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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาอตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ ของบรษิทั ไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั และ

ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั  ครัง้น้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
วตัถุประสงค์การศกึษาเพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการน ามาใช้เพื่อแก้ไขปญัหา ท าการเก็บ
ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสูง รองผู้อ านวยการ และผู้จดัการฝ่ายต่างๆ ทัง้สิ้น
จ านวน 5 ท่าน และท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เพื่อศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล น าขอ้มลูทีไ่ด้
จากการวเิคราะหข์ององคก์รทัง้ภายในและภายนอก เพื่อทราบถงึปจัจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อ
อตัราการเติบโตก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

จากการศกึษาสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ทีไ่ม่คงทีข่อง
บริษัทฯ มาจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลก ซึ่งเป็นปจัจยัภายนอกไม่
สามารถควบคุมได ้ปจัจยัภายในมาจากการควบคุมวตัถุดบิออ้ยทีม่อียู่จ ากดัใหม้คีุณภาพ เพื่อ
เพิม่ประสทิธิภาพการผลิต ศึกษาและวิเคราะห์ปจัจยัภายในที่มผีลต่ออตัราการเติบโตก าไร
ขัน้ตน้ คอื วตัถุดบิออ้ยมจี ากดั ราคาวตัถุดบิออ้ยสงู สง่ผลใหม้ตีน้ทุนการผลติทีส่งูขึน้ และปจัจยั
ภายนอกที่มผีลต่ออตัราการเติบโตก าไรขัน้ต้น คอื การผนัผวนของราคาน ้าตาลในตลาดโลก 
ปจัจยัที่มผีลต่อราคาน ้าตาล คอื อุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก มปีจัจยัสนับสนุนคอื ภยั



จ 

 

ธรรมชาติ ราคาน ้าตาลทรายในประเทศถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ ท าใหบ้รษิัทฯ ต้อง
ปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหก้บับรษิทัฯ โดยการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์



จ 

 

อย่างไรกด็ ีจากการศกึษา พบว่า โอกาสของบรษิทัฯ จากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ท าให้เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเน่ือง เช่น เอทานอล 
โรงงานผลติไฟฟ้าเพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทน และโรงงานปุ๋ ย  

ดงันัน้ ผูศ้กึษาไดร้วบรวมขอ้มูลทัง้ขอ้มูลปฐมภูมทิี่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และ
ขอ้มลูทุตยิภมูทิีไ่ดจ้ากการรวบรวมจากเวบ็ไซดต์่างๆ รายงานประจ าปี ฯลฯ ซึง่ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูทีไ่ด ้สามารถน ามาก าหนดกลยทุธ ์โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทางเลอืก ไดแ้ก่ 

กลยทุธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) 
กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy) 
กลยทุธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) 
กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) 
เมื่อน ามาประเมนิโดยการใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด พบว่า ควรเลอืกกลยุทธผ์ูน้ า

ดา้นต้นทุน เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปญัหา กล่าวคอื บรษิทัฯ สามารถใชจุ้ด
แขง็จากการทีม่บีุคลากรมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ เกีย่วกบัธุรกจิน ้าตาล และมี
การลงทุนในด้านการวจิยัและพฒันาด้านพนัธุ์ออ้ย ซึ่งจะลดผลกระทบจากอุปสรรคด้านราคา
ออ้ยมแีนวโน้มสูงขึน้ ส่งผลใหต้้นทุนวตัถุดบิสูงขึน้ ซึ่งแนวทางแกไ้ขสามารถนับไปประยุกต์ใช้
ไดท้นัท ีและมกีารคุม้ค่าในการลงทุน สามารถช่วยใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการแขง่ขนัใน
ระยะยาวได ้
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
ภาพรวมองคก์ร 

“กลุ่มบริษทัน ้าตาลไทยรุ่งเรือง”  ก่อตัง้โดยคุณสุรยี ์อษัฎาธร หรอื “ เถา้แก่หลิน่ ” ผู้
มคีวามสามารถในเชงิช่าง ไดใ้ชค้วามรูค้วามช านาญทาง ช่างกลงึเหลก็ คดิประดษิฐ์ชิน้ส่วน
อุปกรณ์ต่างๆ ทีห่ายากและมรีาคาแพง ส าหรบัผลติน ้าตาลทรายขึน้มาใชเ้อง โดยมไิดม้กีาร
สัง่ซือ้เครื่องจกัรจากต่างประเทศแต่อยา่งใด จนสามารถฝา่ฟนัอุปสรรคเป็นผลส าเรจ็ ปจัจุบนัมี
โรงงานผลติน ้าตาลในประเทศของกลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุ่งเรอืงทัง้สิน้ 7 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงาน
ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม โรงงานน ้าตาลสระบุร ี โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลบา้นไร่  โรงงาน
น ้าตาลพษิณุโลก  โรงงานไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล  โรงงานน ้าตาลไทยเพิม่พนูอุตสาหกรรม 
และโรงงานสหการน ้าตาลชลบุร ี 

กลุ่มน ้าตาลไทยรุ่งเรอืง ขยายออกไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง อนัประกอบไปดว้ย 7 กลุ่ม 
ธุรกจิ ไดแ้ก่ ธุรกจิน ้าตาล ธุรกจิโมลาส ธุรกจิเอทานอล ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิเครื่องจกัร ธุรกจิ
คลงัสนิคา้ และธุรกจิงานวจิยัและพฒันา 

คุณภาพทีไ่ดม้าตรฐานของผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยัของผูบ้รโิภค ถอืเป็นนโยบาย
หลกัส าคญัสูงสุดของกลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุ่งเรอืง ดว้ยความพถิพีถินัในทุกกระบวนการผลติ 
เทคนิคที่ทนัสมยั อกีทัง้ระบบการจดัการที่มปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ส่งผลใหไ้ดร้บัรางวลั 
ระบบคุณภาพและมาตรฐาน ไดแ้ก่ Conforms to Standard and Good Sanitation Practices 
ใบรบัรองฮาลาล ระบบการผลติโรงงานแปรรปู โครงการความปลอดภยัอาหาร (Food Safety) 
ดา้นพชืกรมวชิาการเกษตร ระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9002 : 2008 และ ISO 9001 : 2000
มาตรฐานการผลติภายใตร้ะบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) และ 
สุขอนามยัการผลติ GMP (Good Manufacturing Practices) มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
น ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ จากหน่วยงาน ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างบริหารงานกลุ่มบริษทั น ้าตาลไทยรุ่งเรือง 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรา้งองคก์รแบง่ตามความรบัผดิชอบ  
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ผลิตภณัฑน์ ้าตาลของกลุ่มบริษทัน ้าตาลไทยรุ่งเรือง 
  ผลิตภณัฑ์น ้าตาล ของกลุ่มบรษิัทน ้าตาลไทยรุ่งเรอืง ส าหรบัผลิตภณัฑ์น ้าตาลชนิด
ต่างๆ ทีผ่ลติจากสายการผลติภายในกลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุ่งเรอืง ภายใต้เครื่องหมายการคา้    

 ซึง่ถอืวา่เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีด่แีละคุม้ค่าทีส่ดุต่อผูบ้รโิภค  
 
ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะผลติภณัฑน์ ้าตาลของกลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุง่เรอืง 
 

ภาพผลิตภณัฑ ์ คณุสมบติั 

 
น ้าตาลทรายใสบริสทุธ์ิ             
 ขนาดบรรจุถุงละ 1 กก.  

   (1 กก. x 25 ถุง/กระสอบ) 

 น ้าตาลทรายใสบริสทุธ์ิ   ดว้ยกระบวนการแยกละออง
น ้าตาลออกเสมอืนกบัการเจยีระไนเกลด็น ้าตาลใหใ้สบรสิทุธิ ์
ด ัง่แกว้ครสิตลั  ลนิ น ้าตาลทรายใสบรสิทุธิ ์ บรสิทุธิจ์ากการ
คดัสรรออ้ยพนัธุด์ ีโดยกระบวนการผลติจากวธิธีรรมชาต ิไม่
มกีารฟอกขาว  ใชว้ธิกีารกรองหลายครัง้จนไดน้ ้าตาลเกรด
พเิศษทีใ่ส สะอาดทีสุ่ด  

 
 

น ้าตาลเบเกอร่ี             
ขนาดบรรจถุุงละ 1 กก.  
 (1 กก. x 20 ถุง/หบี) 

  
น ้าตาลเบเกอรี เป็น น ้าตาลเกรดพเิศษ ใส สะอาด บรสิทุธิ ์
คดัสรรจากออ้ยพนัธุด์ ีไมม่กีารฟอกขาว ผา่นกระบวนการผลติ
ดว้ยวธิธีรรมชาต ิโดยการกรองหลายครัง้ จนมัน่ใจไดว้า่เป็น
น ้าตาลเกรดพเิศษทีข่าวใสสะอาดทีสุ่ด เป็นน ้าตาลคณุภาพ
ชัน้หนึ่ง เกรดเดยีวกบัทีส่ง่ออกต่างประเทศ ไมม่สีว่นผสมของ
แป้ง เหมาะแก่การท าเบเกอรี ่มคีุณสมบตัเิกลด็เลก็ละเอยีดกวา่
น ้าตาลทัว่ไป จงึละลายงา่ย รวดเรว็ น ้าตาลเบเกอรีจ่ะกระจาย
ตวังา่ยคลุกเคลา้ไดด้กีบัแป้ง เนย นม ชว่ยใหก้ารตเีนย และ
น ้าตาล ท าใหข้นมฟูสวยขึน้รปู และยงัท าใหห้น้าขนมสวยเรยีบ
เนียน  

 

 
น ้าตาลไอซ่ิง 

ขนาดบรรจถุุงละ 900 กรมั   
(900 กรมั x 12 ถุง/หบี)  

     

 น ้าตาลไอซ่ิง  ขาวบรสิทุธิ ์เพราะผลติจากน ้าตาลทรายขาว
บรสิทุธิเ์กรดพเิศษ ปราศจากการฟอกขาว สะอาด เนียน
ละเอยีด ไมจ่บัตวัเป็นกอ้นและไมช่ืน้งา่ย แมจ้ะวางไวท้ี่
อุณหภมูปิกตเิป็นเวลานาน 

 

น ้าตาลละลายเรว็ 

  
ขนาดบรรจถุุง 500  กรมั   

(500 กรมั x 50 ถุง/กระสอบ) 

 
ลิน น ้าตาลละลายเรว็ ( ขนาด 500 กรมั )  น ้าตาล  เกลด็ ใส
ละเอยีด  ผา่นการคดัสรรอยา่งพถิพีถินัจากออ้ยพนัธุด์ทีี่
ปราศจากการตดัแต่งพนัธุ ์กรรม  ( Non GMO )  ไมม่กีารฟอก
ขาว แต่ใชว้ธิกีารกรองน ้าตาลทุกเกลด็จนไดเ้กลด็น ้าตาลทีใ่ส 
สะอาด บรสิทุธิจ์ากธรรมชาต ิ
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะผลติภณัฑน์ ้าตาลของกลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุง่เรอืง (ต่อ) 

ภาพผลิตภณัฑ ์ คณุสมบติั 

น ้าตาลละลายเรว็ชนิดซอง 

  ขนาดบรรจถุุง 600  กรมั  
                     (6 กรมั x 100 ซอง) / (20 ถุง/หบี) 

 

 
ลิน น ้าตาลละลายเรว็ ชนิดซอง  น ้าตาล  เกลด็ ใส
ละเอยีด  ผา่นการคดัสรรอยา่งพถิพีถินัจากออ้ยพนัธุด์ทีี่
ปราศจากการตดัแต่งพนัธุ ์กรรม  ( Non GMO )  ไมม่กีารฟอก
ขาว แต่ใชว้ธิกีารกรองน ้าตาลทุกเกลด็จนไดเ้กลด็น ้าตาลทีใ่ส 
สะอาด บรสิทุธิจ์ากธรรมชาต ิ

 

น ้าตาลละลายเรว็      
ชนิดขวด 

   บรรจขุวดละ 300 กรมั   
 (300 กรมั x 24 ขวด/ หบี) 

 ลิน น ้าตาลละลายเรว็ชนิดขวด  ดว้ยน ้าตาลเกลด็เลก็
ละเอยีดกวา่ ขวดดไีซน์เก๋ ขนาดกะทดัรดั จบัถนดัมอื refill ได ้
พรอ้มฝาใหม ่หมุนงา่ย แกะท าความสะอาดได ้สะดวก สะอาด
ทุกการใชง้าน อวดโฉมบนโต๊ะอาหารไดไ้มอ่ายใคร 
 

 

น ้าตาลทรายธรรมชาติ       
 300 กรมั (6 กรมั x 50 ซอง) / (300 กรมั x 20 ถุง/หบี) 

 

 น ้าตาลทรายธรรมชาติ ชนิดซองยาว  ทุกเกลด็สะอาด 
ผา่นการคดัสรรจากออ้ยพนัธุด์ ีทีป่ราศจากการตดัแต่งทางพนัธุ์
กรรม ( Non GMO )  เหมาะส าหรบัเครือ่งดืม่รอ้น-เยน็ ทุก
ชนิด 

 

น ้าตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ ชนิดซองยาว   

  
300 กรมั (6 กรมั x 50 ซอง) / (300 กรมั x 20 ถุง/หบี) 

 

น ้าตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ ชนิดซองยาว  เกลด็ละเอยีด ใส
สะอาด ผา่นการคดัสรรจากออ้ยพนัธุด์ทีีป่ราศจากการตดัแต่ง
พนัธุก์รรม ( Non GMO ) ไมม่กีารฟอกขาว แต่ใชว้ธิกีารกรอง
น ้าตาลทุกเกลด็จนไดเ้กลด็น ้าตาลทีใ่ส สะอาด บรสิทุธิ ์ เหมาะ
ส าหรบัเครือ่งดืม่รอ้น-เยน็ทุกชนิด 

 

น ้าตาลกรวด            

ขนาดบรรจุ ถุงละ 350 กรมั 
(350 กรมั x 12 ถุง/หบี) 

 
น ้าตาลกรวด  ชว่ย เพิม่คุณคา่มากกวา่ความหวาน สรา้งสสีนั
บนเมนูโปรดของคุณใหน่้ารบัประทานยิง่ขึน้ เหมาะส าหรบัตก
แต่งหน้าเคก้ ไอศกรมี และขนมทัว่ไป สามารถใชท้ าเครือ่งดืม่ 
ตลอดจนอาหารคาวหวานทีต่อ้งการความสะอาดและหวานกลม
กล่อมเป็นพเิศษ ผลติจากน ้าตาลทรายบรสิทุธิ ์ทีค่ดัสรรจาก
ออ้ยพนัธุด์ ีดว้ยกระบวนการตกผลกึจากวธิธีรรมชาต ิจงึมัน่ใจ
ไดว้า่สะอาด ปลอดภยั ไดคุ้ณคา่จากธรรมชาตแิท้ๆ    
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะผลติภณัฑน์ ้าตาลของกลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุง่เรอืง (ต่อ) 

ภาพผลิตภณัฑ ์ คณุสมบติั 

ผลึกน ้าตาลกล่ินม้ินท ์
ขนาดบรรจถุุงละ 300 กรมั 

ลนิ ผลกึน ้าตาลกลิน่มนิท ์เกลด็ ความหวานจากธรรมชาต ิ
ผสานกลิน่หอมอ่อนๆ จากใบมนิท ์ชว่ยเพิม่ความสดชื่นและ
อารมณ์ผอ่นคลาย  

    ปารต้ี์ สต๊ิก        
ขนาดบรรจ ุ5 แทง่ / กล่อง (5 แทง่ X 20 กล่อง / หบี)  

  

ลิน ผลึกน ้าตาลแท่ง ปารต้ี์ สต๊ิก สะดวก ทนัสมยั ไมต่อ้งใช้
ชอ้นคน เหมาะส าหรบัชา กาแฟ และเครือ่งดืม่ทุกชนิด ผลติ
จากน ้าตาลทีเ่กดิจากการตกผลกึจบัตวัขึน้เป็นผลกึน ้าตาลแทง่
บรสิทุธิจ์ากธรรมชาต ิ 

 ลิน คอฟฟ่ี ไซรปั   
ขนาดบรรจ ุ: 750 มล./ขวด ( 6 ขวด/ 1 หบี ) 

 

ลิน คอฟฟ่ี ไซรปั ( กล่ินคาราเมล เฮเซลนัท และวานิลลา ) 
ใชส้ าหรบัเครือ่งดืม่รอ้น-เยน็ เชน่ ชา กาแฟ และสามารถใช้
เป็นสว่นผสมของไอศครมี เจลาโต ้เบเกอรีแ่ละขนมหวานถว้ย
โปรด 

ตวัแทนจ าหน่าย : บรษิทั แมส มารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

    ลิน ฟรุต๊ไซรปั                 
ขนาดบรรจ ุ: 750 มล./ขวด ( 6ขวด/ 1 หบี ) 

 ลิน ฟรุต๊ไซรปั (กล่ินกล่ินแอปเป้ิลเบอรร่ี์,ฟอรเรสทเ์บอรร่ี์
,กีวี,พีช,แอปเป้ิล,สตรอเบอรร่ี์) ใชผ้สมมกิซด์ริง๊ค ์เช่น 
อติาเลีย่นโซดา,สมทูตี,้มอ็กเทล,คอ็กเทล และสามารถใชเ้ป็น
สว่นผสมของ ไอศครมี เจลาโต ้เบเกอรี ่และขนมหวานถว้ย
โปรด  

ตวัแทนจ าหน่าย : บรษิทั แมสมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

 

 
ทีม่า : http://www.trrsugar.com 
 
 
 

http://www.trrsugar.com/
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ประวติับริษทั ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จ ากดั 
  บริษทั ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จ ากดั  (โรงงานไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม) เป็นบรษิทั
หน่ึงในกลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุ่งเรอืง ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่24 ตุลาคม 2501 ประกอบธุรกจิหลกั
ประเภทผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
  ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ที่ 794 ถนนกรุงเกษม แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 
กรงุเทพมหานคร 10100 
  สาขาที่ 1 เลขที่ 25/1 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุร ี71120 
  สาขาที่ 2 เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนทางหลวง 2211 ต าบลศรเีทพ อ าเภอศรเีทพ จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 67000 
  โรงงานไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม มพีืน้ทีโ่รงงานจดัอยูใ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง ปจัจุบนั
มกี าลงัการผลติทีไ่ดร้บัอนุญาต 30,000 ตนัออ้ยต่อวนั  
  เวบ็ไซตบ์รษิทั http://www.trrsugar.com 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มทีุนจดทะเบยีน 1,036,000,000.00 บาท  ทุนทีเ่รยีกช าระ
แลว้ 1,036,000,000.00 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,036,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000.00 บาท  
มพีนักงานส านักงานใหญ่จ านวน 52 คน และมพีนักงานประจ าที่โรงงานจ านวน 884 คน 
พนกังานชัว่คราวในชว่งฤดกูารผลติ ประมาณ 1,000 คน 
 
กลุ่มลกูค้าของบริษทัและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 กลุ่มลกูคา้ของบรษิทั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มลกูคา้ในประเทศและกลุ่มลกูคา้
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

http://www.trrsugar.com/
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ภาพท่ี 2 แสดงกลุม่ลกูคา้ของบรษิทัสามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่ สรปุไดด้งัน้ี 

  

กลุ่มลกูคา้ในประเทศ 
 1. ผูค้า้สง่ ไดแ้ก่ ยีป้ ัว๊ ซาป ัว๊ หรอืกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นตวัแทนขายสง่ (Wholesale) ไดแ้ก่ 
หา้งหุน้สว่นจ ากดั ฮะฮวดเสง็, หา้งหุน้จ ากดั ต.แสวงผล, หา้งหุน้สว่นจ ากดั กติตเิกษม, หา้ง
หุน้สว่นจ ากดั กะทดัรดั, บรษิทั ศรสีมยัคา้สง่ จ ากดั, บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จ ากดั, บรษิทั  
สารชัมารเ์กต็ติง้ จ ากดั, บรษิทั เกยีงเจรญิเทรดดิง้ จ ากดั ฯลฯ 
 2. บรษิทัจดัจ าหน่ายในประเทศ คอื บรษิทั แมสมารเ์กตติง้ จ ากดั ซึง่ท าหน้าทีจ่ าหน่าย
สนิคา้ผา่นชอ่งทาง Modern Trade ไดแ้ก่ โลตสั, บิก๊ซ,ี คารฟู์ร,์ แมคโคร, ท๊อปส,์ จสัโก,้ เดอะ
มอลล,์ วลิล่า, ตัง้ฮัว่เสง็, ยเูอฟเอม็, โตควิ, โลตสั เอก็ซเ์พรส, แฟมลิีม่ารท์ ฯลฯ 
 3. อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ บรษิทั กรไทย จ ากดั, บรษิทั เขาชอ่งอุตสาหกรรม 1979 จ ากดั, 
บรษิทั ไทยน ้าทพิย ์(สาขาปทุมธานี) จ ากดั, บรษิทั เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน), บรษิทั เสรมิสุข 
เบอเวอรเ์รจ จ ากดั, บรษิทั โอสถสภา จ ากดั, บรษิทั อุตสาหกรรมนมไทย จ ากดั, บรษิทั กรฟิ
ฟิทท ์แลบอราทอรีส่ ์จ ากดั, บรษิทั เกยีงเจรญิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั, บรษิทั ทปิโก ้เอฟ
แอนดบ์ ีจ ากดั ฯลฯ 
  

ผู้บริโภคขัน้สุดท้าย 
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กลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ 
 1. บริษัท อ้อยและน ้าตาล จ ากัด (อนท.) เป็นหน่วยงานของภาครฐั ท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนของบรษิทัน ้าตาลทัว่ประเทศในการขายน ้าตาล (น ้าตาลโควตา ข.) ไปยงัต่างประเทศ  
 2. ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ ไดแ้ก่ บรษิทั JELLY BELLY จ ากดั, บรษิทั LOUIS 
DREYFUS (ASIA) จ ากดั, บรษิทั CARGILL B.V. จ ากดั, บรษิทั WILMAR SINGAPORE 
จ ากดั, บรษิทั WEE TIONG(S) จ ากดั ฯลฯ 
 
สภาพแวดล้อมอตุสาหกรรมและคู่แข่งขนัขององคก์ร 
 ภาพรวมอุตสาหกรรมน ้าตาลของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 มโีรงงานน ้าตาลทรายที่
ไดร้บัอนุญาตทัง้สิน้ 47 โรงงาน โดยอยู่ที่ภาคเหนือ 9 โรงงาน ภาคกลาง 17 โรงงาน ภาค
ตะวนัออก 4 โรงงาน ชลบุร ี1 โรงงาน(ไม่เปิดหบี) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 โรงงาน มี
ปรมิาณอ้อยเขา้หบีทัว่ประเทศ 97,979,690.201 ตนัออ้ย สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มน ้าตาลที่มี
บทบาทส าคญัๆ ต่ออุตสาหกรรมดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงสดัสว่นปรมิาณออ้ยตามรายงานการผลติน ้าตาลทราย ฤดกูารผลติ ปี 2554/2555 (ฉบบัปิดหบี) 
ทีม่า : ส านกังานออ้ยและน ้าตาลทราย 
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 ภาพที่ 3 พบว่า ปริมาณอ้อยที่เข้าหีบทัว่ประเทศ 97,979,690.201 ตันอ้อย นัน้       
กลุ่มน ้ าตาลมิตรผล มีปริมาณอ้อยเข้าหีบมากที่สุดถึง ร้อยละ 18.46 รองลงมาคือกลุ่ม         
ไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม รอ้ยละ 18.29 กลุ่มน ้าตาลไทยเอกลกัษณ์ รอ้ยละ 11.60 กลุ่มน ้าตาล 
KSL รอ้ยละ 7.45 กลุ่มน ้าตาลวงัขนาย รอ้ยละ 6.50 กลุ่มน ้าตาลบ้านโป่ง รอ้ยละ 5.30 กลุ่ม
อุตสาหกรรมน ้าตาลโคราช รอ้ยละ 5.88 กลุ่มน ้าตาลเอราวณั รอ้ยละ 3.74 กลุ่มน ้าตาลกุมภวาปี 
รอ้ยละ 3.54 กลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุร ี(แม่วงั) รอ้ยละ 1.93 และ กลุ่มน ้าตาลอสิระอื่นๆ 
รอ้ยละ 17.31 
 
ปัญหา และลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร  
 บรษิัท ไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั มปีรมิาณอ้อยเข้าหบีมากที่สุดในกลุ่มบรษิัท
น ้าตาลไทยรุง่เรอืง จากการเกบ็ขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 5 ปี ตัง้แต่ปี 2549/2550 
– ปี 2553/2554 พบวา่ก าไรขัน้ตน้ในแต่ละปีเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง แต่เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการ
เตบิโตยอ้นหลงั 5 ปี พบวา่มอีตัราการเตบิโตทีไ่มค่งทีแ่ละมแีนวโน้มลดลงในปี 2553/2554  
 
ตารางท่ี 2 แสดงงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั 5 ปียอ้นหลงั 

หน่วย : ล้านบาท 

บจ. ไทยรุ่งเรือง
อตุสาหกรรม  

ปี 49/50 ปี 50/51 ปี 51/52 ปี 52/53 ปี 53/54 

รวมรายได้จากการขาย 3,427.62 3,519.38 4,214.11 6,109.86 8,148.37 

รวมรายได้อ่ืน 292.05 254.55 242.16 348.87 586.61 

รวมรายได้ทัง้หมด 3,719.68 3,773.93 4,456.27 6,458.73 8,734.97 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร 

3,106.55 3,437.28 4,050.06 5,248.67 6,664.19 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้ 

613.13 336.65 406.22 1,210.05 2,070.79 

ต้นทนุทางการเงิน 173.33 138.34 111.67 71.20 39.77 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 439.80 198.30 294.55 1,138.85 2,031.02 

ภาษีเงินได้ 140.83 77.26 98.23 342.17 606.22 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 298.97 121.04 196.32 796.68 1,424.80 

ก าไรต่อหุ้น 288.58 116.84 189.50 768.99 1,375.29 
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ภาพท่ี 4 แสดงก าไรขัน้ตน้ยอ้นหลงั 5 ปี 

 
ภาพที่ 4 พบว่า บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นยอ้นหลงั 5 ปี ดงัน้ี ก าไรขัน้ต้น ปี 2549/2550 

เท่ากบั 920.12 ล้านบาท ปี 2550/2551 เท่ากบั 850.07 ล้านบาท ปี 2551/2552 เท่ากับ 
1,182.98 ล้านบาท ปี 2552/2553 เท่ากบั 2,008.17 ล้านบาท และ ปี 2553/2554 เท่ ากบั 
3,022.24 ลา้นบาท ซึง่ก าไรขัน้ตน้แนวโน้มมเีพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  
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ภาพท่ี 5 แสดงอตัราการเตบิโตของก าไรขัน้ตน้ยอ้นหลงั 5 ปี 

 
ภาพที่ 5 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการเติบโตของก าไรขัน้ต้นยอ้นหลงั 5 ปี ดงัน้ี      

อตัราการเติบโตของก าไรขัน้ต้น ปี 2549/2550 – ปี 2550/2551 ลดลงเท่ากบัร้อยละ 7.61            
ปี 2550/2551 – ปี 2551/2552 เพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 39.16 ปี 2551/2552 – ปี 2552/2553 
เพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 69.76 และปี 2552/2553 – ปี 2553/2554 ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 50.50 ซึง่
มอีตัราการเตบิโตทีไ่มค่งทีแ่ละมอีตัราการเตบิโตลดลงในปี 2553/2554 

 

 
ภาพที ่6 แสดงปรมิาณออ้ยเขา้หบีทัว่ประเทศ และ ปรมิาณออ้ยเขา้หบี บรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั ยอ้นหลงั 5 ปี 
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ภาพที ่6 พบว่า ปรมิาณออ้ยเขา้หบีทัว่ประเทศ 5 ปียอ้นหลงั ดงันี้ ปรมิาณออ้ยเขา้หบี
ทัว่ประเทศ ฤดกูารผลติปี 2549/2550 เท่ากบั 63.80 ลา้นตนั ฤดกูารผลติปี 2550/2551 เท่ากบั 
73.31 ล้านตนั ฤดูการผลิตปี 2551/2552 เท่ากบั 66.46 ล้านตนั ฤดูการผลติปี 2552/2553 
เท่ากบั 68.49 ลา้นตนั และฤดูการผลติปี 2553/2554 เท่ากบั 95.36 ลา้นตนั ซึ่งมปีรมิาณออ้ย
เขา้หบีไมค่งทีแ่ละมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด 5 ปีย้อนหลัง ดงัน้ี 
ปรมิาณออ้ยเขา้หบีของบรษิทัฯ ฤดูการผลติปี 2549/2550 เท่ากบั 2.70 ลา้นตนั ฤดูการผลติปี 
2550/2551 เทา่กบั 2.71 ลา้นตนั ฤดกูารผลติปี 2551/2552 เท่ากบั 2.73 ลา้นตนั ฤดกูารผลติปี 
2552/2553 เท่ากับ 2.88 ล้านตัน และฤดูการผลิตปี 2553/2554 เท่ากับ 3.94 ล้านตัน            
ซึง่มปีรมิาณออ้ยเขา้หบีเพิม่ขึน้ทุกปี 

 

 
 
ภาพที ่7 แสดงอตัราการเตบิโตของปรมิาณออ้ยเข้าหบีทัว่ประเทศ กบั อตัราการเตบิโตของปรมิาณออ้ยเขา้
หบีของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั 

 
ภาพที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ย้อนหลัง 5 ปี ดังน้ี                                                          

อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมปี 2549/2550 – ปี 2550/2551 เพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 14.91         
ปี 2550/2551 – ปี 2551/2552 ลดลงเท่ากบัร้อยละ 9.34 ปี 2551/2552 – ปี 2552/2553 
เพิม่ขึน้เทา่กบัรอ้ยละ 3.04 ปี 2552/2553 – ปี 2553/2554 เพิม่ขึน้เทา่กบัรอ้ยละ 39.24  
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 เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตของบรษิทั ไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั ยอ้นหลงั   
5 ปี ดังน้ี อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ปี 2549/2550 – ปี 2550/2551 เพิ่มขึ้นเท่ากับ          
ร้อยละ 0.47 ปี 2550/2551 – ปี 2551/2552 เพิ่มขึ้นเท่ากบัร้อยละ 0.86 ปี 2551/2552 –              
ปี 2552/2553 เพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.47 และปี 2552/2553 – ปี 2553/2554 เพิม่ขึน้เท่ากบั       
รอ้ยละ 36.71  
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงอตัราการเตบิโตของรายได้ทัง้หมด ก าไรขัน้ต้น และอตัราการเตบิโตปรมิาณอ้อยเขา้หบี 
ยอ้นหลงั 5 ปี 
 
