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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาปัญหาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไร
กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารสัตว์ โดยผลิตเฉพาะอาหาร สัตว์บก
และอาหารสัตว์น้า ซึ่งบริษัทเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอาหารเสริมสาหรับสัตว์และอาหารผสม
ล่วงหน้า (premix) เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ โปรไบโอติค และสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์น้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ปัญหา ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
เพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทากาไรของบริษัท โดยศึกษาหาแนวทางและ
ก าหนดกลยุ ทธ์ ใ นการเพิ่ มยอดขาย ลดค่ า ใช้ จ่าย และเพิ่ม ความสามารถในการท ากาไรให้ มี
ประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่า บริษั ทมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ลดลงทุกปี ส่งผลให้บริษัทมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการแข่งขันกันสูงทั้งในด้านราคาและด้านการ
ส่งเสริมการขาย รวมไปถึงต้นทุนทางวัตถุดิบที่เพิ่มราคามากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานและลูกค้าของบริษัท รวมไปถึง
ข้อมูลทางด้านการเงินจากงบกาไรขาดทุนของบริษัท ประกอบกับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผ่านการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและแนวคิดเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไร โดยกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับองค์กร คือ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) ซึ่งพิจารณาจาก
ความเห็นของผู้บริหารของบริษัทตามปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์
ของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์ รุ่นพี่ และ
เพื่อนนักศึกษาปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือ และให้
กาลังใจในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริวรรณ โฉมจารูญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุธาวรรณ จีระพันธุ กรรมการ และดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ประธาน
กรรมการในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้คาแนะนาและแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาปริญญาโท อีกทั้ง
ยังเป็นกาลังใจสาคัญในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอด
วิชาความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ทั้งในรายงานฉบับนี้และในการ
ทางานปัจจุบัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่อานวยความสะดวกในทุกๆเรื่อง
อย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณพนักงานและลูกค้าของบริษัท พรีเมอร์ จากัด ทุกท่านที่ให้
ข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุก
ท่านที่ได้ให้กาลังใจและช่วยเหลือในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา
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บทที่ 1
บทนา
องค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
ชื่อองค์กร
บริษัท พรีเมอร์ จากัด
ภาพรวมขององค์กร
บริษั ท พรี เ มอร์ จากั ด ก่ อ ตั้ง โดย นายวัน ชัย หิน ทอง และได้ จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2531 ทะเบียน
นิติบุคคลเลขที่ 0105531075366 ด้วยทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)
โดยตั้งสานักงานใหญ่ที่ ตาบลลาพยา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสานักงาน
สาขาที่ ตาบลวังตะกู อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
องค์กรประกอบธุรกิจและสินค้าหรือบริการ
บริษัท พรีเมอร์ จากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์ โดยผลิตเฉพาะอาหาร
สัตว์บกและอาหารสัต ว์น้า ซึ่งบริษัทเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอาหารเสริมส าหรับสั ตว์และ
อาหารผสมล่วงหน้า (premix) เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ โปรไบโอติค และสารเคมีที่ใช้
ในการเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงสร้างองค์กร
บริษัท พรีเมอร์ จากัด เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 10-11 คน
โดยแบ่งการทางานออกเป็น 3 ส่วน ตามโครงสร้างองค์กร รูปที่ 1 ดังนี้
1. การตลาด แบ่งออกเป็น
1.1 ฝ่ายขาย : ดูแลในเรื่องการนาเสนอผลิตภัณฑ์ การรับรายการสั่งซื้อ
จากลูก ค้ า รวมทั้งรับผิ ดชอบเรื่อ งการเก็บเงินจากลู กค้า โดยแบ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จานวนพนักงาน 4 คน
1.2 ฝ่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
: ดู แ ลในเรื่ อ งการคิ ด ค้ น วิ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดย
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องของการวิจัย และให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แก่ฝ่ายขาย รวมทั้งออกพื้นที่พร้อมกับฝ่ายขายในบางครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลและให้
ข้อมูลแก่ลูกค้า จานวนพนักงาน 1 คน

2

2. สานักงาน แบ่งออกเป็น
2.1 ฝ่ายธุรการ : ดูแลในเรื่องการประสานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
รวมทั้งรับผิดชอบงานเอกสารทั้งหมดของบริษัท จานวนพนักงาน 1 คน
2.2 ฝ่ า ยบัญ ชี : ดู แ ลในเรื่ อ งบั ญ ชีข องบริ ษัท ทั้ งหมด ซึ่ง ในปั จ จุบั น นี้
บริษัทใช้วิธีการจ้างสานักงานบัญชีจากภายนอกเป็นผู้ดูแล และตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2.3 ฝ่ายการเงิน : ดูแลในเรื่อ งการรับ -จ่ายเงินทั้งภายในและภายนอก
บริษัททั้งหมด จานวนพนักงาน 1 คน
3. โรงงาน
3.1 ฝ่ า ยผลิ ต และสิ น ค้ า คงคลั ง : ดู แ ลในเรื่ อ งของการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งทาการตรวจสอบวัต ถุ ดิบและสินค้าคงคลั งของบริษัท จานวน
พนักงาน 2 คน
3.2 ฝ่ายขนส่ง : ดูแลรับผิดชอบในเรื่อ งการวางแผนเส้นทางการขนส่ ง
รวมถึงรับผิดชอบดูแลรักษาการซ่อ มบารุงรถยนตร์ที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่อ งจักรภายใน
โรงงานทั้งหมด จานวนพนักงาน 1 คน
กรรมการผู้จัดการ
การตลาด
ฝ่ายขาย
พนักงานขาย
ฝ่ายผลิตภัณฑ์

สานักงาน
ฝ่ายธุรการ

โรงงาน
ฝ่ายผลิตและ
สินค้าคงคลัง

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน

วิจัย (R&D)
วิชาการ และ
ส่งเสริมการขาย
ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างของบริษัท พรีเมอร์ จากัด
กลุ่มลูกค้าหลักและส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร

ฝ่ายขนส่ง
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กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้า เช่น กุ้ง ปลา เป็ด ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม เป็นต้น โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลักของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม
สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม ฉะเชิ ง เทรา เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ลู ก ค้ า ในเขตพื้ น ที่
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ เป็นบางส่วน ซึ่งลูกค้าทั้งหมดของบริษัท
ตั้งแต่ปี 2550 มีจานวนทั้งสิ้น 300 ราย แบ่งออกเป็นลูกค้าที่ยังติดต่อซื้อขายกับบริษัท จานวน
155 ราย และลูกค้าที่เลิกซื้อขายกับบริษัทไปแล้ว จานวน 145 ราย
สาหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท พรีเมอร์ จากัด มีน้อยมากและไม่สามารถ
แบ่งได้ชัดเจน เนื่องเป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่ งส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นของบริษัท
รายใหญ่ เช่น บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อ าหาร จากัด (มหาชน) , บริษัท เบทาโกร จากัด ,
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ครองส่วนแบ่งตลาดอาหาร
สัตว์เกือบทั้งประเทศ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
บริษัท พรีเมอร์ จากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์ จึงมีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมเคมี เนื่องจากในกระบวนการผลิตนั้นใช้วัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด มันสาปะหลัง
ปลายข้าว กากราสกัด ปลาป่น เป็นต้น และใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเคมีเป็นส่วนผสม
เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กลิ่น สี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น
สภาพการแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กร
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารสั ตว์นั้นถือว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทยประกอบด้วยผู้ผลิตทั้งหมด 712 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิต
ขนาดใหญ่ที่มีโรงงานย่อยกระจายตามแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญ 23 ราย แต่เป็นผู้ที่ครองส่วน
แบ่งตลาดอาหารสัตว์เกือบทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตขนาดกลาง 71 ราย
และผู้ผลิตขนาดเล็ก 618 ราย ตามโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย ปี 2551
รูปที่ 2
ทั้งนี้ บริษัท พรีเมอร์ จากัด จัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบจาก
สัดส่ว นจานวนผู้ ผลิ ต แล้ ว ผู้ ผ ลิต ขนาดเล็กนั้นมีถึ ง 617 ราย ที่เ ป็นคู่ แข่งหลักของบริษัท
รองลงมาคือ ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่เป็นคู่แข่งทางอ้อมของบริษัท ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า คู่แข่งหลักของบริษัทมีอยู่มากในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดส่วน
ใหญ่ก็มีความคล้ายคลึงกัน จึงทาให้อุตสาหกรรมนี้เน้นการแข่งขันในเรื่องของราคาเป็นหลัก
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ภาพที่ 2 โครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย ปี 2551
ปัญหา และความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากบริษัท พรีเมอร์ จากัด เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีจานวนพนักงานในบริษัท
10-11 คน ซึ่ งถื อ ว่า มีจ านวนพนัก งานในการทางานน้อ ยมากเมื่อ เปรีย บเที ยบกับ องค์ ก ร
ขนาดใหญ่ และถึ ง แม้ จ ะมี โ ครงสร้ า งองค์ ก รที่ ชั ด เจน แต่ ก็ ใ ช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารการท างาน
แบบครอบครัว คือช่วยกันทางานภายในองค์กร เช่น ฝ่ายผลิตและสินค้าคงคลัง มีใบสั่ง
การผลิตในปริมาณที่มากซึ่งพนักงานจานวน 2 คน ไม่สามารถทาได้ทัน ก็โยกย้ายให้
พนักงานในฝ่ายขนส่งมาช่วย หรืออาจให้พนักงานในฝ่ายอื่นมาช่วยในการผลิตด้วย หรือเช่น
ฝ่ายขนส่งต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยสินค้าประเภทนั้นเป็นสินค้าที่มีน้าหนักมาก และปริมาณ
สินค้าเยอะ ซึ่งพนัก งานขนส่งไม่สามารถทาคนเดียวได้ ก็โยกย้ายพนักงานในฝ่ายผลิตและ
สินค้าคงคลัง หรือพนักงานในฝ่ายอื่นไปช่วยในการขนส่งสินค้า เป็นต้น
จากการบริหารงานด้วยวิธีดังกล่าวทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน เช่น ความล่าช้า
ในการขนส่ง และจากการบริหารงานในรูปแบบนี้ส่งผลให้พนั กงานไม่จดจาตาแหน่งงานของ
ตนเอง และเกิ ดการโยนงานกั น เนื่อ งจากมีการโยกย้ายการทางานอยู่ต ลอดเวลา ทาให้
พนักงานมีข้ออ้างในการทางาน
นอกจากนี้ ยั ง มี ปั ญ หาในเรื่ อ งของการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งฝ่ า ย ที่ มั ก ติ ด ต่ อ
ประสานงานผิ ดพลาด เนื่อ งจากเกิดความไม่เ ข้าใจหรือ ความไม่ ชัดเจนระหว่างการสื่ อ สาร
ปัญหาในเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากฝ่ายผลิตและสินค้าคงคลังมักจะแจ้ง
ฝ่ ายธุ รการล่ าช้า ทาให้ ต้อ งรอการสั่ งวัต ถุ ดิ บเป็นเวลานานจึงส่ งผลให้กระบวนการทางาน
ในขั้ นตอนอื่น ๆเกิ ด ความล่ า ช้า ไปด้ว ย ท าให้มี ผ ลกระทบต่ อ การส่ ง มอบสิ นค้ าให้แ ก่ลู กค้ า
และปัญหาของการชารุดเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง
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รวมทั้งปัญหาในเรื่องของยอดขายที่ลดลงทาให้กาไรของบริษัทลดน้อยลง เนื่องจาก
บริษัทเปลี่ยนนโยบาย ให้ผู้ขายรับสภาพหนี้ 100 % ทาให้พนักงานฝ่ายขายไม่กล้าเสี่ยงกับ
ลูกค้าที่มีสภาพการเงินไม่คล่องตัว จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสาเหตุ
ของราคาวัตถุดิบในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ามันในการขนส่งไม่คงตัว รวมทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ของพนักงานขายที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลต่อการดาเนินงานของบริษัท
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามตารางที่ 1 รายได้จากการขายและค่าใช้จ่าย ปี 2548-2552
ดังนี้
ตารางที่ 1 รายได้จากการขายและค่าใช้จ่าย ปี 2548 – 2552
(หน่วย : บาท)

