
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจเช้ือเพลิงอัด
แทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี 

โดย 
 นายภานุมาศ  พรมชาติ 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

 

 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจเช้ือเพลิงอัด
แทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นายภานุมาศ  พรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

 

 
 

ENVIRONMENT ANALYSIS AND STRATEGY TO CREATE A COMPETITIVE ADVANTAGE IN FUEL 

BRIQUETTES FROM COCONUT SHELL CHARCOAL AND TIMBER CHARCOAL FROM  

DOMNERNCARBON CO.,LTD., IN RATCHABURI PROVINCE 

 

 

 

 

By 

Mr.Panumas  Promchat 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Business Administration  

Master of Business Administration Program 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 
 

 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรอนุ มัติ ใหวิทยานิพนธ เรื่ อง  “การวิ เคราะห

สภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงจากถาน

กะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี” เสนอโดย  

นายภานุมาศ  พรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

 

........................................................................ 

(รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ) 

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ................. 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วโิรจน เจษฎาลักษณ 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 

................................................... ประธานกรรมการ 

(อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล) 

.........../......................./............. 

.................................................... กรรมการ 

(อาจารย ดร.อัจฉรียา  ศักดิ์นรงค) 

.........../......................./............. 

.................................................... กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ) 

.........../......................./........... 



 
 

 

ง 

 

57602315 : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คําสําคัญ :  รูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง / สภาพแวดลอมทางการแขงขัน / กลยุทธ

  การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

  ภานุมาศ  พรมชาติ : การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของ บริษัท 

ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี. อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎา
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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดําเนินคารบอน 

จํากัด 2)สภาพแวดลอมทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 3)กลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูให

ขอมูลไดแกผูบริหาร ผูจัดการฝายการตลาด กลุมลูกคาหลักและลูกคารองของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

โดยนําขอมูลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงค ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล สรุปผลการวิจัย และนําเสนอ

ผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา 
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Abstract 
 

This research is aimed to study: (1) Form of business operation of Damnoen Carbon 
Co., Ltd. (2) The competition environment of Damnoen Carbon Co., Ltd. (3) The strategies of 
competition advantage of Damnoen Carbon Co., Ltd., data gathering by mean of the 
interview-in-depth. The group of information provides include the executives, marketing 
manager, major customers and minor customers of Damnoen Carbon Co., Ltd. By analyzing 
the data based on the purposes, examining the data accuracy, summarizing the research and 
presenting the study in descriptive form. 

 
This research aimed to: 1) The start of fuel bar manufacturing and distribution 

business was caused from the boredom of the executives with being the employee and idea 
to operate and own the business and apply the gained knowledge and abilities for the 
management of human resource, finance, manufacturing.  The marketing management is 
considered to be important for the strong business competition with the competitors in the 
same industry and lead to the success. 2) On the competition environment of Damnoen 
Carbon Co., Ltd., 5 elements are used to urge the environment based on the concept of 
Porter as the guideline for management of the obstacles from the new competitors in the 
market, bargaining power of the seller, manufacturing factors, bargaining power of the buyer, 
obstacles from the alternate products, increasing competition to enhance the potentiality of 
business competition. 3) Cause the competition advantage for the business operation over 
the competitor. The executives applied the strategies of business advantage to be proper for 
the fuel bar manufacturing business i.e. strategies to cause the difference, strategies of the 
low-cost leadership, strategies of specific market focusing and strategies of fast response. 
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ดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพารา เพ่ือนําไปใชเปน

แนวทางในการประกอบธุรกิจนับเปนความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ถึงแมวาประเทศไทยจะมีพลังงานใชอยางพอเพียงรัฐบาลแตผูเก่ียวของจึงจําเปนตองหา

แนวทางในการพัฒนาแหลงพลังงาน ท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และตองพิจารณา

เลือกใชเชื้อเพลิงท่ีมีราคาถูก วัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีนิยมในการนํามาแปรรูป

ผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงในชวงเวลาท่ีผานมา ไดแก กะลามะพราวและไมยางพารา ดวยขอมูลนี้ 

บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จึงนํามาใชเปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทน เม่ือนําถานกะลามะพราว

และถานไมยางพารามาผานกระบวนการอัดแทงดวยกรรมวิธีอัดเย็นจะใหถานอัดแทงท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี

มาก และถือวาเปนวัตถุดิบอันดับ 1 ของการผลิตถานในกระบวนการอัดเย็น เนื่องจากเชื้อเพลิงอัด

แทงจากวัตถุดิบท้ัง 2 ชนิดนี้จะใหความรอนท่ีสูง และข้ีเถานอย ทําใหถานอัดแทงจากกะลามะพราว

เปนท่ีนิยมของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศเปนอยางมาก (พรสถิต ยงยืน. 2552: 66-67) 

 บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงจากถาน

กะลามะพราวและถานไมยางพารา บริษัทไดจดทะเบียนกอตั้งเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2549 ดวย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชําระเต็ม) มีสํานักงานใหญท้ังผลิตและจําหนายสินคาตั้งอยูท่ี เลขท่ี 

43 หมูท่ี5 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี บริษัทมีความพรอมในดานการผลิตและจัด

