ
ผลิตที่มีต้นทุนต่ า ส่งผลให้อ านาจการต่อรอง รวมถึงภัยคุกคามต่างๆในอุตสาหกรรมยังส่งผล
กระทบไม่มากกับทางบริษัท 
 
     3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยใช้ 7S Framework และ Value Chain 
     7S Framework 

Structure – โครงสร้างองค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ  การแบ่งโครงสร้างงานตามความเหมาะสม  รวมถึงการควบคุม  การรวม 
และการกระจายอ านาจ ส าหรับ หจก.สตาร์ริบบอน มีลักษณะโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
- การท างานลักษณะครอบครัว 
- รวมอ านาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ท่ีประธานกรรมการผู้เป็นเจ้าของ ท าให้การ

ตัดสินใจต่างๆท าได้เร็วแต่อาจไม่มีประสิทธิภาพ 
- ไม่มีโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจน ไม่มีการระบุรายละเอียดงาน 
- ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายยังมีน้อย 
- ขาดบทลงโทษรวมถึงขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการใช้อ านาจในทางที่ไม่เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน 
- การบริหารงานมีความล าเอียงไม่เสมอภาคต่อพนักงาน 
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System – กระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบต่อเนื่อง
สอดคล้องประสานกันทุกระดับ ส าหรับ หจก.สตาร์ริบบอน มีปัญหา ดังนี้ 
- ไม่มีการก าหนดระบบการท างานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
- ขาดการประสานงานกันระหว่างแต่ละฝ่าย 
- การท างานบางส่วนยังขาดความต่อเนื่อง 
- การเก็บข้อมูลต่างๆของบริษัทยังไม่มีประสิทธิภาพ 

Style – รูปแบบบรหิาร การจัดการท่ีมีรูปแบบวิธีที่ไม่เหมาะสม เช่น การสั่งการ  การ
ควบคุม  การจูงใจ ส าหรับ หจก.สตาร์ริบบอน มีปัญหา ดังนี้ 
- มีการคุมอ านาจในการตัดสินใจไว้ที่ประธานกรรมการ 
- ไม่มีการก าหนดนโยบายองค์กรท่ีชัดเจน 
- ไม่มีการก าหนดแผนงานล่วงหน้า 
- การควบคุมการท างานไม่มีมาตรฐาน 
- ขาดการประเมินหรือวัดผลการท างานที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
- การบริหารงานส่วนใหญ่เป็นแบบครอบครัว 
- ล าดับขั้นของการปกครองและปัญหาด้านการสื่อสาร 

Staff – บุคลากร ส าหรับ หจก.สตาร์ริบบอน มีปัญหา ดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่รวมถึงพนักงานมีจ านวนไม่เพียงพอ 
- พนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบงานหลายอย่าง ไม่มีการระบุรายละเอียด

งานที่ชัดเจน 
- การท างานขาดความร่วมมือ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการท างาน 
- บุคลากรขาดแรงจูงใจเนื่องจากการปกครองมีความล าเอียง 
- อัตราการลาออกสูง 

Skill – ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน ส าหรับ หจก.สตาร์ริบบอน มีปัญหา 
ดังนี้ 
- ขาดผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเพราะปัจจุบันเป็นการท างาน

ระบบครอบครัว ไม่มีการน าวิธีการรับสมัครงานสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

- บุคลากรไม่มีความรู้เฉพาะทาง 
- ไม่มีการอบรมหรืออธิบายงานท่ีชัดเจนให้กับพนักงานใหม่ 
- ไม่มีการหมุนเวียนงาน ไม่มีการเรียนรู้งานระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
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Strategy – การวางแผนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การ
พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนของการด าเนินงาน ส าหรับ หจก.สตาร์ริบบอน มีปัญหา ดังนี้ 
- ไม่มีการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน 
- ไม่มีการวางแผนงานล่วงหน้า 
- ไม่มีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจรณาการการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ขาดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างาน  
- ขาดการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต และไม่มีแผน

รองรับการปฏิบัติงานหรือแผนส ารองในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
Shared  Value – ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
- ยังขาดค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร 
- ไม่มีการก าหนดเป้าหมายหลักร่วมกัน 
- พนักงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมร่วมกันภายในองค์กร 

 
     Value Chain 
     กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ได้แก่  
      การน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) 

- การสั่งซื้อวัตถุดิบขาดการพยากรณ์ความต้องการล่วงหน้า จะท าการสั่งซื้อเม่ือพบว่า
สินค้าขาดสต๊อกแล้ว ท าให้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตไม่เพียงพอ 