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

รายได้จาก
การขาย

15,785,717.40 13,072,781.00 14,644,850.00

16,287,767.71

17,405,042.69

ต้นทุนขาย

11,054,363.41 9,179,738.26 10,731,795.97

12,633,151.11

12,997,567.56

ค่าใช้จ่ายใน
การขาย
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

709,540.00

584,973.00

773,266.00

945,262.00

1,912,553.00

3,909,453.41 3,803,900.18

3,405,812.90

2,926,873.09

2,708,896.44

รวมค่าใช้จ่าย 15,673,356.82 13,568,611.44 14,910,874.87

16,505,286.20

17,619,017.00

-217,518.49

-213,974.31

กาไรหรือ
112,360.58
ขาดทุนเบื้องต้น

-495,830.44

-266,024.87

ที่มา : งบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2548 – 2552
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่ถือว่าสาคัญเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อบริษัทใน
ระยะยาว คื อ ปัญ หาในเรื่ อ งยอดขายที่เ พิ่มในอั ต ราส่ ว นลดน้อ ยลง เมื่อ เปรี ยบเทีย บกั บ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทใช้นโยบายให้ผู้ขายรับสภาพหนี้
จากการขาย 100 % ทาให้พนักงานขายไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยสินค้าให้กับลูกค้า รวมทั้งการ
ปล่อยให้พนักงานขายทางานกันเอง โดยขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องอาจทาให้พนักงานขายมี
ช่องทางในการขายสินค้าอื่นที่ขายได้ราคาดีกว่าสินค้าของบริษัท ซึ่งทาให้พนักงานขายทางาน
ให้กับบริษัทได้ไม่เต็มที่ เป็นต้น
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และปัญ หาในเรื่อ งรูปแบบการบริหารที่มีการบริหารงานแบบครอบครัว คือ ช่ว ยกัน
ทางาน ทาให้พนักงานในบริษัทเกิดความสับสนในตาแหน่งหน้าที่ และเกิดการเลี่ยงงานขึ้น
เป็นต้น
ซึ่งความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร ถือว่ามีความสาคัญที่ต้องเร่งแก้ ไขเป็น
อันดับต้นๆ เนื่องจากในระยะยาวปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและการดาเนินงาน
ของบริษัท เช่น ปัญหาในเรื่องรูปแบบการบริหารที่ทาให้พนักงานเกิดความสับสนในตาแหน่ง
หน้าที่ และเกิดการเลี่ยงงาน ในระยะยาวจะส่งผลกระทบให้กับบริษัทเป็นอย่างมากในเรื่องของ
การทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และพนักงานเริ่มเกิดการโยนงานหรือเกี่ยงงานให้กัน ส่งผลทา
ให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายโดยได้รับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพลดน้อยลง ทาให้ต้อง
มีการแก้ไข ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและเสียเวลาในการทางานซ้าซ้อน เป็นต้น และจะทาให้
เกิดผลกระทบต่อการทางานในส่วนอื่นๆด้วย
ปัญหาในเรื่องของยอดขายที่ลดน้อยลง เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทใช้นโยบายให้ผู้ขาย
รับสภาพหนี้จากการขาย 100% ทาให้พนักงานขายไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยสินค้าให้กับลูกค้า
รวมทั้งการปล่อยให้พนักงานขายทางานกันเอง โดยขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องอาจทาให้
พนัก งานขายมีช่อ งทางในการขายสิ นค้ า อื่นที่ขายได้ราคาดีก ว่าสิ นค้ าของบริษัท ซึ่งทาให้
พนักงานขายทางานให้กับบริษัทได้ไม่เต็มที่ ส่งผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องของส่วนแบ่งทาง
การตลาด และการรักษาฐานลูกค้าของบริษัท ที่อาจลดน้อยลง เนื่องจากถ้า พนักงานขายไม่มี
การติดตามลูกค้าในการนาเสนอผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
และลูก ค้ าให้ กั บคู่ แ ข่งได้ เพราะในปัจจุบันอุต สาหกรรมอาหารสัต ว์มีการแข่งขันกันสูงมาก
โดยเฉพาะการแข่งขันกันในเรื่องของราคา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุปัญหาระบบการทางานของบริษัทที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทากาไร
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการทา
กาไรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับในระยะสั้น บริษัทคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและ
ปรั บ ปรุ ง จุ ด บกพร่ อ งในส่ ว นต่ า งๆของบริ ษั ท ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และสามารถควบคุ ม ต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในระยะกลาง บริษัทคาดหวังว่า รายได้จากการขายจะเพิ่ม
สูงขึ้น และสามารถขยายเขตพื้นที่การขายได้มากขึ้น
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในระยะยาว บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับผลกาไรจากการ
ประกอบการ โดยไม่เกิดการขาดทุน

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปัญหาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไร กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร์
จากัด ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
ปัญ หาอย่ า งมีห ลั ก การ และหาแนวทางในการอธิ บ ายและแก้ ไขปั ญ หาในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
เพื่อให้บริษัทสามารถกาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นการ
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ศึกษาดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five-Force Model)
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
3. TOWS Matrix
1. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five-Force Model)