จําหนายเพราะพ้ืนท่ีของทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม มีพ้ืนท่ี 5 ไร ประกอบดวยอาคาร 4 อาคาร โดย

แบงเปนอาคารฝายผลิตและดําเนินการผลิต 2 อาคาร อาคารจัดเก็บคลังสินคา 1 อาคาร และอาคาร

สํานักงาน 1 อาคาร บุคลากรมีจํานวน 30 คน โดยแบงหนาท่ีรับผิดชอบเปนฝาย ฝายผลิต 18 คน 

ฝายขาย 3 คน ผูบริหารและพนักงานบริหารประจําสํานักงาน 9 คน ตามโครงสรางองคกรท่ัวไป มี

ยอดขายเดือนละประมาณ 3.5 ลานบาท 

 บริษัทมีแผนการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนในฐานะ ผูผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงจากถาน

กะลามะพราวและถานไมยางพาราท่ีพรอมจะเติมโตไปอยางม่ันคง และไดใหความสําคัญไปในเรื่อง 

กลยุทธการจัดการ และหาแนวทางเพ่ือรับมือกับคูแขงขันทางธุรกิจท่ีเขามาใหมท้ังคูแขงขันทางตรง

และคูแขงขันทางออม ควบคูไปกับการตอบสนองความตองการของผูบริโภค รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

โดยใหความสําคัญกับการกระจายสินคาใหท่ัวถึงทุกภูมิภาคของประเทศ เชน ภาคครัวเรือน และ

ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญในจังหวัดตางๆ บริษัทมีความม่ันใจเปนอยางยิ่งในการการผลิตสินคาและ

บริการท่ีคุณภาพสูงสุดใหแกผูบริโภคทุกทาน 
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จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ควบคูไปกับ

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันทางธุรกิจ และกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันในการดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท 

ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีทําใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจใหคง

อยูและสามารถแขงขันกับคูแขงขันรายใหมๆ ไดอยางม่ันคง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจ การ

บริหารงานท่ีทําใหธุรกิจสามารถคงอยูไดในปจจุบัน ผูบริหารจําเปนตองเขาถึงผูบริโภคในปจจุบันให

ไดมากท่ีสุด ครองใจผูบริโภคใหเกิดการซ้ือสินคาซํ้า และสามารถนาการบริหารจัดการดานตางๆและ

กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจไปสูความสําเร็จอยาง

ยั่งยืนตอไป 

2.วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

2.เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

3.เพ่ือศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

3.ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตดานเนื้อหา  

ศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไม

ยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด  จังหวัดราชบุรี ในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย การ

บริหารจัดการ การจัดการดานการตลาด โดยศึกษาสวนประสมทางการตลาด 7Ps พรอมท้ังศึกษากล

ยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในดานการมุงตลาดเฉพาะสวน การสรางความแตกตาง

ของผลิตภัณฑและบริการ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การสรางความสัมพันธกับผูบริโภค และการ

เปนผูนําดานตนทุนต่ํา เพ่ือใหเขาใจถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและการใชกลยุทธในการสรางความ

ไดเปรียบกับคูแขงขันในการดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไม

ยางพารา 

2. ขอบเขตดานกลุมผูใหขอมูล 

2.1 ผูประกอบการบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี (เจาของกิจการ) 

2.2 บุคลากรในระดับ ผูจัดการฝายการตลาดบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

2.3 ลูกคาของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ท้ังลูกคารายใหญจํานวน 5 รายและลูกคาราย

ยอยจํานวน 5 ราย ซ่ึงเปนผูใชผลิตภัณฑเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพารา  

 



 
 

3 
 

 
 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี คือ บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด อําเภอดําเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
ในการดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และ

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูล ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 ทราบถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายถานอัดแทงจากถานกะลามะพราว

ถานไมยางพาราใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน เขาใจถึงกระบวนการผลิตและจุดเดนของผลิตภัณฑ ข้ันตอนใน

การบริหารจัดการของธุรกิจ งานวิจัยจะสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางในการตัดสินใจของ

ผูประกอบการใชกําหนดกลยุทธของธุรกิจ ตอยอดธุรกิจเดิมและสรางประโยชนใหกับผูประกอบการ

รายใหมท่ีมีความสนในธุรกิจนี้ เกิดความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ นําพาธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จไดในอนาคตตอไป 

5.2 ทราบถึงสภาพแวดลอมของธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน

ธุรกิจ ภายใตปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

และสภาวะการแขงขันของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากานกะลามะพราวและถานไมยางพารา  

5.3 ผูประกอบการหรือผู ท่ีสนใจในธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลงอัดแทงจากถาน

กะลามะพราวและถานไมยางพาราสามารถนําความรูและแนวทางในกําหนดกลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจของตนเองและเพ่ือพัฒนาธุรกิจให

สามารถแขงขันกับคูแขงขันได 

6.นิยามศัพทเฉพาะ 

 6.1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินธุรกิจ (Format and Style of Business Conduct) 