 สรุปลกัษณะปญัหาส าหรบั ปี 2552/2553 - 2553/2554 บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตของ
ก าไรขัน้ตน้ลดลง เท่ากบั รอ้ยละ 50.50 และในปีเดยีวกนั บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตปรมิาณ
ออ้ยเขา้หบีของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 36.71 ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบแลว้ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั
ระหว่างก าไรขัน้ตน้กบัปรมิาณออ้ยทีเ่ข้าหบีของบรษิทัฯ โดยการศกึษาครัง้นี้จะศกึษาอตัราการ
เตบิโตก าไรขัน้ตน้ทีไ่ม่คงทีข่องบรษิทัฯ ว่ามปีจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกใดบา้งทีม่อีทิธผิล
ต่ออตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ทีไ่มค่งทีข่องบรษิทัฯ 
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ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 
 

อตัราการเตบิโตของอุตสากรรมน ้าตาลทัว่ประเทศมกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง และในปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชกิอาเซยีนจะรวมกนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
อย่างสมบูรณ์ ท าใหอุ้ตสาหกรรมน ้าตาลของไทยนัน้ มตีลาดทีเ่พิม่มากขึน้ มคีู่แขง่เพิม่มากขึน้ 
ฐานก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ ส่งผลมบีริษทัคู่แข่งรายใหม่เกดิขึน้ในอุตสาหกรรม และบรษิทัคู่แข่ง
รายเก่ามกีลยุทธต์่างๆ เพื่อเป็นผูน้ าส่วนแบ่งทางการตลาด และบรษิทัฯ มโีอกาสในการเตบิโต
ตามอตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม 

 แต่ในปจัจุบนันัน้ บรษิทัฯ มปีญัหาอตัราการเตบิโตก าไรขัน้ต้นทีไ่ม่คงที ่ซึ่งถอืว่าเป็น
เรื่องที่ส าคญัที่บริษัทต้องให้ความสนใจ ในการหาสาเหตุของปญัหา ปจัจยัสภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรม และแนวโน้มอุตสาหกรรมทีส่ง่ผลต่ออตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ทีไ่ม่คงที ่เพื่อคดิ
หากลยุทธ์ ในการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด เพิม่รายได้ ลดต้นทุน และเพิม่ก าไรขัน้ต้นของ
บรษิทัอย่างยัง่ยนื เพราะหากไม่ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว บรษิทัฯ มผีลกระทบ คอื ความ
ไมม่เีสถยีรภาพในการท างานทีช่ดัเจน ประสทิธภิาพและประสทิธผิล แปรผนัอยา่งต่อเน่ือง และ
สญูเสยีสว่นแบ่งทางการตลาดได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพือ่ศกึษาสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ทีไ่มค่งทีข่อง
บรษิทัฯ 

2. เพือ่ศกึษาและวเิคราะหป์จัจยัภายในและปจัจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่ออตัราการ
เตบิโตของก าไรขัน้ตน้ 

3. เพื่อศึกษาปจัจัยสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม และทิศทางแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมจากอดตีจนถงึปจัจุบนั 

4.   เพือ่ท าการพฒันาและก าหนดกลยทุธเ์พือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
 “น ้าตาลโควตา ก.” หมายถงึ น ้าตาลทรายขาว น ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์และน ้าตาล
ชนิดอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายก าหนดใหผ้ลติส าหรบับรโิภคภายในประเทศ 
ส าหรบัปี 2554/2555 ก าหนดไวท้ีจ่ านวน 23 ลา้นกระสอบ (กระสอบละ 100 กโิลกรมั)  
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          “น ้าตาลโควตา ข.” หมายถงึ น ้าตาลทรายดบิทีค่ณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย
ก าหนดใหผ้ลติเพื่อส่งมอบให้ บรษิทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั ส่งออกและจ าหน่ายไปยัง
ต่างประเทศ จ านวน 8 แสนตันเพื่อใช้ท าราคาในการค านวณราคาน ้ าตาลส่งออก  
          “น ้าตาลโควตา ค.” หมายถงึ ปรมิาณน ้าตาลส่งออกไปต่างประเทศ เป็นส่วนทีเ่หลอื
โดยหกัน ้าตาลโควตา ก และโควตา ข ออกจากปรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติไดท้ัง้หมด   
 “Commercial Cane Sugar (C.C.S.)” หมายถงึ ปรมิาณของน ้าตาลทีม่อียูใ่นออ้ย ซึง่
สามารถหบีสกดัออกมาไดเ้ป็นน ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์ ซึง่ตามมาตรฐาน C.C.S. ก าหนดวธิคีดิ
วา่ ในระหวา่งผา่นกรรมวธิกีารผลติ ถา้มสีิง่ทีไ่มบ่รสิทุธิท์ีล่ะลายอยูใ่นน ้าออ้ย 1 สว่น จะท าให้
สญูเสยีน ้าตาลไป 50% ของจ านวนสิง่ทีไ่มบ่รสิทุธิ ์ ออ้ย 10 C.C.S. จงึหมายถงึ เมือ่น าออ้ยมา
ผา่นกระบวนการผลติ จะไดน้ ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์ 10% ดงันัน้ ออ้ย 1 ตนั หรอื 1,000 
กโิลกรมั จะไดน้ ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์ 100 กโิลกรมั เป็นระบบการคดิคุณภาพของออ้ย ซึง่ได้
น าแบบอยา่งมาจากระบบการซือ้ขายออ้ยของประเทศออสเตรเลยี  
 “หวัหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย / หวัหน้าโควตา” คอื บุคคลที่โรงงานน ้าตาลท าสญัญาให้
รวบรวมจดัหาออ้ยส่งใหก้บัโรงงานน ้าตาลส่วนใหญ่มกัเป็นชาวไร่ออ้ยทีม่พีืน้ทีป่ลูกออ้ยจ านวน
มาก หวัหน้ากลุ่มชาวไร่ออ้ยเป็นผูต้ดิต่อกบัโรงงานและรบัจดัสรรปรมิาณออ้ยทีจ่ะส่งใหโ้รงงาน
ในแต่ละฤดูหบี โควตาทีไ่ดร้บัถา้เกนิก าลงัปรมิาณทีต่นผลติได ้กจ็ะน าส่วนเกนิน้ีไปจดัสรรและ
ท าสญัญากบัชาวไร่ออ้ยขนาดเล็กที่ตนรูจ้กั ใหค้รบตามจ านวนโควตาที่ไดร้บัจากโรงงานและ
ดแูลควบคุมชาวไรอ่อ้ยรายเลก็แต่ละราย เพือ่ใหผ้ลติออ้ยไดต้ามปรมิาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร     
  “เงินเก๊ียวหรือเงินบ ารงุอ้อย ในทางนิติกรรม” คอื เงนิมดัจ าในการขายออ้ยล่วงหน้า
โดยชาวไร่ท าสญัญาขายออ้ยใหโ้รงงานและโรงงานจ่ายเงนิมดัจ าเป็นเชค็ล่วงหน้า ซึง่ชาวไร่มกั
น าไปขายลดกบัธนาคารทีโ่รงงานมเีครดติอยู่ แต่กม็ชีาวไร่บางรายทีเ่กบ็เชค็ไวร้อเขา้บญัชเีมื่อ
เชค็ครบก าหนดในช่วงทีม่กีารส่งออ้ยเขา้โรงงาน ส าหรบัการใหเ้งนิเกี๊ยวผ่านหวัหน้าโควตานัน้ 
หวัหน้าโควตามกัจะน าเงนิเกีย๊วไปปล่อยต่อใหล้กูไรข่องตนในลกัษณะเดยีวกนั 
ทีม่า : http://www.ocsb.go.th (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย : สอน.) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 ระยะสัน้  

1. ก าหนดกลยทุธก์ารแขง่ขนั เพือ่เพิม่รายได ้ก าไรขัน้ตน้ และอตัราการเตบิโต 
2. เพือ่การวางแนวทางในการด าเนินงานทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ 
 
 

http://www.ocsb.go.th/
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ระยะกลาง  
1. บรษิทัฯ มศีกัยภาพในการแขง่ขนัเพิม่มากขึน้ 
2. เพือ่เพิม่รายได ้ผลก าไรและอตัราการเตบิโตของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
3. สามารปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างานภายในบรษิทัฯ ไดม้ากขึน้  
ระยะยาว   
1. เพือ่เพิม่ผลประกอบการใหแ้ก่บรษิทัฯ อยา่งมัง่คง 
2. เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่บรษิทัฯ และชงิความไดเ้ปรยีบทางการ

แขง่ขนัใหม้ากขึน้ 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
ทฤษฎีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาขององคก์ร 
 

การศกึษาอตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ ของบรษิทั ไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั และ
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั ในครัง้น้ีผูศ้กึษาได้ท าการศกึษาแนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ดงัน้ี 

2.1 แนวคดิการบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management) 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบักลยทุธแ์ละการจดัการเชงิกลยทุธ ์ 
2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 
2.1 แนวคิดการบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management) 

W. Edwards Deming เจา้ของหลกัการ จดัการคุณภาพโดยรวม Total Quality 
Management (TQM) ซึง่ Deming ไดพ้ฒันาวงจร “PDCA” ต่อจากวงจรของ ดร.วอลเตอร ์เอ 
ชวิฮารท์ จงึมชีื่อว่า “วงจรเดมมิง่” (Deming Cycle) ซึง่เป็นแนวคดิของการพฒันาคุณภาพงาน
ขัน้พืน้ฐาน ตามหลกัของการพฒันาคุณภาพของระบบองคร์วม (Total Quality Management 
:TQM) ดงันัน้ PDCA คอื วงจรการบรหิารงานคุณภาพ ซึง่ประกอบดว้ย 

P (Plan) เป็นการวางแผนงานจากวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดขึน้ 
D (Do) การปฏบิตัติามขัน้ตอนในแผนงานทีไ่ดเ้ขยีนไวอ้ยา่งเป็นระบบ และมคีวามต่อเน่ือง 
C (Check) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนของแผนงานว่ามี

ปญัหาอะไรเกดิขึน้ และจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงแกไ้ขแผนงานหรอืไม ่
A (Action) เป็นการปรบัปรุงแกไ้ขสว่นทีม่ปีญัหา หรอืถา้ไมม่ปีญัหาใดๆ กย็อมรบั แนว

ทางการปฏบิตัติามแผนงานทีไ่ดผ้ลส าเรจ็ เพือ่น าไปใชใ้นการท างานต่อไป 
 
เครื่องมือในการจดัการด้านคณุภาพ 
 Kaoru Ishikawa กบัทฤษฎผีงักา้งปลา (Fishbone Diagram) หรอืผงัแสดงสาเหตุ    
และผล ซึง่แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหา (Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้ทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิปญัหานัน้ (Possible Cause) หรอืหลายๆ คนอาจรูจ้กัในชื่อของแผนผงั อชิกิาว่า  
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(Ishikawa Diagram) ซึง่ไดร้บัการพฒันาครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อชิิ
กาวา่ แหง่มหาวทิยาลยัโตเกยีว โดยผงักา้งปลามลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 9 แสดงโครงสรา้งผงักา้งปลา หรอืผงัแสดงสาเหตุและผล 

 
เมื่อไรจึงจะใช้แผนผงัสาเหตแุละผล 
 1. เมือ่ตอ้งการคน้หาสาเหตุแหง่ปญัหา 
 2. เมื่อตอ้งการศกึษาท าความเขา้ใจในกระบวนการอื่น ทีน่อกเหนือจากปญัหาในส่วน
ของตนเท่านัน้ ซึง่การท าแผนผงักา้งปลาจะท าใหเ้ราทราบถงึปญัหาของแผนกอื่นในหน่วยงาน
ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 3. เมือ่ตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางในการระดมความคดิ ซึง่จะชว่ยใหทุ้กๆ คนใหค้วามสนใจ
ในปญัหาของกลุ่ม ซึง่แสดงไวท้ีห่วัปลา 
 
การก าหนดปัจจยับนก้างปลา 
 เราสามารถก าหนดกลุ่มปจัจยัทีจ่ะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ย่าง
เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยสว่นมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปจัจยั (Factors) 
เพือ่จะน าไปสูก่ารแยกสาเหตุต่างๆ ซึง่ 4M 1E น้ีมาจาก 
 ๏ M Man คนงาน หรอืพนกังาน หรอืบุคลากร 
 ๏ M Machine เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 ๏ M Material วตัถุดบิหรอือะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการ 
 ๏ M Method กระบวนการท างาน 
 ๏ E Environment อากาศ สถานที ่ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธแ์ละการจดัการเชิงกลยทุธ ์
กลยุทธ์ หรอื Strategy มทีีม่าจากค าว่า Strategia ในภาษากรกีซึง่หมายความว่า 

ยุทธศาสตร ์ (Generalship) โดยค าว่ายุทธศาสตรม์กัจะถูกน ามาใชใ้นดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 
การทหาร และไดเ้ขา้สูแ่วดวงการศกึษาในเวลาต่อมา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษาไดม้ี
โอกาสศกึษาถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในธุรกจิ และต้องการใหเ้กดิการน าไปสู่การจดัท านโยบาย
ทางธุรกจิทีน่ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานไดใ้นอนาคต 

การจดัการเชงิกลยทุธ ์โดยทัว่ไป หมายถงึ การตดัสนิใจและการด าเนินการเพื่อใหไ้ดผ้ล
ตามทีอ่งคก์รก าหนดไวซ้ึ่งเน้นทีก่ระบวนการตัง้แต่การสรา้งกลยุทธ์ การน ากลยุทธไ์ปปฎบิตั ิ
จนถงึการควบคุมและการประเมนิกลยทุธ ์

 
 การประเมินองคก์รและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 

ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนัน้จะประกอบไปด้วย  การประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายใน และการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยมจีุดมุง่หมายเพื่อใหท้ราบ
ถงึ จุดแขง็ (Strength – S), จุดอ่อน (Weakness – W), โอกาส (Opportunity – O) และ
อุปสรรค (Threat- T)  

 
 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร (External Analysis) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มในการ
ด าเนินงาน 

1) สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามส าคญั 
แต่อาจจะไม่ใช่สิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัองคก์รโดยตรง ตวัแบบในการวเิคราะห์ คอื 
PEST Environment ไดแ้ก่  

1.1 สภาพแวดลอ้มดา้นกฎหมายและการเมอืง (Political Environment –P) กฎหมาย
เกีย่วกบัภาษ ีกฎหมายป้องกนัการทุม่ตลาด นโยบายการผอ่นคลายกฎระเบยีบ ฯลฯ 

1.2 สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ (Economic Environment –E) เงนิเฟ้อดอกเบีย้ 
ดุลการคา้ รายไดป้ระชาชาต ิฯลฯ 

1.3 สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม (Sociological Environment –S) ความหลากหลายของ
แรงงาน ทศันคตเิกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างาน การใหค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

1.4 สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยี (Technology Environment –T) นวตักรรมของ
สนิคา้ ค่าจา่ยสนบัสนุนในการวจิยัและพฒันา ฯลฯ 
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2) สภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม (Industry Environment) ไมเคลิ อ ี พอรต์เตอร ์
(Michael E. Porter) ไดเ้สนอตวัแบบการวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัทีม่ชีื่อว่า Five Forces 
Model เพือ่น ามาใชใ้นการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึง่ใหค้วามส าคญักบั 5 ปจัจยั ไดแ้ก่ 

2.1 สภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry among Competing Firms) โดยการ
วเิคราะหเ์กี่ยวกบัคู่แข่งขนัทัง้หมดทีม่อียู่ในธุรกจิเดยีวกนั การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม 
ก าลงัการผลติโครงสรา้งของตน้ทุน ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธข์องคู่แขง่ขนั รวมถงึสภาพ
เศรษฐกจิและขอ้จ ากดัทีม่ผีลกระทบต่อการแขง่ขนั 

2.2 การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม ่(Threat of New Entrants) โดยการวเิคราะห์
วา่มคีวามยากงา่ยในการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหมม่ากน้อยเพยีงใด ถา้การเขา้มาของผู้
ประกอบรายใหมส่ามารถท าไดง้า่ยจะสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิไดง้า่ย
เชน่กนัสิง่ทีบ่รษิทัจะตอ้งวเิคราะห ์คอื ความแตกต่างในสนิคา้หรอืบรกิาร การประหยดัต่อขนาด 
ความตอ้งการเงนิทุน การเขา้ถงึชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 

2.3 อ านาจการต่อรองของผูข้ายปจัจยัการผลติ (Bargaining Power of Suppliers) เป็น
การวเิคราะหเ์กีย่วกบัจ านวนผูผ้ลติ ตน้ทุนการเปลีย่นแปลงผูข้ายทีข่ายวตัถุดบิต่าง ๆ ใหแ้ก่
บรษิทั ถา้บรษิทัตอ้งมกีารพึง่พาผูผ้ลติบางรายสงูกจ็ะมคีวามเสีย่งของการประกอบธุรกจิมากขึน้ 
เพราะถา้ผูผ้ลติรายนัน้ไม่สามารถสง่วตัถุดบิไดไ้ม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด กจ็ะสง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิทนัท ี

2.4 อ านาจการต่อรองของผูบ้รโิภค (Bargaining Power of Customers) เป็นการ
วเิคราะหจ์ านวนผูซ้ือ้ ปรมิาณการซือ้ ตน้ทุนการเปลี่ยนแปลงของผูซ้ื้อ เป็นตน้ เป็นการ
วเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบอ านาจการต่อรองของผูบ้รโิภคว่ามมีากน้อยเพยีงใด  ถ้ามกีารแข่งขนั
ในทางธุรกจิสูงและผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ กอ็าจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัโดยเฉพาะในแงข่องรายได ้และสว่นแบ่งการตลาดทีล่ดลง 

2.5 การมสีนิคา้และบรกิารอื่นทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวเิคราะหว์่า
สนิคา้หรอืบรกิารทีบ่รษิทัมอียูน่ัน้ มโีอกาสหรอืไมท่ีจ่ะมสีนิคา้และบรกิารอื่นเขา้มาทดแทน ซึง่
อาจท าใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง รวมถงึสว่นแบ่งการตลาดทีล่ดลงในอนาคต 

 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน จะช่วยให้มองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัท ใน

มุมมองของการเพิม่คุณค่าใหก้บัองคก์ร  
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การวเิคราะหห์ว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain) 
Michael E. Porter ไดน้ าเสนอแบบจ าลองห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model) ของ

ธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ย กจิกรรมหลกั (Primary Activities) และกจิกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) โดยกจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ี จะมผีลต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั  

 

 
 
ภาพท่ี 10 แสดงแบบจ าลองห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chain Model) 

 
 กจิกรรมหว่งโซ่คุณคา่กจิกรรมหลกั (Primary Activities) โดยกจิกรรมหลกัไดเ้กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value-Added) ใหแ้ก่ผลติภณัฑก์ารบรกิารทีส่ง่มอบใหก้บัทาง
ลกูคา้ กจิกรรมเบือ้งตน้ประกอบดว้ย 

- การน าเขา้วตัถุดบิ (Inbound Logistics) 
-  การปฏบิตักิาร (Operations) การผลติ (Production) 
-  การสง่ผลติภณัฑอ์อก (Outbound Logistics) 
- การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 
-  การใหบ้รกิาร (Service)  

       กจิกรรมสนบัสนุน (Support Activities) เป็นกจิกรรมทีส่นบัสนุนการด าเนินกจิกรรม
หลกัใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 

- โครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์ร (Firm Infrastructure )  
- การบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human Resource Management) 
- การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development)  
- การจดัหา /จดัซือ้ (Procurement)  
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ตามแบบจ าลองหว่งโซ่คุณค่า(Value Chain Model) ของ Michael E.Porter ไดก้ล่าวถงึ
สว่นต่างระหว่างรายไดก้บัตน้ทุนหรอืผลก าไร (Profit Margin) ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานของ
องค์กรโดยขึน้กบัความสามารถการบรหิารจัดการกบักจิกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า ใหม้กีาร
เชื่อมโยงกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงไปยงัภายนอก โดยที่องค์กรจะต้อง
สามารถส่งมอบสนิคา้ หรอื ผลติภณัฑ ์ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการลูกคา้ ดงันัน้การไหลของ
สารสนเทศและการเชื่อมโยงระหว่างกจิกรรมในหว่งโซ่คุณค่า (Value Chain Activities ) ถา้มี
การเชื่อมโยงกนัใหค้รบถว้นทุกกจิกรรมแลว้ย่อมท าใหเ้กดิประสทิธผิลในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
เป็นอยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพ เพือ่สรา้งคุณค่าเพิม่ และการสง่มอบใหก้บัลกูคา้ 
 

การวิเคราะห์ SWOT การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal 
Analysis) จะท าใหท้ราบถงึจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์ร ช่วยใหป้ระเมนิอดตีและแนวโน้มใน
ปจัจุบนั  

 
ภาพท่ี 11 แสดง SWOT Analysis 
ทีม่า : http://www.108ideajobs.com 

 
จุดแขง็ (Strength – S) หมายถงึ เป็นการวเิคราะหป์จัจยัภายในจากมุมมองของผูท้ีอ่ยู่

ภายในองค์กรนัน้เองว่า ปจัจยัใดภายในองค์กรที่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืจุดเด่นขององค์กรที่
องคก์รควรน า มาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการ เสรมิสรา้งความเขม็แขง็
ขององคก์ร 

จุดออ่น (Weakness – W) หมายถงึ เป็นการวเิคราะห ์ปจัจยัภายในจากมุมมองของผูท้ี่
อยู่ภายในจากมุมมอง ของผูท้ีอ่ยู่ภายในองคก์รนัน้ ๆ เองว่าปจัจยัภายในองคก์รทีเ่ป็นจุดดอ้ย 
ขอ้เสยีเปรยีบขององค์กรที่ควรปรบัปรุงใหด้ขีึน้หรอืขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร 

http://www.108ideajobs.com/
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โอกาส (Opportunity – O) หมายถงึ เป็นการวเิคราะหว์่าปจัจยัภายนอกองคก์ร ปจัจยั
ใดทีส่ามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการขององคก์รใน
ระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดเีหล่าน้ีมาเสรมิสรา้งให ้หน่วยงานเขม็แขง็ขึน้ได ้

อุปสรรค (Threat- T) หมายถงึ เป็นการวเิคราะหว์่าปจัจยัภายนอกองคก์รปจัจยัใดที่
สามารถสง่ผลกระทบในระดบัมหภาคในทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
ซึ่งองค์กรจ าต้องหลกีเลี่ยง หรอืปรบัสภาพองค์กรใหม้ี ความแขง็แกร่งพรอ้มทีจ่ะเผชญิแรง
กระทบดงักล่าวได ้ 

 
การก าหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

การก าหนดกลยทุธ ์เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนโอกาสและอุปสรรคของบรษิทั ทีไ่ด้
จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อนทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายใน โดยจะต้องก าหนดและเลอืกกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดทีเ่หมาะสมกบัองคก์รทีสุ่ด 
ผูบ้รหิารจงึตอ้งก าหนดแนวทางของการด าเนินงานเพื่อใหอ้งคก์รไปถงึเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว้
ได ้ โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์รก าหนดเป็นกลยุทธ์ โดยกลยุทธจ์ะแตกต่าง
กนัไปในแต่ละระดบัโดยมเีครื่องมอื (Tools) ทีช่่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ คอื    
การก าหนดกลยทุธจ์าก TOWS Matrix 

 

 
 
ภาพท่ี 12 แสดงการก าหนดกลยทุธจ์าก TOWS Matrix 
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TOWS Matrix เป็นการสรา้งกลยุทธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท า SWOT Analysis ดว้ย
การน าขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสรา้ง  
กลยทุธไ์ดใ้น 4 ลกัษณะ คอื 

1.   กลยทุธเ์ชงิรุก (SO Strategy) ได ้มาจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณารว่มกนั เพือ่ทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธใ์นเชงิรุก 

2.  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็และขอ้จ ากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์
ในเชงิป้องกนั ทัง้นี้เน่ืองจากองคก์ารมจีุดแขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบัสภาพแวดลอ้ม ที่
เป็นขอ้จ ากดัจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแขง็ที่มอียู่ในการ
ป้องกนัขอ้จ ากดัทีม่าจากภายนอกได ้ 

3. กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มูลการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณารว่มกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธใ์น
เชงิแกไ้ข ทัง้นี้เน่ืองจากองคก์ารมโีอกาสทีจ่ะน าแนวคดิหรือวธิใีหม ่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อน
ทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด ้ 

4.   กลยุทธเ์ชงิรบั (WT Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพจิารณารว่มกนั เพื่อทีจ่ะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธใ์นเชงิรบั ทัง้น้ี
เน่ืองจากองคก์ารเผชญิกบั ทัง้จุดอ่อนและขอ้จ ากดัภายนอกทีอ่งคก์ารไมส่ามารถควบคุมได ้ 
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั 

ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (Competitive Advantage) หมายถงึ สภาพหรอืสภาวะ
ขององคก์รทีด่กีว่าเหนือกว่า ในการด าเนินงาน และสรา้งความยากล าบากในการแขง่ขนัแก่
คู่แขง่ เช่น การครอบครองวตัถุดบิในการผลติแต่เพยีงผูเ้ดยีว การมชี่องทางการจดัจ าหน่ายที่
ครอบคลุมพืน้ที ่หรอืการมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีเป็นตน้ 
 
กลยทุธห์ลกัหรือกลยทุธข์องกลุ่มบริษทั 

กลยทุธห์ลกัหรอืกลยทุธข์องกลุ่มบรษิทั (Grand Strategy or Corporate Strategy) เป็น
กลยุทธท์ีแ่สดงทศิทางของบรษิทั (เตบิโต, คงตวั, ปรบัเปลีย่น) ดว้ยการพจิารณา วงจร
อุตสาหกรรม สภาวะการแขง่ขนั และสภาพแวดลอ้มภายนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทัสามารถใชร้ว่มกบักลยทุธพ์ืน้ฐานในระดบับรษิทั (Business-Level Strategy) 
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กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 
กลยุทธก์ารเตบิโต มุ่งสรา้งอตัราการเตบิโตทีม่ากกว่าเมื่อเทยีบกบัตลาด มกัใชก้าร

พฒันาตลาดใหม่(Market Development - ตลาดใหม่ สนิคา้ใหม่) พฒันาสนิคา้ (Product 
Development) วธิกีารใหม่ (New Process) หรอืเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration - ตลาด
ใหม ่สนิคา้เก่า)  

กลยุทธก์ารเตบิโตเป็นกลยุทธท์ีนิ่ยมมากทีสุ่ด เน่ืองจากการเตบิโต หมายถงึ รายได้
ทีม่ากขึน้ ราคาหุน้ทีส่งูขึน้ และประสทิธภิาพของผูน้ า แต่การเตบิโตทีเ่รว็เกนิไปอาจจะน าไปสู่
ความไมม่ปีระสทิธภิาพ 

- การมุง่ในสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอยา่งเดยีว (Concentration on a Single Product or 
Services) เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอยา่งเดยีว เช่น McDonald ทีม่ี
สนิคา้หลกัเพยีงอยา่งเดยีว คอื แฮมเบอรเ์กอร ์และใชก้ารเจาะตลาดเพิม่ไปยงัพืน้ทีใ่หม่ๆ  ดว้ย
การรกัษามาตรฐาน/คุณภาพ/ความสะอาด สาเหตุที่บรษิทัเลอืกกลยุทธ์น้ีเน่ืองจากการที่มี
ทรพัยากรไมเ่พยีงพอ ทีอ่าจน ามาซึง่ความเสีย่งหากมกีารตกต ่าของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

- การกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัธุรกิจเดิม  (Concentric 
Diversification) 

- เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารใหม่ทีส่อดคลอ้งกบัสนิคา้หรอื
บรกิารทีม่อียูแ่ลว้ ซึง่อาจสอดคลอ้งในเรื่องเทคโนโลย ีKnow-How สายผลติภณัฑ ์ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายหรอืฐานลกูคา้ กลยทุธน้ี์จะสรา้งต าแหน่งการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกรง่ได ้

- การรวมธุรกจิในแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการขยาย
ธุรกจิทีม่อียู ่2 ทศิทาง คอื 

1) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของสนิคา้หรอืบรกิารปจัจุบนั ท าใหข้ยายตลาดไดง้่ายขึน้ และสามารถ
ควบคุมตน้ทุนขายได ้

2) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิ
ทีข่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารกบัธุรกจิในปจัจุบนั ท าใหบ้รษิทัสามารถควบคุมตน้ทุน และ คุณภาพ 
ของปจัจยัน าเขา้ นอกจากน้ีการใชก้ลยทุธก์ารรวมตวัในแนวดิง่ ยงัท าใหม้อี านาจทางการตลาด 
(Market Power) และเป็นการสรา้งอุปสรรคในการเขา้สูต่ลาดแก่คูแ่ขง่ (Barrier to Entry) แต่จะ
มคีวามเสีย่งจากการทีธุ่รกจิมคีวามเกีย่วเน่ืองกนัใกลช้ดิ 

- การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal Diversification) เป็นการสรา้งการเตบิโตจาก   
การซื้อ การควบรวมกจิการของคู่แข่ง กลยุทธ์น้ีคล้ายกบัการกระจายธุรกจิไปสู่ธุรกจิที่มี
ความสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ (Concentric Diversification) แต่มคีวามแตกต่างคอื การรวมตวัใน
แนวนอน (Horizontal Diversification) จะมุง่เน้นการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารจากการซือ้บรษิทั
คูแ่ขง่เทา่นัน้ 
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- การกระจายธุรกจิในลกัษณะทีไ่มส่มัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิ (Conglomerate 
Diversification) เป็นการสรา้งการเตบิโตจากการมสีนิคา้หรอืบรกิารใหมท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ 
หรอืบรกิารทีม่อียู ่ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในลกัษณะของกลุ่มบรษิทัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์นั 

 
กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy) 
กลยทุธท์ีมุ่ง่รกัษาอตัราการเตบิโต สว่นแบ่งการตลาด หรอืต าแหน่งทางการแขง่ขนัของ

บรษิทัไว ้ เน่ืองจากสภาพของอุตสาหกรรมทีเ่ริม่ตกต ่า หรอืมคีู่แขง่รายใหมท่ีเ่ขม้แขง็เขา้มาใน
ตลาด หรอืสภาวะการณ์ผนัผวน 

- Leadership กลยุทธ์การมุ่งเป็นผูน้ าตลาดดว้ยการดงึดูดลูกคา้จากคู่แขง่ทีอ่่อนแอ 
เน่ืองจากในสภาวะการตกต ่าของอุตสาหกรรมจะท าใหเ้ฉพาะบรษิทัที่เป็นผูน้ าตลาดเท่านัน้ที่
สามารถท าก าไรและอยูร่อดได ้

- Niche กลยทุธก์ารมุง่สรา้งความแขง็แกรง่ในบางตลาดทีม่คีวามช านาญและมตี าแหน่ง
การแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ 