ภาพที่ 3 สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม
ที่มา : เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ. (2005). การจัดการเชิงกลยุทธ์
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Model นี้ได้ถูกนาเสนอโดย Michael E. Porter ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า สภาวะการ
ดาเนินงานขององค์กรธุรกิจจะขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่
ซึ่งขึ้นกับปัจจัยที่สาคัญ 5ประการ หรือที่เรียกว่าFive-Forces Model ประกอบด้วย
1. ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
2. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
3. ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน
4. อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
5. อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์
ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงโอกาสในการได้กาไรของ
ธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงส่วนประกอบย่อยๆ ของ
แต่ละปัจจัยอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมนั้นๆ
ได้
ปัจจัยที่หนึ่ง : ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
การเข้า สู่ อุต สาหกรรมของคู่ แข่งรายใหม่ จะทาให้ เ กิดการแข่งขันที่ สู งขึ้นใน
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปัญหาได้ ดังนั้นยิ่งมี
ข้อ จากั ดในการเข้าสู่ อุต สาหกรรมของคู่ แข่งรายใหม่มากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อ ผู้ ที่อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมอยู่แล้วมากเท่านั้น โดยปัจจัยที่เป็นข้อจากัดประกอบด้วย
- การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) - ผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันทา
ธุรกิจในตลาดใหม่จะต้องพบกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการประหยัดด้านต้นทุนการผลิตใน
ปริมาณที่มากเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมที่มีความได้เปรียบในด้านการผลิตรวมทั้งใน
ด้านงานวิจัย งานสั่งซื้อ งานตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่แล้ว เช่น การประหยัดด้าน
ต้นทุนการผลิต คู่แข่งรายใหม่อาจไม่สามารถผลิตสินค้าในปริมาณที่มากพอเพื่อการประหยัด
หรือ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ดต้นทุนการผลิ ต ในอัต ราเดีย วกับคู่ แข่งรายเดิมเนื่อ งจากต้ อ งเสี่ ยงต่อ การ
จาหน่ายสินค้าไม่หมด ในขณะที่คู่แข่งรายเดิมมีความได้เปรียบในข้อนี้ อีกทั้งยังมีความชานาญ
ในด้านงานตลาดที่ไม่ ต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์มากมายเหมือนกับผู้ที่จะเข้ามาใหม่ที่ต้องทา
การตลาดอย่างหนักเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าตนเอง ดังนั้น ยิ่งอุตสาหกรรมที่มีการประหยัดจาก
ขนาดมากเท่าใดก็จะทาให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันยากขึ้น เพราะได้ช่วยให้มีต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยลดต่าลง แต่การที่คู่แข่งรายใหม่จะเริ่มทาการผลิตในปริมาณมากๆ ในทันทีที่เข้าสู่
อุตสาหกรรมนั้น นับว่าไม่ง่ายนัก
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- ความแตกต่างของสินค้าและบริการ (Product Differentiation) – คู่แข่งราย
ใหม่จะพบกับอุปสรรคในการทาตลาดสินค้าตนเองและต้องลงทุนด้านการประชาสัมพันธ์เป็น
อย่างมากเพื่อแนะนาสินค้าและจูงใจให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้าของตนเอง เนื่องจากสินค้าของตน
นั้นมี Brand Name ต่างจากคู่แข่งรายเดิมและยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดแข่งขันนี้ จึงเป็นการยาก
และต้องใช้เวลาในการรณรงค์ให้เป็นที่รู้จักกันดี เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าของผู้ประกอบการราย
เดิมที่มีการสร้าง Brand Name จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีฐานลูกค้าที่เป็น
Customer Loyalties อยู่ด้วย นอกจากนั้น ยังมีความแตกต่างด้านสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์
ซึ่งก็เป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้คู่แข่งรายใหม่ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่ายนัก และหากลูกค้า
ยึดติดกับสินค้าที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้ว คู่แข่งรายใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อ
สามารถทาการผลิตสินค้านี้ซึ่งก่อให้เกิดความเสียเปรียบด้านต้นทุนด้วย
- เงินลงทุน (Capital Requirement) - คู่แข่งรายใหม่ต้องเสี่ยงต่อการลงทุน
ต่างๆ อาทิ การสร้างโรงงานการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด การพัฒนาและวิจัยตลาดสินค้า
ปริมาณวัตถุดิบหรือสินค้าคงเหลือเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดต้นทุนการดาเนินงานทั้งสิ้น และ
หากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงก็อาจทาให้ผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันรายใหม่ไม่กล้าตัดสินใจเข้ามา
ลงทุน เพราะต้องเสี่ยงต่อการดาเนินงานที่ไม่คุ้มทุนหรือขาดทุน
- ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น (Switching Costs) - คู่แข่งรายใหม่
จะมีอุปสรรคในการเสนอขายสินค้าแข่งขันกับผู้ขายรายเดิม เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการที่จะหัน
ไปใช้สินค้าอื่นที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ต้องการเสี ยเงินเพื่อการปรับเปลื่ยนกระบวนการบางอย่างอัน
เนื่องมาจากสินค้าที่ผลิตใหม่มีลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกัน หรือบางกรณีลูกค้าที่ซื้อสินค้า
ใหม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบประสิทธิภาพหรือต้องการคาแนะนาด้านเทคนิค
ฯลฯ หากมีความยุ่งยากในเรื่องเหล่านี้ ลูกค้าจะไม่หันมาซื้อสินค้าที่คู่แข่งรายใหม่ผลิต ดังนั้น
คู่แข่งรายใหม่อาจต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเดิมเพื่อชักจูงให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้าตนเองด้วยการ
ลดราคาให้ต่ากว่าหรือปรับเปลี่ยนคุณภาพสินค้าของตนเองให้ดีกว่าคู่แข่งรายเดิม
- การเข้าถึงช่องทางการจาหน่าย (Access to Distribution Channels) - คู่แข่ง
รายใหม่จะต้องใช้ความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงช่องทางการจัดจาหน่ายโดยชักจูงหรือให้
ข้อเสนอที่ดีกว่าเพื่อให้พ่อค้าส่ง(Wholesale) และพ่อค้าปลีก (Retailer) จัดวางสินค้าของตนเอง
เพื่อการจาหน่ายต่อให้ลูกค้าด้วย เพราะคู่แข่งรายเดิมย่อมมีความสัมพันธ์ที่ดีแน่นแฟ้นกับพ่อค้า
ส่งและพ่อค้าปลีกดีอยู่แล้ว หากว่าสินค้าเดิมมีคุณภาพดีและมี Brand เป็นที่รู้จักกันในตลาด จึง
เป็นการยากที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามีส่วนแบ่งในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเดิมที่มีอยู่ และใน
บางครั้งอาจต้องหาช่องทางจัดจาหน่ายใหม่เสียเลย
- ความเสียเปรียบด้านต้นทุน (Cost Disadvantages) - คู่แข่งรายใหม่จะมี
ข้อจากัดด้านต้นทุนการดาเนินงานซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเสียเงินลงทุนเพื่อซื้อลิขสิทธ์
การผลิตหรือซื้อความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและอื่นๆ การที่ต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูง
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รวมทั้งสาเหตุจากการมีประสบการณ์ในการบริหารงานและความชานาญ ซึ่งมีปัจจัยนี้มากก็จะ
ยิ่งเป็นผลดีกับผู้ประกอบการรายเดิม
- นโยบายของรัฐบาล เช่น การให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องมีการขอ
สัมปทานจากภาครัฐ จะเป็น Barrier to Entry ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ขณะเดียวกันก็ จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายเดิมในทางตรงกันข้ามหากในระยะต่อไปรัฐบาลมีการเปิดเสรี
การบริการ นโยบายของภาครัฐก็จะกลายเป็นแรงกดดันต่อผู้ประกอบการรายเดิมแทน
ปัจจัยที่สอง : ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันที่รุนแรง ไม่เป็นผลดีต้อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม เพราะ
นั่นหมายถึงส่วนแบ่งตลาดที่ลดลง นอกจากนี้การแข่งกันลดราคาก็จะนาไปสู่การลดลงของ
margin และผลกาไรที่จะต้องหดหายไปในที่สุด ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความรุนแรงของการ
แข่งขันนั้น มีดังต่อไปนี้
- จานวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม หากมีจานวนมากย่อมส่งผลให้มีการแข่งขัน
ที่รุนแรง แต่อาจมีบางกรณีที่แม้จะมีจานวนผู้ประกอบการน้อยราย และแต่ละรายมีสัดส่วนการ
ครองตลาดใกล้เคียงกันก็อาจส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงได้เช่นกัน
- อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราที่
สูงก็ยิ่งสามารถดูดซับเอาการแข่งขันที่รุนแรงไปได้เท่านั้น
- มูลค่าของต้นทุนคงที่หากอุตสาหกรรมใดมีการใช้ต้นทุนคงที่สูงจะมีความ
จาเป็นต้องคงขนาดของการใช้อัตรากาลังการผลิตไว้สูงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยคุ้ม
ค่าที่จะเดินสายพานการผลิต และจะมีความเสี่ยงต่อการแข่งขันมาก เพราะเมื่อ demand ใน
ตลาดลดลงผู้ประกอบการต่างๆจะไม่สามารถลดsupply ลงมาให้เท่ากับ demand ได้ และจะเกิด
ภาวะ oversupply ได้ง่าย
- ความเหมือนหรือความต่างของสินค้าและบริการ ยิ่งสินค้ามีความต่างกันมาก
การแข่งขันจะยิ่งน้อยลงเพราะจะมีbrand loyalty เกิดขึ้น
- ข้อ จากั ด ในการออกจากอุ ต สาหกรรม ปัจ จัยนี้จ ะครอบคลุ ม ทั้งด้า น
เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ และจิตวิทยาซึ่งหากอุตสาหกรรมใดมีการออกจากอุตสาหกรรมยากจะทา
ให้การแข่งขันสูงขึ้น
- ความแตกต่างทางพื้นฐานของการแข่งขัน (Density of Rival) เพราะในแต่ละ
อุตสาหกรรมมีกลยุทธ์การแข่งขันแตกต่างกันหลายด้านบางอุตสาหกรรมอาจต้องใช้การแข่งขัน
ที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอนอกจากจะต้องแข่งขันด้านราคากับจีนแล้ว ยังต้องแข่ง
ด้านคุณภาพกับยุโรป และการแข่งขันกันเองภายในประเทศในด้านรูปแบบหรือ design แบบ
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เสื้อผ้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบของอุตสาหกรรม เพราะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
จะต้องระวังรอบด้าน และการวางกลยุทธ์จะยากขึ้น
- โครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาว่าเป็นการแข่งขันสมบูรณ์
หรือแข่งขันน้อยราย
- Switching Cost ของผู้บริโภค คล้ายๆ กับ Forces ที่ 1 แต่เป็นต้นทุนการ
สับเปลี่ยนสินค้าของผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
ปัจจัยที่สาม : ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิตทาการค้นหาสินค้าอื่นมาทดแทน ได้แก่ ต้นทุนราคา
สินค้าที่ต่ากว่า คุณภาพสินค้าที่ผลิตได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และสามารถให้ผลตอบแทนที่
สูงขึ้น หรือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่อาจแปรเปลี่ยนไปจากความต้องการ
แบบเดิม ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านการตัดราคาหรือเป็นการแข่งขันด้านการปรับปรุง
คุ ณ ภาพสิ นค้ า หรือ บริก ารให้ เ หนือ กว่า เพื่อ สนองความต้ อ งการของลู กค้ า ซึ่งหากลู กค้ า
ตอบสนองต่อสินค้าที่ผลิตขึ้ นมาเพื่อทดแทนกันได้ก็จะทาให้ผู้ผลิตอยู่ในฐานะที่จะกาหนดราคา
ในระดับที่ให้กาไรสูงได้ จนทาให้คู่แข่งรายอื่นๆ ทาการแข่งขันด้านราคาหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การคิดค้นหาวิธีผลิตสินค้าที่จะมาทดแทนในรูปแบบใหม่บ้าง
ปัจจัยที่สี่ : อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
ผู้ซื้อจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ขายจนทาให้ต้องลดราคาให้ถูกลง ปรับคุณภาพ
สินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น ซึ่งผู้ซื้อจะมีอิทธิพลเหนือผู้ขาย ดังนี้
- ผู้ซื้อทาการสั่งซื้อในปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับยอดการขายของผู้ขาย ผู้ซื้อ
ย่อมมีอานาจในการต่อรอง
- ผู้ซื้อต้องใช้เงินมากเพื่อทาการสั่งซื้ อวัตถุดิบหรือสินค้า และคิดเป็นสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ผู้ซื้ออาจยอมเสียค่าใช้จ่ายในการเสาะหาสินค้าอื่นที่มี
ราคาถูกกว่า ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ ผู้ซื้อจะใช้แรงกดดันนี้มาเป็นข้อต่อรองทาให้ผู้ขายตกอยู่ใน
สภาพที่มีอานาจด้อยกว่าผู้ซื้อ
- ผู้ซื้อสามารถเสาะแสวงหาวัตถุดิบหรือสินค้าจากแหล่งอื่นๆ ได้ เพราะเป็น
วัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพไม่แตกต่างกันมีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเลือกซื้อจากผู้ขายราย
ใดก็เหมือนกัน
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- ต้นทุนการที่ผู้ซื้อจะหันไปซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากแหล่งอื่น (Switching
Costs) ไม่สูงมากนัก
- เมื่อผู้ซื้อขาดความสามารถในการทากาไรในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงต้อง
พยายามลดต้นทุนจากการสั่งซื้อจึงมักสร้างแรงกดดันให้ผู้ขายโดยการต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ
- ผู้ซื้อสามารถทาBackward Integration และกลายมาเป็นคู่แข่ง
- วัตถุดิบหรือสินค้าที่ผู้ซื้อนามาใช้ในกระบวนการผลิตไม่ถือเป็นส่วนประกอบที่
จาเป็นหรือมิได้เป็นปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของผู้ซื้อวัตถุดิบ ดังนั้นผู้
ซื้อย่อมมีอิทธิพลเหนือผู้ค้าวัตถุดิบ
- ผู้ซื้อมีความรู้เกี่ยวกับตลาดวัตถุดิบหรือสินค้านี้เป็นอย่างดี เช่น มีข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการและโครงสร้างราคาวัตถุดิบของผู้ค้ารายอื่นๆ จึงสามารถนามาใช้เป็นข้อ
ต่อรองเพื่อสร้างแรงกดดันให้ผู้ค้า
ปัจจัยที่ห้า : อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์
ผู้ค้าวัตถุดิบสามารถสร้างแรงกดดันต่อผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการ
ปรับระดับราคาให้สูงขึ้ นหรือปรับลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต่าลง ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องเสียกาไรไปจากการที่วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ปัจจัยที่ส่งให้ผู้ค้าวัตถุดิบสามารถสร้างแรง
กดดันได้ คือ
- มีผู้ค้าวัตถุดิบน้อยรายขณะที่มีผู้ต้องการซื้อจานวนมาก ย่อมส่งผลให้ผู้ค้ามี
อิทธิพลเหนือผู้ซื้อทั้งในด้านราคา คุณภาพ และเงื่อนไขการซื้อขายอื่นๆ
- เป็นผู้ค้าวัตถุดิบที่ไม่มีสิ่งอื่นมาทดแทน
- ผู้ค้าวัตถุดิบไม่เห็นความสาคัญของลูกค้า เพราะมิได้เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากยอดการสั่งซื้อไม่สูงมากเมื่อเทียบกับปริมาณการขายทั้งหมดของผู้ขาย
- วัตถุดิบของผู้ค้าเป็นสิ่งจาเป็นต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า
- วั ต ถุ ดิ บของผู้ ค้ ามี ลั ก ษณะเด่น ที่ลู ก ค้ า อาจจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ต้น ทุ นการ
เปลี่ยนแปลงในการหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น (Switching Costs)
- ผู้ค้าวัตถุดิบสามารถทาForward Integration เพื่อกลายมาเป็นคู่แข่ง
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มิติของการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
ข้ อ ต่ อ รองของผู้ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ สร้ า งแรงกดดั น ให้ ผู้ ค้ า (Backward
Integration)
- ข้อต่อรองของผู้ซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างแรงกดดันให้ผู้ค้า โดยที่กลุ่มผู้ซื้อวัตถุดิบ
จะเข้าไปทาการผลิตวัตถุดิบ (Inputs) เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิตเอง เช่น ผู้ซื้อที่เป็น
ผู้ผลิตรถยนต์และต้องใช้เหล็กมาเป็น Inputs สาหรับในการประกอบรถยนต์จะเข้าไปลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตเหล็กเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจตนเองด้วยการดาเนินงานที่ครบวงจร และ
สามารถควบคุมต้นทุนการดาเนินงานได้ กลุ่มผู้ค้าวัตถุ ดิบย่อมเสียเปรียบในด้านข้อต่อรอง
รูปแบบนี้ เพราะหากปล่อยให้ผู้ค้าวัตถุดิบเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ตนทาการผลิตอยู่แล้ว
จะส่งผลกระทบให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นจนทาให้ส่วนแบ่งตลาดและกาไรต้องหดหายไป
ข้อต่อรองของผู้ค้าวัตถุดิบเพื่อสร้างแรงกดดันให้ผู้ซื้อวัตถุดิบ (Forward
Integration)
- ข้อต่อรองของผู้ค้าวัตถุดิบเพื่อสร้างแรงกดดันให้ผู้ซื้อวัตถุดิบ ในลักษณะนี้จะ
เป็นกลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามกับ Backward Integration โดยกลุ่มผู้ค้าวัตถุดิบจะรวมตัวกันเข้าไปทา
การผลิ ต สิ นค้ าโดยใช้วัต ถุ ดิบของตนเองมาเป็นส่ ว นประกอบในกระบวนการผลิ ต เพื่อ ให้ไ ด้
Outputs เสนอขายให้ลูกค้าแข่งกับผู้ซื้อวัตถุดิบเช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Inputs ให้
บริษัทประกอบนาฬิกา (Outputs) จะเข้าไปลงทุนประกอบนาฬิกาด้วยเพื่อให้เป็นธุรกิจภายใน
กลุ่มของตนเองแบบครบวงจร และจะแข่งกันในตลาดสินค้านาฬิการ่วมกับบรรดาบริษัทที่เคยสั่ง
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบเป็นนาฬิกา(Outputs)
ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น (Switching Costs)
- กรณีที่เป็นข้อจากัดสาหรับผู้ที่จะเข้ามาแทรกแซงใหม่ (New Entrants) เพื่อ
แย่งส่วนแบ่งตลาดจากผู้ประกอบการเดิม ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาใหม่มั กมีความเสียเปรียบในด้าน
ต้นทุนการผลิต เช่น ต้องใช้จ่ายเงินเป็นจานวนมากเพื่อชักจูงให้ผู้ซื้อหันมาซื้อสินค้าตนเองแทน
หรือมิฉะนั้นจะต้อ งใช้เ งินเพื่ อการทุ่มเทโฆษณาสิ นค้ าหรือ ผลิ ตสิ นค้ าให้มีลักษณะเด่นหรือ มี
คุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งเดิม
- กรณีที่สร้างแรงกดดันให้กับผู้ค้าวัตถุดิบ (Suppliers) คือการที่ผู้ซื้อสามารถ
หันไปซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากแหล่งอื่นได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เช่น การที่
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โรงงานผลิตน้าผลไม้อาจหันไปซื้อน้าตาลจากโรงงานผลิตน้าตาลแห่งอื่นที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงงาน
ของตนแทนการสั่งซื้อจากผู้ค้ารายเดิม ดังนั้น ผู้ค้ารายเดิมจะได้รับแรงกดดันและต้องหากลยุทธ์
หรือบริการให้แตกต่างจากผู้ค้ารายอื่น เป็นต้น
- กรณีที่สร้างแรงกดดันให้ผู้ซื้อ (Buyers) คือการที่ผู้ซื้อไม่สามารถหันไปหา
แหล่งวัตถุดิบนี้จากที่อื่นได้เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีลักษณะเด่ นเป็นพิเศษและเป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญต่อการผลิตสินค้าของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อหันไปซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากแหล่ง
อื่นจะทาให้ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงมาก เช่น เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้งาน หรือต้อง
ดัดแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้สามารถรองรับต่อวัตถุดิบชนิดใหม่ หรือต้องขอความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคจากผู้ค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดาเนินงานและยัง
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้วย
สินค้าทดแทน (Substitute Products)
- สินค้าทดแทนที่สร้างแรงกดดันให้เกิดการแข่งขัน หากสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสิ นค้าที่ทดแทนกันได้ในราคาที่ถูกกว่าและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันดังนั้น สินค้าที่มาทดแทนจะสร้างแรงกดดันให้คู่แข่งขันรายอื่นๆ
ต่างรณรงค์ต่อต้านการลดราคาด้วยการปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่า ซึ่งก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อกาไร
- สินค้าทดแทนที่เป็นแรงกดดันต่อผู้ค้า (Suppliers) เนื่องจากผู้ค้าต้องสูญเสีย
ส่วนแบ่งตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าทดแทนที่เข้ามาเสนอสินค้าให้ลูกค้าในตลาดนี้ ผู้ค้าจึงได้รับแรง
กดดันที่จะต้องแข่งขันมิให้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดและกาไร ด้วยการลดราคา หรือพัฒนาสินค้า
ของตนเองให้มีลักษณะเด่นจนไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้
- สินค้าทดแทนที่เป็นแรงกดดันต่อผู้ขาย (Buyers) เนื่องจากสินค้าทดแทนที่ผู้
ซื้อนามาใช้ในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมาก เพราะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
หรือดัดแปลงกระบวนการผลิตในบางขั้นตอนเพื่อให้รองรับต่อสินค้ าทดแทน ดังนั้น หากสินค้า
ทดแทนมีความยุ่งยากในวิธีการใช้งาน ผู้ซื้ออาจหันไปใช้สินค้าเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้ว
กรอบการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมและการแข่งขันควรพิจารณาถึงปัจจัย
5 ประการ (Five Forces)และการดาเนินกลยุทธ์ที่จะขจัดตัวแปรที่มีอิทธิพลเหล่านั้นให้หมดไป
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันจะปรากฏ
ให้เห็นจากการทากาไรที่สูงกว่าองค์กรอื่นที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป็นการทากาไร
ที่สูงอย่างต่อเนื่องและการมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจะขัดขวางการเข้ามาขององค์กรราย
ใหม่ได้ และถ้าไม่มีผู้เข้ามาแข่งขันรายใหม่แล้วองค์กรจะหลุดพ้นการแข่งขันจากผู้ที่เข้าใหม่ และ
สามารถรักษาความเป็นผู้นาทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยนอกจากการ
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สร้างความได้เ ปรียบทางการแข่งขันที่ขึ้นอยู่กับการขจัดตัว แปรที่กล่าวแล้ ว ยังขึ้นอยู่ กับ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสร้าง Value Chain
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต
ความหมายของ SWOT
SWOT เป็นคาย่อมาจากคาว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and
Threats โดย
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กร
ที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง
การดาเนินงานภายในที่องค์กรทาได้ดี
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและ
ด้อ ยความสามารถ ซึ่ง องค์ ก รไม่ ส ามารถน ามาใช้เ ป็ นประโยชน์ใ นการท างานเพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดาเนินงานภายในที่องค์กรทาได้ไม่ดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่
เอื้ออานวยให้การทางานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการขององค์กร
Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการ
ทางานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อ
องค์กร
หลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่า
เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้
รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุด
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แข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทาลาย
ผลการดาเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
ขั้นตอน /วิธีการดาเนินการทา SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะ
ครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์ก ร ทาให้ มีข้อมูล ในการกาหนดทิศ ทางหรือ เป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของ
องค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ กาหนดกลยุทธ์ที่มุ่ง
เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การ
วิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
2.1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูล
เพื่ อ การบริห ารที่ครอบคลุ มทุก ด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบี ยบ วิธี ป ฏิ บัติงาน
บรรยากาศในการทางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการ
พิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อน
หน้านี้ด้วย
- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ
หรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
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- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่า
ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้
หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
2.2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้ น สามารถค้นหา
โอกาสและอุปสรรคทางการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา
และอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ ประชาชน ลักษณะชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น
พระราชบัญ ญั ติ พระราชกฤษฎีกา มติค ณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้ อ มทางเทคโนโลยี
หมายถึ ง กรรมวิ ธี ใ หม่ ๆ และพั ฒ นาการทางด้ า นเค รื่ อ งมื อ
อุ ป กรณ์ ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ
- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้
มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบในระดับมหาภาคในทางที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพ
องค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้
2.3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม
เมื่อ ได้ข้อ มูล เกี่ยวกับ จุดแข็ง -จุดอ่อ น โอกาส-อุปสรรค จากการ
วิเ คราะห์ ปั จ จัย ภายในและปัจ จั ยภายนอกด้ว ยการประเมิน สภาพ แวดล้ อ มภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นาจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค
จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร กาลั งเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น
องค์กรควรจะทาอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ใน
สถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
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- สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็น
สถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารของ
องค์กรควรกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มา
เสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
- สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็น
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหา
จุดอ่อนภายในหลาย ประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว
(Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
- สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมี
โอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่
เป็นจุดอ่อ นอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออกคื อ กลยุทธ์ การพลิกตัว (TurnaroundOriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่
เปิดให้
- สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้น
จากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุด
แข็งหลายประการ ดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะ
เลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ (diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน
ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้
1. ควรวิเคราะห์แยกแยะควรทาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีความสาคัญจริง
ๆ เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการนาไปกาหนด
เป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์ ที่จะทาให้องค์การ/ชุมชนบรรลุเป้าหมายที่
เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Result) ได้จริง
2. การกาหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรกาหนดของเขตของความหมายของปัจจัย
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มี
ความหมายคาบเกี่ยวกัน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่กาหนดขึ้นมานั้น
เป็นปัจจัยในกลุ่มใด ทั้งนี้เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะนาไปกาหนดกลยุทธ์ที่
ต่างกันออกไป
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ปัจจัยภายใน /
ปัจจัยภายนอก
O โอกาสภายนอก