หมายถึง รูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราจังหวัด

ราชบุรี  ซ่ึงมีการวางรูปแบบและลักษณะในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการนํากลยุทธตางๆมาใชในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย กลยุทธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย กลยุทธทางการเงิน กลยุทธในการผลิตและการปฏิบัติการ และกลยุทธทางการตลาด 

รวมถึงสวนประสมทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ 
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6.2 สภาพแวดลอมทางการแขงขันของธุรกิจ  (Environments  of  Business) หมายถึง 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ ถือวาเปนงานสําคัญตอการบริหารจัดการธุรกิจหรือ

การตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจจะตองดําเนินไปอยางเปน

ข้ันตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนิน

ธุรกิจ ไดแก ภัยคุกคามจากคูแขงขันหนาใหม อุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาในตลาดใหม อํานาจ

ตอรองของผูขายปจจัยการผลิต อํานาจตอรองของผูซ้ือ อุปสรรคจากผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันและการ

เพ่ิมข้ึนของการแขงขัน ตอมาทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในธุรกิจเองซ่ึงสามารถควบคุมได

และใหเปนแนวทางท่ีตองการ ไดแก ความพรอมของบุคลลากร  กลยุทธของกิจการเพ่ือใชกําหนดทิศ

ทางการทํางาน ระบบการบริหารจัดการ ลวนแลวเปนปจจัยท่ีองคกรสามารถควบคุมได ดังนั้นการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจการธุรกิจนั้นเปนการวางแผนจัดการธุรกิจใหเหมาะสมมากท่ีสุด 

เพ่ือนําไปสูการแสวงหาผลกําไรสูงสุดบนความยั่งยืนของธุรกิจ สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจเปน

งานท่ีทาทายของผูบริหารเพราะตองใชประกอบการตัดสินใจคิดวิเคราะหอยางมีข้ันตอน นําพาองคกร

ใหอยูรอดในทุกสภาพแวดลอมของธุรกิจท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดเปนอยางดีตอไป 

6.3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive advantage strategy) 

หมายถึง วิธีการในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ธุรกิจ

ผลิตและจําหนายถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพารา โดยการวิเคราะหและสราง

กลยุทธความไดเปรียบทางการแขงขันใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ เชน การขายสินคาและ

ใหบริการท่ีดีกวา การขายสินคาหรือใหบริการท่ีแตกตาง อาจแตกตางในดานประสิทธิภาพการใชงาน 

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต การขายสินคาท่ีถูกกวาโดยจะตองผลิตดวยตนทุนต่ํากวา โดยการเลือกใช

วิธีการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด การลดคาใชจายท่ีไมจําเปนตางๆในการดําเนินงาน การมุงตลาดเฉพาะสวน 

เพ่ือใหสามารถสรางสินคาไดถูกกลุมเปาหมายและตรงตามความตองการลูกคามากท่ีสุด และการ

ตอบสนองตอลูกคาไดเร็วกวา สินคาและบริการของกิจการตองพิเศษไปจากสินคาและบริการของ

คูแขงรายอ่ืนไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีท่ีจะทําใหลูกคาเกิดการรับรูและเลือกซ้ือสินคาหรือ

บริการ เกิดความพึงพอใจตอสินคาและบริการ และทําใหธุรกิจเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันได

อยางยั่งยืน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

3. แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

4. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

1.1 ความเปนมาและการกอตั้ง 

บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงจากถาน

กะลามะพราวและถานไมยางพารา บริษัทไดจดทะเบียนกอตั้งเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2549 ดวย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชําระเต็ม) มีสํานักงานใหญท้ังผลิตและจําหนายสินคาตั้งอยูท่ี เลขท่ี 

43 หมูท่ี5 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี บริษัทมีความพรอมในดานการผลิตและจัด

จําหนายเพราะพ้ืนท่ีตั้งท่ีเหมาะสม มีพ้ืนท่ี 5 ไร ประกอบดวยอาคาร 4 อาคาร โดยแบงเปนอาคาร

ฝายผลิตและดําเนินการผลิต 2 อาคาร อาคารจัดเก็บคลังสินคา 1 อาคาร และอาคารสํานักงาน 1 

อาคาร บุคลากรมีจํานวน 30 คน โดยแบงหนาท่ีกันรับผิดชอบเปนฝาย ฝายผลิต 18 คน ฝายขาย 3 

คน ผูบริหารและพนักงานบริหารประจําสํานักงาน 9 คน ตามโครงสรางองคกรท่ัวไป มียอดขายเดือน

ละประมาณ 3.5 ลานบาท 

 บริษัทมีแผนการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนในฐานะ ผูผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงจากถาน

กะลามะพราวและถานไมยางพาราท่ีพรอมจะเติมโตไปอยางม่ันคง และไดใหความสําคัญไปในเรื่องกล

ยุทธการจัดการ ควบคูไปกับการเขาถึงผูบริโภครายยอย บริษัทมุงเนนและตอบสนองความตองการ

ของตลาดและผูบริโภค โดยใหความสําคัญกับการกระจายสินคาใหท่ัวถึงทุกภูมิภาคของประเทศ
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ลูกคาหลัก 
70% 