- Harvest กลยุทธก์ารมุง่ท าก าไรระยะสัน้ ไมล่งทุนเพิม่ ลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ลง จะช่วย
ลดปญัหาการมยีอดขายทีล่ดลง และในอนาคตอาจตอ้งขายธุรกจิหรอืออกจากอุตสาหกรรมน้ี 

- Quick Divest กลยุทธ์การขายธุรกจิทิง้อย่างรวดเรว็ในช่วงต้นเริม่ตกต ่าของ
อุตสาหกรรม 

 
กลยทุธป์รบัเปล่ียน (Renewal Strategy) 
กลยุทธก์ารปรบัตวัดว้ยการเปลีย่นแปลงขนาดองคก์ร ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้ง ขาย

ธุรกจิ หรอืลม้ละลายเป็นกลยุทธท์ีใ่ชใ้นสถานการณ์ทีไ่มด่ี เช่น การไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย
เชงิกลยทุธ ์เศรษฐกจิตกต ่า และบรษิทักม็ฐีานะทางการเงนิไมด่ ี

- Retrenchment กลยุทธ์เพื่อปรบัเปลี่ยนเน่ืองจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิ      
กลยุทธ ์หรอืประสทิธภิาพ/คุณภาพตกต ่า เป็นการปรบัเปลีย่นเพื่อเตรยีมตวัแขง่ขนัอกีครัง้หน่ึง 
เชน่ การปรบัรือ้ระบบองคก์ร (Reengineering) หรอืการเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

- Turnaround กลยุทธเ์พื่อพลกิสถานการณ์เลวรา้ยของบรษิทั โดยเฉพาะทางดา้น
การเงนิ จงึเป็นการปรบัเปลีย่นจ านวนมาก มคีวามรุนแรง ดว้ยการควบรวมกจิการ ปรบั
โครงสรา้งหน้ี ขายสนิทรพัย ์ลดขนาดองคก์ร หรอืเปลีย่นผูน้ าองคก์ร 

- Divest กลยุทธก์ารขายบางสว่นของบรษิทั กรณีทีก่ลยุทธ์ Harvest หรอื Turnaround 
ไมป่ระสบความส าเรจ็ 

- Liquidation กลยุทธก์ารเลกิกจิการดว้ยการขายสนิทรพัยท์ัง้หมด หรอืหยุดการ
ด าเนินงานทัง้หมด เพือ่หยุดการขาดทุนก่อนทีจ่ะลม้ละลาย 
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กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business-Level Strategy) 
กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ คอื การผสมผสานและเชื่อมโยงกนัของขอ้ตกลงและกจิกรรมใน

องคก์ร เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ยความสามารถหลกัในตลาดใด ตลาดหน่ึง 
Michael E. Porter กล่าววา่องคก์รนัน้สามารถแขง่ขนัใน 3 ลกัษณะ คอื 

1. การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) 
2. การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 
3. การมุง่เน้น (Focus) 
 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงการก าหนดกลยทุธพ์ืน้ฐาน 
 

กลยทุธผ์ูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
กลยทุธท์ีมุ่ง่สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ยตน้ทุนการด าเนินงานทีต่ ่ากวา่ 

ภายใตค้วามเสีย่งเทา่กนั 
ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน ไดแ้ก่ 
- งา่ยต่อการลอกเลยีนแบบ 
- การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีหรอืความนิยมของลูกคา้ 
ตวัอยา่ง กลยุทธผ์ูน้ าดา้นต้นทุน Low Price Strategy กลยุทธร์าคาต ่า เหมาะกบัสนิคา้

หรอืบรกิารทีม่ขีอ้จ ากดัในการสรา้งความแตกต่างในคุณสมบตัแิละคุณภาพ โดยการเสนอราคา
ต ่ากบัลกูคา้ตอ้งพจิารณาทัง้หว่งโซ่คุณค่า เช่น หากบรษิทัมตีน้ทุนในการผลติต ่า แต่ค่าขนสง่สงู
กจ็ะไมป่ระสบความส าเรจ็ในการใชก้ลยุทธน้ี์ 
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กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
กลยทุธผ์ูน้ าดา้นความแตกต่าง เป็นกลยทุธท์ีมุ่ง่สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ย

ความแตกต่างของสนิคา้/บรกิาร ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธค์วามแตกต่าง ไดแ้ก่ 
- การเสนอคุณคา่ทีล่กูคา้ไมต่อ้งการ หรอืลกูคา้รูส้กึวา่ไมคุ่ม้กบัราคา 
- การเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ 
กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างมกัใชก้ารวจิยัและพฒันาเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการสรา้ง

ความแตกต่าง ไมว่า่จะเป็นการวจิยัเพือ่หาความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืการพฒันาสนิคา้ใหม ่
 
กลยทุธก์ารมุ่งเน้น (Focus Strategy) 
กลยุทธ์ที่มุ่งสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแข่งขนัดว้ยการเน้นความช านาญในบางเรื่อง 

(Specialize in some way) เพือ่เจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น กลุ่มลูกคา้เฉพาะ สนิคา้
เฉพาะ หรอืพืน้ทีบ่างพืน้ทีอ่งคก์รสามารถสรา้งคุณค่าดว้ยการผสมผสานการมุ่งเน้นกบัความ
แตกต่างหรอืการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 

- กลยุทธก์ารมุง่เน้นและตน้ทุนต ่า (Focused Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์
ทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบ ความช านาญในบางเรื่องหรอืบางตลาด และสรา้งคุณค่าดว้ยตน้ทุนต ่า 
เหมาะส าหรบัอุตสาหกรรมทีย่ากในการสรา้งความแตกต่างในตวัสนิคา้หรอืบรกิาร บรษิทัทีไ่ด้
เลอืกใชก้ลยุทธแ์บบน้ีจะสรา้งความไดเ้ปรยีบจากการทีผู่น้ าในอุตสาหกรรมไมส่ามารถผลติหรอื
ใหบ้รกิารในบางตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืมตีน้ทุนสงู 

- กลยุทธก์ารมุง่เน้นและความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นกล
ยทุธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบดว้ยการมุ่งเน้นตลาดบางตลาด และสรา้งคุณค่าดว้ยความแตกต่างใน
บางเรือ่ง 

ปัจจยัท่ีสนับสนุนการใช้กลยทุธแ์บบมุง่เน้น 
- ตลาดขนาดเลก็ท าใหบ้รษิทัใหญ่ไมคุ่ม้ในการเขา้สูต่ลาด 
- บรษิทัมทีรพัยากรทีจ่ ากดัส าหรบัการแขง่ขนัในตลาดขนาดใหญ่ 
- บรษิทัสามารถแขง่ขนัในตลาดเลก็มปีระสทิธภิาพมากกวา่ตลาดใหญ่ทีม่คีูแ่ขง่จ านวน

มาก 
- การเลอืกกลยทุธแ์บบมุง่เน้นท าใหอ้งคก์รสรา้งคุณค่าในหว่งโซ่คณุค่าไดง้า่ยและมี

ทศิทางทีช่ดัเจน 
- มคีวามยดืหยุน่ ปรบัตวังา่ย 
- ความเสีย่งน้อย 
- ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธแ์บบมุง่เน้น ไดแ้ก่ 
- ตลาดมขีนาดเลก็เกนิไป 
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- คูแ่ขง่ทีอ่ยูใ่นตลาดใหญ่อาจเขา้สูต่ลาดเฉพาะ 
- ความตอ้งการของลกูคา้ตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดว้ยสนิคา้/บรกิารทัว่ไป 
บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยุทธแ์บบมุง่เน้น กรณีทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในบางตลาดเหนือคู่แขง่

ในอุตสาหกรรมเดยีวหรอืกรณีทีบ่รษิทัมตี าแหน่งของการแขง่ขนัอ่อนแอในตลาดทัว่ไป บรษิทั
ควรแขง่ขนัเฉพาะตลาดทีบ่รษิทัมคีวามช านาญเทา่นัน้ 
 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategy) 

กลยุทธ์ระดบัหน้าที่จะถูกก าหนดขึน้ตามหน้าที่ต่างๆ ทางธุรกจิเพื่อที่จะท าใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์รสามารถบรรลุผลส าเรจ็ ผูบ้รหิารตอ้งประสานงานและพจิารณาถงึความ
สอดคลอ้งกนัในทุกระดบัของกลยทุธด์งันัน้การน ากลยทุธร์ะดบัหน้าทีไ่ปปฎบิตัจิะตอ้งครอบคลุม
หน่วยงานระดบัปฎบิตักิารขององคก์รอยา่งน้อย 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กลยุทธด์า้นการผลติ กล
ยุทธด์า้นการเงนิ กลยุทธด์า้นการจดัการทรพัยากรมนุษย์ และกลยุทธด์า้นการตลาด เป็นตน้ 
โดยวธิดีงักล่าวมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรพัยากรขององค์กรในกจิกรรมด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสุด 

กลยทุธด้์านการผลิต (Production Strategy) 
เป็นการควบคุมปจัจยัน าเขา้ เช่น วตัถุดบิ แรงงาน เครื่องจกัร เป็นตน้ ค่าใชจ้่าย การ

รกัษาตน้ทุนการผลติและป้องกนัความล่าชา้ในการด าเนินงาน หากองคก์รไดพ้จิารณาปจัจยั
เหล่าน้ีและปฎิบตัไิดอ้ย่างเหมาะสมจะท าใหก้ารผลติและการด าเนินงานในองค์กรบรรลุผลได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ กระบวนการการผลติและการด าเนินงานทีอ่งคก์รนิยม น ามาก าหนดเป็น
กลยุทธ ์ ไดแ้ก่ ระบบการผลติแบบทนัเวลา การสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั การวางแผนความตอ้งการ
วตัถุดบิและการใชม้าตราฐานทางอุตสาหกรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลยทุธด้์านการเงิน (Financial Strategy) 
กลยุทธ์ดา้นการเงนิครอบคลุมการแสวงหาแหล่งเงนิทุนและการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการ

ลงทุน การบรหิารสภาพคล่อง กลยุทธด์า้นการเงนิจงึเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารในการก าหนด
กจิกรรมดงักล่าวรวมถงึการประเมนิสถานะทางการเงนิและประเมนิผลกระทบทีเ่น้นความคุม้ค่า
ในการลงทุน ทัง้น้ี ผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิจงึตอ้งท าความเขา้ใจเพือ่การตดัสนิใจทางดา้นการเงนิ 

กลยทุธด้์านทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management Strategy) 
กลยุทธด์า้นทรพัยากรมนุษยเ์ป็นแนวทางหรอืวธิกีารเพื่อใหก้ารด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับุคคลในองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยจะเป็นหน้าที่ของฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยใ์นการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กบับุคลลในองคก์ร ไดแ้ก่ การแสวงหา
บุคคลทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยมกีารวางแผนทรพัยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลอืกและการบรรจุ
ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน รวมถงึการประเมนิการปฎบิตังิาน การพฒันา
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ทรพัยากรมนุษย์ และการใหบุ้คคลพน้จากงาน ผูบ้รหิารโดยทัว่ไปจะใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบับุคคลในองค์กรทุกกิจกรรมทัง้น้ีเพื่อจูงใจให้บุคคลในองค์กร
ท างานอยูคู่ก่บัองคก์รต่อไปไดน้านทีส่ดุ 

กลยทุธด้์านการตลาด (Marketing Strategy) 
กลยุทธ์ด้านการตลาดเป็นวธิีการที่องค์กรเลอืกด าเนินการเพื่อสร้างความส าเรจ็ตาม

วตัถุประสงคท์างการตลาดขององคก์รจงึเป็นเครื่องมอืในการต่อสูก้บัคู่แขง่ขนัเพื่อแย่งส่วนแบ่ง
ตลาด ในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์ โดยฝา่ยการตลาดจะเป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าที่
ในเรื่องดงักล่าวและน าเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม โดยทัว่ไปกลยุทธ์การตลาดจะ
เกีย่วขอ้งกบัสว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
สง่เสรมิการตลาดใหเ้หมาะสมเพือ่สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นายวรวุฒ ิยิง่ทวศีกัดิ ์(2551) ศกึษาเรื่องการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขันของ บริษัท อุตสาหกรรมน ้ าตาลที่.เอ็น จ ากัด เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
วตัถุประสงคก์ารศกึษาเพือ่ก าหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสมในการน ามาใชเ้พือ่แกไ้ขปญัหา 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ท าให้บริษัทประสบปญัหาขาดทุนอย่างต่อเน่ืองนัน้ 
สาเหตุหลกั เกดิจากสภาพต้นทุนการผลติของบรษิทัสงูขึน้ อนัเกดิจากปญัหาความสามารถใน
การผลติทีต่กต ่า และออ้ยทีเ่ขา้โรงงานมสีิง่ปนเป้ือนสงู ท าใหค้่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ ประกอบกบั
โครงสรา้งรายรบัของบรษิทัมคีวามสามารถในการท าก าไรไดน้้อย ในภาพรวมพบว่า โอกาสของ
บรษิทัเกดิจากกรอบความรว่มมอือาเซยีนในการลดภาษศีุลกากร (AETA) การพฒันาเทคโนโลยี
ทีช่ว่ยเพิม่ความสามารถในการผลติ ท าใหเ้กดิตลาดใหมส่ามารถท าก าไรไดส้งูเพิม่มากขึน้ 
 นางสาวสุจนิดา ธโนปจยั (2551) ศกึษาเรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อสรา้งตราสนิค้า 
“น ้าตาลลนิ” ของ กลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุ่งเรอืง มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาเพื่อศกึษาแผนการ
สือ่สารการตลาดเพือ่สรา้งตราสนิคา้น ้าตาลลนิ 
 การศกึษาพบว่า น ้าตาลลนิใชง้บประมาณการสื่อสารทางการตลาดทีม่คีวามเหมาะสม
กบัองคก์ร ท าใหน้ ้าตาลลนิเลอืกใชก้ลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดแบบแบ่งเป็นช่วงเวลาเพื่อ
ความเหมาะสมกบังบประมาณการสื่อสาร น ้าตาลลนิไดม้กีารเลอืกใชก้ารสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรในการก าหนดแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสรา้งตราสนิคา้ โดยมวีตัถุประสงค์หลกั
เพือ่สรา้งการรบัรูใ้หมใ่นตราสนิคา้ โดยมกีารก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คอื กลุ่มคนรุน่ใหมท่ีม่คีวาม
ทันสมัยเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และกลุ่มแม่บ้านยุคใหม่ที่มีความทันสมัยเป็น
กลุ่มเป้าหมายทางการสือ่สารการตลาด 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
       การศึกษา เรื่อง “การศึกษาอัตราการเติบโตก าไรขัน้ต้น ของบริษัท ไทยรุ่งเรือง
อุตสาหกรรม จ ากัด และก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั” ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการศึกษา โดยก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษา คอื เพื่อศึกษาสาเหตุของปจัจยัที่มี
อิทธิพลต่ออตัราการเติบโตก าไรขัน้ต้นที่ไม่คงที่ของบรษิัทฯ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปจัจยั
ภายในและปจัจยัภายนอกที่มผีลกระทบต่ออตัราการเตบิโตของก าไรขัน้ต้น เพื่อศึกษาปจัจยั
สภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม และทศิทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมจากอดตีจนถงึปจัจุบนั เพื่อ
ท าการพฒันาและก าหนดกลยุทธเ์พื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั โดยทีร่ะเบยีบวธิศีกึษา 
ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลูต่างๆ  
-  ขอ้มลูปฐมภูม ิเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In Depth Interview) 
-  ขอ้มลูทุตยิภูม ิเกบ็รวบรวมขอ้มลูในดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
3.2 การวิเคราะหข้์อมลู 

 ใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่คน้หาสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ ดงัน้ี 
1. Caused and Effect Diagrams เพือ่คน้หาสาเหตุของปญัหา 
2. PEST Environment เพือ่วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
3. Five Force Model เพือ่วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม 
4. Value Chain เพือ่ศกึษาการด าเนินงานขององคก์ร 
5. SWOT Analysis เพือ่วเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายในและภายนอก 
3.3 ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
ใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูม ิและขอ้มลูทุตยิภูม ิเพื่อก าหนดกลยุทธโ์ดยใช้ 

Tows Matrix เพือ่วเิคราะหท์างเลอืกทีเ่หมาะสม ในการสรา้งกลยทุธ ์
3.4 การตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ไข 

 ใชก้าร Weight Average Factors เพือ่ประเมนิกลยทุธท์างเลอืก 
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3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลูต่างๆ  
ผูศ้กึษาท าการศกึษาขอ้มลูทัง้ในสว่นทีเ่ป็นขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นการเกบ็

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ผู้บรหิารขององค์กร ได้แก่ 
กรรมการบรหิาร รองผูอ้ านวยการฝา่ยขายและตลาด ผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ ผูจ้ดัการ
ฝา่ยอ านวยการทัว่ไป ผูจ้ดัการโรงงานไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม และมกีารเกบ็รวมรวบขอ้มูล
ทุตยิภมู ิ(Secondary Data) จากนัน้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละประมวลผล ดงัน้ี 

 
1. ข้อมลูปฐมภมิูจากบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

ผูศ้กึษาไดท้ าการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารดว้ยประเดน็ส าคญัดงัน้ี 
 1.1 ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต มขีอ้จ ากดัต่อธุรกจิน ้าตาลใน
ระยะสัน้ ระยะยาวอยา่งไรบา้ง 

1.2 ทา่นคดิวา่จุดแขง็ และจุดออ่น ทีส่ าคญัของบรษิทัคอือะไร 
1.3 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นโอกาสและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
1.4 ทา่นคดิวา่สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัเป็นอยา่ง 
1.5 ทา่นคดิวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หลกัเป็นอยา่งไร 
1.6 ทา่นคดิวา่สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได ้และก าไรขัน้ตน้ลดลงคอื

อะไร แลว้มผีลอยา่งไรบา้ง 
1.7 ทา่นคดิวา่เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ ควรเป็นอยา่งไร 
1.8 ทา่นคดิวา่บรษิทัฯ ควรใชก้ลยทุธอ์ยา่งไร เพือ่สรา้งผลก าไรและอตัราการเตบิโตของ

บรษิทัฯ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต  
 
ขอ้มลูการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั สามารถสรุป

ประเดน็ส าคญัต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 แสดงประเดน็การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั  
 

ค าถาม กรรมการ 
บริหาร 

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขายและ

ตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
อ านวยการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงงาน
ไทยรุ่งเรือง
อตุสาหกรรม 

1. ท่านคิดว่า
สภาพแวด 
ล้อมท่ี
เปล่ียนแปลง
ในอนาคต มี
ข้อจ ากดัต่อ
ธรุกิจน ้าตาล
ในระยะสัน้ 
ระยะยาว
อย่างไรบา้ง 
 

1.ปจัจยัทีน่่ากลวั
มากตอนน้ี คอื 
ภาวะโลกรอ้นหรอื
โกลบอลวอรม์มิง่ 
(Global 
warming) สง่ผล
ใหฤ้ดกูาลเปลีย่น 
ฤดกูาลฝน
เปลีย่นแปลง ฤดู
หนาวกไ็มห่นาว 
สง่ผลใหอ้อ้ยไม่
หวาน ปรมิาณ
น ้าตาลทีผ่ลติได้
ต่อตนัออ้ยหายไป 
สง่ผลกระทบต่อ
ชาวไรอ่อ้ยและ
โรงงานน ้าตาล 

1.การ
เปลีย่นแปลงราคา
น ้าตาลเป็นระบบ
ลอยตวั            
2.การมปีระชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 
แต่ไมน่่าจะ
กระทบการ
แขง่ขนั            
3. ขอ้จ ากดัต่อ
ธุรกจิน ้าตาล คอื 
มโีรงงานไดร้บั
ใบอนุญาตเพิม่ขึน้ 
ทัง้ทีพ่ ืน้ทีใ่นการ
เพาะปลกูออ้ยมี
จ ากดั มกีารทบั
ซอ้นพืน้ทีป่ลกู
ออ้ย ระยะสัน้ จะมี
การแยง่ออ้ยทีเ่ป็น
วตัถุดบิในการ
ผลติและบุคลากร 
ระยะยาว อาจมี
ปญัหาสภาพ
คล่องบางโรงงาน 

1.สภาพแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงใน
อนาคต มขีอ้จ ากดั
ต่อธุรกจิน ้าตาลดงันี้             
ระยะสัน้ – ผลผลติที่
ไดม้จี ากดั คา่ความ
หวานของออ้ย คา่
ความชืน้ สภาพ
ภมูอิากาศความแหง้
แลง้ ฝนตก มผีลต่อ
ผลผลติน ้าตาล 
ปรมิาณผลผลติออ้ย
ต่อไรไ่มไ่ดต้าม
ความตอ้งการ 
ปรมิาณความ
ตอ้งการและปรมิาณ
การขายแนวโน้ม
ตลาดโลก เชน่ 
บราซลิ อนิเดยี จนี 
เป็นตน้              
ระยะยาว – สง่ผล
ต่อราคาออ้ยของ
ชาวไรอ่อ้ย 

1.สภาพแวดลอ้ม
ดา้นภมูอิากาศ มี
ผลต่อการเกบ็เกีย่ว
ออ้ย  

1.สภาพแวดลอ้ม
ดา้นภมูอิากาศ
เปลีย่นแปลง 
สง่ผลกระทบต่อ
ผลผลติออ้ย 
ปรมิาณออ้ย 
คุณภาพออ้ย        
ถา้อากาศ
แปรปรวนเป็น
ระยะเวลานาน จะ
ท าใหอ้อ้ยหายไป 
ชาวไรก่ข็าดทุน 
ไมส่ามารถปลกู
ออ้ยได ้เนื่องจาก
เขตนี้ ระบบ
ชลประทานไม่
คอ่ยม ีแต่ปจัจบุนั
กม็เีทคโนโลยนี ้า
หยดเขามาชว่ย 
ใชน้ ้าน้อย ใชไ้ด้
ในพืน้ทีท่ีม่ากกวา่ 
แต่กต็อ้งอาศยัน ้า
อยูด่ ีถา้น ้าใน
แหล่งกกัเกบ็
เหลอืน้อย กไ็ม่
สามารถหยดน ้า
ได ้
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ตารางท่ี 3 แสดงประเดน็การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั (ต่อ) 
 

ค าถาม กรรมการ 
บริหาร 

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขายและ

ตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
อ านวยการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงงาน
ไทยรุ่งเรือง
อตุสาหกรรม 

2. ท่านคิดว่า
จดุแขง็ และ
จดุอ่อน ท่ี
ส าคญัของ
บริษทัคืออะไร 
 

จดุแขง็            
1.บรษิทัฯ มี
ประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมการ
ผลติน ้าตาลมา
ยาวนาน          
2. กลุ่มบรษิทั
น ้าตาลไทย
รุง่เรอืง เป็นอนัดบั
สองทีม่สีว่นแบง่
ทางการตลาด
ประมาณ 17%    
3. มกีารพฒันา
ดา้นคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง            
4. มทีมี R&D ใน
การพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ , 
มทีมี R&D ในการ
พฒันาชาวไรอ่อ้ย
ใหม้ตีน้ทุนทีถ่กูลง
, มทีมี R&D ใน
การศกึษาการ
ประหยดัพลงังาน 
จดุอ่อน           
1. บรษิทัฯ ยงัไม่
คอ่ยมกีารปรบัตวั
เพือ่รองรบัการ
แขง่ขนั 

จดุแขง็             
1. บรษิทัมี
ประสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกจิ
ผูผ้ลติและ
จ าหน่ายน ้าตาล
ทรายมานาน 55 
ปี และมชีือ่เสยีง
มายาวนาน       
2. มฐีานะการเงนิ
ทีม่ ัน่คง                
3. มคีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญ
เกีย่วกบัธุรกจิ
น ้าตาล            
4. มบีุคลากรที่
จงรกัภกัดตี่อ
องคก์ร              
5. ม ีR&D ที่
แขง็แกรง่    
จดุอ่อน              
1. ยงัไมส่ามารถ
ขยายธุรกจิไป
ต่างประเทศ       
2. พฒันาบุคลากร
ผูบ้รหิาร
ระดบักลาง ไมท่นั
ต่อการเตบิโตของ
องคก์ร             

จดุแขง็               
1. มปีรมิาณน ้าตาล
ทีผ่ลติไดม้มีาก                 
2. มฐีานลกูคา้เป็น
รายใหญ่ของโลก    
3. มคีวามน่าเชือ่ 
ภาพลกัษณ์บรษิทัฯ 
ด ี                    
4. คุณภาพน ้าตาล
สงูในโซนเอเซยี 
จดุอ่อน              
1. Brand ตลาด
ภายในประเทศยงัไม่
คอ่ยเป็นทีรู่จ้กั      
2. ระบบการ
ด าเนินการต่างๆ ยงั
ไมเ่ป็นระบบ 
ยกตวัอยา่งเชน่ 
ระบบโลจสิตกิส ์ 
 

จดุแขง็                    
1.บรษิทัเรามารถ
ออกแบบและสรา้ง
โรงงานไดเ้อง 
ยกเวน้บอยเลอร ์
(หมอ้ตม้ไอน ้า
แรงดนั) ทีท่าง
บรษิทัสัง่ซือ้จาก
ต่างประเทศ ท าให้
ตน้ทุนของบรษิทั
เราต ่ากวา่คูแ่ขง่               
2.เรือ่งการเงนิ มี
การสะสมทุนอยา่ง
ต่อเนื่อง                  
3.บุคลากรทีม่ ี
ความจงรกัภกัดตี่อ
องคก์ร 
จดุอ่อน                         
1.การสรา้งแบรนด ์
บรษิทัฯ ไมใ่ห้
ความส าคญัในการ
สรา้งตราสนิคา้ 
เพราะน ้าตาลเป็น
สนิคา้ควบคุม 
ยกเวน้ น ้าตาล
ทรายชนิดพเิศษ 
(พรเีมีย่ม) ท าใหม้ี
งบประมาณจ ากดั 
เพราะน ้าตาลสว่น
ใหญ่บรษิทัฯ 
สง่ออกน ้าตาลไป
ต่างประเทศเป็น
สว่นสดัสว่น 2    
ใน 3                    
2. การสบืทอดงาน
ของบุคลากร
ภายในองคก์รขาด
ความต่อเนื่อง 

จดุแขง็                
1. สามารถพึง่พา
ตนเองไดใ้นดา้น
เทคโนโยล ี
สามารถซ่อม
บ ารงุรกัษา
เครือ่งจกัรเองได ้                 
2. ตน้ทุนในการ
ผลติต ่า   
จดุอ่อน                
1.เราจะไมไ่ดผู้น้ า
ทางดา้น
เทคโนโลยแีละ
ความทนัสมยั 
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ตารางท่ี 3 แสดงประเดน็การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั (ต่อ) 
 

ค าถาม กรรมการ 
บริหาร 

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขายและ

ตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
อ านวยการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงงาน
ไทยรุ่งเรือง
อตุสาหกรรม 

3. ท่านคิดว่า
อะไรเป็น
โอกาสและ
อปุสรรคท่ีมี
ผลต่อการ
ด าเนินธรุกิจ
ในอนาคต 

โอกาส             
1. การเปิด
ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC) มโีอกาส
เขา้ไปลงทุนใน
ประเทศอาเซยีน
ได ้       
อปุสรรค           
1. ระบบการ
ท างานราชการท า
ใหก้ารลงทุนของ
เอกชนท าไดย้าก
มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส                          
1. การเปิด
ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 
สามารถขายสนิคา้
ไปต่างประเทศ
มากขึน้                       
อปุสรรค                        
1. พืน้ทีป่ลกูออ้ย
ภายในประเทศมี
จ ากดั               
2. ภาครฐัควบคุม
ราคาน ้าตาลทราย
3.ขาดการวจิยั
พนัธุอ์อ้ย 
 

โอกาส                 
1.สามารถขยาย
ธุรกจิได ้และเมือ่
ประเทศไทยจะเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนในปี 2558 
อตัราภาษสีนิคา้รอ้ย
ละ 0 สามารถ
สง่ออกสนิคา้ได้
อยา่งเสร ี 
อปุสรรค               
1. พ.ร.บ.ออ้ยและ
น ้าตาลทราย           
2. การควบคุมราคา
น ้าตาลทรายของ
กระทรวงพาณชิย ์

โอกาส                    
1. การทีป่ระเทศ
ไทยจะเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนในปี 2558 
อตัราภาษสีนิคา้
รอ้ยละ 0 สามารถ
สง่ออกสนิคา้ได้
อยา่งเสร ี              
2. การพฒันาธุรกจิ
พลงังาน  เอ
ทานอล 
โรงงานผลติไฟฟ้า                   
อปุสรรค                  
1. การควบคุม
ราคาน ้าตาลทราย
ของกระทรวง
พาณชิย ์สง่ผลให้
อุตสาหกรรม
เตบิโตไมไ่ด ้และ
ไมเ่กดิการพฒันา
ผลติภนัฑ ์                  
2. พ.ร.บ.ออ้ยและ
น ้าตาลทราย ทีม่ ี
การแบง่ปนัผล
โยชน์ของชาวไร่
ออ้ยและโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส                
1.การเปิด AEC 
จะท าใหม้กีาร
เคลื่อนยา้ย
แรงงานทีเ่พิม่ขึน้                        
อปุสรรค                   
1. กฎระเบยีบ
ทางราชการ ที่
ยุง่ยากซบัซอ้น 
 



36 

 

ตารางท่ี 3 แสดงประเดน็การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั (ต่อ) 
 

ค าถาม กรรมการ 
บริหาร 

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขายและ

ตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
อ านวยการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงงาน
ไทยรุ่งเรือง
อตุสาหกรรม 

4. ท่านคิดว่า
สภาพการ
แข่งขนัของ
บริษทั
เปรียบเทียบ
กบัคู่แข่งขนั
หลกัเป็น
อย่างไร 

1.สภาพการ
แขง่ขนัของบรษิทั
เปรยีบเทยีบกบั
คูแ่ขง่ขนัหลกั 
(ภายในประเทศ) 
บรษิทัฯ จะแขง่ขนั
ในดา้นการจดัหา
วตัถุดบิมากกวา่ 
เนื่องจากสนิคา้
น ้าตาลสามารถ
ขายไดห้มด และ
สามารถขายไดใ้น
ตลาดต่างประเทศ 
ผลติมาเทา่ไหรก่็
สามารถขายได้
หมด เพราะฉะนัน้
สิง่ทีบ่รษิทัฯ ตอ้ง
ท าคอืการแสวงหา
วตัถุดบิใหไ้ดม้าก
ทีสุ่ด เพือ่ใหไ้ด ้
Economy of 
Scale ซึง่บรษิทัฯ 
อื่นกม็คีวามคดิ
แบบนี้เหมอืนกนั 
สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อื มี
การแยง่ซือ้
วตัถุดบิ จงึเป็น
สาเหตุวา่ท าไม
โรงงานน ้าตาล
ตอ้งม ีLicense 
คุมไวเ้พือ่ไมใ่ห้
เกดิการแยง่
วตัถุดบิกนัเกนิไป
โดยมกีารก าหนด
วา่การตัง้โรงงาน
ตอ้งหา่งกนั
ประมาณ 80 
กโิลเมตร 