S จุดแข็งภายในองค์กร

W จุดอ่อนภายในองค์กร

SO การนาข้อได้เปรียบของจุด WO การแก้ไขจุดอ่อนภายใน
แข็ ง
ภายในและโอกาส โดย
พิ จ ารณาจากโอกาส
ภายนอกมาใช้
ภายนอก ที่เป็นผลดีต่อองค์กร

T อุปสรรคภายนอก ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรค WT การแก้ไขหรือ ลดความ
ภายนอกโดยนาจุดแข็งภายใน เสียหาย ของธุรกิจอันเกิดจาก
มาใช้
จุ ด อ่ อ น ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
อุปสรรคภายนอก
ภาพที่ 4 SWOT Analysis
3. TOWS Matrix
หลั งจากที่มี ก ารประเมิ นสภาพแวดล้ อ มโดยการวิเ คราะห์ใ ห้ เ ห็นถึ งจุดแข็ง จุ ดอ่อ น
โอกาส และข้อจากัดแล้ว ก็จะนามาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ
แมตริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด มาวิเคราะห์เพื่อกาหนด
ออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ
ในการนาเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.1. การระบุ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และข้ อ จ ากั ด โดยที่ ก ารประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ
ส่ ว นการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น โอกาสและข้ อ จ ากั ด จะเป็ น การประเมิ น ภายนอก
องค์การ กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกาหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่
กั บ ความสามารถในการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และข้ อ จ ากั ด ที่ ล ะเอี ย ดในทุ ก
แง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุ กแง่มุม จะส่งผลทาให้การกาหนดกลยุทธ์ที่
ออกมาจะขาดความแหลมคม
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3.2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง กับโอกาส จุดแข็ง กับ
ข้อจากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทาให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท
คือ
3.2.1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้ อ มที่เ ป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่ว มกัน เพื่อ ที่จะนามากาหนดเป็นยุท ธ์
ศาสตร์ห รือกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิ ต
เหรี ย ญ และมี โ รงกษาปณ์ ที่ ทั น สมั ย มี โ อกาส คื อ สามารถหารายได้ จ ากการผลิ ต เหรี ย ญ
ได้ ทั้งหมดสามารถนามากาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุก
ประเภททั้งในและต่างประเทศ
3.2.2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็ง
ที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
จุดแข็ง คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมี
ข้อ จากั ด คื อ งบประมาณที่ ไ ด้ รับ การสนั บ สนุ นจากภาครั ฐมี ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถจัด ตั้ ง
หน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ ทั้งหมดสามารถนามากาหนดยุทธศาสตร์
เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3.2.3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้ อ มที่เ ป็นจุดอ่อ นและโอกาสมาพิจารณาร่ว มกัน เพื่อ ที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มา
ใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการ
ทางานที่ยาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถนามากาหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การ
ส่ ง เสริม ให้ มี ก ารนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ใ นการบริห ารจั ดการและใน
กระบวนการทางานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration)
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3.2.4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจากัดภายนอกที่
องค์ ก ารไม่ส ามารถควบคุ มได้ ตัว อย่าง ประเทศไทย จุดอ่อ น คือ ต้อ งนาเข้าน้ามันดิบจาก
ต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจากัด คือ ราคาน้ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งหมด
นามากาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่าง
จริงจัง และยุทธศาสตร์การหาพลังงานทดแทนที่นาทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยู่มาใช้
มากขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษา
1. เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากงบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี โดยเปรียบเทียบรายได้
จากการขายกั บค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัท และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาหลัก
2. เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์พนักงาน และลูกค้าของบริษัทที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
3. รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขององค์กร
5. กาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาปั ญ หาเพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการเพิ่ ม ผลก าไร
กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร์ จากัด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ซึ่งข้อมูลต่างๆได้มา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ศึกษาแบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายขายและลูกค้าของบริษัท พรีเมอร์ จากัด ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ได้จากงบกาไรขาดทุนของบริษัท พรีเมอร์ จากัด ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2552
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) มาวิเคราะห์ศึกษาโดยใช้เครื่องมือในการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์งบกาไรขาดทุนของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 – 2552
2. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five-Force Model)
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3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. TOWS Matrix
1. การวิเคราะห์งบกาไรขาดทุนของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 – 2552
เป็นการวิเคราะห์ความสั มพันธ์ของรายการในงบกาไรขาดทุน การวิเคราะห์งบ
กาไรขาดทุนที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแนวนอนใน
ช่ ว งเวลาต่ า งกั น หรื อ งบก าไรขาดทุ น หลายงวด โดยวิ เ คราะห์ ง บก าไรขาดทุ น เพื่ อ ดู ก าร
เปลี่ยนแปลงของรายการระหว่างงวด หรือปีการดาเนินงานว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะ
ชี้ให้เห็นถึงอัตราการขยายตัวหรือความเจริญเติบโตของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น ยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ผลตอบแทนจากการดาเนินงาน เป็นต้น
ตารางที่ 2 รายได้จากการขายและค่าใช้จ่ายของ บริษัท พรีเมอร์ จากัด ตั้งแต่ปี 2548 – 2552
หน่วย : บาท
รายการ

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

รายได้จาก
การขาย

15,785,717.40 13,072,781.00 14,644,850.00

16,287,767.71

17,405,042.69

ต้นทุนขาย

11,054,363.41 9,179,738.26 10,731,795.97

12,633,151.11

12,997,567.56

ค่าใช้จ่ายใน
การขาย
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

584,973.00

773,266.00

945,262.00

1,912,553.00

3,909,453.41 3,803,900.18

3,405,812.90

2,926,873.09

2,708,896.44

รวมค่าใช้จ่าย 15,673,356.82 13,568,611.44 14,910,874.87

16,505,286.20

17,619,017.00

-217,518.49

-213,974.31

กาไร(ขาดทุน)
เบื้องต้น

709,540.00

112,360.58

-495,830.44

-266,024.87

จากตารางที่ 2 รายได้จากการขายและค่าใช้จ่ายของ บริษัท พรีเมอร์ จากัด ตั้งแต่
ปี 2548 – 2552 สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ได้ดังนี้
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1.1 รายได้จากการขาย
ตารางที่ 3 รายได้จากการขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548
รายได้จาก
การขาย
ปี 2548

จานวนเงิน
(บาท)

เปอร์เซ็นต์ (%)

เพิ่มขึ้น (%)

ลดลง (%)

15,785,717.40

100.00

-

-

ปี 2549

13,072,781.00

82.81

-

17.19

ปี 2550

14,644,850.00

92.77

-

7.23

ปี 2551

16,287,767.71

103.18

3.18

-

ปี 2552

17,405,042.69

110.26

10.26

-

จากตารางที่ 3 รายได้จากการขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548
นามาเขียนเป็นกราฟ ได้ดังนี้
กราฟที่ 1 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด โดยใช้
ปี 2548 เป็นปีฐาน
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จากกราฟที่ 1 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขายของบริษัท พรีเมอร์
จากัด โดยใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
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เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายของปี 2549 – ปี 2552 กับ ปี 2548 พบว่าในปี
2549 รายได้จ ากการขายลดลงจากปี 2548 17.19% หรื อ คิ ดเป็นจ านวนเงิ น 2,712,936.40
บาท ในปี 2550 รายได้ จ ากการขายลดลงจากปี 2548 7.23% หรื อ คิ ด เป็ น จ านวนเงิ น
1,140,867.40 บาท แต่ในปี 2551 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 3.18% หรือคิดเป็น
จานวนเงิ น 502,050.31 บาท และในปี 2552 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ถึ ง
10.26% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 1,619,325.29 บาท ดังนั้นจึงแสดงได้ว่ารายได้จากการขายของ
บริษัทฯตั้งแต่ปี 2548 – ปี 2552 มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.2 ต้นทุนขาย
ตารางที่ 4 ต้นทุนขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548
ต้นทุนขาย

จานวนเงิน
(บาท)

เปอร์เซ็นต์ (%)

เพิ่มขึ้น (%)

ลดลง (%)

ปี 2548

11,054,363.41

100.00

-

-

ปี 2549

9,179,738.26

83.04

-

16.96

ปี 2550

10,731,795.97

97.08

-

2.92

ปี 2551

12,633,151.11

114.28

14.28

-

ปี 2552

12,997,567.56

117.58

17.58

-

จากตารางที่ 4 ต้นทุนขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548 นามา
เขียนเป็นกราฟ ได้ดังนี้
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กราฟที่ 2 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด โดยใช้ ปี 2548
เป็นปีฐาน
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จากกราฟที่ 2 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด โดย
ใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายของปี 2549 – ปี 2552 กับ ปี 2548 พบว่าในปี 2549
ต้นทุนขายลดลงจากปี 2548 16.96% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 1,874,625.15 บาท ในปี 2550
ต้นทุนขายลดลงจากปี 2548 2.92% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 322,567.44 บาท แต่ในปี 2551
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 14.28% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 1,578,787.70 บาท และในปี
2552 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ถึง 17.58% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 1,943,204.15 บาท
ดังนั้นจึงแสดงได้ว่าต้นทุนขายของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2548 – ปี 2552 มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
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1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548
ค่าใช้จ่ายใน
การขาย
ปี 2548

จานวนเงิน
(บาท)

เปอร์เซ็นต์ (%)

เพิ่มขึ้น (%)

ลดลง (%)

709,540.00

100.00

-

-

ปี 2549

584,973.00

82.44

-

17.56

ปี 2550

773,266.00

108.98

8.98

-

ปี 2551

945,262.00

133.22

33.22

-

ปี 2552

1,912,553.00

269.55

169.55

-

จากตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี
2548 นามาเขียนเป็นกราฟ ได้ดังนี้
กราฟที่ 3 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท พรีเมอร์ จากัด โดยใช้
ปี 2548 เป็นปีฐาน
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จากกราฟที่ 3 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท พรีเมอร์
จากัด โดยใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
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เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2549 – ปี 2552 กับ ปี 2548 พบว่าในปี
2549 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2548 17.56% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 124,567 บาท
แต่ในปี 2550 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 8.98% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 63,726
บาท ในปี 2551 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 33.22% หรือคิดเป็นจานวนเงิน
235,722 บาท และในปี 2552 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ถึง 169.55% หรือคิด
เป็นจานวนเงิน 1,203,013 บาท ดังนั้นจึงแสดงได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯตั้งแต่ปี
2548 – ปี 2552 มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
ปี 2548

จานวนเงิน
(บาท)

เปอร์เซ็นต์ (%)

เพิ่มขึ้น (%)

ลดลง (%)

3,909,453.41

100.00

-

-

ปี 2549

3,803,900.18

97.30

-

2.69

ปี 2550

3,405,812.90

87.12

-

12.88

ปี 2551

2,926,873.09

74.87

-

25.13

ปี 2552

2,708,896.44

69.29

-

30.71

จากตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ
ปี 2548 นามาเขียนเป็นกราฟ ได้ดังนี้
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กราฟที่ 4 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท พรีเมอร์ จากัด โดย
ใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน
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จากกราฟที่ 4 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท พรีเมอร์
จากัด โดยใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2549 – ปี 2552 กับ ปี 2548 พบว่าในปี
2549 ค่ าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2548 2.69% หรือ คิ ดเป็นจานวนเงิน 105,553.23
บาท ในปี 2550 ค่ าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2548 12.88% หรือ คิ ดเป็นจานวนเงิน
503,640.51 บาท ในปี 2551 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2548 25.13% หรือคิดเป็น
จานวนเงิน 982,580.32 บาท และในปี 2552 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2548 ถึ ง
30.71% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 1,200,556.97 บาท ดังนั้นจึงแสดงได้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2548 – ปี 2552 มีอัตราส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง

31

1.5 ค่าใช้จ่ายรวม
ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548
ค่าใช้จ่ายรวม

จานวนเงิน
(บาท)

เปอร์เซ็นต์ (%)

เพิ่มขึ้น (%)

ลดลง (%)

ปี 2548

15,673,356.82

100.00

-

-

ปี 2549

13,568,611.44

86.57

-

13.43

ปี 2550

14,910,874.87

95.14

-

4.86

ปี 2551

16,505,286.20

105.31

5.31

-

ปี 2552

17,619,017.00

112.79

12.41

-

จากตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548
นามาเขียนเป็นกราฟ ได้ดังนี้
กราฟที่ 5 กราฟอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงค่ า ใช้ จ่ า ยรวมของบริ ษั ท พรี เ มอร์ จ ากั ด โดยใช้
ปี 2548 เป็นปีฐาน
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จากกราฟที่ 5 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท พรีเมอร์ จากัด
โดยใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
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เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมของปี 2549 – ปี 2552 กับ ปี 2548 พบว่าในปี 2549
ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมลดลงจากปี 2548 13.43% หรื อ คิ ด เป็ น จ านวนเงิ น 2,104,745.38 บาท ในปี
2550 ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2548 4.86% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 762,481.95 บาท แต่ในปี
2551 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2548 5.31% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 831,929.38 บาท และ
ในปี 2552 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ถึง 12.41% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 1,945,660.18
บาท ดังนั้นจึงแสดงได้ว่าค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2548 – ปี 2552 มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
1.6 ผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้น
ตารางที่ 8 ผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ ปี 2548