ลูกคารอง 
30% 

กลุมลูกคาของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

กลุมลูกคาของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 
กลุมลูกคาของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จําแนกออกเปน 2 กลุมซ่ึงประกอบดวย 

1. กลุมลูกคาหลัก คือ ลูกคาสง หรือลูกคาท่ีซ้ือเชื้อเพลิงอัดแทงเพ่ือไปจําหนายตอ 

2. กลุมลูกคารอง คือ ลูกคาปลีก หรือลูกคาท่ีซ้ือเชื้อเพลิงอัดแทงไปใชในครัวเรือนหรือธุรกิจ

ขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 1 การแบงสัดสวนกลุมลูกคาของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

ท่ีมา : โสภี  บวัพ่ึง, “การตลาดไตรมาสท่ี 1”(เอกสารประกอบการประชุมเรื่องสรุปการตลาด

ไตรมาสท่ี 1 บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด, 24 กุมภาพันธ 2558). 

สภาพการแขงขันและคูแขงหลักขององคกร  
คูแขงทางตรง (Direct Competitor) คือ โรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด

ราชบุรีซ่ึงเปนคูแขงท่ีเขามาแขงขันในตลาดหรือในกลุมเปาหมายเดียวกันนั่นก็คือขายสินคาใหกับกลุม

ผูคาสงโดยมีสินคาท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาก จนทําใหกลุมลูกคาเปาหมายนั้นเกิดทางเลือก

ไดแก โรงงาน ทีที แอนด ที ออแกนิคคัลเลอร เลขท่ี 6/3 ม.5ถ.ทายาง ต.หวยยางโทนอ.ปากทอ  

จ.ราชบุรี 70140 และ บริษัท จําปาสัก เคฟ จํากัด เลขท่ี  110/1ถ.- ต.ทาผา อ.บานโปง  

จ.ราชบุรี   70110  

 

คูแขงทางออม (Indirect Competitor) คือ คูแขงท่ีเขามาทําตลาดในจังหวัดราชบุรีและมี

ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการอยูในเขตภาคกลาง ท่ีเจาะกลุมผูบริโภคคนสุดทาย โดยตัวสินคามีความ

เหมือนหรือคลายคลึงกันมาก 
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1.2 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจเช้ือเพลิงอัดแทง 

เนื่องจากปจจุบันมีการตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีการ

นําทรัพยากรท่ีเหลือใชกลับมาแปรสภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบกับประเทศไทยมีการ

ผลิต สินคาท่ีมีสวนประกอบจากวัตถุดิบไมเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดวัตถุดิบทางธรรมชาติเปนจํานวน

มาก และเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับวัตถุดิบดังกลาวจึงนํา มาแปรสภาพโดยเขากระบวนการอัดแทง

เพ่ือเปนเชื้อเพลิงอัดแทงใชประโยชนตางๆตามลักษณะการใชงาน เชน การใชเปนเชื้อฟนตาม

รานอาหารตางๆหรือใชภายในบานพักอาศัย หรือโรงงานตางๆ เปนตน (จํารัส พุมจันทร. (2553). 

ดวยเหตุนี้บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัดจึงไดมีการคนคิดท่ีจะนําสิ่งตางๆมาใชในการผลิต

พลังงาน เชน วัสดุตางๆท่ีสามารถนํามาแปรรูปและถูกใชในการผลิตพลังงานไดตอไป เชน 

กะลามะพราว กากขาวโพด เปนตน การนําไมยางพาราท่ีเกิดจากการทํา แทนวางสินคา (พาเลท) ของ

โรงงานไมมาแปรรูปเปนถานท่ีใชสําหรับอุสาหกรรมขนาดเล็ก ธุรกิจรานอาหาร และการใชภายใน

ครัวเรือนเปนประเด็นท่ีมีความนาสนใจ เนื่องจากเม่ือนํามาอัดเปนแทงถานแลวสามารถใชงานไดดี มี

ควันนอย ท้ังนี้จากการศึกษาพบวา ถานอัดแทงท่ีทําจากถานกะลามะพราวและไมยางพารานั้นจะมีมี

ประสิทธิภาพในการใหความรอนไดดีมากกวาวัตถุดิบประเภท ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจุบันนี้วัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรกรรมท่ีดูไมมีคุณคาแตกลับนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และยังใหมูลคาท่ีดีอีกดวย 

 

  มาตรฐานผลิตภัณฑเช้ือเพลิงอัดแทง 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุนชนถานอัดแทง (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) 

บทนิยามความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้มีดังนี้ 

1. ถานอัดแทง หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําวัตถุดิบธรรมชาติเชน กะลามะพราว 

กะลาปาลม ซังขาวโพด มาเผาจนเปนถานอาจนํามาบดเปนผงหรือเม็ดแลวอัดเปนแทงตามรูปทรงท่ี

ตองการหรือนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน แกลบ ข้ีเลื่อยมาอัดเปนรูปทรงท่ีตองการหรือนําวัตถุดิบ

ธรรมชาติเชน แกลบ ข้ีเลื่อยมาอัดเปนแทงตามรูปทรงท่ีตองการแลวจึงมาเผาเปนถาน 

2. คาความรอน หมายถึง พลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาถานหนัก 1 กรัมมีหนวยเปนกิโล