1.คูแ่ขง่มกีาร
ขยายกจิการอยา่ง
รวดเรว็ และมกีาร
ท าธุรกจิต่อเนื่อง
อยา่งครบวงจร มี
การท า Brand ที่
แขง่แกรง่ และ
คูแ่ขง่มบีุคลากรที่
มคีวามเป็นมอื
อาชพีมากกวา่ 
 

1. ดา้นการสง่ออก
น ้าตาลไมค่อ่ยมกีาร
แขง่ขนั บรษิทัฯ 
ไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั 
เนื่องจาก มฐีาน
ลกูคา้รายใหญ่ของ
โลก และมนี ้าตาล
คุณภาพสงูในโซน
เอเซยี 
 

1. ภายในประเทศ 
การแขง่ขนัระหวา่ง
บรษิทัมน้ีอยเมือ่
เปรยีบเทยีบกบั
คูแ่ขง่ เพราะเป็น
ระบบโควตา ทีถ่กู
ก าหนดทัง้ปรมิาณ
และราคา ซึง่เป็น
อุตสาหกรรมกึง่
ผกูขาด (คารเ์ทล) 
โดยมกีารแบง่
สดัสว่นตามก าลงั
การผลติ และมกีาร
จดัสรรปรมิาณ
น ้าตาล แต่ถา้
น ้าตาลชนิดพเิศษ 
(พรเีมีย่ม) คู่
แขง่ขนัก ็คอื มติร
ผล วงัขนาย                 
2. ภายนอก
ประเทศดจูากราคา
น ้าตาลในตลาดโลก 
ปรมิาณสต๊อก
น ้าตาลโลก สภาพ
ภมูศิาสตร ์
ยกตวัอยา่งเชน่ 
ประเทศไทยมคีูค่า้
รายใหญ่จะเป็น 
อนิโดนีเซยี จนี 
ญีปุ่น่ โดยประเทศ
ไทยจะไดเ้ปรยีบ
ทางดา้นภมูศิาสตร์
การขนสง่สนิคา้ 

1. สภาพการ
แขง่ขนัของบรษิทั
ไมไ่ดม้กีาร
แขง่ขนักนัอยา่ง
แทจ้รงิ เชน่ 
น ้าตาล
ภายในประเทศก็
ควบคุมราคาจาก 
กระทรวงพาณชิย ์
โรงงานน้ตาลขาย
น ้าตาลในราคา
เดยีวกนั ซือ้ออ้ย
ในราคาเดยีวกนั
ทัว่ประเทศ ถา้จะ
มสีภาพการ
แขง่ขนัของบรษิทั 
กค็งเป็นการ
สง่ออกกม็กีาร
แขง่ขนัไมม่ากนกั   
2. แต่กม็กีาร
แขง่ขนักนัในเรือ่ง
ผลติภณัฑพ์เิศษ 
ทีอ่ยูเ่หนือการ
ควบคุมจาก
ภาครฐั เชน่ 
น ้าตาลทรายแดง 
น ้าตาลละลายเรว็ 
ปารต์ีส้ติก๊ ไซรบั 
ท าใหเ้พิม่มลูคา่
ของสนิคา้ได ้



37 

 

ตารางท่ี 3 แสดงประเดน็การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั (ต่อ) 
 

ค าถาม กรรมการ 
บริหาร 

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขายและ

ตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
อ านวยการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงงาน
ไทยรุ่งเรือง
อตุสาหกรรม 

5. ท่านคิดว่า
ผลิตภณัฑ์
ของบริษทัเมื่อ
เปรียบเทียบ
กบัคู่แข่งหลกั
เป็นอย่างไร 

1.ผลติภณัฑข์อง
บรษิทัเมือ่
เปรยีบเทยีบกบั
คูแ่ขง่หลกัไม่
แตกต่างกนั แต่จะ
มแีตกต่างกนับา้ง
โดยเพิม่มลูคา่
สนิคา้ เป็นน ้าตาล
ชนิดพเิศษ เพือ่
เพิม่ทางเลอืก
ใหก้บัผูบ้รโิภค 

1. ผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบั
คูแ่ขง่ขนัหลกัแลว้
ไมต่่างกนั 

1. ผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบั
คูแ่ขง่ขนัหลกัแลว้ไม่
ต่างกนั 

1.แบรนดน์ ้าตาล
ลนิ ยงัเป็นทีรู่จ้กั
รองจากน ้าตาลมติร
ผลและวงัขนาย 

1. ผลติภณัฑข์อง
บรษิทัเมือ่
เปรยีบเทยีบกบั
คูแ่ขง่หลกันัน้ไม่
แตกต่างกนั แต่
ขึน้อยูก่บัความ
เชือ่ถอืในตรา
สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภค 

6. ท่านคิดว่า
สาเหตหุลกัท่ี
ท าให้อตัรา
การเติบโต
ของรายได้ 
และก าไร
ขัน้ต้นลดลง
คืออะไร แล้ว
มีผลอย่างไร
บา้ง 
 

1. ราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลก ซึง่เป็น
ปจัจยัทีเ่ราไม่
สามารถควบคุม
ได ้เพราะวา่ถา้
ราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลกด ี
ชาวไรอ่อ้ยกม็กีาร
สง่เสรมิการปลกู
ออ้ยมากขึน้ มี
ปรมิาณออ้ย
เพิม่ขึน้              
ดงันัน้ การลด
ตน้ทุน ลดการใช้
พลงังาน และการ
ขยายไปยงัธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกนั เชน่ 
การเพิม่มลูคา่ของ
โมลาส สง่เสรมิ
การท าตลาดเอทา
นอล ขยายโรง
ผลติไฟฟ้า ฯลฯ 
จะสามารถเพิม่
รายไดใ้หก้บั
บรษิทัได ้

1.เกดิจากผลผลติ
ทีล่ดลง จาก
จ านวนออ้ยเขา้
หบีลดลง หรอื 
ผลตอบแทนการ
ผลติลดลง         
2.ราคาตลาดโลก
ลดลง 
 

1. สาเหตุหลกั คอื 
ราคาน ้าตาลสง่ออก 
องิราคาตลาด
ล่วงหน้า และราคา
น ้าตาลในตลาดโลก 
ถา้ขายน ้าตาลได้
ราคาทีส่งู รายไดก้็
จะสงูตาม        
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ขาย คอื              
1. ปรมิาณการสัง่ซือ้
ในแต่ละครัง้        
2. เเนวโน้ม
ตลาดโลก           
3. คา่ Premium 
เป็นคา่ทีเ่ราใชเ้กง็
ก าไร ทีไ่ดใ้นการ
ขนสง่ในเเต่ละครัง้ 
4. ความน่าเชือ่ถอื
บรษิทัฯ              
5. ราคาการขาย
น ้าตาลในตลาดหุน้
ในแต่ละวนั เพือ่
เสนอราคาต ่าสดุกบั
ราคาสงูสดุ              
6. อตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ 

1.สาเหตุหลกัเกดิ
จากราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลกในแต่ละ
ปีไมเ่ทา่กนัปจัจยัที่
มผีลต่อราคาสนิคา้ 
คอื อุปสงคแ์ละ
อุปทานของ
ตลาดโลก โดยมี
ปจัจยัสนบัสนุนคอื 
ภยัธรรมชาต ิราคา
พลงัทีส่งูขึน้ ผกผนั
กบัเอทานอล                       
2.ราคาน ้าตาล
ทรายในประเทศถกู
ควบคุมโดย
กระทรวงพาณชิย ์
ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้ง
ปรบัปรงุพฒันา
ผลติภณัฑ ์เพือ่
เพิม่รายไดใ้หก้บั
บรษิทัฯ และเพิม่
มลูคา่ผลติภณัฑ ์

1. สาเหตุหลกัที่
ท าใหอ้ตัราการ
เตบิโตของรายได้
ลดลง คอื ราคา
น ้าตาลสง่ออก ถา้
น ้าตาลสง่ออก
ราคาสงู กส็ง่ผล
ใหร้าคาออ้ยสงู 
ชาวไรอ่อ้ยกจ็ะ
ปลกูออ้ยมากขึน้ 
โรงงานกห็บีออ้ย
ไดม้ากขึน้ มี
น ้าตาลเพิม่มาก
ขึน้ รายไดโ้รงงาน
กม็ากขึน้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงประเดน็การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั (ต่อ) 
 

ค าถาม กรรมการ 
บริหาร 

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขายและ

ตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
อ านวยการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการโรงงาน
ไทยรุ่งเรือง
อตุสาหกรรม 

7. ท่านคิดว่า
เป้าหมายใน
อนาคตของ
บริษทัฯ ควร
เป็นอย่างไร 

1. อุตสาหกรรม
น ้าตาลตอ้งไป
พรอ้มกบั
อุตสาหกรรม
พลงังาน ขยาย
โรงผลติไฟฟ้า          
2. เพิม่มลูคา่ของ
ผลติภณัฑ ์       
3. หาโอกาสใน
การขยายหรอืยา้ย
ไปยงัภมูภาคอื่น
หรอืประเทศอื่น 

1.ควรขยาย
กจิการไป
ต่างประเทศ และ
ท าธุรกจิต่อเนื่อง
ใหค้รบวงจร และ
ลงทุนธุรกจิอื่นเมือ่
มโีอกาสและความ
พรอ้ม 

1. ผลติน ้าตาลใหม้ี
คุณภาพสงูสดุ 
 

1.เป็นอนัดบัหนึ่ง
ของอุตสาหกรรม
ออ้ยและน ้าตาล
ทราย 

1. สง่เสรมิการ
ปลกูออ้ยและ
สามารถหบีออ้ย
ได ้5,500,000 
ตนั โดยการ
ประชาสมัพนัธ์
การปลกูออ้ย
ส าหรบัชาวไรท่ี่
ไมเ่คยปลกูออ้ย 
วา่เมือ่ปลกูออ้ย
แลว้สามารถมี
รายไดอ้ยา่งไร มี
เงนิกูย้มืใหป้ลกู
ออ้ย 

8. ท่านคิดว่า
บริษทัฯ ควร
ใช้กลยทุธ์
อย่างไร เพ่ือ
สร้างผลก าไร
และอตัราการ
เติบโตของ
บริษทัฯ เพ่ือ
เพ่ิม
ความสามารถ
ในการแข่งขนั
ในอนาคต  
 

1.  การเพิม่มลูคา่
ของกระบวน
ตัง้แต่ตน้น ้าถงึ
ปลายน ้า และที่
เกีย่วเนื่องจาก
น ้าตาล             
2. ศกึษาและปรบั
โครงสรา้งองคก์ร
เพือ่เพิม่ความ   
สามาถในการ
แขง่ขนั 

1. สรา้ง Brand 
ใหแ้ขง็แกรง่      
2. จดัสดัสว่น
ลกูคา้ และรกัษา
ฐานลกูคา้        
3. รกัษา
ความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้              
4. มกีารพฒันา 
R&D อยา่ง
ต่อเนื่อง ทัง้ดา้น
พนัธุอ์อ้ยและ
ผลติภณัฑ ์       
5. พฒันาบุคลากร
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และปฏบิตังิาน
อยา่งมอือาชพี 

1. สรา้ง Brand 
ภายในประเทศให้
แขง็แกรง่ 

1.ลดตน้ทุน เน้น
การเพิม่
ประสทิธภิาพ
โรงงาน วตัถุดบิ
สง่เสรมิชาวไรอ่อ้ย
ท าการวจิยัและ
พฒันาพนัธุอ์อ้ย 
และท าอยา่งไรให้
บรษิทัเราม ี
Economy of 
Scale ใหโ้รงงาน
เราสามารถใชก้ าลงั
การผลติทีม่ไีดเ้ตม็
ก าลงั               
2. การเพิม่รายได ้
โดยการพฒันา
ผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่
มลูคา่ของสนิคา้  

1.กลยุทธส์รา้ง
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  
ทีท่ ามาจาก
น ้าตาลแต่ไมใ่ช่
น ้าตาล เพือ่เพิม่
มลูคา่ของ
ผลติภณัฑ ์          
2.พยายามใชผ้ล
พลอยไดจ้าก
กระบวนการผลติ
ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ              
3. สง่เสรมิการท า
เอทานอล ถา้
ราคาพลงังานมี
แนวโน้มสงูขึน้ 
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2. ข้อมูลทุติยภมิู  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการคน้ควา้ของบรษิทั รายละเอยีดขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารออ้ยและน ้าตาล ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์สือ่สิง่พมิพ ์สรุปไดด้งัน้ี 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน ้าตาลทราย กล่าวว่า “สถานการณ์น ้าตาลทรายของไทย ผลผลติอ้อยและน ้าตาล
ทรายฤดูการผลติ ปี 2554/2555 มโีรงงานน ้าตาลทรายเปิดหบีออ้ยทัง้สิน้ 46 โรงงาน มปีรมิาณ
ผลผลติออ้ยขัน้ต้นจ านวน 97.98 ลา้นตนั เพิม่จากปี 2553/2554 ซึ่งอยู่ที ่95.36 ลา้นตนั หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 ผลผลติน ้าตาลทรายมจี านวนทัง้สิ้น 10.24 ล้านตนั หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 
จากจ านวน 9.66 ล้านตนัในปี 2553/2554 ค่าความหวานออ้ยอยู่ในระดบัสูงเฉลี่ยอยู่ที ่12.04  
ซ.ีซ.ีเอส และประสทิธภิาพการผลติน ้าตาลทรายเฉลีย่ที ่104.47”   

ตารางท่ี 4 แสดงผลผลติออ้ยและน ้าตาลทรายของไทย 

ฤดกูารผลิต 
อ้อย                   

(ล้านต้น) 
น ้าตาล              
(ล้านต้น) 

น ้าตาล                
(กก./ตนัอ้อย) 

ค่าความหวาน 
(CCS) 

2544/45 59.49 6.13 103.22 11.72 
2545/46 74.17 7.28 98.36 11.17 
2546/47 64.48 7.01 108.71 12.09 
2547/48 47.82 5.17 108.22 12.17 
2548/49 46.69 4.78 103.50 11.61 
2549/50 63.79 6.72 105.33 11.91 
2550/51 73.31 7.80 106.63 12.10 
2551/52 66.46 7.19 108.13 12.28 
2552/53 68.49 6.93 101.17 11.58 
2553/54 95.36 9.66 101.33 11.78 
2554/55 97.98 10.24 104.47 12.04 
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หมายเหตุ : ฤดกูารผลติปี 55/56 ปรมิาณออ้ยเป็นขอ้มลูประมาณการ 
ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านกังานออ้ยและน ้าตาลทราย 
ภาพท่ี 14 แสดงการผลติออ้ยและน ้าตาลทรายของไทย 
 
 “ประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวในภูมภิาคเอเซยีทีส่ามารถผลติน ้าตาลทรายไดเ้กนิความ
ต้องการบรโิภคในประเทศ และมกีารส่งออกน ้าตาลทรายส่วนที่เหลอื ในปี 2554/2555 มกีาร
จดัสรรปรมิาณน ้าตาลทรายโควตา ก. เพื่อใชบ้รโิภคภายในประเทศ จ านวน 2.3 ลา้นตนั โดยมี
การขึน้งวดจ าหน่ายน ้าตาลทรายทัง้ปีในแต่ละสปัดาห ์จ านวน 52 สปัดาหง์วด และประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกน ้าตาลทรายรายใหญ่อนัดบัสองของโลก โดยมปีรมิาณส่งออกไปตลาดภูมภิาค
เอเซียเป็นจ านวนกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณน ้ าตาลทรายส่งออกทัง้หมด ซึ่งในปี 2554 
อนิโดนีเซยีเป็นผูน้ าเขา้น ้าตาลทรายจากไทยมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ญีปุ่น่ กมัพชูา ฟิลปิปินส ์
และมาเลเซยี” 
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ตารางท่ี 5 แสดงการสง่ออกน ้าตาลทรายของไทย 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 
ส่งออกรวม(ตนั) 4,496,996 4,882,364 5,098,926 4,478,929 6,681,070 
เอเซีย (ตนั) 

(เท่ากบั % ของ
ปริมาณส่งออก

ทัง้หมด)  

4,318,850 
(96%) 

4,768,185 
(97%) 

4,636,554 
(91%) 

4,177,573 
(93.27%) 

5,981,089 
(89%) 

อาเซียน (ตนั) 
(เท่ากบั เท่ากบั % 

ของปริมาณ
ส่งออกทัง้หมด) 

2,160,110 
(48%) 

2,308,155 
(47%) 

 

1,905,575 
(37%) 

2,541,485 
(57%) 

2,729,286 
(40%) 

อินโดนีเซีย 1,367,790 1,601,915 973,957 1,265,109 1,316,049 
กมัพชูา 207,704 285,484 469,632 444,824 389,208 
มาเลเซีย 208,128 64,099 50,522 151,161 343,702 
เวียดนาม 42,699 96,221 126,350 246,994 289,757 
ฟิลิปปินส ์ 89,519 96,395 77,553 277,994 121,821 

ประเทศอาเซียน
อ่ืนๆ 

244,300 164,041 207,561 155,403 268,749 

ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านกังานออ้ยและน ้าตาลทราย 
 
 “สถานการณ์น ้าตาลทรายโลก ISO ประเมนิสภาวะน ้าตาลในฤดกูารผลติปี 2554/2555 
(ณ เดอืนพฤษภาคม 2555) จะเกนิดุลทีป่ระมาณ 6.47 ลา้นตน้ (Raw Value) เพิม่ขึน้จาก       
ปี 2553/2554 ซึ่งเกินดุลประมาณ 0.57 ล้านตัน โดยมีผลผลิตน ้ าตาลโลกในฤดูการผลิต         
ปี 2554/2555 มปีระมาณ 173.828 ล้านตัน เพิม่ขึ้น 9.609 ล้านตนั หรอืร้อยละ 5.85 จาก       
ปี 2553/2554 เน่ืองจากปรมิาณผลผลติในแต่ละประเทศเพิม่ขึน้ เช่น อนิเดยี ปากสีถาน ไทย 
ออสเตรเลยี จนี กวัเตมาลา โคลวัเบยี ควิบา สหภาพยุโรป (EU) และรสัเซยี ส่วนการบรโิภค
น ้าตาลโลกในปี 2554/2555 มปีระมาณ 167.352 ล้านตนั เพิม่ขึน้ 3.703 ลา้นตนั หรอืรอ้ยละ 
2.3 จากปี 2553/2554 สภาวะน ้าตาลโลกในปี 2554/2555 ทีค่าดว่าจะเกนิดุลเพิม่ขึน้ ส่งผลให้
ราคาน ้าตาลในตลาดโลกปรบัตัวลดลง และเป็นปจัจยัหน่ึงที่กระตุ้นให้มกีารบริโภคเพิ่มขึ้น 
ขณะเดยีวกนัประเทศต่างๆ จะมกีารน าเขา้เพือ่สรา้งสต๊อกส ารองเพิม่ขึน้” 
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ตารางท่ี 6 แสดงดุลน ้าตาลทรายโลก (หน่วย : ลา้นตนั Raw value) 

ปีการผลิต 2554/2555 2553/2554 
เปล่ียนแปลง 

ล้านตนั % 

ปริมาณผลผลิตน ้าตาล 173.828 164.219 9.609 5.85 
ปริมาณการบริโภค 167.352 163.649 3.703 2.26 
เกินดลุ/ขาดดลุ 6.476 0.0570   
ความต้องการน าเข้า 48.615 53.098 -4.483 -8.44 
ปริมาณส่งออก 53.538 52.796 0.742 1.41 
สตอ๊กปลายปี 58.470 56.917 1.553 2.73 
สัด ส่วนสต๊อกและการ
บริโภค 

34.94 34.78   

ทีม่า : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านกังานออ้ยและน ้าตาลทราย 
 
 “สภาวะน ้าตาลโลกในปี 2555/2556 ISO ประเมนิว่าจะเกนิดุลลดลงอยู่ทีป่ระมาณ 3.8 
ลา้นตนั โดยคาดว่าผลผลติของอนิเดยีจะลดลง เน่ืองจากเกษตรหนัไปปลูกพชืชนิดอื่น ปญัหา
โรงงานคา้งช าระค่าออ้ย นอกจากน้ี สภาพอากาศแหง้แลง้ในพืน้ทีป่ลูกออ้ยอาจสง่ผลกระทบต่อ
ผลผลิตอ้อย ส่วนออสเตรเลีย บราซิล และไทย จะมผีลผลิตเพิม่ขึ้น แต่ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศยงัเป็นปจัจยัส าคญัต่อความไมแ่น่นอนของผลผลติ  
 การส่งออก – บราซิลเป็นผู้ส่งออกน ้าตาลอนัดบัหน่ึงของโลก ตามด้วย ไทย อนิเดยี 
ออสเตรเลยี สภาพยุโรป กวัเตมาลา และ UAE ตามล าดบั โดยในปี 2554/2555 การส่งออก
น ้าตาลของบราซลิจะลดลงเหลอืประมาณ 23 ลา้นตนั จาก 27.2 ลา้นตนั ในปี 2253/2554 สว่น
ไทยมกีารสง่ออกเพิม่ขึน้ประมาณ 7.9 ลา้นตนั ขณะทีอ่นิเดยีมผีลผลติสว่นเกนิความตอ้งการใน
ประเทศเพื่อส่งออก ประมาณ 2.53 ล้านตนั” (ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2554 สถานการณ์น ้าตาลทรายของโลก ส านักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและ
น ้าตาลทราย ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย หน้า 53 - 61) 
 

สถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีส าคญัและแนวโน้ม ปี 2556 ส านักวิจยัเศรษฐกิจ
การเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า “ใน ปี 2555 ราคาน ้าตาลทรายดบิ
นิวยอรค์เคลื่อนไหวอยู่ในระดบั 22.14 เซนต์ต่อปอนด ์หรอืกโิลกรมัละ 15.12 บาท (อตัรา
แลกเปลี่ยน 30.97 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ) ลดลงจาก 27.22 เซนต์ต่อปอนด ์หรอืกโิลกรมัละ 
18.20 บาท (อตัราแลกเปลีย่น 30.33 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ) ในปี 2554 รอ้ยละ 18.66 และ 
16.92 ตามล าดบั เน่ืองจากประเทศผูผ้ลติและสง่ออกอนัดบั 1 ของโลก ไดแ้ก่ ประเทศบราซลิมี
ความตอ้งการใชอ้อ้ยเพือ่ผลติเป็นเอทานอลส าหรบัเป็นพลงังานทดแทนมากขึน้ 
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ตารางท่ี 7 ราคาน ้าตาลทราบดบิตลาดนิวยอรก์ ปี 2551 – 2555 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555* 

เซนต/์ปอนด ์ 12.11 17.91 22.49 27.22 22.14 

บาท/กิโลกรมั 8.86 13.46 15.62 18.20 15.12 

หมายเหตุ : *ประมาณการ 
ทีม่า : New York Board of Trade; Contract No. 11-F.O.B 
  
 ราคาออ้ยทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัในทศิทางเดยีวกบัราคาน ้าตาลตลาดโลกโดยราคา 
ณ หน้าโรงงาน ปี 2550/2551 – 2554/2555 เพิม่ขึน้จากตนัละ 758 บาทในปี 2550/2551 เป็น
ตนัละ 1,000 บาทในปี 2554/2555 
 

ออ้ยโรงงาน ฤดกูารผลติปี 2555/2556 มเีน้ือทีเ่พาะปลูก 8.09 ลา้นไร ่เพิม่ขึน้จาก 8.01 
ล้านไร่ในปี 2554/2555 เน่ืองจากแรงจูงใจของราคาอ้อยอยู่ในเกณฑ์ดีตัง้แต่  ปีเพาะปลูก 
2552/2553 ต่อเน่ืองถงึปีเพาะปลูก 2554/2555 ซึง่ราคาออ้ยขัน้ตน้ ณ ระดบัความหวาน 10 ซ.ี
ซ.ีเอส ตนัละ 1,000 บาท และเมือ่รวมกบัเงนิเพิม่ใหก้บัชาวไรอ่อ้ยตามมตคิณะรฐัมนตรอีกีตนัละ 
154 บาท ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายออ้ยโรงงานไมต่ ่ากว่า 1,154 บาทต่อตนั (ณ 
ระดบัความหวาน 10 ซี.ซ.ีเอส) ประกอบกบัพชือื่นไดแ้ก่ ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ และมนัส าปะหลงั 
ใหผ้ลตอบแทนต ่ากว่า เกษตรกรจงึปรบัเปลีย่นมาปลูกออ้ยโรงงานมากขึน้ ส าหรบัผลผลติต่อไร ่
เพิม่ขึน้จาก 12.28 ตนัในปี 2554/2555 เป็น 12.31 ตนัต่อไร ่ในปี 2555/2556 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 0.23 เน่ืองจากเกษตรกรใหก้ารดูแล จดัหาแหล่งน ้า และบ ารุงใส่ปุ๋ ยดขีึน้ ถงึแมว้่าบางแหล่ง
ผลติประสบปญัหาภยัแลง้และฝนทิง้ชว่ง ตัง้แต่เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 2555 

 
การผลติน ้าตาลและกากน ้าตาล ฤดูการผลติปี 2555/2556 คาดว่าสามารถผลติน ้าตาล

ได ้9.98 ลา้นตนั ลดลงจาก 10.25 ลา้นตนั ของปี 2554/2555 รอ้ยละ 2.63 ส่วนกากน ้าตาลปี 
2555/2556 คาดวา่จะมปีรมิาณ 4.40 ลา้นตนั 
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ตารางท่ี 8 แสดงเน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ ผลผลติต่อไร ่และผลผลติน ้าตาล ปี 2550/2551 – 2555/2556 

ปี เน้ือท่ีเพาะปลกู 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต               
(ล้านตนั) 

ผลผลิตต่อไร่      
(ตนั) 

ผลผลิตน ้าตาล  
(ล้านตนั) 

2550/2551 6.59 73.50 11.16 7.82 
2551/2552 6.02 66.82 11.09 7.19 
2552/2553 6.31 68.81 10.91 6.93 
2553/2554 7.87 95.95 12.19 9.66 
2554/2555 8.01 98.40 12.28 10.25 

อตัราเพ่ิม(ร้อยละ) 6.80 9.91 2.90  8.72 
2555/2556 8.09 99.61 12.31 9.98* 

หมายเหตุ * ประมาณการโดยส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
ทีม่า : ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                                                                                                   
ผลผลติน ้าตาล จาก ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย   
       

ความต้องการบริโภค คณะกรรมการอ้อยละน ้าตาลทรายได้ก าหนดปรมิาณน ้าตาล
ส าหรบับรโิภคภายในประเทศ ปี 2556 จ านวน 2.3 ล้านตนั และราคาน ้าตาลในตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้ายงัอยูใ่นเกณฑด์ ีความตอ้งการบรโิภคในตลาดโลกยงัมแีนวโน้มขยายตวั  

การส่งออกน ้าตาล ปี 2556 คาดว่ามปีรมิาณ 7.68 ลา้นตน้ ลดลงจาก 7.85 ลา้นตนั ใน
ปี 2555 รอ้ยละ 2.17 เน่ืองจากคาดว่าผลผลติน ้าตาลทรายภายในประเทศลดลง  

 
ตารางท่ี 9 แสดงปรมิาณการบรโิภคในประเทศและการสง่ออกน ้าตาลของไทย ปี 2251 - 2556   

ปี บริโภคภายในประเทศ 1/              
(ล้านตนั) 

ส่งออก 2/                         
(ล้านตนั) 

น าเข้า 2/                       
(ตนั) 

2551 1.93 5.01 3,285 
2552 1.97 5.05 544 
2553 2.16 4.50 12,166 
2554 2.35 6.52 13,001 
2555* 2.40 7.85 700 

อตัราเพ่ิม(ร้อยละ) 6.31 12.23 0.82 
2556* 2.30 7.68 1,000 

หมายเหตุ * ประมาณการ 

ทีม่า : 1/ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 2/กรมศุลกากร                                             
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ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อผลผลติและรายได ้คอื ภยัธรรมชาต ิเน่ืองจากเกดิภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ปญัหาภยัแล้ง และโรคใบขาว ส่งผลให้การเจรญิเติบโตของอ้อยไม่ค่อยด ีท าใหผ้ลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ลดลง โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึอาจส่งผลใหผ้ลผลติออ้ยและน ้าตาล
ทรายลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายได้ปรบัลด
ปรมิาณออ้ยเขา้หบี ปีการผลติ 2555/2556 เหลอื 94.64 ลา้นตนั จากเดมิประมาณไว ้100 ลา้น
ตน้ และลดลงจาก 97.98 ลา้นตนัของปี 2554/2555” 

(ทีม่า : สถานการณ์สนิคา้เกษตรทีส่ าคญัและแนวโน้ม ปี 2556 ส านกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร 
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร หน้า 37 – 43) 

 บทความ “ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)” ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและ
น ้าตาลทราย ประมวลจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนย.สอน. 
กล่าวว่า ผลกระทบจาก AEC ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของไทย สรุปได้ดงัน้ี
 “ภายใต ้ AEC ไทยมพีนัธกรณีตอ้งลดอตัราภาษนี าเขา้สนิคา้เกษตรทุกรายการ รวมถงึ
น ้าตาลทรายจากประเทศอาเซียนอื่นลดลงเป็นร้อยละ 0 ตัง้แต่ 1 มกราคม 2553 (ยกเว้น    
สนิค้าอ่อนไหว 4 รายการ คอื กาแฟ มะพร้าวแห้ง ไม้ตดัดอก และมนัฝรัง่ ซึ่งจะลดลงเหลือ   
รอ้ยละ 0 – 5) ในทางกลบักนั ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ คอื บรูไน อนิโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และสงิคโปร์ ต่างมพีนัธกรณีในการลดอตัราภาษีน าเขา้สนิค้าเกษตรที่น าเขา้จาก
ประเทศอาเซยีนอื่น รวมทัง้ไทย ลงเป็นรอ้ยละ 0 ตัง้แต่ 1 มกราคม 2553 เช่นกนั ซึง่ไทยเป็นผู้
ส่งออกสนิค้าน ้าตาลทรายเป็นอนัดบั 1 ของอาเซียน การเปิดเสรกีารค้าภายใต้ AEC จงึเป็น
โอกาสของไทยในการขยายตลาดในภูมภิาคน้ีเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอนิโดนีเซยีซึง่เป็นตลาดสง่ออก
น ้าตาลทรายรายใหญ่ทีสุ่ดของไทย ทีม่คีวามตอ้งการน าเขา้ประมาณปีละ 2.9 ลา้นตนั โดยในปี 
2554 ไทยสง่ออกไปอนิโดนีเซยี 1.32 ลา้นตนั 