ปี 2548

จานวนเงิน
(บาท)
112,360.58

ปี 2549

-495,830.44

-541.29

ปี 2550

-266,024.87

-336.76

ปี 2551

-217,518.49

-293.59

ปี 2552

-213,974.31

-290.44

กาไร(ขาดทุน)เบื้องต้น

เปอร์เซ็นต์ (%)
100.00

จากตารางที่ 8 ผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัท พรีเมอร์ จากัด เปรียบเทียบกับ
ปี 2548 นามาเขียนเป็นกราฟ ได้ดังนี้
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กราฟที่ 6 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัท พรีเมอร์ จากัด
โดยใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน
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จากกราฟที่ 6 กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัท
พรีเมอร์ จากัด โดยใช้ ปี 2548 เป็นปีฐาน สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัทของปี 2549 – ปี 2552 กับ ปี
2548 พบว่ า ในปี 2549 ผลก าไร(ขาดทุ น )เบื้ อ งต้ น ของบริ ษั ท ขาดทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2548
541.29% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 608,191.02 บาท ในปี 2550 ผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของ
บริษัท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2548 336.76% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 378,385.45 บาท ในปี
2551 ผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2548 293.59% หรือคิดเป็น
จานวนเงิน 329,879.07 บาท และในปี 2552 ผลกาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัท ขาดทุน
เพิ่มขึ้นจากปี 2548 290.44% หรือคิดเป็นจานวนเงิน 326,334.89 บาท ดังนั้นจึงแสดงได้ว่าผล
กาไร(ขาดทุน)เบื้องต้นของบริษัทฯ เริ่มต้นขาดทุนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา แต่อัตราการขาดทุน
นั้นมีอัตราส่วนลดลง
จากการวิเคราะห์รายได้จากการขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 – 2552
สรุปได้ว่า บริษัทฯเริ่มต้นขาดทุนในปี 2549 ซึ่งจากการสอบถามกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
พบว่า ในปี 2549 เป็นปีที่เกิดโรคระบาดในสุกร ทาให้สุกรป่ว ยเป็นโรคตายจานวนมาก ซึ่งใน
ขณะนั้นผลิต ภัณฑ์ของบริษัทฯที่ขายได้เ ป็นหลั กคื อ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใ ช้ใ นสุกร ทาให้ใ นปี 2549
ยอดขายของบริษัทตกลงมาจากปี 2548 อย่างมาก แต่หลังจากปี 2549 รายได้จากการขายของ
บริษัทฯมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯก็เพิ่มมากขึ้ นด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อดู
จากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการสอบถามพนักงานฝ่ายการเงินของ
บริษัทฯ พบว่าสาเหตุที่ต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้นนั้นสาเหตุหนึ่งมาจากต้นทุนวัตถุดิบในตลาดขึ้น
ราคา เนื่องจากวัต ถุดิบที่ใ ช้ในการผลิต อาหารสัตว์เริ่มขาดตลาด เพราะมีการดึงเอาวัต ถุดิบ
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บางอย่างไปใช้ในกลุ่ มอุตสาหกรรมอื่น ส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯโดยเฉพาะในปี
2552 ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั้น จากการสอบถามพบว่าสาเหตุหนึ่งเกิดขึ้น
จากการลาออกของพนักงานขายที่เข้ามาทดลองงานได้ประมาณ 3 เดือนก็ลาออก ซึ่งในปี 2552
บริ ษั ท ฯมีก ารรั บพนั ก งานขายเข้ า มาทดลองงาน 3 คน และสาเหตุอี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การท า
โปรโมชั่นล่วงหน้ากับลูกค้า เนื่องจากในตลาดมีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดเล็ก
จึงมีการพยายามแย่งลู กค้ ากันตลอดเวลาและลูกค้าก็มีตัวเลือ กในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ทาให้
บริษัทฯจาเป็นต้องทาโปรโมชั่นล่วงหน้ากับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องโดย
การสอบถามความต้องการจากลูกค้าส่วนใหญ่ซึ่งต้องการให้บริษัทฯพาไปท่องเที่ยวในประเทศ
จีน บริษัทฯจึงทาสัญญากับลูกค้าและจัดรายการทัวร์ท่องเที่ยวล่วงหน้าให้ลูกค้ากลุ่มนี้โดยการ
พาไปเที่ยวก่อ นแล้ว กลั บมาทาโปรโมชั่นกับบริษัทฯทีหลั ง ซึ่งถือ เป็นการดึงลู กค้ าให้ต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจนกว่าจะครบโปรโมชั่นที่สัญญาไว้ จึงเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายขายของบริษัทฯ
ในปี 2552 สูงกว่าทุกปี
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั ญ หาหลั ก ของบริ ษั ท ขณะนี้ คื อ การที่ บ ริ ษั ท
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อ ง ตั้งแต่ปี 2549 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และอัตราการ
ขาดทุนจะลดลง แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าบริษัทจะทากาไรได้เมื่อใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปิดกิ จการในอนาคต ซึ่งสาเหตุหลักๆมาจาก ต้นทุนขายสู งขึ้น เนื่องจากวัต ถุ ดิบขาดแคลน
ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพนักงานขายบ่อย และการทาโปรโมชั่น
2. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five-Force Model)
2.1 Rivalry Among Current Competitors : การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่ง
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันที่สูง โดยมีการแข่งขันกัน
ทั้งในเรื่องจานวนผลิต ภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ราคาที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโดยยึดการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด การปรับระบบเข้าสู่การขายแบบครบวงจร หรือ
แม้กระทั่งกลยุทธ์ส่งเสริมการขายต่างๆที่นามาใช้เพื่อให้สามารถได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ขึ้น ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยในปี 2551 ประกอบด้วยผู้ผลิตทั้งหมด
712 ราย แบ่งเป็นผู้ ผ ลิ ต ขนาดใหญ่ ที่มีโรงงานย่อ ยกระจายตามแหล่ งเลี้ ยงสั ต ว์ที่ส าคั ญ
23 ราย แต่เป็นผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสัตว์เกือบทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ยังมี
ผู้ผลิตขนาดกลาง 71 ราย และผู้ผลิตขนาดเล็ก 618 ราย และผู้ผลิตรายใหญ่อาจมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในอนาคต แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกสู่ท้องตลาดไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
เพราะวั ต ถุ ดิ บหลั ก ที่ใ ช้ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ นั้น มีอ ยู่ ไม่กี่ รายการ ท าให้ เ กิด การแข่ง ขัน ที่
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ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันปัจจัยในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับราคาและโปรโมชั่นทางการตลาดเป็นหลัก
2.2 Bargaining Power of Suppliers : อานาจต่อรองของ Supplier
เนื่อ งจากวัต ถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสั ตว์ที่สาคั ญมีเ พียงไม่กี่รายการ แต่
ราคาของวัตถุดิบในระยะ 8 ปี (2543-2550) พบว่าราคามีการเพิ่มขึ้นทุกปี เหตุผลที่ราคา
วัตถุดิบปรับตัวสู งขึ้นต่อเนื่องเป็นผลมาจาก 3 ประเทศผู้ ผลิตหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา
อาร์เจนตินาและบราซิล เกิดปัญหาความแห้งแล้งทาให้ผลผลิตลดลง บางครั้งวัตถุดิบบางตัวขาย
ตลาดหาซื้อได้ยาก แต่ความต้องการใช้วัตถุดิบของผู้ผลิตยังคงมีปริมาณการใช้เท่าเดิม ทาให้
ซัพพลายเออร์ได้เปรียบในเรื่องอานาจการต่อรองที่มากขึ้น และสามารถที่จะเลือกซื้อขายหรือ
ปฏิเสธบริษัทผู้ผลิตได้มากขึ้น เช่น การต่อรองในเรื่องเครดิตการชาระเงิน การต่อรองในเรื่อง
การสั่งซื้อวัตถุดิบถ้ามีการซื้อมากราคาก็จะได้ถูกลง แต่ถ้าซื้อน้อยราคาก็จะสูงขึ้น
2.3 Bargaining Power of Customers : อานาจต่อรองของลูกค้า
อานาจการต่อรองของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปัจจุบันพบว่ามีสู ง
มาก เนื่องจากการที่มีผู้ผลิตเป็นจานวนมากในตลาด ทาให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกได้มากขึ้น และ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เพราะส่วนใหญ่ใช้
วัตถุดิบหลักประเภทเดียวกัน ทาให้ลูกค้าสนใจที่เรื่องของราคาและโปรโมชั่นมากกว่าคุณภาพ
ของผลิ ตภัณฑ์ จึงเป็นเหตุให้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าจึงมีอานาจในการ
ต่อรองที่อยู่เหนือผู้ผลิตมากขึ้นในปัจจุบัน
2.4 Threat of Substitute Products or Services : ภัยคุกคามจากสินค้า
ทดแทน
อุต สาหกรรมอาหารสั ตว์ถือ เป็นอุต สาหกรรมที่เ ฉพาะเจาะจง ไม่สามารถใช้
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอื่นทดแทนได้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีขั้นตอนการ
ผลิ ต ไม่ยุ่งยากมากนัก และวัต ถุ ดิบที่ใ ช้ค่ อนข้างตายตัว ทาให้ภัยคุ กคามจากสิ นค้ าทดแทน
เกิดขึ้นได้น้อยในอุตสาหกรรมนี้ แต่ก็ยังมีวัตถุดิบที่สามารถใช้เป็นส่วนผสมหรือทดแทนวัตถุดิบ
บางประเภทได้ เช่น ฮอร์โมน สารเร่ง เป็นต้น
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2.5 Threat of New Entrance : ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่
อุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ มี แ นวโน้ ม การขยายโรงงานเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การเข้าสู่ตลาดของผู้แข่งขันรายใหม่ที่เป็นขนาดเล็กนั้นจะทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก
ผู้ผลิตรายใหญ่ๆมีการดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร และการใช้เงินลงทุนที่สูงยังเป็นอุปสรรคใน
การเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ที่มีขนาดเล็ก ทาให้ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ที่มีขนาด
เล็กมีค่อนข้างน้อยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ สถานการณ์เ ป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ขององค์กร เพื่อจะทาให้ทราบถึงศักยภาพของบริษัทและโอกาส อุปสรรคต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ
การดาเนินงานของบริษัท และช่วยให้สามารถกาหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูก
แนวทาง โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis แบ่งเป็น
3.1 จุดแข็ง (Strengths)
- S1 การให้ อ านาจในการต่ อ รองกับ ลู ก ค้ าแก่พนั กงานขาย ท าให้
พนักงานขายสามารถตัดสินใจและปิดการขายได้ในทันที
- S2 การเงินดีมีกระแสเงินสดหมุนเวียนสม่าเสมอ เมื่อเทียบกับบริษัทใน
ระดับเดียวกัน ทาให้ได้รับความเชื่อถือจากบริษัทคู่ค้าในเรื่องเครดิตการชาระเงิน
- S3 บริษัทมีหน่วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง
3.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
- W1 ต้นทุนสินค้าของบริษัทค่อนข้างสูงทาให้ราคาสินค้าของบริษัทสูง
ไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันที่มีการปรับเปลี่ยนราคาให้ตรงกับความพอใจ
ของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
- W2 ความโดดเด่น ของฉลากและบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ไ ม่มี การพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทาให้ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- W3 การจูงใจและการทาโปรโมชั่นของบริษัทค่อ นข้างน้อย จึงทาให้
ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากคู่แข่งที่มีโปรโมชั่นดีกว่า
- W4 พนักงานขายของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย พนักงานใหม่ขาด
ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ ทาให้ไม่สามารถตอบคาถามจากลูกค้าได้ในบางกรณี
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- W5 หน่วยงานวิจัยของบริษัทยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมาก
พอ
3.3 โอกาส (Opportunities)
- O1 ความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ในอุตสาหกรรม
อาหารมีแนวโน้มเพิ่ มสูงขึ้น โดยเฉพาะอุต สาหกรรมแปรรูป ถ้ าหากขยายตัวดีก็จะส่ งผลให้
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย
- O2 การเข้า มาของผู้ แข่ ง ขั น รายใหม่ ที่ มี ข นาดเล็ ก เป็ น ไปได้ ย าก
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในจานวนที่สูง
- O3 ตลาดในการบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดสารเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น
- O4 อัตราการแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ทาให้ราคาในการนาเข้าถูกลง
3.4 อุปสรรค (Threats)
- T1 วัตถุ ดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ใ นประเทศไม่เพียงพอ ต้อ ง
พึ่งพาการนาเข้าบางส่วน ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
- T2 ผู้ผลิตรายใหญ่มีการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงไป
จนถึงการแปรรูปอาหารและมีการแข่งขันทางการตลาดในประเทศสูงมาก ทาให้บริษัทรายเล็กๆ
มีโอกาสเติบโตต่า
4. TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในบริษัทและสภาวะแวดล้ อมภายนอก หรือ SWOT
Analysis มาใช้ดาเนินกลยุทธ์โดยประยุกต์ให้สามารถผสมผสานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยดาเนินการได้ดัง ตารางที่ 4 ซึ่งเป็นตารางแสดงการวิเ คราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็งและป้องกันจุดอ่อนโดยใช้ทฤษฎี TOWS Matrix
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ตารางที่ 9 ตารางทางเลือกเพื่อกาหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths)
S1 การให้อานาจในการต่อรองกับลูกค้าแก่
พนั ก งานขาย ทาให้ พ นัก งานขายสามารถ
ตัดสินใจและปิดการขายได้ในทันที
S2 การเงิ น ดี มี ก ระแสเงิ น สดหมุ น เวี ย น
สม่ าเสมอ เมื่ อ เที ย บกั บ บริ ษั ท ในระดั บ
เดียวกัน ทาให้ได้รับความเชื่อถือจากบริษัท
คู่ค้าในเรื่องเครดิตการชาระเงิน
S3 บริ ษัทมี หน่ว ยงานวิจัยผลิ ตภัณ ฑ์เป็ น
ของตนเอง

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 ต้นทุนสินค้าของบริษัทค่อนข้างสูงทาให้
รา ค า สิ นค้ า ขอ ง บ ริ ษั ท สู งไ ป ด้ ว ย เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันที่มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นราคาให้ ต รงกั บ ความพอใจของ
ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
W2 ความโดดเด่นของฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่
ไม่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ไ ม่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
W3 การจูงใจและการทาโปรโมชั่นของบริ ษัท
ค่ อนข้ า งน้ อย จึง ทาให้ ลู ก ค้ า เลื อกซื้ อสิ น ค้ า
จากคู่แข่งที่มีโปรโมชั่นดีกว่า
W4 พ นั ก ง า น ข า ย ข อ ง บ ริ ษั ท มี ก า ร
เปลี่ย นแปลงบ่ อย พนั กงานใหม่ ขาดความรู้
ทางวิ ช าการและประสบการณ์ ท าให้ ไ ม่
สามารถตอบคาถามจากลูกค้าได้ในบางกรณี
W5 หน่วยงานวิจัยของบริษัทยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทมากพอ

กลยุทธ์ SO
S3 บริ ษัทมี หน่ว ยงานวิจัยผลิ ตภัณ ฑ์เป็ น
ของตนเอง
O1 ความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์
จากเนื้ อ สั ต ว์ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหารมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
แปรรู ป ถ้ า หากขยายตั ว ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้
อุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ มี ก ารขยายตั ว
เพิ่มขึ้นไปด้วย
O3 ตลาดในการบริโภคเนื้ อสั ตว์ป ลอดสาร
เพิ่ม มากขึ้น ทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศ
เนื่ องจากผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ ง
สุขภาพกันมากขึ้น
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product
development strategy)

กลยุทธ์ WO
W3 การจูงใจและการทาโปรโมชั่นของบริษัท
ค่อนข้ างน้อย จึงไม่ก ระตุ้ นให้ลู ก ค้ า เกิ ดการ
อ ย า ก ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง บ ริ ษั ท เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
O2 การเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่เป็นไปได้
ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในจานวนที่สูง

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)
O1 ความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์
จากเ นื้ อ สั ต ว์ ใ นอุ ต สา หกรรมอา หารมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
แปรรู ป ถ้ า หากขยายตั ว ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้
อุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ มี ก ารขยายตั ว
เพิ่มขึ้นไปด้วย
O2 การเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ที่มีขนาด
เล็กเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุน
ในจานวนที่สูง
O3 ตลาดในการบริ โภคเนื้ อสัต ว์ ปลอดสาร
เพิ่ ม มากขึ้น ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ
เนื่ องจากผู้ บ ริ โ ภคให้ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ ง
สุขภาพกันมากขึ้น
O4 อัตราการแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ทาให้
ราคาในการนาเข้าถูกลง
อุปสรรค (Threats)
T1 วั ตถุดิ บที่ ใช้ใ นการผลิต อาหารสั ตว์ ใ น
ประเทศไม่ เ พี ย งพอ ต้ องพึ่ ง พาการน าเข้ า
บางส่วน ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
T2 ผู้ผลิตรายใหญ่มีการผลิตแบบครบวงจร
ตั้งแต่ ระดั บฟาร์มเลี้ยงไปจนถึงการแปรรู ป
อาหารและมี ก ารแข่ ง ขั น ทางการตลาดใน
ประเทศสู ง มาก ท าให้ บ ริ ษั ท รายเล็ ก ๆมี
โอกาสเติบโตต่า

กลยุทธ์ ST
S3 บริ ษัทมี หน่ว ยงานวิจัยผลิ ตภัณ ฑ์เป็ น
ของตนเอง
T1 วัต ถุดิ บที่ใ ช้ใ นการผลิต อาหารสัต ว์ใ น
ประเทศไม่เ พี ย งพอ ต้ องพึ่ ง พาการน าเข้ า
บางส่วน ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Supply
Chain Management ; SCM)

กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม
( Market Penetration)
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถประมวลผลและสรุปผลทั้งหมด โดยกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ได้ดังต่อไปนี้
แนวทางเลื อ กที่ 1 กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
strategy)

development

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เน้นที่การ
ปรับปรุงและพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด
ปัจจุบันและตลาดในอนาคต เพื่อให้เกิดความต้องการและจดจาผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบใหม่ๆและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
โดยกลยุ ท ธ์ นี้ ไ ด้ จ าก จุ ด แข็ ง (Strengths) คื อ S3 บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานวิ จั ย
ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง
โอกาส (Opportunities) คือ O1 ความต้องการในการ
บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ สั ต ว์ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหารมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะ
อุต สาหกรรมแปรรูป ถ้าหากขยายตัว ดีก็จะส่ งผลให้อุต สาหกรรมอาหารสั ต ว์มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นไปด้วย และ O3 ตลาดในการบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดสารเพิ่ มมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น
สาเหตุ
เนื่องจากบริษัทมีการทางานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
และการให้ความสาคัญในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภค ทาให้ตลาดเนื้อสัตว์ปลอดสารพิษมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งถือว่า
เป็นโอกาสของบริษัทในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยเน้นในเรื่องของราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไปทั้งสองด้าน
รายละเอียด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทเน้นการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าในตลาดอนาคต
ซึ่งเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ไปทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งผลิตภัณฑ์ไปในกลุ่ม สารเสริม
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ชีวนะ หรือที่เรียกว่า โปรไบโอติก ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์ ได้แก่
แบคทีเรีย (Bacteria) ยีสต์ (Yeasts) และรา (Fungi) โดยเฉพาะพวกแบคทีเรีย ที่สามารถสร้าง
กรดแลคติค และกรดไขมันระเหย (Lactic acid and Volatile Fatty acid) ความสาคัญของสาร
เสริ ม ชี ว นะ นอกจากจะสร้ า งกรดเพื่ อ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ตั ว ก่ อ โรคแล้ ว ยั ง มี
ความสามารถในการเจริญทวีจานวนได้รวดเร็ว เบียดบังหรือข่ม และแข่งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้อีก
ด้วย และสารเสริมชีวนะนี้ ตัวเซลล์ยังประกอบด้ วยสารสาคัญ ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคพวก polysaccharide และ peptidoglycan อีกด้วย โดยบริษัทเลือกใช้เชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม
แบคทีเรียตัวที่ดีที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อก่อโรคมาเป็นตัวหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ลูกค้าสามารถใช้แทนสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อช่วยในการป้องกันการติดเชื้อของสัตว์ได้
โดยขั้ น ตอนในการด าเนิ น งานนั้ น บริ ษั ท ได้ ร่ ว มกั บ อาจารย์ ป ระจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของฝ่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พรีเมอร์ จากัด ในการวิจัยหาเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อ
ก่อโรคและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค เช่น เชื้อแบคทีเรียต้องเป็นเชื้อที่ไม่ย่อย
เซลล์เม็ดเลือดแดง เป็นต้น หลังจากได้เชื้อแบคทีเรียแล้วก็นามาทาการทดลองหาวัตถุดิบที่ใช้
ในการเลี้ยงเชื้อซึ่งเน้นเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายในประเทศและมีราคาไม่แพง เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนของบริษัท หลังจากนั้นก็นามาทดลองใช้ในการสัตว์ เมื่อได้ผลการทดลองเรียบร้อยแล้ว
ต้ อ งน าไปจดสิ ท ธิ บั ต ร เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น การเป็ น เจ้ า ของเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ค้ น พบ และน า
ผลิตภัณฑ์ไปจดทะเบียน เพื่อกันการลอกเลียนแบบของคู่แข่ง หลังจากนั้นจึ งเข้าสู่กระบวนการ
ทางการตลาดในการทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของลูกค้า
สรุป แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy)
มีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้
ข้อดี
- สามารถเพิ่ มผลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ที่ส ามารถตอบสนองตรงตามความต้อ งการของ
ลูกค้าได้
- สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้น พร้อม
ทั้งสามารถลดต้นทุนในการผลิต
- เป็นการสร้างการยอมรับนับถือในคุณภาพและตราผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรอีก
ทางหนึ่ง
ข้อเสีย
- ต้องใช้เงินลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นจานวนมาก
- ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยอาจต้องใช้ระยะเวลานาน
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แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management ;
SCM)
กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management ; SCM) เป็นการ
รวบรวมการวางแผน และการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดหา การ
จัดซื้อ การแปรสภาพ และกิจกรรมการจัดการทั้งหมด ที่สาคัญการจัดการโซ่อุปทานยังรวมถึง
การประสานงาน (Coordination) และการทางานร่วมกัน (Collaboration) กับหุ้นส่วนต่างๆใน
โซ่อุปทานซึ่งจะเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ ตัวกลางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการลอจิสติกส์และลูกค้า ซึ่งการ
จัด การโซ่อุ ป ทานจะบู ร ณาการ (Integrate) ทั้ ง การจั ดการอุ ปสงค์ และอุป ทาน ซึ่ งรวมถึ ง ทั้ ง
ภายในและภายนอกบริษัท
โดยกลยุ ท ธ์ นี้ ไ ด้ จ าก จุ ด แข็ ง (Strengths) คื อ S3 บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานวิ จั ย
ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง
อุปสรรค (Threats) คือ T1 วัตถุ ดิบที่ใช้ใ นการผลิ ต
อาหารสัตว์ในประเทศไม่เพียงพอ ต้องพึ่งพาการนาเข้าบางส่วน ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
สาเหตุ
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไม่เพียงพอ ต้องพึ่งพา
การนาเข้าบางส่วน ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่เนื่องด้วยบริษัทมีการคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์
ด้ว ยตนเองจึ งมี ศัก ยภาพพอที่ จ ะสามารถหาวั ต ถุ ดิบ ที่มี ภายในประเทศมาท าการวิจั ย เพื่ อ
นามาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศได้ และการที่บริษัทมีทีมวิจัย
ทาให้บริษัทสามารถทาการวิจัยสรรหาวัตถุดิบใหม่ๆได้เร็วกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน
รายละเอียด
ในการสรรหาวัตถุดิบใหม่ๆภายในประเทศมาทดแทนวัตถุดิบที่ขาดตลาดและ
ต้องพึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศนั้น บริษัทจาเป็นต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม
จังหวัด เพื่อขอข้อมูลโรงงานหรือผู้ผลิตที่มีวัตถุดิบเหลือจากกระบวนการผลิตและสามารถนามา
พัฒนาเป็นวัตถุ ดิบผสมในอาหารสั ตว์ได้ โดยบริษัทต้อ งนาวัต ถุ ดิบที่เหลื อจากการผลิ ตของ
โรงงานเหล่านั้นมาทาการวิจัยและทดลอง รวมถึงวิเคราะห์ผลในเรื่องของคุณภาพว่าสามารถ
นามาเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ได้หรือไม่ เป็นต้น
สรุป แนวทางเลือกที่ 2 คือ กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management
; SCM) มีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้
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ข้อดี
- สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของวัตถุดิบขาดตลาด
- สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เพราะสามารถหาวัตถุดิบได้จากภายในประเทศ
มาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ต้องนาเข้า
ข้อเสีย
- การหาวัต ถุดิบตัวใหม่ๆมาทดแทนวัต ถุ ดิบตัว เดิมจาเป็นต้อ งทาการค้นคว้า
ทดลองใหม่ทั้งหมด จึงเสี่ยงต่อการเสียเวลาและการลงทุน ถ้าหากวัตถุดิบตัวนั้นไม่สามารถ
นามาใช้ทดแทนกันได้
- จาเป็นต้องใช้บุคลากรในการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้อง
ติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย เช่น ติดต่อประสานงานกับอุตสาหกรรม ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานของภาครัฐในการส่งตัวอย่างเข้าไปตรวจ ติดต่อประสานงานกับโรงงานที่มีวัตถุดิบ
เป็นต้น
แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration)
กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration) เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทเน้นการ
ทาการตลาดเชิงรุกกับกลุ่มเป้า หมายที่เคยใช้สินค้าอยู่ให้เกิดการใช้มากขึ้น หรือกลุ่มที่ยังเข้าไม่
ถึงก็ให้หันมาลองใช้สินค้าของบริษัท
โดยกลยุ ทธ์ นี้ ไ ด้ จาก จุ ด อ่อ น (Weaknesses) คื อ W3 การจู งใจและการท า
โปรโมชั่นของบริษัทค่อนข้างน้อย จึงทาให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากคู่แข่งที่มีโปรโมชั่นดีกว่า
โอกาส (Opportunities) คือ O2 การเข้ามาของผู้แข่งขัน
รายใหม่ที่มีขนาดเล็กเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในจานวนที่สูง
สาเหตุ
การจูงใจและการทาโปรโมชั่นของบริษัทค่อนข้างน้อย จึงไม่กระตุ้นให้ลูกค้าเกิด
การอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับคู่ แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่
บริษัทก็ยังมีโอกาสในการปรับและพัฒนาการตลาดได้เนื่องจากโอกาสการเข้ามาของคู่แข่งราย
ใหม่ที่ มีขนาดเล็ ก นั้น เข้า มาในอุต สาหกรรมนี้ได้ย ากขึ้ น เพราะจาเป็นต้ อ งใช้ เ งิน ลงทุ นเป็ น
จานวนมาก
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รายละเอียด
ในการจัดรายการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทจะเน้นในการจัดรายการส่งเสริม
การขายประเภทที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด สาหรับลูกค้ารายเก่าที่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท โดยการให้พนักงานขายใช้การสอบถามลูกค้าหรือลูกค้าอาจแจ้งความประสงค์ที่ต้องการ
ให้บริษัทจัดรายการส่งเสริมการขายให้มากับบริษัทโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการส่งเสริม
การขายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ การจัดทัศนศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการจัดสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น ซึ่งบริษัทอาจ
จัดหาบริษัทอื่นมาเป็นพันธมิตรกับทางบริษัท โดยการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการลดต้นทุน
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ทั้งนี้บริษัทต้องทาสัญญาป้องกันระหว่างกัน เช่น บริษัทจะ
ไม่แย่งลูกค้าของกันและกัน เป็นต้น
สาหรับการหาลูกค้ารายใหม่หรือการหาตลาดใหม่นั้น ใช้วิธีการเสนอให้ลูกค้า
เข้าร่ว มเป็นฟาร์มทดลองของบริษัท โดยบริษัทให้ใ ช้สิ นค้าของบริษัทในการเลี้ ยงสั ต ว์ เพื่อ
ทดลองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาใหม่ อาจใช้วิธีการทาสัญญาเป็นระยะเวลา
ในการใช้เป็นฟาร์มทดลอง หรืออาจให้สินเชื่อในการซื้อ แต่ต้องมีการทาแบงค์การันตี เพื่อเป็น
การรับประกันอีกทางหนึ่งแก่บริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ารายใหม่ของบริษัทนั้นอาจเป็นลูกค้าที่เคยเลิก
เลี้ยงสัตว์หรือลูกค้าที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์แต่มีความสนใจที่ต้องการจะเลี้ยง
สรุป แนวทางเลือกที่ 3 คือ กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม (Market Penetration) มีข้อดี
ข้อเสีย ดังนี้
ข้อดี
- บริษัทจะมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเกี่ยวกับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
- บริษัทสามารถใช้ข้อ มูลจากอดีต ในการจัดรายการส่งเสริมการขายที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การเข้ามาของคู่ แข่งขันรายใหม่ใ นตลาดอุตสาหกรรมอาหารสั ตว์ในปัจจุบัน
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ทาให้ผู้ผลิตรายเดิมที่อยู่ในตลาดสามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่โดยไม่
ต้องกังวลคู่แข่งรายใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ข้อเสีย
- ผู้ผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นี้รู้จักกันค่อนข้างทั่วถึง และมักใช้กลยุทธ์
การพัฒนาตลาดที่ค่อนข้างคล้ายๆกัน เช่น ส่วนลดเงินสด ท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น ทาให้
ลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อมากขึ้น
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- บริษัทต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมพนักงานขายให้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง
ละเอียด เพราะพนักงานขายของบริษัทมีการเข้า -ออกบ่อยทาให้ต้องฝึกอบรมพนักงานขายใหม่
อยู่เสมอ
งบประมาณและระยะเวลาของผลการดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์
ตารางที่ 10 งบประมาณของแต่ละกลยุทธ์ (โดยประมาณ)
งบประมาณ ระยะเวลาของผล
กลยุทธ์
(บาท)
การดาเนินงาน
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
development strategy) เป็นการคิดค้นและพัฒนา
1,400,000
1 ปี
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ตลาดยังไม่มีขึ้นมา และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
กลยุ ท ธ์ ก ารจัด การโซ่ อุป ทาน (Supply Chain
Management ; SCM) เป็นการจัดหาวัตถุดิบชนิด
2,000,000
1 ปี
ใหม่ที่มีภายในประเทศเพื่อมาใช้ทดแทนกับวัตถุดิบ
เดิมที่ไม่เพียงพอ และเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration)
1 ปี
เป็นการส่งเสริมการขายที่สามารถจูงใจและตอบสนอง 1,000,000
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
หมายเหตุ : การคานวณงบประมาณดังกล่าว ได้จากการสอบถามกรรมการผู้จัดการของบริษัท
การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา
จากการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 3 แนวทาง คือ กลยุทธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) , กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Supply
Chain Management ; SCM) , กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration) ได้นามาถ่วง
น้าหนักในแต่ละทางเลือก เพื่อหากลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและความสอดคล้องโดยพิจารณาถึง
ปัจจัย 5 ปัจจัยที่เป็นสาระสาคัญดังนี้ งบประมาณในการดาเนินกลยุทธ์ การเพิ่มรายได้ /ส่วนแบ่ง
การตลาด ความสามารถในการเพิ่มกาไร ความพร้อมของวัตถุดิบ และความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดยมีปัจจัยของการให้คะแนนถ่วงน้าหนัก ดังนี้
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น้าหนัก
0.2
0.2
0.4
0.1
0.1