- การซื้อวัตถุดิบจ านวนมาก โดยไม่สอดคล้องกับความต้องการ ส่งผลให้เปลืองพื้นที่
และเพิ่มต้นทุนในการจัดเก็บ รวมถึงไม่มีระบบการจัดเก็บวัตถุดิบที่ดี ท าให้วัตถุดิบ
ค้างสต๊อกเสื่อมสภาพ เก่า ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนให้องค์กร  

- ไม่มีการวางแผนการควบคุมการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุนและของเสียมี
ปริมาณมาก 

- การขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานหรือกระบวนผลิต ไม่สามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันเวลาท าให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก 

      การแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าส าเร็จรูป (Operations)  
-   เครื่องจักรขาดการซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้เครื่องจักรเสียเร็วขึ้นและ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อนข้างสูง 
-   กระบวนการผลิตเป็นแบบ Mass Production สินค้าส่วนใหญ่จะผลิตจ านวนมาก 

เพราะส่วนใหญ่เป็นการขายส่งให้ลูกค้า ฉะนั้นสามารถท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
ได้ 
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-   การวางผังการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพเพราะขาดผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและบริหาร 
ไม่มีการวางแผนการผลิต ผังโรงงานไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สิ้นเปลืองเวลาในการ
ผลิต 

-   แรงงานที่ใช้ในการผลิตลดลงเพราะการลาออกท าให้ใช้ก าลังการผลิตของสินค้าไม่
เต็มที่ ส่งผลให้ปริมาณผลิตภัณฑ์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

-   ไม่มีการสต๊อกสินค้า ส่งผลให้สินค้าขาดสต๊อกเพราะปริมาณผลผลติไม่เพียงพอท าให้
ส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลา  

-   สินค้าส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ท าให้จ านวนการ
เปลี่ยนหรือเคลมสินค้ามีปริมาณมาก 

-   ไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
 Outbound Logistic  

- การจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปในคลังสินค้าไม่เป็นระบบ การเบิกจ่ายสินค้าและการค้นหา
สินค้าจึงท าได้ช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

- คลังสินค้าขององค์กรมีหลายแห่งแต่ขาดระบบและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม ท า
ให้ต้นทุนการบริหารงานค่อนข้างสูง 

- ไม่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารคลังสินค้า 
- การขนส่งสินค้าขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามเวลานัดหมาย เพราะ

ขาดพนักงานส่งสินค้าและขาดระบบที่ดีในการบริหารงานด้านการขนส่งและกระจาย
สินค้า  

 Marketing  
-   Product คุณภาพของสินค้าจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการส่งมอบให้ลูกค้า 

สินค้าเปลี่ยนหรือเคลมมีค่อนข้างสูง เป็นผลมาจากคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานของ
สินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้าไม่ค่อยดึงดูดใจ ส่วนตรายี่ห้อค่อนข้างติดตลาดและอยู่ใน
ความต้องการของลูกค้า 

-   Price อยู่ในระดับราคาที่ต่ าและเป็นที่พอใจของลูกค้า จึงแน่นอนว่าสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ 

-   Place ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์จะถูกจ าหน่ายในลักษณะขายส่ง ให้ร้านเครื่องเขียนซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย และสามารถส่งสินค้าได้ถึงกลุ่มเป้าหมายรายใหญ่โดยตรง  

-   Promotion ไม่มีการจัดท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์และบริหารการขายอย่างจริงจัง 
ท าให้ผู้บริโภครายใหม่ๆไม่คุ้ยเคยกับผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อของบริษัท การส่งเสริม
การขายส่วนใหญ่จะเป็นการให้ราคาพิเศษแก่ตัวแทนจ าหน่ายเท่านั้น 
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การให้บริการ (Service) 
-   ให้บริการส่งสินค้าเมื่อมียอดสั่งซื้อถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
-   ให้บริการประกันการใช้งานเครื่องพิมพ์เม่ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งผลกระทบต่อ

เครื่องพิมพ์ของลูกค้า 
-   บริการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าให้ทันทีเม่ือพบว่าเป็นความผิดพลาดของทางบริษัท 