 ประเทศในกลุ่มอาเซยีน มภีูมปิระเทศและภูมอิากาศที่คล้ายคลงึกนั ท าใหผ้ลติสนิค้า
เกษตรทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัและออกผลผลติในช่วงเวลาเดยีวกนั โดยเฉพาะขา้ว และออ้ย 
สง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัทางการคา้ในภมูภิาคและในตลาดโลก” 

 ดงันัน้ โรงงานน ้าตาลของไทย มโีอกาสขยายการส่งออกน ้าตาลไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะ
ในภูมภิาคอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มศีกัยภาพในการเติบโตสูง และในปจัจุบนัยงัต้องน าเข้า
น ้าตาล เนื่องจากไมส่ามารถผลติน ้าตาลไดเ้พยีงพอกบัการบรโิภค  
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ตารางท่ี 10 แสดงการผลติ การบรโิภค การน าเขา้ และสง่ออกน ้าตาลของประเทศอาเซยีน (หน่วย : ลา้นตนั Raw Value) 

ประเทศสมาชิกอาเซียน การผลิต การบริโภค การน าเข้า การส่งออก 

บรไูน - 0.013 0.013 - 
อินโดนีเซีย 2.535 5.435 2.9 - 
กมัพชูา - .0240 0.465 0.225 
ลาว 0.050 0.058 0.055 0.225 

มาเลเซีย 0.030 1.405 1.5 0.125 
พม่า 0.220 0.220 0.015 0.015 

ฟิลิปปินส ์ 2.450 2.230 0.002 0.200 
สิงคโ์ปร ์ - 0.315 0.435 0.100 
เวียดนาม 1.225 1.225 0.225 - 

รวม (ยกเว้นไทย) 6.510 11.128 5.597 0.715 
ไทย 10.061 2.681 0.023 6.395 

ทีม่า : องคก์ารน ้าตาลระหวา่งประเทศ (ISO) 
 
 บทความ “ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)” กล่าวถงึ “แนวทางในการปรบัตวั
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย 

 ปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายใหม้คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิเสร ีและมกีารบรหิารจดัการอุตสาหกรรม ใหม้คีวามคล่องตวั 
เอือ้ต่อการประกอบธุรกจิ และสอดคลอ้งกบัพนัธกรณ ีAEC 

 มุง่พฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพการผลติ เพือ่ลดตน้ทุน 
 สง่เสรมิการสรา้งมลูคา่จากออ้ยและน ้าตาลทราย 
 ปรบัปรุงการบริหารจดัการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ส่งเสริมความ

รว่มมอืในการลงทุนกบัประเทศเพือ่นบา้น 
 ให้ค วามส าคัญกับการพัฒนาสินค้ า เกษตรอินทรีย์  เพื่ อส ร้า งมู ลค่ า เพิ่ม ”                      

(ทีม่า : http://www.ocsb.go.th ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ส านักงานคณะกรรมการ
ออ้ยและน ้าตาลทราย ประมวลจาก กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์สนย.
สอน.) 
 ทมีอุตสาหกรรม ฝ่ายวจิยั บมจ. ธนาคารกรุงศรอียุธยา กล่าวว่า อุตสาหกรรมน ้าตาล
ไทย แนวโน้มอยู่ในเกณฑด์ ีแมร้าคาตลาดโลกจะไม่ค่อยด ีโดยคาดว่า “ราคาน ้าตาลเฉลี่ยในปี 
2555/2556 น่าจะสงูกว่า 20 เซนต/์ปอนด ์อานิสงคจ์ากความตอ้งการของอนิเดยีและจนี รวมทัง้
ประเทศเศรษฐกจิเกดิใหมอ่ื่นๆ (Emerging Economies) ทีย่งัคงขยายตวั โดยเฉพาะจากการ
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เพิม่ขึน้ของประชากรชนชัน้กลาง ในฤดูการผลติปี 2555/2556 ผูป้ระกอบการโรงงานน ้าตาล
ไทย เริ่มปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพน ้ าตาลทรายดิบให้มีค่าความหวาน 
(Polarization) ในมาตรฐานเดยีวกบับราซลิ (ผูผ้ลติและสง่ออกน ้าตาลอนัดบั 1 ของโลก) คอื อยู่
ทีร่ะดบั 99.2 ดกีร ีจากเดมิที่ไทยมกีารส่งออกน ้าตาลทรายดบิเป็นเกรด 2 คอื ค่าความหวาน 
96.00 – 97.99 ดกีร ีที่ส่งออกไปยงัตลาดญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดส่งออกอื่นๆ จะมคี่าความหวาน
ตัง้แต่ 98.50 ดกีรขีึ้นไป การปรบัมาตรฐานน้ีจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของน ้าตาล
ทรายดบิในตลาดโลกของไทยไดด้ยีิง่ขึน้ โรงงานน ้าตาลของไทยเสรมิศกัยภาพในการแขง้ขนัใน
เวทโีลก โดยมกีารลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ การขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกออ้ย โรงงานน ้าตาลเดมิ
สามารถขยายก าลงัการผลติน ้าตาลและตัง้โรงงานน ้าตาลแหง่ใหมใ่นประเทศเพิม่เตมิ คาดว่าจะ
ท าใหม้ผีลผลติน ้าตาลเพิม่ขึน้จากปจัจุบนั รอ้ยละ 30 และคาดว่าแนวโน้มการออกไปลงทุนปลูก
อ้อยและผลิตน ้าตาลในประเทศอาเซียน อาท ิลาว กมัพูชา พม่า อนิโดนีเซีย จะเพิม่ขึ้นจาก
รวมกลุ่มเป็น AEC ซึง่จะมผีลใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการน ้าตาลไทยเพิม่ขึน้ มโีอกาสเพิม่สว่น
แบ่งในตลาดโลก และมจี านวนบรษิทัผูผ้ลติไทยขึน้แท่นเป็นผูผ้ลติน ้าตาลทรายส าคญัของโลก
เพิม่มากขึน้ ” (ทีม่า : http://www.krungsri.com INDUSTRY WATCH ทมีอุตสาหกรรม ฝา่ย
วจิยั บมจ. ธนาคารกรุงศรอียุธยา วนัที ่25 มถุินายน 2555) 
 
 ทมีอุตสาหกรรม ฝ่ายวจิยั บมจ. ธนาคารกรุงศรอียุธยา กล่าวว่า “ แนวโน้มปี 2556 
เศรษฐกจิไทยน่าจะขยายตวัต่อเน่ืองในอตัรารอ้ยละ 4.5 – 5 มปีจัจยัส าคญัจากภาคส่งออกของ
ไทยทีไ่ดอ้านิสงคจ์ากเศรษฐกจิโลกทีก่ระเตื้องตามแรงกระตุน้ของมาตรการทยอยอดัฉีดเงนิไม่
อัน้ของประเทศสหรฐัฯ ยโูรโซน และญีปุ่น่ และเกดิจากแรงกระตุน้ของการลงทุนภายในประเทศ
ทีม่แีนวโน้มเตบิโตดจีากแผนการใชจ้่ายภาครฐัตามการลงทุนในโครงการบรหิารจดัการน ้า การ
ลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ รวมถึงการลดภาษีเงนิได้นิติบุคคล และการลงทุนในโครงการ
โครงเครอืขา่ย 3G ภาวะเงนิเฟ้อค่อนขา้งทรงตวั ท าใหอ้ตัราดอกเบีย้มแีนวโน้มทรงตวัหรอือาจ
ปรบัตวัลดลง โดยคาดว่าอตัราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ รอ้ยละ 2.50 – 2.75 ณ สิ้นปี 2556”  
(ทีม่า : http://www.krungsri.com ECONOMIC SPOTLIGHT ทมีอุตสาหกรรม ฝา่ยวจิยั บมจ. 
ธนาคารกรงุศรอียุธยา เดอืนพฤศจกิายน 2555) 
 
 ศนูยว์จิยักสกิรไทย กล่าววา่ “แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2556 จะรกัษาระดบัการเตบิโตที่
ประมาณรอ้ยละ 5 ใกล้เคยีงกบัปี 2555 ภายใต้เงื่อนไขที่ยูโรโซนและสหรฐัฯ ไม่เผชญิวกิฤต
เศรษฐกิจร้ายแรง ส่งผลให้การส่งออกมีโอกาสฟ้ืนกลับมาได้เร็ว โดยแรงเสริมจากราคา        
โภคภณัฑ์ที่คาดว่าจะสูงขึ้น ปจัจยับวกภายในประเทศจากนโยบายของรฐัที่คาดว่าจะมีผล
กระตุน้ในปี 2556 คอื 1 มกราคม 2556 คา่จา้งขัน้ต ่าปรบัขึน้เป็น 300 บาททัว่ประเทศ โครงการ
ลงทุนในด้านการบริหารจัดการน ้ าและโครงสร้างพื้นฐานจะมีความคืบหน้า อัตราเงินเฟ้อ

http://www.krungsri.com/
http://www.krungsri.com/
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แนวโน้มสูงขึน้ในปี 2556  ซึ่งมปีจัจยัทีเ่ป็นแรงหนุนเงนิเฟ้อในปี 2556 คอื การปรบัขึน้ค่าจา้ง
ขัน้ต ่า เป็น 300 บาททัว่ประเทศ ราคาพลงังานมแีนวโน้มสูงขึน้ ทัง้จากราคาในตลาดโลกและ
แนวโน้มการลดการอุดหนุนราคาในประเทศ ราคาอาหารมแีนวโน้มสูงขึน้ จากปญัหาอุปทาน
ผลผลติการเกษตรของโลกทีม่แีนวโน้มลดลง เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของไทยไมน่่ากงัวล แต่มี
สิง่ทีต่อ้งตดิตาม คอื แรงกดดนัเงนิเฟ้อ การขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั อตัราการว่างงานมแีนวโน้ม
สูงขึน้ ธุรกจิทีม่แีนวโน้มด ีคอื สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งออกรถยนต์ ธุรกจิ
ก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง เครื่องจกัร พลงังานหมุนเวยีน โลจสิตกิส ์ ICT ธุรกจิทีเ่ตบิโตปานกลาง 
คอื สนิค้าผูบ้รโิภค ตลาดรถยนต์ในประเทศ ชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์ อสงัหารมิทรพัย์ ค้าปลีก 
ธุรกจิทีต่อ้งระวงั คอื อุตสาหกรรมทีพ่ึง่พาแรงงาน” (ทีม่า : แนวโน้มเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิ
ไทย ปี 2556บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั วนัที ่20 กนัยายน 2555) 
 
3.2 การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูศ้กึษาใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่คน้หาสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ ดงัน้ี 

1. Caused and Effect Diagrams เพือ่คน้หาสาเหตุของปญัหา 
2. PEST Environment เพือ่วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
3. Five Force Model เพือ่วเิคราะหอ์ุตสาหกรรม 
4. Value Chain เพือ่ศกึษาการด าเนินงานขององคก์ร 
5. SWOT Analysis เพือ่วเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายในและภายนอก 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
1. การวิเคราะห ์Caused and Effect Diagrams  

 จากการวเิคราะห์ปญัหาเพื่อหาสาเหตุของปจัจยัที่มอีทิธิพลต่ออตัราการเติบโตก าไร
ขัน้ต้นที่ไม่คงที่ของบริษัทฯ โดยใช้แผนภูมิก้างปลา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ผู้ศึกษารวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามผู้บรหิารเชงิลึก และขอ้มูล   
ทุตยิภมู ิสามารถสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 15 แสดงแผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) 
 
 1.1 ดา้นวตัถุดบิ  

1. วตัถุดบิมจี านวนจ ากดั เน่ืองจากพืน้ทีเ่พาะปลกูออ้ยภายในประเทศมจี ากดั  
2. แนวโน้มราคาวตัถุดบิเพิม่สงูขึน้ ท าใหต้น้ทุนการผลติสงูขึน้ 
3. คุณภาพออ้ยทีส่ง่เขา้โรงงานต ่า เน่ืองจากมสีิง่ปนเป้ือนในออ้ยสงู มดีนิ

ทรายปะปนมา 
 1.2 เครือ่งจกัร 

1. ประสทิธภิาพในการผลติต ่า เน่ืองจากมสีิง่ปนเป้ือนจ าพวก หนิ ดนิ ทราย  
ขีโ้คลน ปะปนเขา้มาในกระบวนการผลติ สง่ผลใหเ้ครือ่งจกัรเสื่อมสภาพเรว็ 
ท าใหส้ญูเสยีน ้าตาลไปกบักากออ้ยสงู 

 1.3 ดา้นการบรหิารงาน 
1.    ผูบ้รหิารไมเ่พยีงพอต่อการบรหิารงาน  

 1.4 ดา้นการตลาด 
1.   งบประมาณในการท าการตลาดมจี ากดั สง่ผลใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัน้อย  
2. สนิคา้สรา้งความแตกต่างไดย้าก 

  

อัตราการ

เตบิโต

ก าไร

ขัน้ต้นไม่

คงที่ 

วัตถุดบิ เคร่ืองจักร การบริหารงาน 

สภาพแวดล้อม การตลาด 

วัตถุดบิมีจ ากัด 

พืน้ที่มีจ ำกดั 

วัตถุดบิราคาสูง 
ผู้บริหารไม่เพยีงพอ

ต่อการบริหารงาน 
คุณภาพอ้อยต ่า 

สิง่ปนเปือ้นสงู 

งบประมาณมีจ ากัด 

ประสิทธิภาพ

ต ่า 

สิง่ปนเปือ้นในอ้อยสงู 

สินค้าสร้างความ 

แตกต่างได้ยาก 

ตรำสนิค้ำเป็นที่รู้จกัน้อย 

ภยัธรรมชาต ิ

ราคาพลังงานใน

ตลาดโลก 

ภาครัฐควบคุมราคา

น า้ตาลในประเทศ 

สภาพการแข่งขันใน

ตลาดต่างประเทศ

และในประเทศ 

อทุกภยั ภยัแล้ง 



50 

 

1.5 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
1. ภยัธรรมชาต ิภยัแลง้ อุทกภยั  
2. ราคาพลงังานในตลาดโลก 
3. สภาพการแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศและในประเทศ 
4. ภาครฐัควบคุมราคาน ้าตาลภายในประเทศ 

 
2. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) 

และสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม (Industry Environment) โดยสภาพแวดลอ้มทัว่ไปใช ้PEST 
Environment เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห ์ สว่นสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมใช ้ Five Forces 
Model เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห ์ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทัว่ไป โดยใช้ PEST Environment 

 จากการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิน ามาวเิคราะหโ์ดยใช ้PEST Environment ซึง่ก าหนด
ปจัจยัแวดลอ้มทัว่ไปต่อการด าเนินธุรกจิ ดงัต่อไปน้ี 
 
 1. สภาพแวดลอ้มดา้นกฎหมายและการเมอืง (Political Environment –P) 

 การบรหิารอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายในปจัจุบนั มพีระราชบญัญตัอิอ้ย
และน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นกฎหมายทีก่ ากบัดแูลระบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย 
เริม่ตัง้แต่การบรหิารจดัการในไร่ออ้ย การผลติในโรงงานน ้าตาล และการส่งออก ตลอดจนการ
แบ่งปนัผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ออ้ยและโรงงานน ้าตาล เพื่อรกัษาความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ และคุม้ครองรกัษาผลประโยชน์ของชาวไร่ออ้ย ในดา้นการผลติและจ าหน่ายออ้ย 
เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ และเกดิความเป็นธรรมแก่
ชาวไรอ่อ้ย เจา้ของโรงงานน ้าตาลและประชาชนผูบ้รโิภค 

 การจ าหน่ายน ้าตาลทรายในประเทศปจัจุบนั (พ.ศ.2555) เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร เรื่อง การก าหนดราคาและหลกัเกณฑเ์งือ่นไข
ในการจ าหน่ายน ้าตาลทราย ปี 2555 ลงวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่จะเป็นผลใหร้าคาน ้าตาล
ทรายในแต่ละสถานทีส่ง่มอบ และพืน้ทีจ่ าหน่ายมรีาคาขายแตกต่างกนั ก าหนดใหร้าคาน ้าตาล
ทรายขาวหน้าโรงงานอยูท่ี ่19 บาทต่อกโิลกรมั ราคาน ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิอ์ยูท่ี ่20 บาทต่อ
กิโลกรมั และราคาขายปลีกน ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิอ์ยู่ที่ระดบั 21.50 
บาท และ 22.50 บาทต่อกโิลกรมั ตามล าดบั 



51 

 

 ปญัหาความขดัแยง้ทางดา้นการเมอืงมแีนวโน้มคลีค่ลายในทางทีด่ขี ึน้ จากการ
ทีร่ฐับาล ก าหนดยุทธศาสตรก์ารสรา้งรากฐานการพฒันาทีส่มดุลสู่สงัคม เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง
ความปรองดองสมานฉันท์และสามคัคเีพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของคนในชาติ ฟ้ืนฟู
ประชาธปิไตย  

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3994 (พ.ศ. 2552) ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น ้าตาลทรายมาตรฐานเลขที่ มอก 56 -2552 ขึ้นใหม่ โดย
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมครอบคลุมเฉพาะ น ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายขาว
บรสิทุธิท์ีท่ าจากออ้ย 

 ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ใน
พระราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2554 กล่าวถงึ ยุทธศาสตรค์วามเขม้แขง็ภาค
เกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน โดยก าหนดแนวทางแกไ้ขการเพิม่ประสทิธภิาพและ
ศกัยภาพการผลติภาคเกษตร ไดแ้ก่ 

1. รฐัควรใหค้วามสาคญักบัการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน 
3. สนบัสนุนการผลติทางการเกษตรทีส่อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่
4. ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้

มาตรฐาน 
5. ปรบัปรงุบรกิารขัน้พืน้ฐานเพือ่การผลติใหท้ัว่ถงึ 
6. สง่เสรมิการผลติทีค่งไวซ้ึง่ความหลากหลายของพนัธุพ์ชืและสตัวท์ีเ่หมาะสมกบั

สภาพภูมอิากาศและสิง่แวดลอ้มของประเทศ 
7. พฒันาและเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่หมาะสม

ทางการเกษตร 
 
 2. สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ (Economic Environment –E) 

 แนวโน้มเศรษฐกจิโลกในปี พ.ศ. 2556 มแีนวโน้มทยอยปรบัตวัขึน้ ซึง่สง่ผลต่อ
การบรโิภคน ้าตาลทรายทัง้ทางตรงและทางออ้มเพิม่ขึน้ 

 แนวโน้มเศรษฐกจิประเทศไทย ในปี 2556 มโีอกาสขยายตวั โดยมกีารบรโิภค
และการลงทุนเป็นแรงผลกัดนัหลกั และไดร้บัแรงสนบัสนุนการบรโิภคจากนโยบายภาครฐัและ
การเรง่ลงทุนเพือ่ตอบสนองการขยายตวัของการบรโิภคภายในประเทศ (ทีม่า : ศนูยว์เิคราะห์
เศรษฐกจิและกลยทุธ ์บล. ทสิโก,้ 2555) 

 อตัราเงนิเฟ้อมแีนวโน้มสงูขึน้ในปี พ.ศ. 2556 เกดิจากปจัจยัการปรบัขึน้คา่แรง
ขัน้ต ่าเป็น 300 บาททัว่ประเทศ ราคาพลงังานมแีนวโน้มสงูขึน้ ทัง้จากราคาตลาดโลก และ
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แนวโน้มการลดการอุดหนุนภายในประเทศ และราคาอาหารมแีนวโน้มสงูขึน้ จากปญัหาอุปทาน
และผลผลติทางการเกษตรโลกทีม่แีนวโน้มลดลง (ทีม่า : ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2555) 

 การปรบัลดของอตัราดอกเบีย้นโยบาย สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูม้แีนวโน้ม
ต ่าลง (ทีม่า : ECONOMIC SPOTLIGHT ทมีอุตสาหกรรม ฝา่ยวจิยั บมจ. ธนาคารกรงุศรี
อยุธยา เดอืนพฤศจกิายน 2555) 

 
 3. สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม (Sociological Environment –S) 

 คนไทยบรโิภคน ้าตาลเพิม่มากขึน้ อยู่ที่ 25 ช้อนชาต่อวนั หรอืประมาณ 100 
กรมั และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน ้าตาลถือเป็นสารที่ให้พลงังาน แต่ไม่มีคุณค่าทาง
สารอาหาร หากกนิในปรมิาณมากเกนิไปจะท าใหเ้กดิการสะสม เป็นโรคอว้นตามมา และในระยะ
ยาวยงัก่อใหเ้กดิโรคเรือ้รงั เช่น เบาหวาน ความดนั โรคหวัใจ เป็นตน้ จากปญัหาดงักล่าวจงึมี
ความพยายามรณรงคล์ดการบรโิภคน ้าตาลในกลุ่มเดก็ โดยสว่นใหญ่เป็นการบรโิภคเครือ่งดื่มรส
หวาน เครื่องดื่มน ้าอดัลม ส่งผลใหค้นไทยเหน็ความส าคญัถงึผลเสยีของการบรโิภคน ้าตาลใน
ปรมิาณทีม่ากเกนิไปโดยเฉพาะในเดก็และผูส้งูอายุ ก่อใหเ้กดิมกีารใชส้ารทดแทนความหวาน
แทนน ้าตาลและน ้าตาลบางชนิดมากขึน้ โดยเฉพาะใน ผูท้ีต่้องการควบคุมน ้าหนักตวั ผูส้งูอาย ุ
และผูม้ปีญัหาสขุภาพ (ทีม่า : คมชดัลกึ ไลฟ์สไตล ์ขา่วทัว่ไป วนัที ่1 พฤศจกิายน 2555) 

 
4. สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี(Technology Environment –T) 
 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (สอน.) ได้ด าเนินการร่วมกบั

ส านกังาน Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ในการส ารวจพืน้ทีโ่ดย
ภาพถ่ายดาวเทยีมในโครงการเพิม่ผลผลติออ้ย โดยใช้เทคโนโลยดีา้นการถ่ายภาพดาวเทยีม 
Radar (SAR) เป็นเทคนิคการถ่ายภาพโดยใชส้ญัญาณคลื่นเรดารส์ง่ไปกระทบวตัถุ แลว้สะทอ้น
กลบั ท าใหไ้ดภ้าพถ่ายที่มคีวามละเอยีดสูง เหมาะสมกบัสภาพอากาศที่ปกคลุมดว้ยเมฆของ
ประเทศไทย ซึง่เป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลของไทย ใน
การดูแลพืน้ที่ปลูกออ้ยและปรมิาณออ้ย เพื่อการบรหิารจดัการและป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

 
2.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมอตุสาหกรรมโดยใช้ Five Forces Model 

 การศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิน ามาวเิคราะหโ์ดยใชเ้ครื่องมอืของ Michel E.Porter ไดเ้สนอ
ตวัแบบการวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัทีม่ชีื่อว่า Five Forces Model เพื่อน ามาใชใ้นการ
ประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอกต่อการด าเนินธุรกจิ 5 ปจัจยั ดงัต่อไปน้ี 
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 1. สภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry among Competing Firms) 
 การศึกษาสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน ้าตาลโลก พบว่า มปีระเทศผู้ส่งออกที่
ส าคญัและสง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาน ้าตาลในตลาดโลก คอื 

บราซลิ เป็นผูส้่งออกน ้าตาลอนัดบัหน่ึงของโลก มสีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 48 ของปรมิาณ
สง่ออกน ้าตาลโลก โดยในปี 2554/2555 การสง่ออกของบราซลิลดลงเหลอืประมาณ 23 ลา้นตนั 
จาก 27.20 ล้านตนั  ในปี 2553/2554 เน่ืองจากบราซิลประสบปญัหาสภาพอากาศแห้งแล้ง 
ในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมา ประกอบกบัโรงงานน ้าตาลและเอทานอลหลายโรงงานประสบ
ปญัหาทางการเงนิ เป็นผลจากสภาวะเศรษฐกจิและการเงนิของสหรฐัฯ และยุโรป ท าใหก้าร
ลงทุนในอุตสาหกรรมน ้าตาลและเอทานอลลดลง โดยในปี 2554 มโีรงงานน ้าตาลทีต่ัง้ใหม่ 3 
โรงงาน เมื่อเทยีบในช่วงปี 2548 – 2551 มโีรงงานใหม่เกดิขึน้เฉลี่ยปีละ 20 โรงงาน ปจัจุบนั
บราซลิมโีรงงานน ้าตาล 414 โรงงาน และโรงงานมกีารลงทุนดา้นปจัจยัการผลติน้อยลง ท าให้
ประสทิธภิาพการผลติและคุณภาพออ้ยลดลง 

ไทย เป็นผูส้ง่ออกน ้าตาลเป็นอนัดบัสองของโลก ในปี 2554/2555 การสง่ออกของไทย
เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 7.9 ลา้นตนั  

อนิเดยี เป็นผู้ส่งออกเป็นอนัดบัสามของโลก ในปี 2554/2555 โดยอนิเดยี มผีลผลิต
สว่นเกนิความตอ้งการในประเทศเพื่อสง่ออก ประมาณ 2.53 ลา้นตนั ซึง่เกดิจากสภาพอากาศที่
เอือ้อ านวย สง่ผลใหผ้ลผลติน ้าตาลในปี 2554/2555 มปีรมิาณเพิม่ขึน้อยู่ทีป่ระมาณ 26 ลา้นตนั 
จาก 25 ลา้นตนั ในปี 2553/2554  

ส าหรบัในปี 2555/2556 มกีารคาดการณ์ว่าผลผลติอ้อยของบราซลิ จะอยู่ที่ประมาณ 
567 ลา้นตนั เพื่มขึน้จาก 561 ลา้นตนัในปี 2554/2555 ผลผลติน ้าตาล 37.61 ลา้นตนั เพิม่จาก 
36.04 ลา้นตนั ในปี 2554/2555 ส่วนเอทานอลในปี 2555/2556 จะมปีระมาณ 23.08 พนัลา้น
ลติร เพิม่จาก 22.70 พนัลา้นลติร สว่นผลผลติน ้าตาลของอนิเดยี ในปี 2555/2556  จะมปีรมิาณ
ลดลง เน่ืองจากโรงงานน ้าตาลหลายแห่งมปีญัหาค้างช าระค่าอ้อยแก่ชาวไร่ออ้ย ท าใหช้าวไร่
ออ้ยหนัไปปลกูพชือื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนดกีวา่ 

 
 2. การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม ่(Threat of New Entrants) 
 การศกึษาในเรื่องการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ พบว่า ในอุตสาหกรรมน ้าตาล
ทรายภายในประเทศนัน้ รฐับาลเป็นผูค้วบคุมการด าเนินธุรกจิในอุตสาหกรรม ตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึ
ปลายน ้า เพื่อป้องกนัการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม สมยัรฐับาลในอดตี เคยมมีตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อ
วนัที ่10 ตุลาคม 2532 ไมอ่นุญาตใหต้ัง้โรงงานน ้าตาลเพิม่ และมต ิครม.เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 
2546 หา้มไม่ใหม้กีารเพิม่ก าลงัการผลติ ดงันัน้ ยากที่จะมผีูป้ระกอบการรายใหม่ จะเขา้มาใน
อุตสาหกรรม นอกจากมีผู้ประกอบการเดมิในอุตสาหกรรมน ้าตาลได้ยื่นเรื่องขอตัง้ โยกย้าย 
ขยายโรงงานน ้าตาลถึงจะสามารถด าเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมได้ โดยใช้ใบอนุญาตการผลติ
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น ้าตาลเดมิแล้วท าการยา้ยโรงงาน เรื่องการโยกยา้ย และขยายโรงงานน ้าตาล พจิารณาตาม
ความเหมาะสม ตามเกณฑท์ีม่อียู ่ทัง้เรื่องระยะทาง, ปรมิาณออ้ยในแต่ละพืน้ที่, แผนการฟ้ืนฟู
ออ้ย และแผนเรือ่งพลงังานทดแทน เป็นตน้ 
 ในฤดูการผลติปี 2555/2556 มโีรงงานน ้าตาลเพิม่ขึน้ใหม่ 4 โรงงาน โดยมโีรงงานที่
ไดร้บัอนุญาตการผลติน ้าตาล (รง.4) จ านวน 2 โรงงาน คอื บรษิทั น ้าตาลไทยกาญจนบุร ีจ ากดั 
(อุดรธานี) (กลุ่มน ้ าตาลไทยกาญจนบุรี) และ บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จ ากัด (กลุ่ม
อุตสาหกรรมมิตรเกษตร) และโรงงานที่ขอเปิดหีบในฤดูการผลิตปี 2555/2556 จ านวน           
2 โรงงาน คอื บรษิัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากดั (ภูหลวง) (กลุ่มน ้าตาลมติรผล) และ 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (วงัสะพุง) (กลุ่มน ้าตาล KSL) ดงันัน้ รวมมโีรงงานน ้าตาลใน
ประเทศทัง้หมด 51 โรงงาน 
 เมื่อพจิารณาโรงงานไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม ตัง้อยู่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ปลูกออ้ยเขต 3 ภาคเหนือตอนล่าง มโีรงงานน ้าตาลในพืน้ที ่5 โรงงาน ปรกอบดว้ย โรงงาน
น ้าตาลเกษตรไทย โรงงานน ้าตาลสิงห์บุร ีโรงงานน ้าตาลทีเอ็น โรงงานน ้าตาลสระบุร ีและ
โรงงานไทยรุ่งเรอืงอุตสาหกรรม มปีรมิาณออ้ยรวมในปีการผลติ 2554/2555 (ฉบบัปิดหบี) 
เท่ากบั 19,516,793.16 ตนัออ้ย และมคี่า C.C.S เฉลีย่ เท่ากบั 11.97 สง่ผลใหม้กีารขยายก าลงั
การผลติ อย่างไรกต็ามการแข่งขนัในภาคเหนือตอนล่างนัน้เป็นเขตที่มโีรงงานในกลุ่มมติรผล 
กลุ่มไทยรุง่เรอืง และกลุ่มวงัขนาย ดงันัน้คูแ่ขง่ทีจ่ะเขา้มาในอุตสาหกรรมท าไดย้าก 
 

3. อ านาจการต่อรองของผูข้ายปจัจยัการผลติ (Bargaining Power of Suppliers) 
การศึกษาอ านาจการต่อรองของผู้ขายปจัจัยการผลิต พบว่า ผู้ขายปจัจยัการผลิต 

หมายถงึ หวัหน้ากลุ่มชาวไร่ออ้ย หวัหน้าโควตา และชาวไร่ออ้ยขนาดเลก็ มอี านาจต่อรองสูง
กว่าโรงงานน ้าตาล จะมกีารต่อรองในรูปแบบของคู่สญัญารวบรวมผลผลติภายใต้โควตาตนเอง
ใหไ้ดใ้นจ านวนมากเพือ่มาต่อรองขอเงนิเกีย๊วหรอืผลตอบแทนพเิศษอื่นๆ 