ปัจจัย
งบประมาณในการดาเนินกลยุทธ์
การเพิ่มรายได้/ส่วนแบ่งการตลาด
ความสามารถในการเพิ่มกาไร
ความพร้อมของวัตถุดิบ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

และการให้คะแนนแต่ละปัจจัย มี 5 ระดับ คือ
ระดับที่
ระดับที่
ระดับที่
ระดับที่
ระดับที่

5
4
3
2
1

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 11 การตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ตารางที่ 11 การตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ทางเลือก

ปัจจัย
1. งบประมาณในการดาเนินกลยุทธ์
2. การเพิ่มรายได้/ส่วนแบ่งการตลาด
3. ความสามารถในการเพิ่มกาไร
4. ความพร้อมของวัตถุดิบ
5. ความได้เปรียบในการแข่งขัน
คะแนนรวม

น้าหนัก
0.2
0.2
0.4
0.1
0.1
1.0

ทางเลือกที่ ทางเลือกที่ ทางเลือกที่
1
2
3
5
4
3
5
2
3
4
2
3
5
3
4
5
3
3
4.6
2.6
3.1

หมายเหตุ : การถ่วงน้าหนักในแต่ละทางเลือกดังกล่าว ได้จากการสอบถามกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทฯ
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จากตารางที่ 6 การตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ผลคะแนนจากการ
ถ่ ว งน้ าหนั ก แนวทางเลื อ กทั้ง 3 แนวทาง สรุ ปได้ ว่า แนวทางเลื อ กที่ 1 กลยุ ทธ์ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งแนวทางเลือกนี้ได้จาก
กลยุ ท ธ์ SO จากตารางทางเลื อ กเพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้ ว ย TOWS Matrix เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ การเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการทา
ก าไร โดยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ความพยายามเพิ่ ม ยอดขายโดยใช้ ก ารคิ ด ค้ น พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) จากตลาดเดิม โดยสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในกลุ่มตลาดปัจจุบันและลูกค้าในกลุ่มตลาดอนาคต
ซึ่งเป็นการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นต้องคิดค้น พัฒนาวัตถุดิบให้
สามารถใช้วัตถุ ดิบที่สามารถหาได้จากภายในประเทศทั้งหมด เพื่อ เป็นการช่วยในเรื่องของ
ต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทให้ลดลง และจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะเป็น
การช่วยให้บริษัทเพิ่มความสามารถในการทากาไรได้มากขึ้น
ตารางที่ 12 Action Plan กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy)
งบประมาณในการดาเนินกลยุทธ์ 1,400,000 บาท
ระยะเวลาของผลการดาเนินงาน 1 ปี
Strategy Objective

Budget

Time

ผู้รับผิดชอบ

1. Product

155,000 มี.ค. – ธ.ค. 54

ฝ่ายผลิตภัณฑ์

- หาเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์แ ละทดสอบ
เชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ

68,000

มี.ค. – มิ.ย. 54

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ทดลองใช้ เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ กั บ
สัตว์ในระดับห้องปฏิบัติการ

27,000

ก.ค. – ก.ย. 54

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ทดลองใช้ เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ กั บ
สัตว์ในภาคปฏิบัติจริง

45,000

ต.ค. – ธ.ค. 54

ฝ่ายผลิตภัณฑ์

- ด าเนิ น การจดสิ ท ธิ บั ต รของ
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ค้ น พบและขึ้ น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์

15,000 ต.ค.54 – ม.ค.55

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
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Strategy Objective

Time

ผู้รับผิดชอบ

2. Price

ก.พ. 55

ฝ่ายการตลาด

- กาหนดราคาขายจาก
ต้นทุนวัตถุดิบ 50%
ค่าใช้จ่ายขาย 25%
ค่าใช้จ่ายโรงงาน 10%

ก.พ. 55

ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ
ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

3. Place

Budget

1,020,000 พ.ย.54 - ม.ค.55

- ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่อ งจัก รใน
1,020,000 พ.ย.54 - ม.ค.55
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์
4. Promotion

225,000

- แจกตัวอย่างในการทดลองใช้
ให้ลูกค้า 5 ราย รายละ 3 เดือน 225,000
โดยคั ด เลื อ กลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ทั้ ง
ผู้เลี้ยงและผู้ขายในแต่ละพื้นที่
- สร้างคู่ค้า เช่น สร้างเอเย่นต์ 20% จาก
ของบริษัทในแต่ละพื้นที่
ราคาขาย

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ
ฝ่ายโรงงาน

ก.พ. 55

ฝ่ายการตลาด

ก.พ. 55

ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ
กรรมการผู้จัดการ

ก.พ. 55

ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ
กรรมการผู้จัดการ
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ตารางที่ 13 Gantt Chart
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy)
Strategy Objective
1. Product
- หาเชื้อจุลินทรีย์และทดสอบเชื้อจุลิ นทรีย์ใน
ห้องปฏิบัติการ
- ทดลองใช้ เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ กั บ สั ต ว์ ใ นระดั บ
ห้องปฏิบัติการ
- ทดลองใช้เชื้อจุลินทรีย์กับสัตว์ในภาคปฏิบัติ
จริง
- ดาเนิน การจดสิ ทธิ บัต รของเชื้ อ จุ ลิ น ทรีย์ ที่
ค้นพบและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
2. Price
- กาหนดราคาขายจาก
ต้นทุนวัตถุดิบ 50% ค่าใช้จ่ายขาย 25%
ค่าใช้จ่ายโรงงาน 10%
3. Place
- ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต
เชื้อจุลินทรีย์
4. Promotion
- แจกตัว อย่ างในการทดลองใช้ ให้ ลูกค้ า 5
ราย รายละ 3 เดือน
- สร้างคู่ค้า เช่น สร้างเอเย่นต์ของบริษัทในแต่
ละพื้นที่

มี.ค. 54
เม.ย. 54
พ.ค. 54
มิ.ย. 54
ก.ค. 54
ส.ค. 54
ก.ย. 54
ต.ค. 54
พ.ย. 54
ธ.ค. 54
ม.ค. 55
ก.พ. 55
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาปัญหาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไร กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร์
จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการทากาไร โดย
การวิเ คราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปด้วยการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรม (Five-Force
Model) และการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในด้วยการวิเคราะห์งบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ พบว่ารายได้จากการขาย
ของบริษัทฯเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 มีอัตราส่วนรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่เมื่อ
นามาเปรียบเทียบแบบปีต่อปีพบว่ารายได้จากการขายมี การเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ลดลง ทั้งนี้
เป็นผลมาจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายมีอัตราส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากต้องพึ่งพาการนาเข้าจาก
ต่างประเทศ ความผันผวนของราคาน้ามัน สภาพการแข่ งขันในตลาด เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่ อ ผลก าไร(ขาดทุ น )เบื้ อ งต้ น ของบริ ษั ท ฯที่ มี ก ารขาดทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2549 และ
ถึงแม้ว่าจะเป็นการขาดทุนในอัตราส่วนที่ลดลง แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าบริษัทจะสามารถทา
กาไรได้เมื่อใด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปิดกิจการได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตามเมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาประกอบกับข้อมูล
ปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานภายในบริษัทฯและลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็
จะสามารถกาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อ
ว่า TOWS Matrix ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไรให้กับองค์กรมี
ดังนี้
1. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy)
2. กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management ; SCM)
3. กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration)
จากการสอบถามกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยใช้ปัจจัยในการพิจารณาทางเลือกทั้ง
3 แนวทางตาม งบประมาณในการด าเนิ น กลยุ ท ธ์ การเพิ่ ม รายได้ /ส่ ว นแบ่ ง การตลาด
ความสามารถในการเพิ่มกาไร ความพร้อมของวัตถุดิบ ความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า
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แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) ซึ่งได้คะแนนรวมมากที่สุด เพราะถึงแม้ว่าแนว
ทางเลือกทั้ง 3 แนวทางจะเป็นแนวทางที่ทาให้บริษัทฯมีผลกาไรเพิ่มขึ้นในระยะยาวและสร้าง
ความได้เ ปรีย บในการแข่ งขั น แต่ ก ลยุท ธ์ ก ารพั ฒนาผลิ ต ภั ณฑ์ (Product development
strategy) มีโอกาสในการเพิ่มผลกาไรให้กับบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั้นส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตเหมือนกัน จึงทาให้
ผลิ ต ภัณฑ์ไ ม่มีค วามแตกต่างกั นมากนัก แต่ถ้าหากบริษัทฯใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์
(Product development strategy) จะทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทอื่น และบริษัทอื่นก็สามารถทาการเลียนแบบได้ยาก เนื่องจากต้องใช้ความชานาญและ
ความเชี่ยวชาญในการผลิต
แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯสามารถดาเนิน กลยุทธ์การเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration)
ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) ได้ เพราะทั้ง
2 กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกันและผลที่ได้จากการดาเนินกลยุทธ์ทั้ง 2 แนวทางยัง
ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มผลกาไรขององค์กร
ข้อจากัดในการศึกษา
1. การศึกษานี้ใช้เวลาเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทาให้มีเวลาในการมองเห็น
ปัญหาเพียงระยะสั้น ณ ช่วงเวลาที่ศึกษาทาได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนั้นมี
สภาพการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษามีจากัด ส่งผลให้การเก็บรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ที่จะนามาแก้ไขปัญ หานั้นไม่มากพอ แนวทางที่เลื อกอาจไม่ใ ช่แนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไข
ปัญหาแต่อาจเป็นแนวทางที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่
3. ข้อจากัดด้านการเปิดเผยข้อมูล เนื่ องจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรง
ข้อมูลบางอย่างบริษัท จึงไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ เช่น โครงสร้างต้นทุนสินค้า
ราคาวัตถุดิบ เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดได้
4. เวลาในการสัมภาษณ์มีจากัด จึงได้รับข้อมูลเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น
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ข้อเสนอแนะในการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้ได้นาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทให้
ประสบผลสาเร็จในการดาเนินการต่อไป
1. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทต้องมีการกาหนดมาตรฐานของ
บริษัท โดยมุ่งเน้นในส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสาคัญ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทาให้ลูกค้ากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
2. ด้ า นการบั ญ ชี แ ละการเงิ น ของบริ ษั ท บริ ษั ท จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่า ยในการขายให้มี
ประสิทธิภาพและมีระบบ โดยหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. การอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะพนักงานขาย ควรมีการส่งไปฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง
ควรมีการทดสอบความรู้ ความสามารถในการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า เพื่อฝึกฝนความสามารถ
ในการขาย เนื่องจากพนักงานขายนั้นถือว่าเป็นด่านหน้าของบริษัทก็ว่าได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
งบการเงิน บริษัท พรีเมอร์ จากัด
งบกาไรขาดทุน
ปี 2548
บาท

ปี 2549
บาท

ปี 2550
บาท

ปี 2551
บาท

ปี 2552
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

15,785,717.40 13,072,781.00 14,644,850.00 16,287,767.71 17,405,042.69
231,200.42

285,947.22

5,690.83

9,826.32

114,387.90

16,016,917.82 13,358,728.22 14,650,540.83 16,297,594.03 17,519,430.59

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้ในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบีย้
จ่ายและภาษีเงินได้

11,054,363.41

9,179,738.26 10,731,795.97 12,633,151.11 12,997,567.56

709,540.00

584,973.00

773,266.00

945,262.00

1,912,553.00

3,909,453.41

3,803,900.18

3,405,812.90

2,926,873.09

2,708,896.44

15,673,356.82 13,568,611.44 14,910,874.87 16,505,286.20 17,619,017.00
343,561.00

(209,883.22)