  
 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ได้แก่ 

โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท (Firm Infrastructures) 
การบริหารงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานในลักษณะครอบครัว อ านาจ
การตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีประธานกรรมการเพียงคนเดียว การปกครองใช้ความไว้
เนื้อเชื่อใจกัน ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับที่จริงจัง พนักงานหนึ่งคนมีหน้าที่และภาระ
ความรับผิดชอบหลายอย่าง ไม่มีการก าหนดสายงานที่แน่นอน 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
ไม่มีฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน การบริหารงานด้านฝ่ายบุคคลจะใช้
เจ้าหน้าทั่วไปท าให้ ไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่สามารถดูแลและหา
พนักงานมาทดแทนในส่วนงานที่ว่างได้ทันกับความต้องการใช้แรงงาน ไม่มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ มีการบริหารงานด้วยระบบเส้นสาย พวกพ้องส่งผลให้พนักงานขาด
การนับถือเนื่องจากมีความล าเอียง 

 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) 
 ไม่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารงาน ท าให้องค์กรล้าหลัง  

การจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
ส่วนใหญ่ผู้จัดการจะท าหน้าที่ในส่วนนี้ เอง แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อซึ่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อยังขาดประสบการณ์ในการท างาน ขาดความรู้เฉพาะด้าน และ
กระบวนการจัดซื้อยังขาดการวางระบบที่ดี ไม่ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่าย
ขาย ส่งผลให้การบริหารงานในส่วนนี้มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง ในเรื่องไม่สามารถ
จัดซื้อหรือเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการของฝ่ายผลิต ท าให้ต้อง
จัดซื้อเพิ่มส่งผลให้ต้นทุนสูง เพราะราคาของวัตถุดิบที่สั่งซื้อมาแล้วมีราคาที่สูงกว่า
ผู้เสนอขายรายอื่นๆ แต่จ าเป็นต้องสั่งเพื่อให้ทันต่อความต้องการของฝ่ายผลิต 
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สรุปจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย 7S Framework และ Value Chain ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยทางด้าน โครงสร้างองค์กร ระบบ รูปแบบการบริหารงาน บุคลากร 
ทักษะความสามารถ กลยุทธ์ในการบริหารงานขององค์กร รวมถึงระบบการแปรรูปและเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า โดยรวมแล้วบริษัทยังมีจุดด้อยในส่วนของการบริหารภายในอีกมาก เริ่ม
ตั้งแต่การบริหารงาน ที่ยังขาดระบบ ไม่มีความชัดเจนและขาดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในเรื่องของบุคลากร รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน และยังส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิตสินค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ   
      
  3.3 การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 
      SWOT  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดย
ทฤษฎีต่างๆแล้วเราสามารถน าปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมาสรุปเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับองค์กรโดยแบ่งเป็น จุดแข็ง(STRENGTHS) 
จุดอ่อน (WEAKNESSES) โอกาส (OPPORTUNITIES) และอุปสรรค (THREATS) ดังนี ้

 
STRENGTHS จุดแข็ง 
- บริษัทเปิดด าเนินกิจการมาเกือบ 20 ปี ซึ่งมีผลต่อความเชื่อม่ันและการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
- มีฐานลูกค้าที่จงรักภักดีกับสินค้าของบริษัทค่อนข้างมาก 
- ด้านการบริการและการรับประกัน ทางองค์กรมีช่างประจ าเพื่อดูแลและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานของลูกค้า 
- ด้านราคาซ่ึงองค์กรใช้เป็นนโยบายหลักในการแข่งขัน 
- สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาต่ า ท าให้ต้นทุนของสินค้าต่ ากว่าคู่แข่ง 
- การบริหารงานระบบครอบครัวและอ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารเพียงคน

เดียว ไม่ซับซ้อน จึงท าให้การท างานเร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว 

- ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการท างาน เนื่องจากการท างานเป็นระบบครอบครัว
ท าให้รู้สึกอิสระ 
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WEAKNESSES จุดด้อยหรือจุดอ่อน 
- ก าลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 
- ไม่มีการก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า 
- อัตราการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าค่อนข้างสูง 
- ระบบสินค้าคงคลังไม่มีประสิทธิภาพ 
- องค์กรขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะพัฒนาการบริหารขององค์กร รวมถึงการวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
- ขาดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
- พนักงานไมเ่พียงพอ ขาดแคลนบุคลากร 
- อัตราการลาออกของพนักงานสูง  
- ขาดการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน 
- ไม่มีระบบในการบริหารงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการขายสูง เนื่องจากการผลิตไม่ได้มาตรฐาน  
- การใช้ประโยชน์ของสถานที่ประกอบการไม่คุ้มค่า การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยไม่

เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะไม่มีการวางผังโรงงานรวมถึงไม่มีการก าหนด
ขั้นตอนและกระบวนการท างานที่ชัดเจน  
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ตารางที ่13 ตารางการประเมินปัจัยภายใน 
 

Internal Factors Weight Rating 
Weighted 

Score 
จุดแข็ง       
S1 ผู้ซื้อเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท 0.1 3.5 0.35 
S2 มีฐานลูกค้าเก่า 0.05 4 0.2 
S3 มีการรับประกันและบริการหลังการขาย 0.05 2 0.1 
S4 ราคาต่ า 0.15 5 0.75 
S5 การตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆท าได้เร็ว
เพราะเป็นระบบครอบครัว  

0.05 2.5 0.125 

S6 ฐานะการเงินขององค์กรดี 0.05 3 0.15 
จุดอ่อน       
W1 ก าลังการผลิตไม่เพียงพอ 0.15 1 0.15 
W2 ขาดแคลนบุคลากร 0.15 1 0.15 
W3 คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 0.1 1.5 0.15 
W4 ระบบการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 0.05 1.5 0.075 
W5 ค่าใช้จ่ายในการขายสูง 0.05 2.5 0.125 
W6 ขาดการพัฒนาและปรับปรุงสินค้า 0.05 2 0.1 

 
      

Total Score 1.00 
 

2.425 
 
 จากตารางที่ 13 คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมของการประเมิณปัจจัยภายในมีค่าเท่ากับ 
2.425 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายในของบริษัทมีจุดอ่อน 
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 OPPORTUNITIES โอกาส 
- สินค้ายังเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ปริมาณความต้องการของลูกค้ายังมีสูง 
- พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นการซื้อสินค้าเทียบเท่ามากขึ้น 

เพราะเชื่อว่ามีความสามารถในการใช้งานใกล้เคียงกันแต่ราคาต่ ากว่า ส่งผลให้
มีผู้บริโภคหรือลูกค้าเพิ่มขึ้น 

- จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นท าให้ต้นทุน ในการน าเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศมีราคาต่ าลง 

- เนื่องจากการลดภาษีน าเข้าวัตุดิบของกิจการส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนของวัตถุดิบ
และยังจ ากัดการแข่งขันจากต่างประเทศเพราะมีนโยบายลดภาษีเฉพาะวัตถุดิบ
เท่าน้ัน 

- เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่รวมทั้งองค์กรหลายแห่ง
ต้องการลดค่าใช้จ่าย จึงหันมาใช้วัสดุการพิมพ์หรือน้ าหมึกเทียบเท่ามากขึ้น
แทนท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้  

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์มี
คุณภาพที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับสินค้าของแท้ ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้านิยมใช้
สินค้าเทียบเท่าแทนสินค้าของจริง 

- มีโอกาสขยายสู่ตลาดในต่างประเทศ เช่นประเทศเพื่อนบ้าน 
  
 THREATS อุปสรรค 

- มีการรณรงค์การใช้สินค้าของแท้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยมีการลด
ราคาสินค้าหรือจัดโปรโมชั่น รวมท้ังการอ้างถึงข้อเสียของการใช้สินค้าเทียบเท่า 
เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้สินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

- ผู้ แข่งขันหน้าใหม่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน ส่ งผลให้การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมค่อนข้างสูง 

- การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องผ่านคู่ค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางท าให้ไม่
สามารถหาแหล่งวัตถุดิบที่ต้นทุนต่ าท่ีสุดได้ 
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ตารางที ่14 ตารางการประเมินปัจจัยภายนอก 
 

External Factors Weight Rating 
Weighted 

Score 
โอกาส       
O1 ปริมาณความต้องการสินค้าโดยรวม
ของตลาดสูงขึ้น  

0.20 4.0 0.80 

O2 ความต้องการสินค้าเทียบเท่าสูงขึ้น  0.20 3.5 0.70 
O3 รัฐบาลลดภาษีน าเข้า  0.10 4.0 0.40 
O4 เงินบาทแข็งค่าขึ้น  0.05 3.0 0.15 
O5 สามารถส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน  0.10 3.5 0.35 
O6 เทคโนโลยีทันสมัยช่วยพัฒนาสินค้า  0.05 3.0 0.15 
อุปสรรค       
T1 มีการรณรงค์ให้ใช้สินค้าของแท้จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