แมว้่าโรงงานน ้าตาลจะมกีารส่งเสรมิการปลูกออ้ยเพิม่มากขึน้ แต่เมื่อเทยีบกบัการเพิม่
จ านวนโรงงานน ้าตาลและขยายก าลังการผลิตของโรงงานน ้าตาล จะพบว่าปริมาณอ้อยมี
แนวโน้มลดลงและไมเ่พยีงพอ สง่ผลกระทบใหโ้รงงานน ้าตาลมวีตัถุดบิไมเ่พยีงพอ 
 เน่ืองจากอ้อยเป็นสนิค้าที่มกีารประกนัราคาขัน้ต ่า โดยมกีารก าหนดก่อนเริม่ฤดูการ
ผลติน ้าตาลทรายในปีหน่ึง ๆ นัน้ คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที่ที่จะต้อง จดัท าประมาณการ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าตาลทรายที่คาดว่าจะผลติไดใ้นฤดูนัน้ เพื่อก าหนดราคาออ้ยขัน้ต้น
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขัน้ต้น ซึ่งวิธีการและหลกัเกณฑ์ในการ 
จดัท านัน้ จะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายก าหนด โดยการก าหนดราคาออ้ย
ขัน้ตน้และผลตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขัน้ตน้นัน้ ตอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละแปด
สบิของประมาณการรายได ้และตอ้งค านึงถงึตน้ทุนการผลติออ้ยและน ้าตาลทรายดว้ย 
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 โรงงานน ้าตาล มีการก าหนดการรบัซื้ออ้อยตามความหวานของอ้อยที่เข้าโรงงาน 
(C.C.S. : Commercial Cane Sugar) และมกีารจ่ายผลตอบแทนจากการสง่ออ้ยทีม่คีุณภาพ 
เช่น ถา้มกีารสง่ออ้ยสดเขา้โรงงานน ้าตาล จะจ่ายเพิม่ตนัละ 20 บาท แต่ถา้มกีารสง่ออ้ยไฟไหม ้
เขา้โรงงานน ้าตาล จะมกีารหกัราคาออ้ยตนัละ 20 บาท โดยโรงงานน ้าตาลทัว่ประเทศจะรบัซือ้
ออ้ยในราคาเดยีวกนัทัว่ประเทศ จากการก าหนดราคาออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนการผลติและ
จ าหน่ายน ้าตาลทรายขัน้ตน้ ณ ระดบัความหวานที ่10 C.C.S. ซึง่ในฤดกูารผลติปี 2555/2556 
คณะกรรมการบรหิาร(กบ.) ไดป้ระชุมและเหน็ชอบราคาออ้ยขัน้ต้นฤดูการผลติปี 2555/2556   
ที ่950 บาทต่อตนัออ้ย 
 
ตารางท่ี 11 แสดงขอ้มลูปรมิาณออ้ย ราคาออ้ยขัน้ตน้และขัน้สดุทา้ย ตัง้แต่ฤดกูารผลติ ปี 2525/2526 - 2554/2555 
 

ขัน้ต้น (บาท/ตนั) ขัน้สดุท้าย (บาท/ตนั) ขัน้ต้น (บาท/ตนั) ขัน้สดุท้าย (บาท/ตนั)

25/26 23.92 350.00 381.00 40/41 42.20 600.00 640.02 - 728.98(2)

26/27 23.09 421.00 421.00 41/42 50.05 500.00 449.20-499.91(2)

27/28 25.05 395.00 379.89 42/43 53.20 450.00 464.63 - 490.80(2)

28/29 24.00 330.00 388.00 43/44 48.65 600.00 633.00 - 706.85(2)

29/30 24.44 375.00 444.23 44/45 59.49 530.00 501.89 - 548.43(2)

30/31 27.19 405.00 462.00 45/46 74.07 500.00 507.35 - 547.17(2)

31/32 36.67 450.00 527.45 46/47 64.48 465.00 483.34 - 524.54(2)

32/33 33.57 460.00 596.55 47/48 47.81 620.00 575.44 - 672.78(2)

33/34 40.44 460.00 442.10 48/49 46.69 800.00 715.76 - 869.47(2)

34/35 47.43 399.00 480.00 49/50 63.80 800.00 636.73 - 725.59(2)

35/36 34.71 420.00 516.30(1) 50/51 73.31 600.00 641.94 - 725.98(2)

36/37 37.60 490.00 533.01 51/52 66.46 830.00 861.36 - 949.41(2)

37/38 50.40 520.00 569.27 52/53 68.48 965.00 932.59 - 1,061.26(2)

38/39 57.69 500.00 537.61 53/54 95.36 945.00

39/40 56.19 500.00 514.65 - 575.29(2) 54/55 99.51 1,000.00

อ้อย(ล้านตนั)
ราคาอ้อย ราคาอ้อย

ปีการผลิต ปีการผลิตอ้อย(ล้านตนั)

 
 
หมายเหตุ (1) ตัง้แต่ปี 35/36 เป็นตน้มา ราคาออ้ยค านวณ ณ 10 ซ ีซ ีเอส 

(2) ปี 39/40 - 41/42 ราคาออ้ย = 12 เขต, ปี 42/43 ราคาออ้ย = 5 เขต, ปี 43/44 ราคาออ้ย = 6 เขต, ปี 44/45 - 46/47 ราคา
ออ้ย = 8 เขต, ปี 47/48 - 53/54 ราคาออ้ย = 9 เขต (เขตต ่าสดุและสงูสดุ ณ 10 ซ ีซ ีเอส) 
ทีม่า : ส านกังานออ้ยและน ้าตาลทราย 
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 4. อ านาจการต่อรองของผูบ้รโิภค (Bargaining Power of Customers) 
 การศึกษาอ านาจในการต่อรองของผู้บริโภคหรืออ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ พบว่า      
ในภาพรวมนัน้ผู้บรโิภคไม่มอี านาจการต่อรอง เน่ืองจาก รฐับาลจะเป็นผู้จดัสรรน ้าตาลตาม
โควตา โดยรฐับาลจะจดัสรรน ้าตาลโควตา ก เพื่อให้เพยีงพอต่อการบรโิภคภายในประเทศ 
ส าหรับบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด ยังคงมีการขายน ้ าตาลให้กับกลุ่มลูกค้า
ภายในประเทศ เช่น ผูค้า้ส่ง ยีป่ ัว๊ รา้นคา้ปลกี อุตสาหกรรม เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 และกลุ่ม
ลกูคา้ต่างประเทศ ผา่นตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศเพือ่การสง่ออก เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70  
 
 5. การมสีนิคา้และบรกิารอื่นทดแทน (Threat of Substitute) 

การศกึษาในเรื่องสนิค้าหรอืบรกิารอื่นทดแทน พบว่า ผลกระทบจากการมสีนิค้าและ
บรกิารทดแทนนัน้มไีม่มาก เน่ืองจากผลติภณัฑ์น ้าตาลทรายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน ้าตาล
ทรายดิบ น ้าตาลทรายขาว น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์เป็นสินค้าที่ใช้บริโภคทางตรง และมี
ผลติภณัฑพ์เิศษ ยกตวัอยา่งเช่น ไซรบั น ้าตาลไอซิง่ ปารต์ี ้สติก๊ เป็นตน้ ทีเ่ป็นคา้บรโิภคทีเ่กนิ
ความจ าเป็นและไมอ่ยูใ่นการควบคุมจากรฐับาล แต่กจ็ะมสีนิคา้ทดแทนอยูบ่า้ง เช่น สารทดแทน
ความหวาน ซึง่มกัใชใ้นกลุ่มผูท้ีด่แูลสขุภาพ และกลุ่มผูล้ดน ้าหนกั ก าจดัอยูใ่นวงแคบๆ  

 
3. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย การวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) และการวเิคราะห ์SWOT ซึง่ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์แลว้
น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์ดงัน้ี 
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3.1 การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 
 

Su
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โครงสร้างพืน้ฐานขององคก์ร (Firm Infrastructure ) 
1.การบรหิารงานโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑป์านกลาง (S) 

การบริหารทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management) 
1.พนกังานขาดแรงจงูใจในการท างาน (W)  2.พนกังานใหมข่าดทกัษะและฝีมอื (W)   3. พฒันาบุคลากรผูบ้รหิาร

ระดบักลางไมท่นัต่อการเตบิโตขององคก์ร (W) 

การพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development) 
1.บรษิทัฯ มฝีา่ยพฒันาและวจิยัผลผลติออ้ยใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน (S)  2. บรษิทัฯ ใชร้ะบบ LAN ในการสง่ผา่น
ขอ้มลูระหวา่งโรงงานน ้าตาลและส านกังานใหญ่ทีก่รงุเทพ (S)  3. ใชโ้ปรแกรมบญัช ีImpress ในการบนัทกึบญัช ี(S) 
4. มบีรษิทั IT เพือ่พฒันาโปรแกรมการปฏบิตังิาน (S)  5. มกีารสนบัสนุนการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏบิตังิาน (S) 

การจดัหา /จดัซ้ือ (Procurement) 
1. ฝา่ยไรข่องโรงงานมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัชาวไรอ่อ้ยและหน่วยงานราชการ (S)  2. มกีารน าเทคโนโลย ีระบบ 

GPS และ GIS ในการวางแผนการปลกูออ้ยมาใชน้้อย (W) 3. คุณภาพออ้ยทีเ่ขา้โรงงานอยูใ่นเกณฑด์ ี (S)                 
4. มงีบประมาณการจดัซือ้ออ้ยเขา้โรงงานไมจ่ ากดั (S) 

 การน าเข้าวตัถดิุบ 
(Inbound 
Logistics) 

1. โรงงานมพีืน้ที่
รองรบัรถออ้ยได้
มากกวา่ 1,500 คนั
ต่อวนั (S)                     
2. มรีะบบทีด่ใีนการ
จดัล าดบัรถออ้ยและ
รถรรทุกขนสง่น ้าตาล
เขา้โรงงานน ้าตาล 
(S)        
3. มกีารวางแผนการ
ขนสง่ออ้ยเขา้โรงงาน
(S)   

การปฏิบติัการ 
(Operations) 

1 .ประสทิธภิาพการ
ผลติอยูใ่นเกณฑด์ ีท า
ใหต้น้ทุนการผลติต ่า
(S)                         
2. ไดร้บัการรองรบั 
GMP, HACCP (S)              
3..มกีารตรวจสอบ
คุณภาพน ้าตาลใน
กระบวนการผลติ (S)                        
 4. มหีอ้งวเิคราะห์
สิง่แวดลอ้มทไีดข้ึน้
ทะเบยีนกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (S) 

การส่งผลิตภณัฑอ์อก 
(Outbound Logistics) 

1. น ้าตาลภายในประเทศ 
ลกูคา้ผูค้า้สง่และกลุ่ม
อุตสาหกรรมจะเป็นผูม้ารบั
น ้าตาลทีโ่รงงาน (S) 
2. การสง่น ้าตาลไปตลาด
ต่างประเทศ บรษิทัฯ มี
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผู้
ขนสง่ (S)                              
3. โรงงานมโีกดงัในการ
จดัเกบ็น ้าตาล และมี
คลงัสนิคา้ทีพ่ระประแดง 
อยุธยา อ่างทอง ชลบุร ี(S) 
4. โรงงานตัง้อยูใ่กลแ้หล่ง
วตัถุดบิ (S) 

การตลาดและ
การขาย   

(Marketing 
and Sales) 

1. บรษิทัฯ มี
การท า
การตลาด
น้อย (W) 

2. มกีารพฒันา
ผลติภณัฑ์
ใหมอ่ยูใ่น
เกณฑป์าน
กลาง (W) 

3. ผลติภณัฑไ์ม่
คอ่ยมคีวาม
แตกต่างจากคู่
แขง่ขนั (W) 

การให้บริการ 
(Service) 

 1. บรษิทัฯ มกีาร
รบัฟงัขอ้รอ้งเรยีน
และความตอ้งการ
ของลกูคา้ โดยมี
ฝา่ยขายและตลาด 
ทีส่ านกังานใหญ่
เป็นศนูยก์ลาง 
เพือ่น ามาปรบัปรงุ
และพฒันา 
 

  
Primary Activities 

ภาพท่ี 16 แสดงการวเิคราะหโ์ครงสรา้งขององคก์รโดยใช ้Value Chain 
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3.2 การวิเคราะห ์SWOT Analysis  
 จากการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ และการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพือ่มา
วเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอกของบรษิทัฯ ไดด้งัน้ี 
  
จดุแขง็ (Strength) 

1. บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายมานาน 
55 ปี  

2. บรษิทัฯ ไดม้าตรฐานการผลติภายใตร้ะบบ HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points) และสุขอนามยัการผลติ GMP (Good Manufacturing 
Practices) 

3. บรษิทัฯ มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง 
4. บุคลากรมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ เกีย่วกบัธุรกจิน ้าตาล และ

จงรกัภกัดตี่อองคก์ร 
5. บรษิทัฯ มกีารลงทุนในดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นพนัธุอ์อ้ย 
6. บรษิทัฯ มปีรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติไดม้มีาก และคุณภาพน ้าตาลสงูในโซนเอเซยี 
7. บรษิทัฯ มฐีานลูกคา้เป็นรายใหญ่ของโลกและมคีวามน่าเชื่อ มภีาพลกัษณ์ด ี 
8. โรงงานมโีกดงัน ้าตาลทรายดบิ โกดงัน ้าตาลทรายขาว เป็นของตนเอง และมธีุรกจิ

คลงัสนิคา้ในเครอื ท าใหส้ามารถเกบ็น ้าตาลไดเ้พยีงพอ 
9. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูข้นสง่น ้าตาลและโมลาส และมเีครอืขา่ยธุรกจิครบวงจร คอื 

คลงัสนิคา้, สง่ออก, ท่าเรอื 
 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
1. บรษิทัฯ ยงัไมส่นใจทีจ่ะขยายธุรกจิไปต่างประเทศ เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร 

และโรงงานทีม่อียูใ่นประเทศยงัใชก้ าลงัการผลติไมเ่ตม็ที ่
2. การพฒันาบุคลากรผูบ้รหิารระดบักลางไปสูร่ะดบับน ไมท่นัต่อการเตบิโตของ

องคก์ร 
3. ระบบการด าเนินการต่างๆ ยงัไมท่นัสมยั เชน่ ระบบโลจสิตกิส ์ 
4. ตลาดภายในประเทศ ขาดการประชาสมัพนัธท์ีด่ ีตราสนิคา้ยงัไมค่อ่ยเป็นทีรู่จ้กั 
5. บรษิทัฯ ไมส่ามารถก าหนดราคาน ้าตาลไดเ้อง 
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โอกาส (Opportunity) 
1. การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สามารถขายสนิคา้ไปต่างประเทศมากขึน้  
2. ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ท าให้เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเน่ือง เช่น            

เอทานอล โรงงานผลติไฟฟ้าเพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทน และโรงงานปุ๋ ย 
3. ต่างประเทศและในประเทศมกีารบรโิภคน ้าตาลแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
4. รฐับาลมกีารอนุมตัใิหโ้รงงานน ้าตาลสามารถตัง้โรงงาน ยา้ย ขยายและเพิม่ก าลงั

การผลติได ้
5. การสง่เสรมิของภาครฐัโดยผา่น ธ.ก.ส. และกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย ท าให้

ไดร้บัดอกเบีย้เงนิกูท้ีต่ ่า 
6. การเพิม่ผลผลติต่อไรม่โีอกาสสงูขึน้ โดยภาครฐัสนบัสนุนชลประทาน 
 

อปุสรรค (Threat) 
1. พืน้ทีป่ลกูออ้ยภายในประเทศมจี ากดั การเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่พาะปลกูเป็นไปไดง้า่ย 

ระหวา่งออ้ย มนัส าปะหลงั และขา้วโพด แลว้แต่ราคาพชืใดจะไดร้บัผลตอบแทน
ดกีวา่กนั 

2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะโลกร้อนหรอืโกลบอลวอร์มมิง่ (Global 
warming) ส่งผลให้ฤดูกาลเปลี่ยน ฤดูกาลฝนเปลี่ยนแปลง เกดิภยัธรรมชาต ิ        
น ้าทว่ม ภยัแลง้ 

3. การควบคุมราคาน ้าตาลทรายภายในประเทศของกระทรวงพาณชิย ์
4. สภาพเศรษฐกจิโลกมคีวามผนัผวน ท าใหร้าคาน ้าตาลตลาดโลกไมแ่น่นอน  
5. ราคาออ้ยมแีนวโน้มสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  
6. ขาดการสนบัสนุนอยา่งจรงิจงัจากภาครฐับาล 

 
3.3 ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ผู้ศึกษาได้น าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้ท าการวิเคราะห์จากข้อมูล    
ปฐมภูม ิและขอ้มลูทุตยิภูม ิเพื่อก าหนดกลยุทธโ์ดยใช้ Tows Matrix เพื่อวเิคราะหท์างเลอืกที่
เหมาะสม ในการก าหนดกลยทุธ ์โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 12 แสดงการสรา้งกลยุทธด์ว้ย Tows Matrix 

สภาพการแข่งขนัภายในและ
ภายนอก ของ  บริษทั ไทยรุ่งเรือง

อตุสาหกรรม จ ากดั 

Strengths (S) 
S1. บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกจิผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าตาล
ทรายมานาน 55 ปี  
S2. บรษิทัฯ ไดม้าตรฐานการผลติ
ภายใตร้ะบบ HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) 
และสขุอนามยัการผลติ GMP (Good 
Manufacturing Practices)                                   
S3. บรษิทัฯ มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง           
S4. บุคลากรมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
มปีระสบการณ์ เกีย่วกบัธุรกจิน ้าตาล 
และจงรกัภกัดตี่อองคก์ร                               
S5. บรษิทัฯ มกีารลงทุนในดา้นการ
วจิยัและพฒันาดา้นพนัธุอ์อ้ย                                          
S6. บรษิทัฯ มปีรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติได้
มมีาก และคุณภาพน ้าตาลสงูในโซน
เอเซยี                                     
S7. บรษิทัฯ มฐีานลกูคา้เป็นรายใหญ่
ของโลกและมคีวามน่าเชือ่ มี
ภาพลกัษณ์ด ี                                        
S8. โรงงานมโีกดงัน ้าตาลทรายดบิ 
โกดงัน ้าตาลทรายขาว เป็นของตนเอง 
และมธีุรกจิคลงัสนิคา้ในเครอื ท าให้
สามารถเกบ็น ้าตาลไดเ้พยีงพอ 
S9. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูข้นสง่
น ้าตาลและโมลาส และมเีครอืขา่ยธุรกจิ
ครบวงจร คอื คลงัสนิคา้, สง่ออก, 
ทา่เรอื  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weakness (W) 
W1. บรษิทัฯ ยงัไมส่นใจทีจ่ะขยาย
ธุรกจิไปต่างประเทศ เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากร และโรงงานทีม่อียูใ่น
ประเทศยงัใชก้ าลงัการผลติไมเ่ตม็ที ่
W2. การพฒันาบุคลากรผูบ้รหิาร
ระดบักลางไปสูร่ะดบับน ไมท่นัต่อการ
เตบิโตขององคก์ร 
W3. ระบบการด าเนินการต่างๆ ยงัไม่
ทนัสมยั เชน่ ระบบโลจสิตกิส ์ 
W4. ตลาดภายในประเทศ ขาดการ
ประชาสมัพนัธท์ีด่ ีตราสนิคา้ยงัไมค่อ่ย
เป็นทีรู่จ้กั 
W5. บรษิทัฯ ไมส่ามารถก าหนดราคา
น ้าตาลไดเ้อง 
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ตารางท่ี 12 แสดงการสรา้งกลยทุธด์ว้ย Tows Matrix (ต่อ) 
 
Opportunities (O) 
O1. การเปิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน สามารถขายสนิคา้ไป
ต่างประเทศมากขึน้  
O2. ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติ 
ท าใหเ้กดิการพฒันาธุรกจิต่อเนื่อง เชน่ 
เอทานอล โรงงานผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้
เป็นพลงังานทดแทน และโรงงานปุ๋ ย 
O3. ต่างประเทศและในประเทศมกีาร
บรโิภคน ้าตาลแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
O4. รฐับาลมกีารอนุมตัใิหโ้รงงาน
น ้าตาลสามารถตัง้โรงงาน ยา้ย ขยาย
และเพิม่ก าลงัการผลติได ้
O5. การสง่เสรมิของภาครฐัโดยผา่น  
ธ.ก.ส. และกองทุนออ้ยและน ้าตาล
ทราย ท าใหไ้ดร้บัดอกเบีย้เงนิกูท้ีต่ ่า 
O6. การเพิม่ผลผลติต่อไรม่โีอกาส
สงูขึน้ โดยภาครฐัสนบัสนุน
ชลประทาน 

 
กลยทุธเ์ชิงรกุ                
SO Strategy 

 
เลอืก กลยทุธก์ารเติบโต  
 (Growth Strategy)  

โดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product 
Development) และ การรวมตวัใน

แนวนอน    (Horizontal 
Diversification)  

(S1+S3+S4+S5+S9+ 
O1+O2+O3+O4) 

 
กลยทุธเ์ชิงแก้ไข 

WO Strategy 
 

เลอืก กลยทุธค์งตวั                          
(Stability Strategy)  

โดยการพฒันาองคก์ร ด้านบคุลากร
และเทคโนโลยี(W1+W2+W3+ 

O1+O3) 
  

Threats (T) 
T1. พืน้ทีป่ลกูออ้ยภายในประเทศมี
จ ากดั การเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่พาะปลกู
เป็นไปไดง้า่ย ระหวา่งออ้ย มนั
ส าปะหลงั และขา้วโพด แลว้แต่ราคา
พชืใดจะไดร้บัผลตอบแทนดกีวา่กนั 
T2. สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง เชน่ 
ภาวะโลกรอ้นหรอืโกลบอลวอรม์มิง่ 
(Global warming) สง่ผลใหฤ้ดกูาล
เปลีย่น ฤดกูาลฝนเปลีย่นแปลง เกดิ
ภยัธรรมชาต ิน ้าทว่ม ภยัแลง้ 
T3. การควบคุมราคาน ้าตาลทราย
ภายในประเทศของกระทรวงพาณชิย ์
T4. สภาพเศรษฐกจิโลกมคีวามผนั
ผวน ท าใหร้าคาน ้าตาลตลาดโลกไม่
แน่นอน  
T5. ราคาออ้ยมแีนวโน้มสงูขึน้ สง่ผล
ใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  
T6. ขาดการสนับสนุนอย่างจรงิจงัจาก
ภาครฐับาล 

 
กลยทุธเ์ชิงป้องกนั 

ST Strategy 
 

เลอืก กลยทุธผ์ูน้ าด้านต้นทนุ               
(Cost Leadership Strategy) 

(S4+S5+T5) 

 
กลยทุธเ์ชิงรบั 
WT Strategy 

 
เลอืก กลยทุธด้์านการตลาด 

(Marketing Strategy)  
โดยการสร้างตราสินค้าให้แขง็แกร่ง 

(W4+T4) 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
แนวทางเลือกท่ี 1 กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) โดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์
(Product Development) และ การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal Diversification) 
 กลยุทธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) เป็นกลยุทธร์ะดบัองคก์รของ Micheal E.Porter เกดิจากการน า
ขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณารว่มกนั ดงัน้ี 
 

 จดุแขง็ 
S1. บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายมานาน 55 ปี  
S3. บรษิทัฯ มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง 
S4. บุคลากรมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ เกีย่วกบัธุรกจิน ้าตาล และจงรกัภกัดตี่อ

องคก์ร 
S5. บรษิทัฯ มกีารลงทุนในดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นพนัธุอ์อ้ย 
S9. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูข้นสง่น ้าตาลและโมลาส และมเีครอืขา่ยธุรกจิครบวงจร คอื คลงัสนิคา้, 

สง่ออก, ทา่เรอื 
 

โอกาส 
O1. การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สามารถขายสนิคา้ไปต่างประเทศมากขึน้ 
O2. ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติ ท าใหเ้กดิการพฒันาธุรกจิต่อเน่ือง เช่น เอทานอล โรงงานผลติ

ไฟฟ้าเพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทน และโรงงานปุ๋ ย 
O3. ต่างประเทศและในประเทศมกีารบรโิภคน ้าตาลแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
O4. รฐับาลมกีารอนุมตัใิหโ้รงงานน ้าตาลสามารถตัง้โรงงาน ยา้ย ขยายและเพิม่ก าลงัการผลติได ้
 

เน่ืองจากผูศ้กึษาเหน็ว่า บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าตาลมา
ยาวนาน มคีวามพรอ้มสงูในดา้นเงนิลงทุน มบีุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มกีารลงทุนในดา้นการวจิยั
และพฒันาดา้นพนัธุอ์อ้ย มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูข้นสง่น ้าตาลและ โมลาส และมเีครอืขา่ยธุรกจิครบวงจร คอื 
คลงัสนิคา้, สง่ออก, ท่าเรอื ประกอบกบัต่างประเทศและในประเทศมกีารบรโิภคน ้าตาลแนวโน้มเพิม่ขึน้ รฐับาล
มกีารอนุมตัใิหโ้รงงานน ้าตาลสามารถตัง้โรงงาน ยา้ย ขยายและเพิม่ก าลงัการผลติได ้และประเทศไทยจะเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

ดงันัน้ บรษิทัฯ ควรใชก้ลยุทธก์ารเตบิโตในการขยายธุรกจิ มุ่งสรา้งอตัราการเตบิโตที่
มากกว่าเมื่อเทยีบกบัตลาด โดยการพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เพื่อสรา้งความ
แตกต่างของผลติภณัฑน์ ้าตาล เช่น การพฒันาผลติภณัฑน์ ้าตาลเพื่อสุขภาพออแกนิค ทีไ่มเ่ป็น
ภยัต่อผูบ้รโิภค ซึ่งผลติภณัฑด์งักล่าวไม่ใช่ผลติภณัฑน์ ้าตาลทรายทีภ่าครฐัควบคุมทัง้ปรมิาณ
และราคา แต่เป็นผลติภณัฑน์ ้าตาลชนิดพเิศษ ราคาจะสูงกว่าผลติภณัฑน์ ้าตาลทราย ซึ่งไดร้บั
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ความนิยมจากผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพและปรมิาณฑล ทีใ่หค้วามส าคญักบัการบรโิภคสนิคา้เพื่อ
สขุภาพ  

บรษิทัฯ สามารถสรา้งการเตบิโตจากการกระจายธุรกจิไปสู่ธุรกจิทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ธุรกจิเดมิ โดยการขยายธุรกจิต่อจากธุรกจิน ้าตาล ผลพลอยไดจ้ากการกระบวนการผลติน ้าตาล 
เช่น ธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน ้าตาล จะถูก
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน ้ าและกระแสไฟฟ้า และสามารถน ากลับมาใช้ใน
กระบวนการผลติและพลงังานไฟฟ้าที่เหลอืใชจ้ะส่งเขา้ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพื่อส่งต่อไปยงัชุมชน การพฒันาธุรกจิเอทานอล 
โดยน าผลพลอยไดจ้ากการผลติน ้าตาล ไดแ้ก่ กากน ้าตาลและกากออ้ย มาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการ
ผลติเอทานอลเพือ่เป็นเชือ้เพลงิในการผลติ และการพฒันาธุรกจิปุ๋ ย  

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ในระยะสัน้ ภายใน 1-3 ปี ทางบรษิทัฯ สามารถขยายการเตบิโตไปยงัธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งได ้และใช้

ทรพัยากรทีจ่ะไดก้ระบวนการผลติอยา่งคุม้ค่า เพิม่รายไดอ้ื่นจากผลพลอยไดใ้นกระบวนการผลติ และสามารถ
พฒันาผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกบัคูแ่ขง่ขนั 

2. ในระยะยาวทางบรษิทัฯ มคีวามแขง็แกรง่และเพิม่เครอืขา่ยทางธุรกจิไดค้รบวงจร 
 

ระยะเวลาและงบประมาณ 
1. ระยะเวลาในการไปศึกษาและตดัสนิใจลงทุนในการขอใบอนุญาตขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้า 

สง่เสรมิการท าเอทานอล  และตัง้โรงงานผลติปุ๋ ย เวลาประมาณ 6 เดอืน  
2. งบประมาณในการลงทุนขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้า 50,000,000 บาท ส่งเสรมิการท าเอทานอล 

50,000,000 บาท และโรงงานผลติปุ๋ ย 5,000,000 บาท 
 

ข้อดี 
1. บรษิทัฯ สามารถเพิม่เครอืขา่ยของธุรกจิ ท าใหธุ้รกจิมกีารขยายตวัและสามารถใชท้รพัยากรทีม่ี

อยูอ่ยา่งคุม้คา่ และสามารถสอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 
2. บรษิทัฯ มโีอกาสในการสรา้งธุรกจิใหม่ๆ  
3. บรษิทัฯ สามารถใชผ้ลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและสรา้งรายไดอ้ื่น

ใหก้บับรษิทัฯ 
 

ข้อเสีย 
1. บรษิทัฯ ใชเ้งนิลงทุนสงู 
2. บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งในการบรหิารมากขึน้  
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แนวทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์คงตวั (Stability Strategy) โดยการพฒันาองคก์ร ด้าน
บคุลากรและเทคโนโลยี 

กลยุทธค์งตวั (Stability Strategy) เป็นกลยุทธร์ะดบัองคก์รของ Micheal E.Porter   
เกดิจากการน าขอ้มูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั 
ดงัน้ี 

 

จดุอ่อน 
W1. บรษิทัฯ ยงัไมส่นใจทีจ่ะขยายธุรกจิไปต่างประเทศ เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร และโรงงานทีม่ี

อยูใ่นประเทศยงัใชก้ าลงัการผลติไมเ่ตม็ที ่
W2. การพฒันาบุคลากรผูบ้รหิารระดบักลางไปสูร่ะดบับน ไมท่นัต่อการเตบิโตขององคก์ร 
W3. ระบบการด าเนินการต่างๆ  ยงัไมท่นัสมยั เชน่ ระบบโลจสิตกิส ์
 

โอกาส 
O1. การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สามารถขายสนิคา้ไปต่างประเทศมากขึน้  
O3. ต่างประเทศและในประเทศมกีารบรโิภคน ้าตาลแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
 

เน่ืองจากผูศ้กึษาเหน็ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเป็นโอกาสของบรษิทัฯ 
ส่งผลใหส้ามารถขายสนิค้าไปต่างประเทศมากขึน้จากอตัราภาษีที่ลงลด ต่างประเทศและใน
ประเทศมีการบริโภคน ้าตาลแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ที่ยงัไม่สนใจที่จะขยายธุรกิจไป
ต่างประเทศ เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร และโรงงานทีม่อียู่ในประเทศยงัใชก้ าลงัการผลติไม่
เต็มที่ การพฒันาบุคลากรผู้บรหิารระดับกลางไปสู่ระดบับน ไม่ทนัต่อการเติบโตขององค์กร 
ระบบการด าเนินการต่างๆ ยงัไมท่นัสมยั เชน่ ระบบโลจสิตกิส ์ 