แคลอรี่ตอกิโลกรัม 

3. คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไปในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปทรงเดียวกันขนาดใกลเคียง

กันมีสีดําสม่ําเสมอไมเปราะ อาจแตกหักไดบาง การใชงานเม่ือติดไฟตองไมมีสะเก็ดไฟกระเด็นไมมี
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ควันและกลิ่นความชื้นตองไมเกินรอยละ 8 โดยนํ้าหนัก คาความรอนตองไมนอยกวา 5,000 กิโล

แคลอรี่ตอกิโลกรัม 

4. การบรรจุหากมีการบรรจุใหบรรจุถานอัดแทงในภาชนะบรรจุท่ีสะอาดแหงและสามารถ

ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับถานอัดแทงได นํ้าหนักสุทธิของถานอัดแทงในแตละภาชนะ

บรรจุตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 

5. เครื่องหมายและฉลากหรือภาชนะบรรจุถานอัดแทงทุกหนวยอยางนอยตองมีเลขอักษร

หรือเครื่องหมายรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงายชัดเจน 

6. ชื่อผูทําหรือสถานท่ีทําพรอมสถานท่ีตั้งหรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนในกรณีท่ีใช

ภาษาตางประเทศตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

7. การวิจัยพัฒนาคุณภาพของถานใหมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนโดยการนํา

วัสดุท่ีเหลือใชจากการเกษตรเชน ข้ีเลื่อย เปลือกไม กะลามะพราว และเหงามันสําปะหลัง นํามาเผา

ใหเปนผงถานหรือคารบอนแลวผสมกับตัวประสานนําไปอัดแทงอบใหแหงจะไดถานอัดแทงหรือท่ี

เรียกวาถานเขียว (ศูนยวิจัยการผลิตถานปาไมเขตสระบุรี, 2546) ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ ไมมีควัน ไม

มีกลิ่น ไมแตกประทุข้ีเถานอย ไมเกิดการฟุงกระจาย ไมทําลายสุขภาพใหความรอนสูงสม่ําเสมอ และ

ทนทานกวาการใชถานไมถึง 2.5 เทาซ่ึงแตกตางจากถานไมโดยสิ้นเชิง (กิติพงษ ถือสัตย, 2548) 

8. การใชประโยชนจากถานเปนการสงเสริมและรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัดถานอัด

แทงเปนเชื้อเพลิงแข็งชนิดหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในงานอุตสาหกรรมเชน งานหลอโลหะ งานบัดกรี 

ตลอดจนในครัวเรือน เชน ใหความรอนการ ตม ทอด และยางทดแทนถานไมได (ปรีชา เกียรติ

กระจาย, 2532) 

  

1.3 เช้ือเพลิงอัดแทง 
 เชื้อเพลิงอัดแทง คือ แทงเชื้อเพลิงท่ีไดจากการอัดแทงวัสดุชีวมวล หรือเศษวัชพืชตางๆ หรือ

เศษวัสดุท่ีเหลือจากภาคเกษตรกรรม เชน ซังขาวโพด ชานออย และแกลบ เปนตน ซ่ึงการอัดแทงนี้ได

ถือกําเนิดมาจากการอัดถานเขียว (Green Charcoal) ของประเทศฟลิปปนส เม่ือ พ.ศ.2523 ซ่ึง

คนพบโดย มร.กอนซาโล คาแทน (Gonzalo O. Catan) และคณะ โดยนําเศษใบไมใบหญาไปหมักให

เนาเปอยดวยจุลินทรียบางชนิดแลวจึงอัด โดยใชตัวประสานเปนตัวเชื่อม (ประลอง ดํารงไทย. 2547) 

ถึงแมวาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและไมไดถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเปนเวลานานแลวก็ตาม แต

ประสิทธิภาพการใชงานนั้นยังอยูในเกณฑต่ํามาก และมีขอจํากัดหลายประการ คือ 
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1. มีความหนาแนนต่ํา ตองใชเนื้อท่ีมากในการเก็บ และเสียคาใชจายสูงในการขนสง ทําให

การใชถูกจํากัดอยูในบริเวณใกลเคียงแหลงผลิตเทานั้น การขนสงไปบริเวณหางไกล จะใหผลไมคุมคา

เม่ือเทียบกับคาความรอนท่ีไดรับ 

 2. การเผาไหมเปนไปอยางรวดเร็ว เพราะมีความหนาแนนต่ํา และมีคาความรอนตอหนวยต่ํา 

ทําใหตองใชปริมาณมาก จึงเสียคาขนสงและใชแรงงานมากกวา ทําใหการใชวัสดุเหลือใชหรือฟนถูก

จํากัดอยูในวงแคบ เชน ในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม ท่ีไมตองการคาความรอนสูงมากๆ และไม

จําเปนตองควบคุมระดับอุณหภูมิใหคงท่ีตลอดเวลา 

 3. มีความชื้นสูง ทําใหจุดติดไฟยาก และมีคาความรอนนอยกวาวัสดุท่ีผานการอบแหงหรือ

ตากใหแหง นอกจากนี้ วัสดุท่ีเปยกยังเกิดการผุ เนาเปอย เนื่องจากการทําลายของเห็ดรา และการกัด