0.05 4.0 0.20 

T2 ผู้แข่งขันหน้าใหม่เกิดขึ้นมากใน
ปัจจุบัน 

0.05 3.5 0.18 

T3 การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้อง
ผ่านคู่ค้าที่เป็น พ่อค้าคนกลางท าให้ไม่
สามารถหาแหล่งวัตถุดิบที่ต้นทุนต่ าที่สุด
ได้ 

0.20 2.0 0.40 

Total Score 1.00   3.33 
 
 จากตารางที่ 14 คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมของการประเมิณปัจจัยภายนอกมีค่าเท่ากับ 
3.33 แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีโอกาสจากปัจจัยภายนอก 
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TOWS Matrix 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ในส่วนของโอกาสและอุปสรรคซึ่งเม่ือน ามาจับคู่กันระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วจะได้เป็น TOWS Matrix เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กรดังนี้ 

 
 

 

จุดแข็ง 
S1 ผู้ซื้อเชื่อมั่นผลิตภณัฑ์ของบรษิัท 
S2 มีฐานลกูคา้เก่า 
S3 มีการรับประกันและบรกิารหลังการขาย 
S4 ราคาต่ า 
S5 การตดัสนิใจแกป้ัญหาต่างๆท าได้เรว็เพราะ
เป็นระบบครอบครวั  
S6 ฐานะการเงินขององคก์รดี 

จุดอ่อน 
W1 ก าลงัการผลิตไม่เพยีงพอ 
W2 ขาดแคลนบคุลากร 
W3 คุณภาพสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 
W4 ระบบการบริหารงานไมม่ีประสิทธิภาพ 
W5 ค่าใช้จ่ายในการขายสูง 
W6 ขาดการพัฒนาและปรบัปรงุสินค้า 

โอกาส 
O1 ปริมาณความต้องการสินค้าโดยรวมของ
ตลาดสูงข้ึน  
O2 ความต้องการสนิค้าเทียบเท่าสงูข้ึน  
O3 รัฐบาลลดภาษนี าเข้า  
O4 เงินบาทแข็งคา่ขึ้น  
O5 สามารถสง่ออกประเทศเพื่อนบ้าน  
O6 เทคโนโลยีทันสมัยชว่ยพัฒนาสินค้า  

S2O1, S3O2, S4O5, S5O3 
แนวทางเลือกที่ 1: 

กลยุทธ์การขยายตลาด 

W1O1, W3O2, W6O6 
แนวทางเลือกที่ 2: 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ ์

อุปสรรค 
T1 มีการรณรงค์ให้ใช้สินคา้ของแท้จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์มากข้ึน 
T2 ผู้แข่งขันหน้าใหม่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน 
T3 การน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศต้องผ่านคู่
ค้าที่เป็น พ่อคา้คนกลางท าให้ไม่สามารถหา
แหล่งวัตถุดิบท่ีต้นทุนต่ าที่สดุได ้

S2T2, S4T1, S6T3 
แนวทางเลือกที่ 3: 

กลยุทธ์รักษาฐานลูกคา้เดิม 

W3T1, W1T2 
แนวทางเลือกที ่4: 

กลยุทธ์การเป็นตัวแทน 
จ าหน่ายสินค้า 

 
ภาพที่ 8 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
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3.2 สรุปปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
1. สรุปปัญหาและสาเหตุของปัญหาของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอนได้ดังนี้ 

1. ปัญหาหลักที่พบคือ ยอดขายของบริษัทที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงให้ก าไรสุทธิ
ของบริษัทลดลงด้วย และอาจจะส่งผลถึงการด าเนินกิจการต่อไปในอนาคต บริษัท
อาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนในท่ีสุดอาจต้องปิดกิจการ  
 ในส่วนของยอดขายที่ลดลงเป็นผลมาจากสาเหตุดังนี ้

1.1 ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าเป็นเพราะการ
ขาดแคลนบุคลากรหรือพนักงานฝ่ายผลิต ที่มีประสบการณ์ในการท างานรวมถึง
กระบวกการผลิตที่ขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.2 สินค้าผลิตเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามก าหนดเวลา 
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความล่าช้าในการผลิตสินค้า การขาดพนักงานขนส่งสินค้า 
และขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปัญหารองที่พบสามารถแบ่งได้เป็นประเด็นดังนี้ 
  2.1  ปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากร หรือแรงงานที่ใช้ในการผลิตและขนส่ง