 ดังนัน้ บริษัทฯ ควรลดจุดอ่อนและปรับปรุงพัฒนาองค์กรเพื่อพร้อมรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และวางรากฐานขององคก์รใหม้ัน่คง โดยมุง่รกัษาอตัราการเตบิโต 
สว่นแบ่งการตลาดภายในประเทศ และรกัษาต าแหน่งทางการแขง่ขนัของบรษิทัไว ้ 

บรษิทัฯ ควรเร่งใหม้กีารพฒันาบุคลากรผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัปฏบิตักิาร เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มของบุคลากรภายในองค์ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เร่งพฒันาระบบ
การปฏบิตังิาน น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการบนัทกึสต๊อคน ้าตาล และวางแผนโลจสิตกิส ์เพื่อ
ลดตน้ทุนในกระบวนการท างานและเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ในระยะสัน้ ภายใน 1-3 ปี ทางบรษิทัฯ สามารถพฒันาบุคลากร และภาวะผูน้ า ตัง้แต่

ระดบัปฏบิตักิาร ผูบ้รหิารระดบักลาง ใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างาน และบรษิทัฯ มรีะบบการ
ปฏบิตังิานทีท่นัสมยั ลดการท างานทีซ่ ้าซอ้น ขอ้มลูทนัต่อเวลาเพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจ 
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2. ในระยะยาวทางบรษิทัฯ มคีวามพรอ้มสามารถเตบิโตไปต่างประเทศ  
 
ระยะเวลาและงบประมาณ 
1. จา้งทมีที่ปรกึษาเพื่อพฒันาธุรกจิครอบครวั เพื่อวางแผนการสืบทอดธุรกจิ และ

พฒันาผูบ้รหิารระดบักลาง สูร่ะดบับน สรา้งแรงจงูใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
จดัอบรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ภายในองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และปรบัโครงสร้าง
องคก์รใหก้ระชบั ลดล าดบัขัน้การท างาน  

2. จา้งทมีโลจสิตกิส ์วางแผนระบบโลจสิตกิส์ เพื่อลดตน้ทุนในกระบวนการท างานและ
เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินการ 

3. งบประมาณในการลงทุน 3,000,000 – 10,000,000 บาท 
 

ข้อดี 
1. บรษิทัฯ ลดความเสีย่งจากสถาวะการณ์ทีแ่ขง่ขนั 
2. พฒันาบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. มกีารวางแผนสบืทอดทางธุรกจิ 
 

ข้อเสีย 
1. บรษิทัฯ ใชง้บประมาณเพิม่ขึน้ 
2. บรษิทัฯ ไมส่ามารถเตบิโตทนัคูแ่ขง่ขนั 
3. ใชร้ะยะเวลามากในการคดัสรรบุคลากร และฝึกอบรม 
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แนวทางเลือกท่ี 3 กลยทุธผ์ูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)  
  ขอ้มลูตารางที ่7 แสดงราคาน ้าตาลทรายดบิตลาดนิวยอรก์ ปี 2551 – 2555 พบว่า ใน
ปี 2551 - 2554 ราคาน ้าตาลทรายดบิตลาดนิวยอรก์ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราก าไร
ขัน้ต้นของบรษิทัฯมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และในปี 2555 ราคาน ้าตาลทรายดบิตลาดนิวยอรก์มี
แนวโน้มลดลง ส่งผลต่ออตัราการเติบโตก าไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นปจัจยัภายนอกไม่
สามารถควบคุมได ้ดงันัน้การใชก้ลยุทธ์ผูน้ าดา้นต้นทุน เป็นการแก้ไขปญัหาภายในบรษิทัฯ 
เพือ่ช่วยเพิม่ก าไรขัน้ตน้ใหก้บับรษิทัฯ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในสงูขึน้ดว้ย 
  กระบวนการจดัการภายในจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัองคก์ร ซึง่กลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน 
(Cost Leadership Strategy) มคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นกลยทุธท์างเลอืก โดยเป็นกลยทุธร์ะดบั
ธุรกจิ (Business-Level Strategy) และเป็นกลยุทธท์ีมุ่่งสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั
ดว้ยตน้ทุนการด าเนินงานทีต่ ่ากว่าและสามารถบรหิารจดัการไดภ้ายในองคก์ร โดยกลยุทธน้ี์
เกดิจากการน าขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็และอุปสรรคมาพจิารณาร่วมกนั 
ดงัน้ี 

 

จดุแขง็ 
S4. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เกี่ยวกบัธุรกิจน ้าตาล และ
จงรกัภกัดตี่อองคก์ร    
S5. บรษิทัฯ มกีารลงทุนในดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นพนัธุอ์อ้ย                       
 

อปุสรรค 
T5. ราคาออ้ยมแีนวโน้มสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ 
 

เน่ืองจากผู้ศึกษาเห็นว่า จากอุปสรรคด้านราคาอ้อยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลท าให้
ต้นทุนวตัถุดบิสูง แต่บรษิทัฯ มบีุคลากรที่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ มปีระสบการณ์ เกี่ยวกบั
ธุรกจิน ้าตาล มกีารลงทุนในดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และดา้น
คุณภาพความหวานของออ้ย ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพหรอืค่าความหวานของออ้ย ในช่วง 3 
เดอืนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ อายุของอ้อย ความชื้น อุณหภูม ิและแสงแดด มกีาร
สง่เสรมิใหช้าวไรอ่อ้ยตดัออ้ยสด และมสีิง่ปนเป้ือนน้อย สง่ผลใหบ้รษิัทฯ มคี่า C.C.S. สงู และ
ไดน้ ้าตาลต่อตนัออ้ยสงูกวา่คูแ่ขง่ขนั ท าใหต้น้ทุนการผลติต ่ากวา่คูแ่ขง่ 
   

ดงันัน้ บรษิทัฯ ควรควบคุมปจัจยัน าเขา้ เชน่ วตัถุดบิออ้ย โดยการแสวงหาวตัถุดบิออ้ย
ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อใหไ้ด ้Economy of Scale โรงงานสามารถใชก้ าลงัการผลติไดเ้ตม็ก าลงั     
ใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งเตม็ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด การพฒันาพนัธุอ์อ้ย ระบบชลประทาน 
ปุ๋ ย ระบบการจดัการต่างๆ โดยวตัถุดบิออ้ยทีเ่ขา้กระบวนการผลติต้องมคีุณภาพ มคี่าความ
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หวานสูง มีสิ่งปนเป้ือนน้อย อ้อยเป็นวตัถุดิบที่ต้องมีระบบการเก็บเกี่ยวที่ดี ก ารตัดอ้อยที่
เหมาะสมเมื่อตดัแล้วต้องน าส่งโรงงานน ้าตาลเพื่อเขา้หบีภายในเวลาที่รวดเรว็ ควรจดัการให้
เสรจ็ภายใน 48 ชัว่โมง เพราะหลงัจากตดัแลว้ออ้ยจะมคีุณภาพเสื่อมลงจากการสญูเสยีซูโครสที่
อยูใ่นออ้ย 

โรงงานน ้าตาล การสรา้งโรงงานน ้าตาลนัน้ใชเ้งนิลงทุนสงูมาก มกีระบวนการผลติหลาย
ขัน้ตอน มเีครื่องจกัรและอุปกรณ์การผลติมาก เพื่อใหม้ตีน้ทุนการผลติทีเ่หมาะสม ประกอบกบั
วตัถุดบิออ้ยทีป้่อนเขา้โรงงานไม่ไดม้ตีลอดปี โรงงานน ้าตาลไม่สามารถผลติน ้าตาลไดต้ลอดปี
เหมอืนอุตสาหกรรมอื่น ในปีหนึ่งสามารถด าเนินการผลติน ้าตาลประมาณ 120 วนั เมื่อเปิดหบี
เครือ่งจกัรจะท างานตลอด 24 ชัว่โมง การลงทุนสรา้งโรงงานน ้าตาลเป็นการลงทุนระยะยาว ทีม่ี
ระยะเวลาคนืทุนค่อนขา้งนาน การคดิต้นทุนการผลติน ้าตาลจงึมปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ตน้ทุน
คงที่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายโรงงานที่จ าเป็นและไม่ได้ขึ้นอยู่กบั
จ านวนอ้อยที่เข้าหีบ และต้นทุนผนัแปร จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่เข้าหีบและ
ปรมิาณผลผลติน ้าตาลที่โรงงานผลติ ดงันัน้ จงึต้องมกีารวางแผนการผลติมกีารประสานงาน
ระหว่างชาวไร่ออ้ยกบัโรงงาน มกีารจดัการที่มปีระสทิธภิาพทัง้ในฝ่ายชาวไร่ออ้ยและโรงงาน
น ้าตาล โดยเฉพาะการจดัระบบควบคุมการตดัออ้ยและขนสง่ออ้ยเขา้โรงงาน เตรยีมความพรอ้ม
เครื่องจกัร ของกระบวนการผลติในฤดูการผลติ ใหเ้ป็นไปตามแผนการผลติและก าลงัการผลติ
ของโรงงาน มกีารวางแผนการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรและอุปกรณ์หลงัจากฤดกูารผลติ  
  บรษิทัฯ ควรมกีารวางแผนส่งเสรมิใหช้าวไรป่ลูกออ้ยใหเ้พิม่ขึน้ สรา้งความสมัพนัธอ์นั
ดกีบัชาวไร่ออ้ย แนะน าพนัธุอ์อ้ยทีใ่หค้วามหวานสงู วธิกีารปลูกออ้ยอย่างถูกวธิ ีอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ชาวไรอ่อ้ยในดา้นการวางแผนการตดัออ้ยสง่เขา้โรงงานใหช้าวไรอ่อ้ย เพื่อทีไ่มใ่ห้
รถตดัออ้ยเสยีเวลาเขา้ควินานจนท าใหค้่าความหวานของออ้ยลดลง สง่ผลใหร้ายไดข้องชาวไร่
ออ้ยลดลงได ้ควรเกบ็ขอ้มูลเพื่อท าสถติวิ่าพืน้ทีป่ลูกออ้ยของชาวไร่ออ้ยไหน มคี่าความหวาน
สงูสุด คุณภาพออ้ยด ีแลว้ท าการศกึษาเพื่อแนะน าชาวไรอ่อ้ยใหป้ฏบิตัแิละสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่
ชาวไร่อ้อย และควรจดักลุ่มงานเพื่อรบัอ้อยจากชาวไร่อ้อยที่อยู่ไกลจากโรงงาน เพื่อดงึดูด
ชาวไรอ่อ้ยขนาดเลก็ทีอ่ยูไ่กลโรงงานใหส้ง่ออ้ยทีโ่รงงาน 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ในระยะสัน้ ภายใน 1-3 ปี ทางบรษิทัฯ สามารถเพิม่ปรมิาณออ้ยในกระบวนการผลติ

ได ้เมือ่มปีรมิาณออ้ยเพิม่ขึน้ ปรมิาณน ้าตาลเพิม่มากขึน้ สามารถขายน ้าตาลไดเ้พิม่มากขึน้ ท า
ใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ เพิม่มากขึน้ และมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชาวไรอ่อ้ยและคูส่ญัญามากขึน้ 

2. ในระยะยาวทางบรษิทัฯ สามารถใช้ก าลงัการผลติได้อย่างเต็มที่ ลดต้นทุนในการ
ผลติ ท าใหบ้รษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้  
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ระยะเวลาและงบประมาณ 
1. ระยะเวลาในการศกึษาและสรา้งความสมัพนัธก์บัชาวไร่ออ้ย และใชเ้วลาประมาณ   

6 เดอืน ถงึ 1 ปี  
2. งบประมาณในการลงทุน 3,000,000 – 10,000,000 บาท 
 

ข้อดี 
1. บรษิัทฯ สามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้านต้นทุนด าเนินงาน ท าให้

ก าไรมากขึน้ 
2. บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชาวไรอ่อ้ยและคูค่า้สญัญา 
 

ข้อเสีย 
1. ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคาออ้ย 
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แนวทางเลือกท่ี 4 กลยทุธด้์านการตลาด (Marketing Strategy) โดยการสร้างตราสินค้า
ให้แขง็แกร่ง 

กลยุทธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) เป็นกลยุทธร์ะดบัหน้าที่ (Functional-
Level Strategy) โดยการน าขอ้มูลการประเมนิสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมา
พจิารณารว่มกนั ดงัน้ี 

 

จดุอ่อน 
W4. ตลาดภายในประเทศ ขาดการประชาสมัพนัธท์ีด่ ีตราสนิคา้ยงัไมค่อ่ยเป็นทีรู่จ้กั 
 

อปุสรรค 
T4. สภาพเศรษฐกจิโลกมคีวามผนัผวน ท าใหร้าคาน ้าตาลตลาดโลกไมแ่น่นอน  
 

เน่ืองจากผู้ศึกษาเหน็ว่า สภาพเศรษฐกิจโลกมคีวามผนัผวน ท าให้ราคาน ้าตาล
ตลาดโลกไม่แน่นอน ดงันัน้บรษิัทฯ ควรเพิม่งบประมาณการตลาด ท าประชาสมัพนัธ์อย่าง
จรงิจงัต่อเน่ือง เพือ่การสรา้งตราสนิคา้ “ลนิ” ใหแ้ขง็แกรง่ เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ สรา้งความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ผ่านทางโซเชยีลเน็ตเวริ์ก จดักจิกรรมเพื่อสงัคม สรา้งภาพลกัษณ์ที่ดตี่อองค์กรและ
สนิคา้ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ในระยะสัน้ ภายใน 1 -3 ปี ทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

ภายในประเทศ ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 
2. ในระยะยาวทางบรษิทัฯ จะมลีกูคา้เพิม่มากขึน้ ภาพลกัษณ์องคก์รดขีึน้  
 

ระยะเวลาและงบประมาณ 
1. ระยะเวลาในการศึกษาตลาด ความต้องการของผู้บรโิภค และส่งเสรมิการตลาด 

ประชาสมัพนัธ ์อยา่งต่อเน่ือง ใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน – 1 ปี 
2. งบประมาณในการลงทุน 3,000,000 – 8,000,000 บาท 
 

ข้อดี 
1. สามารถเพิม่ยอดขายภายในประเทศ และตราสนิค้าเป็นที่รู้จกั ทัง้สนิค้าน ้าตาลที่

บรรจุแพค็หน่ึงกโิลกรมัและสนิคา้น ้าตาลชนิดพเิศษ เชน่ ปารต์ีส้ติก๊  
 

ข้อเสีย 
1. มคีา่ใชจ้่ายด าเนินงานทีส่งูขึน้ เพือ่การสง่เสรมิทางการตลาด 
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3.4 การตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา  
 แนวทางการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธท์ี่เหมาะสมนัน้ ผูศ้กึษาไดก้ าหนดปจัจยัต่างๆ เพื่อให้
ผูบ้รหิารไดท้ าการก าหนดน ้าหนัก (Weight Factor) ในแต่ละปจัจยัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ   
แลว้ลงคะแนนตามล าดบัความเหน็ดว้ยในแต่ละปจัจยั เพื่อน ามาค านวณคะแนนในแต่ละกลยุทธ ์
โดยใชค้ะแนนรวมเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกไดด้งัน้ี 

ระดบัคะแนน 5 คอื ระดบัความเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
   4 คอื ดบัความเหน็ดว้ยมาก 
   3 คอื ระดบัความเหน็ดว้ยปานกลาง 
   2 คอื ระดบัความเหน็ดว้ยน้อย 
   1 คอื ระดบัความเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงการประเมนิเลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสม 
 

เกณฑก์าร
พิจารณา 

น ้าหนัก 
(Weight 
Factor) 

แนวทางเลือกท่ี 1 
กลยทุธก์ารเติบโต 
(Growth Strategy) 

 

แนวทางเลือกท่ี 2 
กลยทุธค์งตวั 

(Stability Strategy) 

แนวทางเลือกท่ี 3
กลยทุธผ์ูน้ าด้าน

ต้นทนุ              
(Cost Leadership 

Strategy) 

แนวทางเลือกท่ี 4 
กลยทุธด้์าน
การตลาด 
(Marketing 
Strategy) 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม 
1.ความ
พร้อมด้าน
บคุลากร 

0.20 1 0.20 3 0.60 4 0.80 2 0.40 

2.จ านวนเงิน
ลงทนุ 

0.10 3 0.30 4 0.40 5 0.50 4 0.40 

3.ความ
พร้อมด้าน
เทคโนโลยี 

0.10 2 0.20 3 0.30 4 0.40 2 0.20 

4.ระยะเวลา
สมัฤทธ์ิผล 

0.20 2 0.40 4 0.80 4 0.80 4 0.80 

5.วิธีการ
ปฏิบติัตาม
กลยทุธ ์

0.20 3 0.60 4 0.80 4 0.80 4 0.80 

6.
ประสิทธิภาพ
ในการ
ด าเนินตาม
กลยทุธ ์

0.20 3 0.60 3 0.60 4 0.80 4 0.80 

รวม 1.00 14 2.30 21 3.50 25 4.10 20 3.40 
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จากการวิเคราะห์แนวทางเลือกด้วยหลกัเกณฑ์การตดัสินใจในด้านความพร้อมด้าน
บุคลากร เงนิลงทุนของโครงการ ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีระยะเวลาสมัฤทธิผ์ล วธิกีารปฏบิตัิ
ตามกลยุทธ์ และประสิทธิภาพในการด าเนินตามกลยุทธ์นัน้ และมีการให้น ้ าหนักในแต่ละ
ทางเลอืก พบว่า กลยุทธ์ทีเ่หมาะสมต่อการน ามาปรบัใชม้ากที่สุด คอื กลยุทธ์ผู้น าดา้นต้นทุน           
(Cost Leadership Strategy) มคีะแนนจากการประเมนิสงูสุดที ่4.10 คะแนน รองลงมาคอื     
กลยุทธค์งตวั (Stability Strategy) มคีะแนนจากการประเมนิที ่3.50 คะแนน ล าดบัต่อมาคอื   
กลยุทธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) มคีะแนนจากการประเมนิที ่3.40 คะแนน อนัดบั
สดุทา้ย คอื กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) มคีะแนนจากการประเมนิที ่2.30 คะแนน 
 ผูศ้กึษามคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯ ควรจะด าเนินกลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership 
Strategy) เน่ืองจากการผลติเป็นหวัใจส าคญั การบรหิารตน้ทุนใหต้ ่านัน้ จะสามารถท าใหก้ าไร
ขัน้ตน้สงูขึน้ ท าใหบ้รษิทัฯ มกี าไรเพิม่ขึน้ จงึเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการน าไปใชใ้นปจัจุบนั 
 ส าหรบักลยุทธ์คงตวั (Stability Strategy) นัน่บรษิทัฯ เน้นการพฒันาบุคลากรระดบั
ปฏบิตักิาร การพฒันาผูบ้รหิารระดบักลางสู่ระดบับน เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันใน
อนาคต ใช้ระยะเวลานานในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ด้านการตลาด 
(Marketing Strategy) เพื่อสรา้งตราสนิคา้ใหแ้ขง็แกร่ง สรา้งภาพลกัษณ์ที่ดตี่อองคก์ร ใช้
ระยะเวลานาน แต่สามารถด าเนินการควบคู่ไปกบักลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership 
Strategy) เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคตได ้

กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) นัน่ บรษิัทฯ เห็นว่าก าลงัการผลิต
ภายในประเทศทีม่อียูย่งัไมส่ามารถใชอ้ยา่งเตม็ที ่และบุคลากรผูบ้รหิารระดบักลาง มไีมเ่พยีงพอ
ต่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมน ้าตาล จงึถา้หากอนาคตบรษิทัฯ มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นบุคลากร 
เทคโนโลย ีสามารถใชก้ลุยทธด์งักล่าวได ้

 

 

 

 



บทท่ี 4 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา เรื่อง “การศึกษาอัตราการเติบโตก าไรขัน้ต้นของบริษัท ไทยรุ่งเรือง

อุตสาหกรรม จ ากดั และการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั ” ผูศ้กึษาได้
ด าเนินการศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In Depth Interview) และศกึษาขอ้มลู
ทุตยิภูม ิโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูในดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อมาประมวลผลโดยใชแ้นวทางการ
จดัการเชงิกลยทุธ ์สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งัน้ี  

 
4.1 สรปุผลการศึกษา 
 
 จากการศกึษาสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ทีไ่ม่คงทีข่อง
บริษัทฯ มาจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลก ซึ่งเป็นปจัจยัภายนอกไม่
สามารถควบคุมได ้ปจัจยัภายในมาจากการควบคุมวตัถุดบิออ้ยทีม่อียู่จ ากดัใหม้คีุณภาพ เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ศกึษาปจัจยัภายในทีม่ผีลต่ออตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ คอื วตัถุดบิ
ออ้ยมจี ากดั ราคาวตัถุดบิออ้ยสงู สง่ผลใหม้ตีน้ทุนการผลติทีส่งูขึน้ และปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อ
อตัราการเตบิโตก าไรขัน้ตน้ คอื การผนัผวนของราคาน ้าตาลในตลาดโลก ปจัจยัทีม่ผีลต่อราคา
น ้าตาล คอื อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก มปีจัจยัสนับสนุนคอื ภยัธรรมชาต ิราคาน ้าตาล
ทรายในประเทศถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย ์ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑ ์
เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ และเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ ์
 

ศกึษาปจัจยัสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
1. สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมน ้าตาลโลก พบวา่ มปีระเทศผูส้ง่ออกที่

ส าคญัและสง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาน ้าตาลในตลาดโลก คอื บราซลิ 
เป็นผูส้ง่ออกน ้าตาลอนัดบัหน่ึงของโลก รองลงมาคอืไทย และอนิเดยี 

2. การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ พบว่า ผูป้ระกอบการใหม่เขา้มาไดย้ากใน
อุตสาหกรรมน ้าตาล นอกจากมผีูป้ระกอบการเดมิในอุตสาหกรรมน ้าตาลไดย้ื่น
เรื่องขอตัง้  โยกย้าย ขยายโรงงานน ้ าตาลถึงจะสามารถด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมได้ โดยใช้ใบอนุญาตการผลิตน ้าตาลเดิมแล้วท าการย้ายโรงงาน 
เรือ่งการโยกยา้ย และขยายโรงงานน ้าตาล 
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3. อ านาจการต่อรองของผูข้ายปจัจยัการผลติ พบว่า ผูข้ายปจัจยัการผลติ หมายถงึ 
หวัหน้ากลุ่มชาวไร่ออ้ย หวัหน้าโควตา และชาวไร่ออ้ยขนาดเลก็ มอี านาจต่อรอง
สูงกว่าโรงงานน ้าตาล จะมีการต่อรองในรูปแบบของคู่สญัญารวบรวมผลผลิต
ภายใต้โควตาตนเองให้ได้ในจ านวนมากเพื่อมาต่อรองขอเงินเกี๊ยวหรือ
ผลตอบแทนพเิศษอื่นๆ 

4. อ านาจการต่อรองของผูบ้รโิภค พบว่า ในภาพรวมนัน้ผู้บรโิภคไม่มอี านาจการ
ต่อรอง เน่ืองจาก รฐับาลจะเป็นผูจ้ดัสรรน ้าตาลตามโควตา โดยรฐับาลจะจดัสรร
น ้าตาลโควตา ก เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อการบรโิภคภายในประเทศ 

5. การมสีนิคา้อื่นทดแทน พบว่า ผลกระทบจากการมสีนิคา้และบรกิารทดแทนนัน้มี
ไมม่าก เน่ืองจากผลติภณัฑน์ ้าตาลทรายทุกประเภท ไมว่่าจะเป็นน ้าตาลทรายดบิ 
น ้าตาลทรายขาว น ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์เป็นสนิคา้ทีใ่ชบ้รโิภคทางตรง แต่กจ็ะ
มสีินค้าทดแทนอยู่บ้าง เช่น สารทดแทนความหวาน ซึ่งมกัใช้ในกลุ่มผู้ที่ดูแล
สขุภาพ และกลุ่มผูล้ดน ้าหนกั ก าจดัอยูใ่นวงแคบๆ 
 
ทศิทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมน ้าตาลจากอดตีจนถงึปจัจุบนั พบว่า โรงงานน ้าตาล

ไทยเริ่มปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพน ้ าตาลทรายดิบให้มีค่าความหวาน 
(Polarization) ในมาตรฐานเดยีวกบับราซลิ (ผูผ้ลติและสง่ออกน ้าตาลอนัดบั 1 ของโลก) คอื อยู่
ทีร่ะดบั 99.2 ดกีร ีการปรบัมาตรฐานน้ีจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของน ้าตาลทรายดบิ
ในตลาดโลกของไทยไดด้ยีิง่ขึน้ โรงงานน ้าตาลของไทยเสรมิศกัยภาพในการแขง้ขนัในเวทโีลก 
โดยมกีารลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ การขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกออ้ย โรงงานน ้าตาลเดมิสามารถ
ขยายก าลงัการผลติน ้าตาลและตัง้โรงงานน ้าตาลแห่งใหม่ในประเทศเพิม่เตมิ ท าใหม้ผีลผลติ
น ้าตาลเพิม่ขึน้จากปจัจุบนั รอ้ยละ 30 และคาดว่าแนวโน้มการออกไปลงทุนปลูกออ้ยและผลติ
น ้าตาลในประเทศอาเซียน อาท ิลาว กมัพูชา พม่า อนิโดนีเซีย จะเพิม่ขึน้จากรวมกลุ่มเป็น 
AEC ซึ่งจะมผีลใหร้ายได้ของผูป้ระกอบการน ้าตาลไทยเพิม่ขึน้ มโีอกาสเพิม่ส่วนแบ่งใน
ตลาดโลก และมจี านวนบรษิทัผูผ้ลติไทยขึน้แท่นเป็นผูผ้ลติน ้าตาลทรายส าคญัของโลกเพิม่มาก
ขึน้ 
 จากการศกึษา ผูศ้กึษามคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธ์
ผูน้ าดา้นต้นทุน (Cost Leadership Strategy) เน่ืองจาก เป็นกลยุทธ์ทีส่ามารถน ามาใช้
แก้ปญัหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ และบรษิัทฯ มคีวามพร้อมค่อนขา้งมาก และบรษิัทฯ 
สามารถพจิารณากลยุทธใ์นเชงิแกไ้ขอยา่งกลยุทธค์งตวั (Stability Strategy) และกลยุทธใ์นเชงิ
รบัอย่างกลยุทธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใน
อุตสาหกรรมน ้าตาลไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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4.2 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
1. ขอ้จ ากดัในเรือ่งของเวลา เน่ืองจากมรีะยะเวลาทีจ่ ากดั ท าใหไ้มส่ามารถคน้ควา้ขอ้มลูที่

ใชใ้นการศกึษาไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละครบถว้น 
2. ขอ้มลูบางอยา่งเป็นความลบัของบรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม จ ากดั ทีไ่มส่ามารถ

น ามาเปิดเผยไดเ้พราะอาจสง่ผลกระทบในการประกอบธุรกจิและการแขง่ขนัใน
อุตสาหกรรม 

3. สภาพแวดลอ้มภายนอก เชน่ สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง ภยัธรรมชาต ิและราคา
น ้าตาลในตลาดโลก ซึง่เป็นปจัจยัทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้ 

 
4.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา 

ในการศึกษาครัง้ต่อไปขององค์กรควรศึกษาในเรื่องการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสร้าง  
ความแตกต่าง ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม รวมถึงกลยุทธ์การเติบโต (Growth 
Strategy) การกระจายธุรกจิไปสูธุ่รกจิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ โดยการขยายธุรกจิต่อจาก
ธุรกจิน ้าตาล ผลพลอยไดจ้ากการกระบวนการผลติน ้าตาล เช่น ธุรกจิโรงงานผลติไฟฟ้า การ
พฒันาธุรกจิเอทานอล และการพฒันาธุรกจิปุ๋ ย   
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ภาคผนวก ก. 
แผนการปฏิบติังาน (Action Plan) 

 
ตารางท่ี 14 แสดงแผนปฏบิตังิาน (Action Plan) 

แผนปฏิบติัการรายปี บริษทั ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จ ากดั  โรงงานน ้าตาลไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปี 2556 

โครงงานและ แผนกิจกรรม 
รวม
เวลา 

ช่วงเวลา 
ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ* ยอดขาย* วดัผล* Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

1. รณรงคใ์หช้าวไรต่ดัออ้ยสด 6 เดอืน             ดา้นวตัถุดบิ    
2. สนบัสนุนราคาตามกลไกตลาด 3 เดอืน             ดา้นการตลาด    
3. เพิม่สถานีรบัซือ้ออ้ย 6 เดอืน             ดา้นวตัถุดบิ    
4. จดัหาปุ๋ ยราคาถกู 6 เดอืน             ดา้นจดัซือ้    
5. สง่เสรมิงบลงทุน 5 เดอืน             ดา้นวตัถุดบิและ

การเงนิ 
   

6.โครงการประจ าปีชาวไรอ่อ้ยคูส่ญัญา 1 เดอืน             ดา้นวตัถุดบิ    
7.โครงการน าพาคูส่ญัญาศกึษาดงูาน 1 เดอืน             ดา้นวตัถุดบิ    
8.โครงการอบรมทางการเกษตร 5 เดอืน             ดา้นวจิยัและดา้น

วตัถุดบิ 
   

9.กจิกรรมจดัท าหนังสอืใหค้วามรู ้ 5 เดอืน             ดา้นวจิยัและพฒันา    
10.กจิกรรมสง่เสรมิการใชเ้ครือ่งจกัร
กบัคูส่ญัญา 

6 เดอืน             ดา้นวตัถุดบิ    

11.กจิกรรมสง่เสรมิดา้นคน้ควา้วจิยั ตลอดปี             ดา้นวจิยัและพฒันา    
12.กจิกรรมตรวจสอบสภาพเครือ่งจกัร
และบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรของโรงงาน 

6 เดอืน             ดา้นวศิวกรโรงงาน    

หมายเหตุ * ผูร้บัผดิชอบเป็นผูก้ าหนด 



ภาคผนวก ข. 
บทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จ ากดั 

 
1. บทสมัภาษณ์กรรมการบริหาร 
 
ค าถามที ่1 ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต มขีอ้จ ากดัต่อธุรกจิน ้าตาลใน
ระยะสัน้ ระยะยาวอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตนัน้ ปจัจยัที่น่ากลวัมากตอนน้ี คอื ภาวะโลก
รอ้นหรอืโกลบอลวอรม์มิง่ (Global warming) ส่งผลใหฤ้ดูกาลเปลีย่น ฤดูกาลฝนเปลีย่นแปลง 
ฤดูหนาวก็ไม่หนาว ส่งผลให้อ้อยไม่หวาน ปริมาณน ้าตาลที่ผลิตได้ต่อตนัอ้อยหายไป ส่งผล
กระทบต่อชาวไรอ่อ้ยและโรงงานน ้าตาล 
 