กินของแมลง 

 เนื่องจากวัสดุทางการเกษตรตางๆ กอนอัดแทงมีความหนาแนนต่ํา มีปริมาตรมาก ไมสะดวก

ตอการขนสงและเก็บรักษา วัสดุทางการเกษตรกอนอัดแทงจะมีความรอนเทากับ 1/3 ของถานหิน

โดยน้ําหนัก แตเม่ือมีการอัดแทงแลวสามารถเพ่ิมความรอนเปน 2/3 ของถานหินโดยน้ําหนัก    

(Reed and Bryant. 1978) ดังนั้น การอัดแทงจะทําใหไดเชื้อเพลิงอัดแทงท่ีมีคาความรอนเพ่ิมข้ึน

และสะดวกในการขนสง 

 
เช้ือเพลิงอัดแทงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1. เชื้อเพลิงเขียว เปนการนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาอัดข้ึนรูปใหมีความหนาแนน

มากข้ึน และมีลักษณะเปนแทงเหมาะแกการใชงาน สามารถจุดติดไฟและลุกไหมไดเวลานานข้ึน 

ตัวอยางของเชื้อเพลิงเขียว เชน เชื้อเพลิงเขียวจากแกลบ เชื้อเพลิงเขียวจากข้ีเลื่อย เปนตน 

 2. ถานอัดแทง เนื่องจากสมบัติบางประการของเชื้อเพลิงเขียวท่ีผลิตไดนั้น ไมเหมาะสมใน

การใชในครัวเรือนท่ีชุมชนหนาแนนและภาคอุตสาหกรรม เพราะมีควันมากในขณะเผาไหม อีกท้ังยังมี

ขอดอยกวาฟนและถานไม ท้ังในดานของความรอนท่ีต่ํากวา ปริมาณเถาท่ีมากกวา และระยะเวลาท่ี

ลุกไหมก็สั้นกวา จึงมีการผลิตถานอัดแทง โดยการเผาเศษวัสดุใหเปนถานดํากอน แลวจึงนําเศษถาน

ดํานั้นมาอัดเปนแทง เชน ถานอัดแทงจากกะลามะพราว ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ถานอัดแทง 
 

1.3.1 วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแทง 
1. กะลามะพราว 
มะพราว (Coconut) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cocoas Nucifera Linn. เปนพืชท่ีมีความสําคัญ 

ทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยรูจักใชเนื้อมะพราวในการบริโภคเปน

อาหารท้ังคาวและหวานในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดเคยสํารวจพบวา ประชากร

ไทย 1 คนจะบริโภคเนื้อมะพราวประมาณปละ 8,273.2 กรัม หรือประมาณ 18 ผล/คน/ป ซ่ึงปจจุบัน

ประเทศไทยมีพลเมืองประมาณ 55 ลานคน จะใชผลมะพราวประมาณ 990 ลานผล หรือประมาณ

รอยละ 65 ของผลผลิตท้ังหมด สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ 35 ของผลผลิตท้ังหมด หรือ 489 ลาน

ผลใชในรูปของอุตสาหกรรมหรือสงออกตอไป ซ่ึงสามารถแบงกลุมอุตสาหกรรมมะพราวใหญๆ ได 2 

กลุม คือ(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2550: ออนไลน) 

 

1) ผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือการบริโภค เชน อุตสาหกรรมมะพราว แหงอุตสาหกรรมน้ํามัน

มะพราว อุตสาหกรรมกะทิเขมขน อุตสาหกรรมมะพราวขูดแหง อุตสาหกรรมน้ําตาลมะพราว 

2) ผลิตภัณฑเพ่ืออุตสาหกรรมและอุปโภค เชน อุตสาหกรรมเสนใยมะพราว อุตสาหกรรม

แทงเพาะชํา อุตสาหกรรมเผาถานจากกะลามะพราว อุตสาหกรรมแปรรูปมะพราว ผลผลิตมะพราว

แตละปจะมีมูลคาไมต่ํากวาปละ 2,700 ลานบาท คิดแลวมูลคามหาศาล ซ่ึงเราไมควรท่ีจะละเลยและ

ควรเรงหาทางในการสงเสริมและพัฒนามะพราวอีกตอไป มะพราวสามารถข้ึนไดในทุกจังหวัดท่ัว

ประเทศแตข้ึนไดดีในดินท่ีมีสภาพเปนกลางหรือเปนกรดเล็กนอยคือ (PH ระหวาง 6-7) ลักษณะดิน

รวน หรือรวนปนทราย มีการระบายน้ําดี มีฝนตกกระจายสมํ่าเสมอแทบทุกเดือน อากาศอบอุน หรือ

คอนขางรอนและมีแสงแดดมาก ภาคท่ีมีการปลูกมะพราวมากและปลูกเปนอาชีพ คือ ภาคใต ภาค

ตะวันออก และภาคตะวันตก 
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กะลามะพราว เปนพืชชีวมวลเหลือใชจากมะพราว ซ่ึงมะพราว 1 ลูก จะไดใยรอยละ36.2 