สินค้า ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์
และเก็บข้อมูลพบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจาก งานหนัก เกิดความล าเอียงของ
หัวหน้างาน ค่าแรงไม่เป็นที่พอใจ การแบ่งพักแบ่งพวกในการท างาน บริษัท
ขาดการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน    

  ปัจจุบันอัตราการลาออกของพนักงานฝ่ายผลิตมีสูงมาก เม่ือพนักงานเก่า
ลาออกบริษัทจ าเป็นต้องรับสมัครพนักงานใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยมีความรู้เรื่อง
การผลิตสินค้าของบริษัทมาก่อน ส่งผลให้บริษัทจ าเป็นต้องมีการอบรมและ
ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการท างานใหม่ทุกครั้ง และจากการออกของ
พนักงานท าให้การท างานต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถท างานให้ทันกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ 

  ปัญหาการขาดพนักงานขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถ
ส่งสินค้าทันตามเวลานัดหมาย บางครั้งไม่สามารถก าหนดเวลาการส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าได้หรือไปส่งสินค้าไม่ตรงตามก าหนดเวลา เป็นผลท าให้ลูกค้า
หลายรายเกิดความไม่พอใจ ลูกค้าบางรายถึงกับยกเลิกการซื้อสินค้าทันที 
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  2.2  ปัญหาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งขาดการบริหารจัดการและควบคุม
มาตรฐานในการท างาน ท าให้สินค้าที่ผลิตออกมาด้อยคุณภาพ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมาจากการใช้งานของลูกค้า เช่นการเคลมหรือการเปลี่ยนสินค้า ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลต่อปริมาณสินค้าที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า เพราะปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งต้องน ามาเปลี่ยนหรือเคลมให้กับ
ลูกค้า และย่อมส่งผลให้ต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 

 
2. สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท 
นั้น ได้น าเอาผลจากการวิเคราะห์มาสรุปเป็น TOWS Matrix เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้กับบริษัท ซึ่งผลที่ได้จาก TOWS Matrix จะได้กลยุทธ์ที่เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 4 แนวทางคือ  
  แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การขยายตลาด  
  แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าเดิม  
  แนวทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 
 
3. การก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

และจากผลการประเมิณปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยใช้ คะแนนถ่วงน้ าหนักเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจ รวมกับเครื่องมือ TOWS Matrix แสดงให้เห็นว่าภายในบริษัทมีจุดอ่อน 
แต่ปัจจัยภายนอกบริษัทมีโอกาส ฉะนั้นการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรของบริษัทจะอยู่ที่
ต าแหน่ง WO คือใช้แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข
ปัญหาต่างๆของบริษัท  
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กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 เป็นการก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไขของกิจการ เนื่องจากกิจการมีจุดอ่อนทั้งในส่วนของ

การขาดบุคลากร พนักงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้การผลิต หรือสินค้าไม่ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ยังขาดมาตรฐาน ไม่มีการทดสอบสินค้าก่อนส่งให้
ลูกค้า ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้งาน ท าให้สินค้าเคลมหรือเปลี่ยนของกิจการมีปริมาณที่
สูงขึ้น ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า ยังไม่มีระบบการจัดการที่ดีภายใน
องค์กร การใช้ทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่เนื่องจากกิจการมี
โอกาสที่จะด าเนินกิจการต่อไปได้อยู่แล้ว ฉะนั้นจึงควรมีการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนเพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบจากโอกาส โดยวางแผนงาน สร้างระบบการบริหารงานที่ดีภายในองค์กร สร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก และเพิ่มปริมาณพนักงานเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
สินค้า ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ได้
มาตรฐานเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าอันจะส่งผลให้ต้นทุนของกิจการเพิ่มขึ้น 
   
  ปัญหาเรื่องบุคลากร ส่วนหนึ่งของการขาดแคลนพนักงานเป็นผลจากการลาออกของ
พนักงานเก่า ซึ่งถ้าสามารถรักษาพนักงานเก่าไว้ได้ องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
อบรมชี้แจงและการอธิบายงานให้กับพนักงานใหม่ ฉะนั้นอาจท าได้โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน ทั้งในเรื่องของสิ่งตอบแทนไม่ว่าเป็นเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆที่ให้ตามความ
เหมาะสมแล้ว ยังต้องมีการดูแลสภาพจิตใจในการท างาน พยายามสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่าง
คนภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความสามัคคีและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างาน อย่างไรก็ตามการรับพนักงานใหม่ก็จะมีการท าควบคู่กันไปโดยมีการ
ส ารองพนักงานไว้ในแต่ละหน้าที่ที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการผลิตอีกด้วย ซึ่งการแก้ไข
ปัญหามีแนวทางในการด าเนินการดังนี ้