ค าถามที ่2 ทา่นคดิวา่จุดแขง็ และจุดออ่น ทีส่ าคญัของบรษิทัคอือะไร 
ตอบ จุดแขง็ 

1. บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลติน ้าตาลมายาวนาน 
2. กลุ่มบรษิทัน ้าตาลไทยรุง่เรอืง เป็นอนัดบัสองทีม่สี่วนแบ่งทางการตลาด

ประมาณ 17%  
3. มกีารพฒันาดา้นคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
4. มทีมี R&D ในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  , มทีมี R&D ในการพฒันาชาวไร่

ออ้ยใหม้ตีน้ทุนทีถู่กลง , มทีมี R&D ในการศกึษาการประหยดัพลงังาน 
 จุดออ่น 

1. บรษิทัฯ ยงัไมค่อ่ยมกีารปรบัตวัเพือ่รองรบัการแขง่ขนั 
 
ค าถามที ่3 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นโอกาสและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
ตอบ โอกาส 

1. การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) มโีอกาสเขา้ไปลงทุนในประเทศ
อาเซยีนได ้

 อุปสรรค 
1. ระบบการท างานราชการท าใหก้ารลงทุนของเอกชนท าไดย้ากมากขึน้ 
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ค าถามที ่4 ทา่นคดิวา่สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกั (ภายในประเทศ) บรษิทัฯ จะ
แข่งขนัในด้านการจดัหาวตัถุดิบมากกว่า เน่ืองจากสินค้าน ้าตาลสามารถขายได้หมด และ
สามารถขายได้ในตลาดต่างประเทศ ผลติมาเท่าไหร่ก็สามารถขายได้หมด เพราะฉะนัน้สิง่ที่
บรษิทัฯ ตอ้งท าคอืการแสวงหาวตัถุดบิใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพื่อใหไ้ด ้Economy of Scale ซึง่บรษิทัฯ 
อื่นกม็คีวามคดิแบบน้ีเหมอืนกนั สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อื มกีารแย่งซื้อวตัถุดบิ จงึเป็นสาเหตุว่าท าไม
โรงงานน ้าตาลตอ้งม ีLicense คุมไวเ้พื่อไม่ใหเ้กดิการแยง่วตัถุดบิกนัเกนิไปโดยมกีารก าหนดว่า
การตัง้โรงงานตอ้งหา่งกนัประมาณ 80 กโิลเมตร 
 
ค าถามที ่5 ทา่นคดิวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ ผลติภณัฑข์องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หลกัไมแ่ตกต่างกนั แต่จะมแีตกต่างกนั
บา้งเพราะวา่บรษิทัฯ มกีารพฒันาผลติภณัฑ ์เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ เป็นน ้าตาลชนิดพเิศษ เพือ่
เพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค 
 
ค าถามที ่6 ทา่นคดิวา่สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได ้และก าไรขัน้ตน้ลดลงคอื
อะไร แลว้มผีลอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายไดล้ดลง คอื ราคาน ้าตาลในตลาดโลก ซึง่
เป็นปจัจยัทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมได ้เพราะวา่ถา้ราคาน ้าตาลในตลาดโลกด ีชาวไรอ่อ้ยกม็กีาร
สง่เสรมิการปลูกออ้ยมากขึน้ มปีรมิาณออ้ยเพิม่ขึน้  
 ดงันัน้ การลดตน้ทุน ลดการใชพ้ลงังาน และการขยายไปยงัธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนั เชน่ 
การเพิม่มลูคา่ของโมลาส สง่เสรมิการท าตลาดเอทานอล ขยายโรงผลติไฟฟ้า ฯลฯ จะสามารถ
เพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัได ้
 
ค าถามที ่7 ทา่นคดิวา่เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ ควรเป็นอยา่งไร 
ตอบ 1.  อุตสาหกรรมน ้าตาลตอ้งไปพรอ้มกบัอุตสาหกรรมพลงังาน ขยายโรงผลติไฟฟ้า                       

2. เพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑ ์
3. หาโอกาสในการขยายหรอืยา้ยไปยงัภูมภาคอื่นหรอืประเทศอื่น 

 
ค าถามที ่8 ทา่นคดิวา่บรษิทัฯ ควรใชก้ลยุทธอ์ยา่งไร เพือ่สรา้งผลก าไรและอตัราการเตบิโตของ
บรษิทัฯ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต  
ตอบ 1.  การเพิม่มลูคา่ของกระบวนตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า และทีเ่กีย่วเน่ืองจากน ้าตาล  

2.  ศกึษาและปรบัโครงสรา้งองคก์รเพือ่เพิม่ความสามาถในการแขง่ขนั 
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2. บทสมัภาษณ์รองผูอ้ านวยการฝ่ายขายและตลาด  
 
ค าถามที ่1 ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต มขีอ้จ ากดัต่อธุรกจิน ้าตาลใน
ระยะสัน้ ระยะยาวอยา่งไรบา้ง 
ตอบ   สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต คอื การเปลีย่นแปลงราคาน ้าตาลเป็นระบบ
ลอยตวั และการมปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แต่ไมน่่าจะกระทบการแขง่ขนั  
 ข้อจ ากัดต่อธุรกิจน ้ าตาล คือ มีโรงงานได้ร ับใบอนุญาตเพิ่มขึ้น ทัง้ที่พื้นที่ในการ
เพาะปลูกออ้ยมจี ากดั มีการทบัซอ้นพืน้ทีป่ลูกออ้ย ระยะสัน้ จะมกีารแย่งออ้ยทีเ่ป็นวตัถุดบิใน
การผลติและบุคลากร ระยะยาว อาจมปีญัหาสภาพคล่องบางโรงงาน 
 
ค าถามที ่2 ทา่นคดิวา่จุดแขง็ และจุดออ่น ทีส่ าคญัของบรษิทัคอือะไร 
ตอบ  จุดแขง็  
 1. บรษิทัมปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายมานาน 55 
ปี และมชีื่อเสยีงมายาวนาน  
 2. มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง 
 3. มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัธุรกจิน ้าตาล 
 4. มบีุคลากรทีจ่งรกัภกัดตี่อองคก์ร 
 5. ม ีR&D ทีแ่ขง็แกรง่ 
  จุดออ่น 
 1. ยงัไมส่ามารถขยายธุรกจิไปต่างประเทศ 
 2. พฒันาบุคลากรผูบ้รหิารระดบักลาง ไมท่นัต่อการเตบิโตขององคก์ร 
  3. อุตสาหกรรมออ้ยมกีารขยายตวัอยา่งมาก ผูบ้รหิารมไีมเ่พยีงพอต่อการบรหิารงาน 
 
ค าถามที ่3 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นโอกาสและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
ตอบ โอกาส  

1. การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สามารถขายสนิคา้ไปต่างประเทศมากขึน้ 
 อุปสรรค  

1. พืน้ทีป่ลกูออ้ยภายในประเทศมจี ากดั  
2. ภาครฐัควบคุมราคาน ้าตาลทราย 
3. ขาดการวจิยัพนัธุอ์อ้ย 
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ค าถามที ่4 ทา่นคดิวา่สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนัหลกั คอื คู่แขง่มกีารขยายกจิการ
อยา่งรวดเรว็ และมกีารท าธุรกจิต่อเน่ืองอยา่งครบวงจร มกีารท า Brand ทีแ่ขง่แกรง่ และคู่แขง่มี
บุคลากรทีม่คีวามเป็นมอือาชพีมากกวา่ 
 
ค าถามที ่5 ทา่นคดิวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัแลว้ไมต่่างกนั 
 
ค าถามที ่6 ทา่นคดิวา่สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได ้และก าไรขัน้ตน้ลดลงคอื
อะไร แลว้มผีลอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายไดล้ดลงเกดิจากผลผลติทีล่ดลง จากจ านวน
ออ้ยเขา้หบีลดลง หรอื ผลตอบแทนการผลติลดลง และราคาตลาดโลกลดลง 
 
ค าถามที ่7 ทา่นคดิวา่เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ ควรเป็นอยา่งไร 
ตอบ เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ ควรขยายกจิการไปต่างประเทศ และท าธุรกจิต่อเน่ือง
ใหค้รบวงจร และลงทุนธุรกจิอื่นเมือ่มโีอกาสและความพรอ้ม 
 
ค าถามที ่8 ทา่นคดิวา่บรษิทัฯ ควรใชก้ลยุทธอ์ยา่งไร เพือ่สรา้งผลก าไรและอตัราการเตบิโตของ
บรษิทัฯ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต  
ตอบ 1. สรา้ง Brand ใหแ้ขง็แกรง่ 
 2. จดัสดัสว่นลกูคา้ และรกัษาฐานลกูคา้  
 3. รกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
 4. มกีารพฒันา R&D อยา่งต่อเน่ือง ทัง้ดา้นพนัธุอ์อ้ยและผลติภณัฑ ์
 5. พฒันาบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ และปฏบิตังิานอยา่งมอือาชพี 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

3. บทสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ 
 
ค าถามที ่1 ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต มขีอ้จ ากดัต่อธุรกจิน ้าตาลใน
ระยะสัน้ ระยะยาวอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต มขีอ้จ ากดัต่อธุรกจิน ้าตาลดงัน้ี 
 ระยะสัน้ – ผลผลติทีไ่ดม้จี ากดั ค่าความหวานของออ้ย ค่าความชืน้ สภาพภูมอิากาศ
ความแหง้แลง้ ฝนตก มผีลต่อผลผลติน ้าตาล ปรมิาณผลผลติออ้ยต่อไรไ่มไ่ดต้ามความตอ้งการ 
ปรมิาณความตอ้งการและปรมิาณการขายแนวโน้มตลาดโลก เชน่ บราซลิ อนิเดยี จนี เป็นตน้ 
 ระยะยาว – สง่ผลต่อราคาออ้ยของชาวไรอ่อ้ย 
 
ค าถามที ่2 ทา่นคดิวา่จุดแขง็ และจุดออ่น ทีส่ าคญัของบรษิทัคอือะไร 
ตอบ จุดแขง็ คอื มปีรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติไดม้มีาก มฐีานลกูคา้เป็นรายใหญ่ของโลกและมี
ความน่าเชื่อ ภาพลกัษณ์บรษิทัฯ ด ีคุณภาพน ้าตาลสงูในโซนเอเซยี 
 จุดออ่น คอื Brand ตลาดภายในประเทศยงัไมค่อ่ยเป็นทีรู่จ้กั ระบบการด าเนินการต่างๆ 
ยงัไมเ่ป็นระบบ ยกตวัอยา่งเชน่ ระบบโลจสิตกิส ์ 
 
ค าถามที ่3 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นโอกาสและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
ตอบ โอกาส คอื สามารถขยายธุรกจิได ้และเมือ่ประเทศไทยจะเปิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนในปี 2558 อตัราภาษสีนิคา้รอ้ยละ 0 สามารถสง่ออกสนิคา้ไดอ้ยา่งเสร ี
 อุปสรรค คอื พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทราย และการควบคุมราคาน ้าตาลทรายของ
กระทรวงพาณิชย ์
 
ค าถามที ่4 ทา่นคดิวา่สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนัหลกั ถา้ดา้นการสง่ออกน ้าตาลไม่
ค่อยมกีารแข่งขนั บรษิทัฯ ได้เปรยีบคู่แข่งขนั เน่ืองจาก มฐีานลูกค้ารายใหญ่ของโลก และมี
น ้าตาลคุณภาพสงูในโซนเอเซยี 
 
ค าถามที ่5 ทา่นคดิวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัแลว้ไมต่่างกนั 
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ค าถามที ่6 ทา่นคดิวา่สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได ้และก าไรขัน้ตน้ลดลงคอื
อะไร แลว้มผีลอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สาเหตุหลกัที่ท าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายไดล้ดลง คอื ราคาน ้าตาลส่งออก องิราคา
ตลาดล่วงหน้า และราคาน ้าตาลในตลาดโลก โดยราคาซื้อขายน ้าตาลตลาดล่วงหน้า น ้าตาล
ทรายดบิ นิวยอรค์ No.11 ประมาณ 19.84 เซนต์/ปอนด ์น ้าตาลทรายขาว ลอนดอน No.5 
ประมาณ 500 – 534 เหรยีญสหรฐั/ตนั ถา้ขายน ้าตาลไดร้าคาทีส่งู รายไดก้จ็ะสงูตาม  
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการขาย คอื  
1. ปรมิาณการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้  
2. เเนวโน้มตลาดโลก ยกตวัอยา่งเชน่  

1. บราซลิ เป็นประเทศผูผ้ลติน ้าตาลรายใหญ่ของโลก ไมว่่าจะเป็นน ้าตาลรไีฟน์ น ้าตาล
ทรายดบิ รวมทัง้คุณภาพสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก รวมทัง้เป็นตวัน าเทรนเรื่องเเนวโน้มตลาด
น ้าตาลในเเถบยโุรป  

2. จนี เป็นประเทศใหญ่ มปีระชากรหนาเเน่น การน าเขา้น ้าตาลสูง ส่งผลต่อไทยเเน่
นอนเพราะปีน้ี ปรมิาณสต๊อกน ้าตาลในประเทศสงูมาก สง่ผลใหไ้ทยลดการสง่ออกไปเป็นจ านวน
มากเลยทเีดยีว 

3. อนิเดยี เป็นอกีหน่ึงประเทศที่มกีารบรโิภคน ้าตาลสูง เป็นเทรนการน าเขา้น ้าตาลสู่
ประเทศเยอะมาก อนิเดยีน าเขา้น ้าตาลจากบราซลิ 
3. ค่า Premium เป็นคา่ทีเ่ราใชเ้กง็ก าไร ทีไ่ดใ้นการขนสง่ในเเต่ละครัง้ 
4. ความน่าเชื่อถอืบรษิทัฯ  
5. ราคาการขายน ้าตาลในตลาดหุน้ในแต่ละวนั เพือ่เสนอราคาต ่าสดุกบัราคาสงูสุด 
6. อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ค าถามที ่7 ทา่นคดิวา่เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ ควรเป็นอยา่งไร 
ตอบ เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ คอื 88ผลติน ้าตาลใหม้คีุณภาพสงูสดุ 
 
ค าถามที ่8 ทา่นคดิวา่บรษิทัฯ ควรใชก้ลยุทธอ์ยา่งไร เพือ่สรา้งผลก าไรและอตัราการเตบิโตของ
บรษิทัฯ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต  
ตอบ สรา้ง Brand ภายในประเทศใหแ้ขง็แกรง่ 
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4. บทสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายอ านวยการทัว่ไป 
 
ค าถามที ่1 ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต มขีอ้จ ากดัต่อธุรกจิน ้าตาลใน
ระยะสัน้ ระยะยาวอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต ของสภาพแวดลอ้มดา้นภูมอิากาศ หากสภาพ
อากาศแปรปรวน เช่น ถ้ามฝีนตกในช่วงเกบ็เกี่ยว กไ็ม่สามารถนับรถตดัออ้ยไปตดัออ้ยได ้แต่
ถา้เกดิภยัแลง้ ออ้ยกจ็ะไม่ยา่งปล่อง (ช่วงยดืตวัของขอ้ออ้ยแต่ละขอ้) ถา้ฝนตกชุกออ้ยกจ็ะแตก
เป็นกอตะไคร ้(แตกตาออ้ยโดยไม่เจรญิเตบิโตเป็ฯตน้ออ้ย) การปลูกออ้ยจะม ี2 ช่วง คอื ออ้ย
เบา ระยะเวลาการปลกูประมาณ 8 เดอืน และออ้ยขา้มแลง้ ระยะเวลาปลกูประมาณ 12 เดอืน  
 
ค าถามที ่2 ทา่นคดิวา่จุดแขง็ และจุดออ่น ทีส่ าคญัของบรษิทัคอือะไร 
ตอบ จุดแขง็  

1. บรษิทัเราสามารถออกแบบและสรา้งโรงงานไดเ้อง ยกเวน้บอยเลอร ์(หมอ้ตม้
ไอน ้าแรงดนั) ทีท่างบรษิทัสัง่ซือ้จากต่างประเทศ ท าใหต้น้ทุนของบรษิทัเราต ่า
กวา่คูแ่ขง่ 

2. เรือ่งการเงนิ มกีารสะสมทุนอยา่งต่อเน่ือง กูเ้งนิจากภายนอกน้อยท าใหไ้มม่ี
ปญัหาเครดติกบัธนาคาร และดา้นวงเงนิสนิเชื่อ บรษิทัฯ ไดอ้ตัราดอกเบีย้ 
Packing Credit ต ่าวา่ราคาทอ้งตลาด 

3. บุคลากรทีม่คีวามจงรกัภกัดตี่อองคก์ร 
 จุดออ่น  

1. การสร้างแบรนด์ บริษัทฯ ไม่ให้ความส าคญัในการสร้างตราสินค้า เพราะ
น ้าตาลเป็นสนิคา้ควบคุมทัง้ปรมิาณ และราคา ยกเวน้ น ้าตาลทรายชนิดพเิศษ
(พรเีมีย่ม) ท าใหม้งีบประมาณจ ากดัในเรื่องการท าการตลาด เพราะน ้าตาลสว่น
ใหญ่บรษิทัฯ ส่งออกน ้าตาลไปต่างประเทศเป็นส่วนสดัส่วน 2 ใน 3 และเริม่
สรา้งแบรนดใ์นประเทศในชว่งเมือ่ 10 ปีทีผ่า่นมา  

2. การสบืทอดงานของบุคลากรภายในองคก์รขาดความต่อเน่ือง 
 
ค าถามที ่3 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นโอกาสและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
ตอบ โอกาส  

1. การทีป่ระเทศไทยจะเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 อตัราภาษี
สนิคา้รอ้ยละ 0 สามารถสง่ออกสนิคา้ไดอ้ยา่งเสร ีเน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศทีส่ง่ออกน ้าตาลทรายเป็นอนัดบั 2 ของโลก  

2. การพฒันาธุรกจิพลงังาน เอทานอล โรงงานผลติไฟฟ้า 
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 อุปสรรค  
1. ภายในประเทศ มกีารควบคุมราคาน ้าตาลทรายของกระทรวงพาณิชย ์สง่ผลให้

อุตสาหกรรมเตบิโตไดไ้มเ่ตม็ที ่และไมเ่กดิการพฒันาผลติภนัฑ ์ 
2. พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทราย ทีม่กีารแบ่งปนัผลโยชน์ของชาวไรอ่อ้ยและโรงงาน

ท าใหก้ารท าราคาตอ้งรอการก าหนดราคาโควตา ข 
 
ค าถามที ่4 ทา่นคดิวา่สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ ภายในประเทศ การแข่งขนัระหว่างบรษิทัมน้ีอยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง เพราะเป็น
ระบบโควตา ทีถู่กก าหนดทัง้ปรมิาณและราคา ซึง่เป็นอุตสาหกรรมกึง่ผูกขาด (คารเ์ทล) โดยมี
การแบ่งสดัส่วนตามก าลงัการผลติ และมกีารจดัสรรปรมิาณน ้าตาลโดยภาครฐั (คณะกรรมการ
ออ้ยและน ้าตาลทราย) การควบคุมราคา (กระทรวงพาณชิย)์ แต่ถา้น ้าตาลชนิดพเิศษ (พรเีมีย่ม) 
คูแ่ขง่ขนัก ็คอื มติรผล วงัขนาย 
 ภายนอกประเทศดูจากราคาน ้าตาลในตลาดโลก ปริมาณสต๊อกน ้าตาลโลก สภาพ
ภูมิศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีคู่ค้ารายใหญ่จะเป็น อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น โดย
ประเทศไทยจะไดเ้ปรยีบทางดา้นภูมศิาสตรก์ารขนสง่สนิคา้ 
 
ค าถามที ่5 ทา่นคดิวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ แบรนดน์ ้าตาลลนิ TRR ยงัเป็นทีรู่จ้กัรองจากน ้าตาลมติรผลและวงัขนาย เพราะ
งบประมาณทีไ่ดร้บัน้อย ขาดการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การท าการตลาดอยา่งจรงิจงั 
 
ค าถามที ่6 ทา่นคดิวา่สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายได ้และก าไรขัน้ตน้ลดลงคอื
อะไร แลว้มผีลอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายไดล้ดลง เกดิจากราคาน ้าตาลในตลาดโลก
ในแต่ละปีไมเ่ทา่กนั ในปี 52/53 ราคาน ้าตาลในตลาดโลกอยูท่ีป่ระมาณ 30 เซนต/์ปอนด ์เกดิน ้า
ท่วมใหญ่ที่รฐัควนีแลนด์ ออสเตรเลยี ราคาน ้ามนัขึน้สูงประเทศบราซลิน าน ้าตาลบางส่วนไป
ผลติแก๊สโซฮอล ์เกดิการขาดแคลนน ้าตาล ราคาน ้าตาลจงึสงูขึน้ และในปี 53/54 ราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลกลดลงอยูท่ีป่ระมาณ 23 เซนต/์ปอนด ์และวงจรของอุตสาหกรรมน ้าตาลนัน้ จะเป็นช่วง 
3 ปีขึน้ 3 ปีลง ซึง่เกดิจากอุปสงค ์อุปทานของตลาดโลก และภยัธรรมชาต ิความชืน้ ความแหง้
แลง้ ถา้ราคาน ้าตาลด ีกจ็ะมเีกษตรกรปลกูออ้ยเพิม่มากขึน้ พอมกีารปลูกมากกจ็ะมปีรมิาณออ้ย
มากเกนิความต้องการ ท าใหร้าคาน ้าตาลลดลง พอราคาน ้าตาลลดลงเกษตรกรกเ็ลกิปลูกออ้ย 
แต่นโยบายของบรษิทัฯ มกีารน าปรมิาณออ้ยสว่นเกนิไปผลติเป็นเอทานอลเพื่อ พยุงราคาไมใ่ห้
ราคาตกต ่า  
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 ปจัจยัทีม่ผีลต่อราคาสนิคา้ คอื อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก โดยมปีจัจยัสนับสนุน
คอื ภยัธรรมชาต ิราคาพลงัทีส่งูขึน้ ผกผนักบัเอทานอล 
 ราคาน ้าตาลทรายในประเทศถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ ท าให้บริษัทฯ ต้อง
ปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ และเพิม่มูลค่าผลติภณัฑ ์ยกตวัอย่าง
เช่น ไซรบั ไอซิง่ เพราะเป็นสนิคา้ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในการควบคุม เกนิความต้องการของผูบ้รโิภค ซึ่ง
กระทรวงพาณชิยจ์ะควบคุมราคาน ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์
 บรษิัทฯ มรีายได้อื่น คือ รายได้จากการขายไฟฟ้า ขายปุ๋ ย เพื่อเพิม่รายได้รวมของ
บรษิทัใหเ้พิม่ขึน้ 
 
ค าถามที ่7 ทา่นคดิวา่เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ ควรเป็นอยา่งไร 
ตอบ เป็นอนัดบัหน่ึงของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย 
 
ค าถามที ่8 ทา่นคดิวา่บรษิทัฯ ควรใชก้ลยุทธอ์ยา่งไร เพือ่สรา้งผลก าไรและอตัราการเตบิโตของ
บรษิทัฯ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต  
ตอบ ลดตน้ทุน เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพโรงงาน วตัถุดบิสง่เสรมิชาวไรอ่อ้ยท าการวจิยัและ
พฒันาพนัธุอ์อ้ย และท าอย่างไรใหบ้รษิทัเราม ีEconomy of Scale ใหโ้รงงานเราสามารถใช้
ก าลงัการผลติทีม่ไีดเ้ตม็ก าลงั 

การเพิม่รายได ้โดยการพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่มลูคา่ของสนิคา้  
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5. บทสมัภาษณ์ผูจ้ดัการโรงงานไทยรุง่เรืองอตุสาหกรรม 
 
ค าถามที ่1 ทา่นคดิวา่สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงในอนาคต มขีอ้จ ากดัต่อธุรกจิน ้าตาลใน
ระยะสัน้ ระยะยาวอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สภาพแวดล้อมดา้นภูมอิากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อผลผลติออ้ย ปรมิาณออ้ย 
คุณภาพออ้ย ถ้าฝนมากไปน้อยไป ออ้ยกอ็าจจะไดน้้อย อากาศไม่หนาวออ้ยกจ็ะไม่ค่อยหวาน 
โดยปกตถิา้อากาศไมแ่ปรปรวน ฝนควรจะตกตอนตน้เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม และควรหยุด
ตกตอนช่วงตน้เดอืนตุลาคม ถา้เขา้หน้าหนาวกค็วรจะหนาว ยิง่หนาวยิง่ด ี

ถ้าอากาศแปรปรวนเป็นระยะเวลานาน จะท าให้อ้อยหายไป ชาวไร่ก็ขาดทุน ไม่
สามารถปลกูออ้ยได ้เน่ืองจากเขตน้ี ระบบชลประทานไมค่อ่ยม ีแต่ปจัจุบนักม็เีทคโนโลยนี ้าหยด
เขามาชว่ย ใชน้ ้าน้อย ใชไ้ดใ้นพืน้ทีท่ีม่ากกวา่ แต่กต็อ้งอาศยัน ้าอยูด่ ีถา้น ้าในแหล่งกกัเกบ็เหลอื
น้อย กไ็มส่ามารถหยดน ้าได ้
 
ค าถามที ่2 ทา่นคดิวา่จุดแขง็ และจุดออ่น ทีส่ าคญัของบรษิทัคอือะไร 
ตอบ จุดแขง็ 

1. สามารถพงึพาตนเองไดใ้นดา้นเทคโนโยล ีสามารถซ่อมบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรเองได ้
2. ตน้ทุนในการผลติต ่า 
จุดออ่น 
1. เราจะไมไ่ดผู้น้ าทางดา้นเทคโนโลยแีละความทนัสมยั 

 
ค าถามที ่3 ทา่นคดิวา่อะไรเป็นโอกาสและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
ตอบ  โอกาส 

1. การเปิด AEC จะท าใหม้กีารเคลื่อนยา้ยแรงงานทีเ่พิม่ขึน้  
อุปสรรค 
1. กฎระเบยีบทางราชการ ทียุ่ง่ยากซบัซอ้น 

 
ค าถามที ่4 ทา่นคดิวา่สภาพการแขง่ขนัของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ สภาพการแข่งขันของบริษัทไม่ได้มีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง เช่น น ้ าตาล
ภายในประเทศกค็วบคุมราคาจาก กระทรวงพาณิชย ์โรงงานน้ตาลขายน ้าตาลในราคาเดียวกนั 
ซือ้ออ้ยในราคาเดยีวกนัทัว่ประเทศ ถา้จะมสีภาพการแขง่ขนัของบรษิทั กค็งเป็นการส่งออกกม็ี
การแขง่ขนัไมม่ากนกั  
 แต่ก็มกีารแข่งขนักนัในเรื่องผลติภณัฑ์พเิศษ ที่อยู่เหนือการควบคุมจากภาครฐั เช่น 
น ้าตาลทรายแดง น ้าตาลละลายเรว็ ปารต์ีส้ติก๊ ไซรบั ท าใหเ้พิม่มลูค่าของสนิคา้ได ้
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ค าถามที ่5 ทา่นคดิวา่ผลติภณัฑข์องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่หลกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเมื่อเปรยีบเทียบกบัคู่แข่งหลกันัน้ไม่แตกต่างกนั แต่ขึ้นอยู่กบั
ความเชื่อถอืในตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 
ค าถามที ่6 ท่านคดิว่าสาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ัตราการเตบิโตของรายได้ และก าไรขัน้ต้นลดลงคอื
อะไร แลว้มผีลอยา่งไรบา้ง 
ตอบ สาเหตุหลกัทีท่ าใหอ้ตัราการเตบิโตของรายไดล้ดลง คอื ราคาน ้าตาลสง่ออก ถา้น ้าตาล
สง่ออกราคาสงู กส็ง่ผลใหร้าคาออ้ยสงู ชาวไรอ่อ้ยกจ็ะปลกูออ้ยมากขึน้ โรงงานกห็บีออ้ยไดม้าก
ขึน้ มนี ้าตาลเพิม่มากขึน้ รายไดโ้รงงานกม็ากขึน้ 

ปจัจุบนัโรงงานมกี าลงัการผลติเตม็ที ่44,000 ตนัต่อวนั ระยะเวลา 120 วนั  
 
ค าถามที ่7 ทา่นคดิวา่เป้าหมายในอนาคตของบรษิทัฯ ควรเป็นอยา่งไร 
ตอบ สง่เสรมิการปลูกออ้ยและสามารถหบีออ้ยได ้5,500,000 ตนั โดยการประชาสมัพนัธก์าร
ปลกูออ้ยส าหรบัชาวไรท่ีไ่มเ่คยปลกูออ้ย วา่เมือ่ปลกูออ้ยแลว้สามารถมรีายไดอ้ยา่งไร มเีงนิกูย้มื
ใหป้ลกูออ้ย 
 
ค าถามที ่8 ทา่นคดิวา่บรษิทัฯ ควรใชก้ลยุทธอ์ยา่งไร เพือ่สรา้งผลก าไรและอตัราการเตบิโตของ
บรษิทัฯ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต  
ตอบ กลยทุธส์รา้งผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีท่ ามาจากน ้าตาลแต่ไมใ่ชน่ ้าตาล เพือ่เพิม่มลูคา่ของ
ผลติภณัฑ ์และพยายามใชผ้ลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ สง่เสรมิการ
ท าเอทานอล ถา้ราคาพลงังานมแีนวโน้มสงูขึน้ 
 
ค าถามที ่9 กระบวนการผลติของโรงงานเป็นแบบใด และมขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร 
ตอบ กระบวนการผลติแบบระบบคารบอเนชัน่ การผลติน ้าตาลดบิใชเ้วลาประมาณ 8 ชม. 
การผลติน ้าตาลรไีฟน์ประมาณ 12-13 ชม.  

ขอ้ด ีโรงงานสามารถผลติน ้าตาลทรายไดม้คีุณภาพสงู ท าใหค้า่สเีพิม่ขึน้น้อย เมือ่เกบ็
น ้าตาลไวน้าน  

ขอ้เสยี กระบวนการซ ้าซอ้น สิน้เปลือ้งเวลา R&D ดเูรือ่งพนัธุอ์อ้ย ปุ๋ ย 
 โรงงานมกี าลงัการผลติที ่44,000 ตนัต่อวนั ระยะเวลา 120 วนั มกีารซ่อมบ ารุงทุก
เดอืน เดอืนละ 1 ครัง้ประมาณ 30 ชม. เพือ่ซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัร
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ไทย ปีการศกึษา 2554 ปจัจุบนัท างานทีส่มาคมโรงงานน ้าตาลไทย ต าแหน่งสมุหบ์ญัช ี
 

  
 


