การศึกษาปญหาเพื่อกําหนดกลยุทธในการเพิม่ ผลกําไร
กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร จํากัด
เอื้อการย หินทอง, สิริวรรณ โฉมจํารูญ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาธุรกิจจีน
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
โทรศัพท: 080-451-6886 , Email: h.ueakarn@gmail.com
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 081-912-6481 , Email: sirivan_cho@yahoo.com

บทคัดยอ
การศึกษาปญหาเพื่อกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไร กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร
จํากัด เนื่องดวยบริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่รายไดจาก
การขายเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่ลดลงทุกป สงผลใหบริษัทมีการขาดทุนอยางตอเนื่อง ซึ่งสาเหตุ
สวนหนึ่งมาจาก อุตสาหกรรมอาหารสัตวมีการแขงขันกันสูงทั้งในดานราคาและดานการสงเสริม
การขาย รวมไปถึงตนทุนทางวัตถุดิบที่เพิ่มราคามากขึ้นในปจจุบัน ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพนักงานและลูกคาของบริษัท รวมไปถึงขอมูล
ทางดานการเงินจากงบกําไรขาดทุนของบริษั ท ประกอบกับขอ มูลจากแหลงตางๆ ผานการ
วิเคราะหดวยเครื่องมือและแนวคิดเพื่อกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไรในการดําเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ปญหา ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขาย
ลดคาใชจาย และความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยศึกษาหาแนวทางและกําหนด
กลยุ ท ธ ใ นการเพิ่ ม ยอดขาย ลดค า ใช จ า ย และเพิ่ ม ความสามารถในการทํ า กํ า ไรให มี
ประสิทธิภาพ

บทนํา
บริ ษั ท พรี เ มอร จํ า กั ด จดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คล ตามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2531 ทะเบียน นิติบุคคลเลขที่ 0105531075366 ดวยทุนจด
ทะเบี ย น 12,000,000
บาท (สิ บ สองล า นบาท) โดยตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ ที่ ตํ า บลลํ า พยา
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสํานักงานสาขาที่ ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว โดยผลิตเฉพาะอาหาร สัตวบกและอาหาร
สัตวน้ํา ซึ่งบริษัทเนนผลิตภัณฑในกลุมของอาหารเสริมสําหรับสัตวและอาหารผสมลวงหนา
(premix) เชน วิตามิน แรธาตุ เอนไซม โปรไบโอติค และสารเคมีที่ใชในการเลี้ยงสัตวน้ํา
ซึ่งไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท
ประกอบดวย
ปญหาในเรื่องยอดขายที่เพิ่มในอัตราสวนลดนอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพิ่ม
มากขึ้ นของบริ ษั ท เนื่ อ งจากในปจจุบันบริษัทใชน โยบายให ผูขายรับสภาพหนี้จากการขาย
100 % ทําใหพ นัก งานขายไมก ล าเสี่ ยงที่จะปลอยสินคาใหกับลูก คา รวมทั้ง การปล อ ยให
พนักงานขายทํางานกันเอง โดยขาดการติดตามอยางตอเนื่องอาจทําใหพนักงานขายมีชองทาง
ในการขายสินคาอื่นที่ขายไดราคาดีกวาสินคาของบริษัท ซึ่งทําใหพนักงานขายทํางานใหกับ
บริษัทไดไมเต็มที่ เปนตน
ปญหาในเรื่องของการติดตอประสานงานระหวางฝาย ที่มักติดตอประสานงานผิดพลาด
เนื่องจากเกิดความไมเขาใจหรือความไมชัดเจนระหวางการสื่อสาร ปญหาในเรื่องการสั่งซื้ อ
วัตถุดิบที่เกิดขึ้นบอยครั้ง เนื่องจากฝายผลิตและสินคาคงคลังมักจะแจงฝายธุรการลาชา ทําให
ตองรอการสั่งวัตถุดิบเปนเวลานานจึงสงผลใหกระบวนการทํางาน ในขั้นตอนอื่นๆเกิดความ
ล า ช า ไปด ว ย ทํ า ให มี ผ ลกระทบต อ การส ง มอบสิ น ค า ให แ ก ลู ก คา และปญ หาของการชํ า รุ ด
เสียหายของสินคาระหวางการขนสง
ปญหาในเรื่องรูปแบบการบริหารที่มีการบริหารงานแบบครอบครัว คือ ชวยกันทํางาน