1. ก าหนดและวางโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร โดยที่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจ ขององค์กรอย่างชัดเจน รวมถึง
จัดท าโครงสร้างองค์กร 
2. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานฝ่ายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน และ
สามารถจัดสรรและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรให้ตรงตามความสามารถ
และเพียงพอกับความต้องการขององค์กร สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเก่าที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานให้สามารถร่วมงานกับองค์กรได้อย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการประสานงานการท างานของแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ก าหนดและแบ่งแยกหน้าที่การท างานให้ชัดเจน มีการก าหนดรายละเอียดของ
การท างานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร คัดสรรบุคากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร จัดอบรมและชี้แจงถึงระบบและ
นโยบายในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงก าหนดกฎระเบียบจัดระเบียบและ
ล าดับขั้นตอนการท างานขององค์กรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสมของพนักงาน 
4. มีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารงานในปัจจุบันรวมถึงการวางแผนการรองรับ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในระยะยาว 
 

  ปัญหาการผลิตที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าส่วนหนึ่งมากจากการขาดแคลน
พนักงานซึ่งมีแนวทางการแก้ไขดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น แต่อีกส่วนหนึ่งก็ เป็นผลมาจาก
กระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้สินค้าไม่มีมาตรฐาน และอัตราการเปลี่ยนหรือเคลม
สินค้ามีปริมาณที่สูงขึ้น ส่งผลให้องค์กรจ าเป็นต้องแบ่งก าลังการผลิตส่วนหนึ่งเพื่อมาแก้ ไข
ผลิตภัณฑ์ที่เคลมมาจากลูกค้า วิธีการแก้ไขปัญหาคือการแก้ไขปัญหาของห่วงโซ่คุณค่า หรือ 
Value Chain เริ่มตั้งแต่การก าหนดกระบวนการผลิตสินค้า ต้องท าให้กระบวนการผลิตด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องและทันเวลา มีการพยากรณ์ยอดขายเพื่อให้ทราบถึงความต้องการสินค้าของ
ผู้บริโภค และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ฉะนั้นจ าเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ จากนั้น เข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการและก าลังการผลิตของบริษัท กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็น
สินค้า โดยมีการก าหนดและวางผังโรงงานการผลิต เพื่อให้ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน 
กระบวนการการจัดเก็บสินค้า การจัดการระบบสินค้าคงคลัง โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นระบบและการเบิกจ่ายและการค้นหาสินค้าท าได้ง่าย ซึ่งต้องใช้พื้นที่ที่มี
อยู่ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ใช้นโยบายทางการตลาดเพื่อขยายตลาดและดึงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดจากคู่แข่งรายอื่น มีการท าโปรโมชั่นหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายอย่าง
ต่อเนื่อง มีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งการแก้ไขปัญหามีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1. คัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานฝ่ายจัดซื้อ 
ซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร หรือคัดสรรจากบุคคลภายนอกที่
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ 
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2. มีการก าหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื่อเป็นข้อก าหนด
และมาตรฐานในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
รวมถึงการป้องกันวัตถุดิบคงคลังที่มีมากเกินความจ าเป็น 
3. มีการบริหารวางแผนการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ
จากผู้ขาย การเก็บเข้าคลังสินค้า รวมถึงการเบิกจ่ายเพื่อน าไปผลิตเป็นสินค้าส าเร็จ 
เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการที่วัตถุดิบคงค้างนานเกินจนหมดอายุการใช้งาน 
4. จัดท าแผนผังโรงงาน เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต โดยการก าหนดขั้นตอนการ
ท างานท่ีชัดเจน ค านึงถึงการต่อเนื่องของการผลิต วางผังเครื่องจักรให้สอดคล้องกับ
กระบวนการท างานเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 
5. ฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงวิธีการท างานให้พนักงานอยู่เสมอเพื่อ
ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพนักงาน 
6. ก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้ตรง
ตามมาตรฐานก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า 
7. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดระยะเวลา
การซ่อมบ ารุง หรือมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการดูแลและควบคุมการท างานของเครื่องจักร
เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร 
8. บริหารคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าท่ีผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่ง
สัดส่วนคลังสินค้าและแยกเก็บสินค้าเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีการน าระบบสินค้าคง
คลังเข้ามาใช้ในการจัดการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายสินค้าได้รวดเร็ว และสามารถลด
ปัญหาการขาดแคลนสินค้ารวมถึงการสุณหายของสินค้าอีกด้วย 
9. ก าหนดนโยบายการขายสินค้าให้ชัดเจนกับลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น ก าหนดว่า
ระยะเวลาการผลิตสินค้าจนถึงการส่งมอบลูกค้าจะใช้เวลาประมาณ 2 วันท าการ หรือ 
การจัดส่งสินค้าจ าเป็นต้องมีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าขึ้นต่ า 5,000 บาท เพื่อให้องค์กร
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า  
10. พัฒนากระบวนการทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความหลากหลายของสินค้า สร้างตราสินค้าให้มีความเข้มแข็ง ใช้
จุดแข็งด้านราคาเป็นสิ่งจูงใจลูกค้า เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น เพิ่มปริมาณการ
ขายปลีก  ลูกค้าในต่างจังหวัดรวมถึงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ จัดท าการ
ประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มส่วน
แบ่งการตลาดให้กับองค์กร  
 