และกะลารอยละ 16 โดยสวนมากมะพราวจะปลูกบริเวณภาคใตของประเทศไทย (ประมาณรอยละ

80) ซ่ึงปกติจะใหผลผลิตตลอดปแตจะใหผลผลิตมากในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 

3) ประโยชนของกะลามะพราวเราสามารถนํากะลามะพราวมาใชใหเกิดประโยชนได คือ 

1. การนํากะลามะพราวมาดัดแปลงทําเปนวัสดุใชสอยภายในครัวเรือ เชน ชอน 

ถวน และอุปกรณตกแตงบานเปนตน 

2. การนําถานชารกะลามะพราวท่ีไดจากกระบวนการคารบอนไนซเซชั่น มาใช 

เปนตัวดูดซับสีและกลิ่นในอุตสาหกรรมตางๆ 

3. การนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมโดยตรงประเทศไทย เปนประเทศ 

เกษตรกรรม มีพืชผลจากการเกษตรมากมายท่ีสามารถนํามาสรางเศรษฐกิจชุมชน และเปนประโยชน 

ตอการดํารงชีพของมนุษย โดยไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และสรางความอยูดีกินดี

แกชุมชน 

2. ไมยางพารา 
ไมยางพาราเปนไมยืนตนท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูแถบลุมแมน้ําอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต ซ่ึง

ลักษณะลําตนมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ ชนิดท่ีใหน้ํายางมากและดีท่ีสุดคือ Havea Braziliensis ซ่ึง

เปนท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง การปลูกยางพาราในประเทศไทยเริ่มข้ึนระหวาง

ป 2442-2444 ท่ีจังหวัดตรัง โดย พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตอมาได

แพรหลายไปท่ัวพ้ืนท่ีภาคใต ภาคตะวันออก และลาสุดประมาณ 7-8 ป ท่ีผานมาไดมีการปลูกบาง

แลวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงคหลักของการปลูกยางพาราก็เพ่ือกรีดน้ํายางไปทํายาง

แผนเพ่ือจําหนาย เม่ือตนยางอายุมากข้ึน ทําใหน้ํายางนอยลงจึงทําการตัดโคนและเผาท้ิงเพ่ือปลูกใหม 

แตปจจุบันไมจากปามีปริมาณลดนอยลง และมีพระราชบัญญัติปดปาทําใหไมยางพาราไดรับความ

สนใจมากข้ึน โดยเฉพาะการนําไปแปรรูปเพ่ือทําเปนเฟอรนิเจอรท่ีใชในการสงออก ทําใหยางพารา

เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอยางยิ่ง จากการสํารวจพบวา ไมยางพารา 1 ไร สามารถนํามาแปรรูปได

เฉลี่ย 20.64 ลบ.เมตร ท้ังนี้แลวแตเทคนิคการเลื่อยและลักษณะของไมท่ีโรงงานเฟอรนิเจอรตองการ 

 
1.3.2 การอัดกอนวัสดุตางๆนั้นจะแบงออกไดเปน 2 วิธี คือ 

 1. การอัดโดยใชความรอนเขาชวย เหมาะสําหรับวัสดุท่ีมีสารลิกไนต-เซลลูโลส เชน เศษไม 

แกลบ ข้ีเลื่อย 

 2. การอัดเย็นโดยไมใชความรอน แยกได 2 แบบ คือ แบบใชตัวประสาน และไมใชตัว

ประสาน 
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บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัดเลือกใชวิธีการอัดเย็นแบบใชตัวประสาน มีตัวประสานท่ีชวยให

วัสดุยึดเกาะกันดวยแรงอัดปานกลาง และรวมกันเปนแทงซ่ึงตัวประสานมีคุณสมบัติดังนี้  มี

ความสามารถในการประสานดี มีราคาถูก สามารถเผาไหมหรือลุกติดไฟไดดี และไมเกิดควันเม่ือถูก

อากาศภายนอก จะตองไมทําใหเชื้อเพลิงแตกรวน หรือออนตัวเกินไปตัวประสานท่ีนิยมใชกันใน

ปจจุบัน ไดแก มันสําปะหลัง แปงมัน กากน้ําตาล ผักตบชวา วัสดุเหลานี้สามารถนํามาเปนตัว

ประสานได เนื่องจากมีลักษณะเหนียวเกาะตัวกันไดดี เม่ือนําไปผสมกับวัสดุท่ีไมเกาะตัวกันจะสามารถ

ทําใหวัสดุเหลานั้นเกาะตัวกันไดดีและใชเครื่องอัดแบบเกลียว (Screw Press) ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 เครื่องอัดแบบเลียวกรวย 
ท่ีมา: วิชัย แหวนเพชร. (2543). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ: ธรรมมล. 