(260,334.04)

(207,692.17)

(99,586.41)

(170,169.08)

(178,791.75)

(154,798.85)

(275,205.21)

(241,224.26)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(52,017.57)

-

-

-

-

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

121,374.35

(388,674.97)

(415,132.89)

(482,897.38)

(340,810.67)

10.11

(32.39)

(34.59)

(40.24)

(28.40)

ดอกเบี้ยจ่าย

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้น
พื้นฐาน

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์พนักงาน
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดทาขึ้น
เพื่อศึกษาปัญหา เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไรของบริษัท
1. จากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าแนวโน้มการแข่งขัน
จะเป็นอย่างไรในอนาคต
- ผู้ผลิ ตมีมากขึ้นสวนทางกับปริมาณการบริโภคของสั ตว์ที่มีจานวนจากัด
เนื่องจากราคาสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า มีความผันผวนอยู่
ตลอดเวลา ทาให้ผู้เลี้ยงมีความเสี่ยงในลงทุนมากขึ้น
- อุต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ จะปรั บเข้า สู่ ร ะบบการขายแบบครบวงจร คื อ
บริษัทจะต้องหาลูกพันธุ์สัตว์ให้เกษตรกร ผลิตอาหาร ตลอดจนจับออกสู่
ตลาด จึงจะแข่งขันได้ในตลาดอาหารสัตว์ปัจจุบัน
- ตลาดอาหารสั ต ว์ใ นปัจ จุ บั นและในอนาคตมีก ารแข่ งขัน กัน สู ง และมีใ ห้
ลูกค้าเลือกมากมาย ทาให้แต่ละบริษัทต้องแข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง
2. ความแตกต่ างในด้า นต่า งๆของบริษั ท เมื่อ เปรีย บเทีย บกั บคู่ แ ข่ง ระดับ เดี ยวกัน ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ท่านคิดว่ามีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ คู่แข่งหรือไม่ อย่างไร
2.1 คู่แข่งทางตรงของบริษัท มีใครบ้าง
- บริษัท แอ๊ดว้าน จากัด : เป็นบริษัทใหญ่ มีการขายครบวงจร
- บริษัท เอส ซี จากัด : เป็นบริษัทที่เน้นขายเรื่องราคาถูกมาก
- บริษัท โรวิไทย จากัด : มีโรงงานผลิ ต ที่สามารถผลิ ต ตามความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- บริษัท เอ ไอ พี จากัด : บริษัทอยู่ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์มากทา
ให้ง่ายต่อการขนส่ง และสามารถขึ้นทะเบียนได้เมื่อลูกค้าต้องการ
- บริษัท สยามซิตโต้ จากัด
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2.2 คู่แข่งทางอ้อมของบริษัท มีใครบ้าง
- บริษัทผู้ผลิตอาหารเม็ดสาหรับสัตว์
- บริษัทผู้ผลิตพันธุ์สัตว์ พร้อมกับการขายอาหารสัตว์
2.3 ความแตกต่างเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ทางตรงในระดับเดียวกัน
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้ด้อยกว่าคู่แข่ง แต่คู่แข่งบางบริษัทอาจมี
ชื่อเสียงหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ทาให้ภาพลักษณ์ดู
ดีกว่า
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทบางตัวยังสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้
- บริษัทคู่แข่งมีการให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขาย
และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งจะมีความหลากหลาย และพัฒนาคุณภาพตรง
กับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
2.4 ความแตกต่างในเรื่อ งราคา เมื่อ เปรียบเทียบกับ คู่ แข่งทางตรงในระดั บ
เดียวกัน
- ราคาสินค้าของบริษัทค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนราคาให้ตรงกับความพอใจของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
- ราคาผลิตภัณฑ์บางตัวของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งยังมี
ราคาสูงกว่าคู่แข่ง
2.5 ความแตกต่างในเรื่องโปรโมชั่น เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางตรงในระดับ
เดียวกัน
- การจั ด โปรโมชั่ น ของทางบริ ษั ท ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ไม่ จู ง ใจหรื อ ไม่
กระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีการลด
ราคา แลกคูปอง หรือ แถมควบกับสินค้าตัวอื่นๆอยู่เสมอ
2.6 ความแตกต่างในเรื่องการบริการหลังการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ทางตรงในระดับเดียวกัน
- ไม่แตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง เพราะบริการหลังการขายขึ้นอยู่กับ
พนักงานขายแต่ละคนจะติดตามมากน้อยขนาดไหน
2.7 ความแตกต่างในเรื่องการทา CSR (การจูงใจลูกค้า) เมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งทางตรงในระดับเดียวกัน
- ทางบริษัทไม่มีการจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าต่ อเนื่องหรือซื้อมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
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3.

4.

5.

6.

7.

- บริษัทคู่แข่งบางรายมีการจัดงบประมาณพาลูกค้าท่องเที่ยว หรือ
เลี้ยงสังสรรค์
อานาจการต่อรองของลูกค้า ในเวลาที่ท่านนาสินค้าของบริษัทไปเสนอ ลูกค้าต่อรองใน
ด้านใดบ้าง และท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาในข้อต่อรองของลูกค้าอย่างไรบ้าง
- ลูกค้าต่อรองในเรื่องของราคาให้ลดลง : ทาการแก้ไขข้อต่อรองโดยการให้
ลูกค้าเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อให้มากขึ้น หรืออธิบายในเรื่องคุณสมบัติเด่น
ของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าฟัง เพื่อเป็นการลดข้อต่อรอง หรือรับข้อเสนอของ
ลูกค้ากลับมาก่อนแล้วนามาเสนอกับบริษัท
- ลูกค้าต่อรองเรื่องการให้เครดิตการจ่ายเงิน : ทาการแก้ไขข้อต่อรองโดย
การเก็บเงินบิลเก่าก่อนขายบิลใหม่
บริษัทให้อานาจแก่ท่านในการต่อรองกับลูกค้ามากน้อยเพียงใด และท่านคิดว่าเป็นข้อดี
หรือไม่ เพราะเหตุใด
- บริษัทให้อานาจในการต่อรองกับลูกค้าได้เต็มที่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ ดี เพราะ
สามารถตัดสินใจและปิดการขายได้ทันที
อานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (ผู้ขายวัตถุดิบให้แก่บริษัท) เป็นอย่างไร
- ผู้ขายวัตถุดิบในตลาดปัจจุบันนี้มีการแข่งขันเยอะขึ้น ทาให้การต่อรองซื้อ
ขายบางครั้งมีข้อต่อรองมากขึ้น เช่น เครดิตการชาระเงิน การสั่งซื้อวัตถุดิ บ
ถ้ าซื้ อ มากก็ จะได้ร าคาที่ถู ก ลง แต่ ถ้ า ซื้อ น้ อ ยราคาก็จ ะสู ง หรือ บางครั้ ง
วัตถุดิบบางตัวขาดตลาดหาซื้อได้ยาก
ท่านคิดว่าบริษัทมีข้อดี ข้อเสีย อะไรบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน
- บริษัทคู่แข่งในระดับเดียวกัน คือ บริษัท โรวิไทย จากัด / บริษัท เอ ไอ พี
จากัด
ข้ อ ดี : ง่ า ย สะดวกในการให้ บ ริ ก ารสิ น ค้ า ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ มี ค วาม
คล่ อ งตั ว และแก้ ไ ขปั ญ หาได้ เ ร็ ว กว่ า เพราะมี ขั้ น ตอนไม่ ซั บ ซ้ อ น
เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก
ข้อเสีย : เสียเปรียบในเรื่องชื่อเสียงของบริษัทที่ด้อยกว่า ทาให้ได้รับ
ความเชื่อมั่นน้อยกว่า
ท่านคิดว่าในขณะนี้สิ่งใดเป็นสาเหตุปัญหาในด้านการขาย ที่บริษัทควรรีบดาเนินการ
แก้ไขมากที่สุด
- ราคาผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งในหลายๆผลิตภัณฑ์
- พนักงานขายขาดการทางานเป็นทีม อ่อนความรู้ทางวิชาการ
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8. ท่านคิดว่าการประสานงานในฝ่ายต่างๆของบริษัท มีปัญหาข้อขัดแย้งอะไรบ้า งที่ทาให้
เกิดการประสานงานขัดข้อง และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร อะไรเป็นปัญหาที่รีบด่วนที่
ต้องเร่งแก้ไขในการประสานงาน
- ปั ญ หาเรื่ อ งการสื่ อ สารที่ เ ข้ า ใจไม่ ต รงกั น ปั ญ หาของการรั บ ข้ อ มู ล ไม่
ครบถ้วนทาให้ทางานผิดพลาด ปัญหาเรื่องความคิดเห็นการทางานส่วนตัว
: แก้ไขปัญหาโดยการอธิบายเป็นการส่วนตัว หรือใช้วิธีเขียนข้อความแจ้ง
เพื่อป้องกันการตกหล่น
9. ท่ า นอยากให้ บ ริ ษั ท ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในเรื่ อ งใดบ้ า ง เพราะเหตุ ใ ด (เรี ย งจากล าดั บ ที่
ต้องการให้แก้ไขมากที่สุดไปถึงลาดับน้อยที่สุด)
9.1 ราคาของผลิตภัณฑ์บางตัวมีราคาค่อนข้างสูง / ราคาของบริษัทจะยืนราคา
แข็ง ในขณะที่คู่แข่งมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเสมอๆ
9.2 ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ลูกค้าชอบเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรูปภาพเป็นส่วนประกอบ
ซึ่งดูแล้วสะดุดตา แต่ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทไม่มีการพัฒนาหรือ
สินค้าบางตัวที่ดีอยู่แล้วก็ไม่รักษาไว้ให้ตลอด
9.3 การพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า
9.4 การจัดโปรโมชั่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย
9.5 ความพร้ อ มของเครื่อ งมื อ เครื่ อ งจั กรในการท างาน การตั ด สิ น ใจอย่ า ง
เร่งด่วน
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- บริษัทควรมีการผลิตสินค้าขายตามความต้องการของลูกค้าผู้บริโภค
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แบบสัมภาษณ์ลูกค้า
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดทาขึ้น
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
1. ปริมาณการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พรีเมอร์ จากัด ในช่วงปีนี้เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนๆหรือไม่ เพราะเหตุใด
- เพิ่มขึ้น เพราะ ขยายกิจการ
- เท่าเดิม เพราะ ไม่เพิ่มปริมาณการเลี่ยงสัตว์ ติดรายการท่องเที่ยวกับบริษัท
- ลดน้อยลง เพราะ ซื้อของบริษัทอื่น บริษัทอื่นมีข้อเสนอที่ดีกว่า ลดปริมาณ
การเลี้ยงลด
2. แนวโน้ ม ปริ ม าณการซื้ อ หรื อ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท พรี เ มอร์ จ ากั ด ในช่ ว งปี
ต่อๆไป มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
- เพิ่มขึ้น เพราะ ขยายกิจการ
- เท่าเดิม เพราะ กาลังการผลิตเท่าเดิม
- ลดน้อยลง เพราะ ราคาสูงกว่าคู่แข่ง มีแนวโน้มในการเลิกเลี้ยงสัตว์
3. ท่านมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นหรือไม่ และมีปริมาณการใช้ประมาณเท่าไหร่
- มี และมีปริมาณการใช้พอประมาณ
4. เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพราะเหตุผลใด
- ตัวผลิตภัณฑ์ เพราะ ใช้มานานไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสูตรและไม่มีปัญหาใน
การใช้
- พนักงานขาย เพราะ รู้จักกับพนักงานขายและสนิทกันเป็นอย่างดี ช่วยซื้อ
5. ท่านคิดว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษั ท เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น มีคุณภาพเป็น
อย่างไร
- คุณภาพเท่าเทียมกัน เพราะ ใช้แล้วไม่มีผลแตกต่างจากบริษัทอื่น
- คุณภาพด้อยกว่า เพราะ ลองใช้แล้วสู้บริษัทเดิมไม่ได้
6. ท่านคิดว่าราคาขายผลิ ตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น มีราคาเป็น
อย่างไร
- ราคาแพงกว่า เพราะ สินค้าบางอย่างของบริษัทราคาแพงกว่าบริษัทอื่น เช่น
สินค้าพวกวิตามิน
- ราคาเท่าเทียมกัน
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7. ท่านคิดว่าการให้โปรโมชั่นของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น เป็นอย่างไร
- ดีกว่า เพราะ มีส่วนลดเมื่อจ่ายเป็นเงินสด มีของแถม
- เท่าเทียมกัน เพราะ บริษัทอื่นก็มีเหมือนกัน
- ด้อยกว่า เพราะ บริษัทอื่นมีรายการให้สินค้า และพาไปเที่ยว
8. ท่ า นคิ ด ว่ า พนั ก งานขายของบริ ษั ท มี ก ารเข้ า พบท่ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
- เข้าพบอย่างต่อเนื่อง เพราะ มาเก็บเงินและมีการสั่งของอยู่ตลอด
9. ท่านคิดว่าการให้บริการหลังการขายของพนักงานขาย เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
เป็นอย่างไร
- ดีกว่า เพราะ สามารถเรียกหาได้ตลอดเวลา
- เท่าเทียมกัน เพราะ ทุกบริษัทมีเหมือนกัน
10. ท่ า นคิ ด ว่ า คู่ มื อ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ค าแนะน าการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น เป็นอย่างไร
- เข้าใจง่าย เพราะ อ่านเข้าใจ ใช้ได้ถูกต้อง
- ไม่แตกต่าง เพราะ เหมือนๆกัน
11. ท่านพอใจกับคุณภาพของบริษัทหรือไม่
- พอใจ และมีแนวโน้มที่จะซื้อต่อ เพราะ สินค้าพอใช้ได้ และยังเลี้ยงสัตว์อยู่
- พอใจ แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะซื้อต่อ เพราะ ลูกค้าต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อื่น
12. ท่านอยากให้บริษัท ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้คงที่ตลอด
- ปรับปริมาณการใช้ให้ลดลง เพราะต้องใช้ในปริมาณมากทาให้มีต้นทุนสูงกว่า
เจ้าอื่นมาก
- ตัวผลิตภัณฑ์มีความกินน้อย กลิ่นไม่หอม
- ราคา ควรปรับให้เท่ากับหรือถูกกว่าคู่แข่ง
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