ภายในองคกร ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน เชน ความลาชาในการขนสง และจากการ
บริหารงานในรูปแบบนี้สงผลใหพนักงานไมจดจําตําแหนงงานของตนเอง และเกิดการโยนงาน
กัน เนื่องจากมีการโยกยายการทํางานอยูตลอดเวลา ทําใหพนักงานมีขออางในการทํางาน

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาปญหาเพื่อกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไร กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร
จํากัด ไดมุงศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงลักษณะปญหา
อยางมีห ลัก การ และหาแนวทางในการอธิบายและแกไ ขปญหาในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ ให
บริษัทสามารถกําหนดกลยุทธในการเพิ่มผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงเปนการวิเคราะห
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ศึกษาดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม (Five-Force Model) Model นี้
ไดถูกนําเสนอโดย Michael E. Porter ซึ่งไดเคยกลาวไววา สภาวะการดําเนินงานขององคกร
ธุรกิจจะขึ้นอยูกับสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมที่องคกรธุรกิจนั้นอยู ซึ่งขึ้นกับปจจัยที่สําคัญ
5 ประการ หรือที่เรียกวาFive-Forces Model ประกอบดวย
ปจจัยที่หนึ่ง : ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม
การเข า สู อุ ต สาหกรรมของคูแ ขงรายใหม จะทําให เ กิด การแขงขันที่ สูงขึ้นใน
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบใหผูที่อยูในอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปญหาได ดังนั้นยิ่งมี
ขอ จํ ากั ด ในการเข าสู อุต สาหกรรมของคูแ ขงรายใหมมากเทาใดก็จะยิ่งเปนผลดีตอ ผูที่อ ยูใ น
อุตสาหกรรมอยูแลวมากเทานั้น
ปจจัยที่สอง : ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันที่รุนแรง ไมเปนผลดีตอผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรม เพราะ
นั่นหมายถึงสวนแบงตลาดที่ลดลง นอกจากนี้การแขงกันลดราคาก็จะนําไปสูการลดลงของ
margin และผลกําไรที่จะตองหดหายไปในที่สุด
ปจจัยที่สาม : ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน
ปจจัยที่สงเสริมใหผูผลิตทําการคนหาสินคาอื่นมาทดแทน ไดแก ตนทุนราคา
สินคาที่ต่ํากวา คุณภาพสินคาที่ผลิตไดมีประสิทธิภาพมากกวา และสามารถใหผลตอบแทนที่
สูงขึ้น หรือสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่อาจแปรเปลี่ยนไปจากความตองการ
แบบเดิม ดังนั้นจึงกอใหเกิดการแขงขันในดานการตัดราคาหรือเปนการแขงขันดานการปรับปรุง
คุ ณ ภาพสิ นค า หรื อ บริ ก ารให เ หนือ กวา เพื่อ สนองความต อ งการของลู ก คา ซึ่งหากลูก ค า
ตอบสนองตอสินคาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนกันไดก็จะทําใหผูผลิตอยูในฐานะที่จะกําหนดราคา
ในระดับที่ใหกําไรสูงได จนทําใหคูแขงรายอื่นๆ ทําการแขงขันดานราคาหรือเปลี่ยนกลยุทธใน
การคิดคนหาวิธีผลิตสินคาที่จะมาทดแทนในรูปแบบใหมบาง
ปจจัยที่สี่ : อํานาจตอรองของผูซื้อ
ผูซื้อจะสรางแรงกดดันใหผูขายจนทําใหตองลดราคาใหถูกลง ปรับคุณภาพ
สินคาหรือบริการใหดีขึ้น

ปจจัยที่หา : อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร
ผูคาวัตถุดิบสามารถสรางแรงกดดันตอผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดานการ
ปรับระดับราคาใหสูงขึ้นหรือปรับลดคุณภาพสินคาหรือบริการใหต่ําลง ซึ่งจะทําใหผูประกอบ
ธุรกิจตองเสียกําไรไปจากการที่วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เปนการ
วิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่
อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต ประกอบดวย
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่
เปนบวก ซึ่งองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง
การดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดดี
Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและ
ด อ ยความสามารถ ซึ่ง องคก รไม ส ามารถนํ ามาใช เ ป นประโยชน ใ นการทํ างานเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่
เอื้ออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่
เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร
Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการ
ทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอ
องคกร
3. TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกยุทธประเภท
ตาง ๆ ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตร
และกลยุทธนั้น จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด
3.2
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งจุ ด แข็ ง กั บ โอกาส จุ ด แข็ ง กั บ
ขอจํากัด จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
(1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)
(2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)
(3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)
(4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาป ญ หาเพื่ อ กํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการเพิ่ ม ผลกํ า ไร
กรณีศึกษา บริษัท พรีเมอร จํากัด ตามวัตถุประสงคที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 ซึ่งขอมูลตางๆไดมา
จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอมูลที่ศึกษาแบงเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณพนักงานฝายขายและลูกคาของบริษัท พรีเมอร จํากัด สวนขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ไดจากงบกําไรขาดทุนของบริษัท พรีเมอร จํากัด ตั้งแตป 2548 ถึงป 2552
จากผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธของบริษัท พรีเมอร จํากัด โดยแบงออกเปนดังนี้
1. การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนของบริษัท ตั้งแตป 2548 – 2552
เปนการวิเคราะหความสัมพันธของรายการในงบกําไรขาดทุน การวิเคราะหงบ
กําไรขาดทุนที่นํามาใชในการวิเคราะหครั้งนี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธตามแนวนอนใน
ช ว งเวลาต า งกั น หรื อ งบกํ า ไรขาดทุ น หลายงวด โดยวิ เ คราะห ง บกํ า ไรขาดทุ น เพื่ อ ดู ก าร
เปลี่ยนแปลงของรายการระหวางงวด หรือปการดําเนินงานวามีแนวโนมสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะ
ชี้ใหเห็นถึงอัตราการขยายตัวหรือความเจริญเติบโตของบริษัทในดานตางๆ เชน ยอดขาย
คาใชจายในการดําเนินงาน ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน เปนตน
จากการวิเ คราะห ส ามารถสรุปไดวาปญ หาหลัก ของบริษัทขณะนี้ คือ การที่
บริษัทขาดทุนอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549 ถึงแมวาบริษัทจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และอัตรา
การขาดทุนจะลดลง แตไมสามารถตอบไดวาบริษัทจะทํากําไรไดเมื่อใด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การปดกิจการในอนาคต ซึ่งสาเหตุหลักๆมาจาก ตนทุนขายสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบขาดแคลน
คาใชจายในการขายสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพนักงานขายบอย และการทําโปรโมชั่น
2. การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม (Five-Force Model)
(1) Rivalry Among Current Competitors : การแขงขันกันระหวางคูแขงภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ในปจจุบันมีสภาพการแขงขันที่สูง โดยมีการแขงขันกันทั้งในเรื่องจํานวน
ผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย ราคาที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโดยยึดการตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคาใหมากที่สุด ซึ่งปจจุบันปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขึ้นอยูกับราคาและ
โปรโมชั่นทางการตลาดเปนหลัก
(2) Bargaining Power of Suppliers : อํานาจตอรองของ Supplier ซึ่งในปจจุบันนี้
ซัพพลายเออรไดเปรียบในเรื่องอํานาจการตอรองที่มากขึ้น และสามารถที่จะเลือกซื้อขายหรือ
ปฏิเสธบริษัทผูผลิตไดมากขึ้น เชน การตอรองในเรื่องเครดิตการชําระเงิน การตอรองในเรื่อง
การสั่งซื้อวัตถุดิบถามีการซื้อมากราคาก็จะไดถูกลง แตถาซื้อนอยราคาก็จะสูงขึ้น

(3) Bargaining Power of Customers : อํานาจตอรองของลูกคา ในปจจุบันพบวามี
สูงมาก เนื่องจากการที่มีผูผลิตเปนจํานวนมากในตลาด ทําใหลูกคามีโอกาสเลือกไดมากขึ้น และ
เนื่องจากผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหารสัตวไมมีความแตกตางกันมากนัก เพราะสวนใหญใช
วัตถุดิบหลักประเภทเดียวกัน ทําใหลูกคาสนใจที่เรื่องของราคาและโปรโมชั่นมากกวาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ
(4) Threat of Substitute Products or Services : ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน
เกิดขึ้นไดนอยในอุตสาหกรรมนี้ แตก็ยังมีวัตถุดิบที่สามารถใชเปนสวนผสมหรือทดแทนวัตถุดิบ
บางประเภทได เชน ฮอรโมน สารเรง เปนตน
(5) Threat of New Entrance : ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม การเขาสูตลาด
ของผูแขงขันรายใหมที่เปนขนาดเล็กนั้นจะทําไดคอนขางยาก เนื่องจากผูผลิตรายใหญๆมีการ
ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร และการใชเงินลงทุนที่สูงยังเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูผลิต
รายใหมที่มีขนาดเล็ก ทําใหภัยคุก คามจากผูแขงขันหนาใหมที่มีขนาดเล็ก มีคอนขางนอยใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว
3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสถานการณเ ปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ขององคกร เพื่อจะทําใหทราบถึงศักยภาพของบริษัทและโอกาส อุปสรรคตางๆที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานของบริษัท และชวยใหสามารถกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาไดอยางถูก
แนวทาง โดยแบงเปน
(1) จุดแข็ง (Strengths) เชน บริษัทมีหนวยงานวิจัยผลิตภัณฑเปนของตนเอง
(2) จุดออน (Weaknesses) เชน ตนทุนสินคาของบริษัทคอนขางสูงทําใหราคา
สินคาของบริษัทสูงไปดวย เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในระดับเดียวกันที่มีการปรับเปลี่ยนราคา
ใหตรงกับความพอใจของลูกคาอยูตลอดเวลา
(3) โอกาส (Opportunities) เชน ความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตวในอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูป ถาหาก
ขยายตัวดีก็จะสงผลใหอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปดวย
(4) อุปสรรค (Threats) เชน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตวในประเทศไม
เพียงพอ ตองพึ่งพาการนําเขาบางสวน ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น
4. TOWS Matrix
จากการวิ เคราะหปจจัยภายในบริ ษัทและสภาวะแวดล อมภายนอก หรื อ SWOT
Analysis มาใชดําเนินกลยุทธโดยประยุกตใหสามารถผสมผสานกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยดําเนินการ โดยแบงเปน
(1) กลยุทธ SO ซึ่งไดจาก จุดแข็ง คือ บริษัทมีหนวยงานวิจัยผลิตภัณฑเปนของ
ตนเอง และโอกาส คือ ความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวในอุตสาหกรรม

อาหารมี แนวโน มเพิ่ มสูง ขึ้ น โดยเฉพาะอุต สาหกรรมแปรรูป ถาหากขยายตัวดีก็จะสงผลให
อุตสาหกรรมอาหารสัตวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปดวย / ตลาดในการบริโภคเนื้อสัตวปลอดสาร
เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพกัน
มากขึ้น
(2) กลยุทธ ST ซึ่งไดจาก จุดแข็ง คือ บริษัทมีหนวยงานวิจัยผลิตภัณฑเปนของ
ตนเอง และอุปสรรค คือ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตวในประเทศไมเพียงพอ ตองพึ่งพา
การนําเขาบางสวน ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น
(3) กลยุทธ WO ซึ่งไดจาก จุดออน คือ การจูงใจและการทําโปรโมชั่นของบริษัท
คอนขางนอย จึงไมกระตุนใหลูกคาเกิดการอยากซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขง และโอกาส คือ การเขามาของผูแขงขันรายใหมเปนไปไดยาก เนื่องจากตองใชเงินลงทุน
ในจํานวนที่สูง
5. การกําหนดกลยุทธ
5.1 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development strategy) เนนที่การ
ปรับปรุงและพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑใหม ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาด
ปจจุบันและตลาดในอนาคต เพื่อใหเกิดความตองการและจดจําผลิตภัณฑดวยรูปแบบใหมๆและ
คุณภาพของผลิตภัณฑที่ดีขึ้น
5.2 กลยุทธการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management ; SCM) เปนการ
รวบรวมการวางแผน และการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวของกับการจัดหา การ
จัดซื้อ การแปรสภาพ และกิจกรรมการจัดการทั้งหมด ที่สําคัญการจัดการโซอุปทานยังรวมถึง
การประสานงาน (Coordination) และการทํางานรวมกัน (Collaboration) กับหุนสวนตางๆใน
โซอุปทานซึ่งจะเปนผูจัดสงวัตถุดิบ ตัวกลางผูใหบริการ ผูใหบริการลอจิสติกสและลูกคา ซึ่งการ
จั ด การโซ อุ ป ทานจะบู ร ณาการ (Integrate) ทั้ ง การจั ด การอุ ปสงค แ ละอุป ทาน ซึ่ งรวมถึง ทั้ ง
ภายในและภายนอกบริษัท
5.3 กลยุทธการเจาะตลาดเดิม ( Market Penetration) เปนกลยุทธที่บริษัทเนนการ
ทําการตลาดเชิงรุกกับกลุมเปาหมายที่เคยใชสินคาอยูใหเกิดการใชมากขึ้น หรือกลุมที่ยังเขาไม
ถึงก็ใหหันมาลองใชสินคาของบริษัท

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได ว า รายได จ ากการขายของบริ ษั ท ฯเมื่ อ
เปรียบเทียบกับป 2548 มีอัตราสวนรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นทุกป แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบ
แบบปตอปพบวารายไดจากการขายมีการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่ลดลง ทั้งนี้เปนผลมาจากตนทุน
ขายและคาใชจายในการขายมีอัตราสวนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ เชน ราคา
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ ความผัน
ผวนของราคาน้ํามัน สภาพการแขงขันในตลาด เปนตน ซึ่งสงผลกระทบตอผลกําไร(ขาดทุน)
เบื้องตนของบริษัทฯที่มีการขาดทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 และถึงแมวาจะเปนการขาดทุน
ในอัตราสวนที่ลดลง แตไมสามารถตอบไดวาบริษัทจะสามารถทํากําไรไดเมื่อใด ซึ่งอาจสงผลให
เกิ ด การปด กิจการไดใ นอนาคต ดั ง นั้ นในการดํ าเนิ นงาน ธุ รกิ จควรเลื อ กกลยุ ทธ ก ารพั ฒนา
ผลิตภัณฑ (Product development strategy) ซึ่งมีโอกาสในการเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทใน
สถานการณปจจุบันมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหารสัตวนั้นสวนใหญใช
วัตถุดิบหลักในการผลิตเหมือนกัน จึงทําใหผลิตภัณฑไมมีความแตกตางกันมากนัก แตถาหาก
บริษัทฯใชกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development strategy) จะทําใหผลิตภัณฑ
ของบริษัทแตกตางไปจากผลิตภัณฑของบริษัทอื่น และบริษัทอื่นก็สามารถทําการเลียนแบบได
ยาก เนื่องจากตองใชความชํานาญและความเชี่ยวชาญในการผลิต
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