 

 

บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปผลการศึกษา 
 
        1. ปัญหาท่ีส าคัญขององค์กรคือ ปริมาณสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและ
กระบวนการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งสินค้าให้ทันตามก าหนดได้ ส่งผลให้
ยอดขายของบริษัทลดลงต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิและการด าเนินกิจการของ
บริษัทได้ 
 2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
แคลนบุคลากร รวมถึงขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการใช้จุดแข็งขององค์กรเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
ที่เป็นปัญหาและใช้โอกาสเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ก าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์กร คือใช้กลยุทธ์การเติบโต เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ใช้
ความเป็นผู้น าด้านราคาแข่งขันกับคู่แข่ง ส่วนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ มีการก าหนดให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์กร ทั้งด้านการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่าย ส่งเสริมการขาย ด้านการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดสต๊อก และปัญหาคุณภาพ
สินค้า   ด้านการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและลูกหนี้ และด้านการจัดการเพื่อผลการ
ด าเนินงานระยะยาว เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน 
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4.2  ข้อจ ากัดในการศึกษา 
  
        เนื่องจากองค์กรขาดการบริหารงานอย่างมีระบบ ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ
ขององค์กร และข้อมูลจากเอกสารทางการเงินเป็นไปได้ยาก   
        ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษายังไม่เพียงพอ เพราะการศึกษาจ าเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูล
และศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่แม่นย าและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
4.3  ข้อเสนอแนะ 
  
        ผู้ประกอบการที่ลักษณะของกิจการมีปัญหาคล้ายคลึงกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษา สามารถ
น างานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ผู้ประกอบการควรศึกษาและจัดการระบบการ
บริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพปัจจัยท้ังภายในและภายนอกขององค์กร อีกทั้งต้องวางกลยุทธ์
การบริหารงานที่เป็นไปได้และสามารถท าให้องค์กรเติบโตและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
ค าถามสัมภาษณ ์

 
ประเด็นที่ใช้สัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 

1. ภาพรวมของกิจการปัจจุบันเป็นอย่างไร 
2. ภาวะการตลาดขององค์กรเป็นอย่างไร 
3. กลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร 
4. คู่แข่งขององค์กรคือใคร 
5. ปัญหาท่ีพบในปัจจุบันขององค์กร 
6. อะไรที่คิดว่าเป็นสาเหตุของปัญหา 
7. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับองค์กร 
8. ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม 

 
ประเด็นที่ใช้สัมภาษณ์พนักงาน 

1. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

โปรดเรียงล าดับปัญหาที่ลูกค้าพบเจอจากมากไปน้อย (1-8) 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสตาร์ริบบอน  

 
1. คุณภาพสินค้า     …….. 
2. จ านวนสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ  …….. 
3. บรรจุภัณฑ์ หรือแพ็คเกจไม่ทันสมัย   …….. 
4. สินค้าราคาสูง     …….. 
5. ระยะเวลาในการผลิตและจัดส่งสินค้า   …….. 
6. การจัดส่งสินค้าไม่ตรงเวลา     …….. 
7. ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย   …….. 
8. การเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าใช้เวลานาน  …….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้ศึกษา 
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