 

1.3.3 คุณสมบัติของเช้ือเพลิงอัดแทง 
เชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพสูงจะตองมีปริมาณคารบอนเสถียรเปนองคประกอบอยูสูง มีปริมาณสาร

ระเหยไดและปริมาณเถาอยูต่ํา เชื้อเพลิงท่ีมีคาความชื้นสูงจะมีผลทําใหคาความรอนต่ํา เชื้อเพลิงท่ีมี

คาความรอนสูงถือวาเปนเชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพดี เชน ถานท่ีมีคาความรอนสูงถือวาเปนถานท่ีมีคุณภาพ

ดี แตสําหรับการใชถานเพ่ือการหุงตมในครัวเรือนนั้น ถานท่ีถือวามีคุณภาพดีท่ีสุดไมจําเปนตองเปน

ถานท่ีมีคาความรอนสูงสุด แตจะตองมีคุณสมบัติท่ีดีของถานทางดานอ่ืนๆ ดวย คือ  

 1. การแตกประทุขณะติดไฟ ถานท่ีแตกประทุขณะติดไฟจะเปนท่ีรังเกียจของผูใชเปนอันดับ

หนึ่ง ดังนั้น ถานท่ีมีคุณภาพดีจะตองไมมีการแตกประทุเลย หรือมีการแตกประทุเพียงเล็กนอย 

 2. น้ําหนักถาน ถานท่ีมีน้ําหนักจะลุกไหมใหความรอนแรงไดนาน 

 3. ควัน ถานท่ีมีคุณภาพไมควรมีควันและกลิ่นฉุนขณะลุกไหม 

 4. ความแข็งและการปนของถาน ถานท่ีมีความแข็งสูงจะชวยลดการแตกหักหรือปนเปนผง 

ทําใหสะดวกตอการใชงาน การขนสง และการเก็บรักษา 
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2.แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

2.1 ความหมายของธุรกิจ 
     "ธุรกิจ" หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การจัดจําหนาย และการบริการ 

โดยภายในหนวยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มีการนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาผสมผสานกันอยางมีระบบ มี

ระเบียบตามกฎเกณฑ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนหรือผูบริโภค ในขณะเดียวกันก็

กอใหเกิดผลประโยชนหรือบรรลุตามเปาหมายของธุรกิจ และไมกอใหเกิดมลภาวะท่ีไมดีตอ

สิ่งแวดลอม (http://www.novabizz.com/Business.html.) 

2.2 ความสําคัญของธุรกิจ 
ธุรกิจเปนหัวใจสําคัญของสังคม สังคมจะเจริญกาวหนา มีความเปนอยูท่ีดี เปนท่ียอมรับของ

ชาวตางประเทศ ก็ตองอาศัยความเจริญของธุรกิจ ซ่ึงอาจสรุปความสําคัญของธุรกิจดังนี้ 

 1.  ชวยใหเศรษฐกิจของประเทศมีความกาวหนาและม่ันคง เนื่องจากมีการลงทุนประกอบ

ธุรกิจ ทําใหมีการหมุนเวียน มีการกระจายรายได ประชาชนมีฐานะความเปนอยูดีข้ึน 

 2. ชวยใหรัฐมีรายไดเพ่ิมข้ึน จากการท่ีประชาชนมีรายได จําเปนตองเสียภาษีอากรและ

คาธรรมเนียมตางๆ ใหรัฐเพ่ือท่ีจะนํารายไดเหลานี้ไปพัฒนาประเทศในดานตางๆ 

3. ชวยใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี การทําธุรกิจยอมตองมีการศึกษาคนควาวิจัยอยู

เสมอ เพ่ือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค และทันคูแขงขัน 

 4. ชวยใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีข้ึน ท้ังนี้เพราะธุรกิจทําใหมีการจางงาน 

ประชาชนมีรายได 

5. ชวยลดปญหาทางดานสังคม คือปญหาเรื่อง การวางงาน ถาประชาชนมีการวางงาน

จํานวนมาก จะไมมีรายได ปญหาเกิดข้ึนตามมา เชน การเกิดอาชญากรรม 

2.3 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับบุคคล 
ในการประกอบธุรกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ธุรกิจตองมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องกับ

บุคคลหรือกลุมตางๆดังนี้ 

1. เจาของกิจการ เปนบุคคลท่ีลงทุนทําธุรกิจในการผลิตสินคา หรือ บริการ 

ลูกจางหรือพนักงาน คือ กลุมบุคคลท่ีเปนผูมีหนาท่ีผลิตสินคาและบริการ หรือทําหนาท่ีอ่ืนๆ

เก่ียวของในกิจการนั้น 

2. ผูขาย ในท่ีนี้ไดแก ผูท่ีทําหนาท่ีจัดหาสินคาสําเร็จรูปเพ่ือการจําหนายตอไปยังผูบริโภค 

3. ผูซ้ือหรือผูบริโภค ไดแกบุคคลท่ีซ้ือสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ตนเอง 

4. เจาหนี้ ไดแก แหลงเงินทุนท่ีผูประกอบการไปติดตอ เพ่ือขอยืมเงินทุนในการประกอบ

ธุรกิจ 
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5. คูแขงขัน คือ กลุมผูประกอบธุรกิจซ่ึงผลิตสินคา และบริการประเภทเดียวกัน 

6. รัฐบาล การประกอบธุรกิจตางๆตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาล ตองปฏิบัติตาม

ตามกฎระเบียบท่ีรัฐกําหนดข้ึน 

2.4 หนาท่ีของการประกอบธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนรูปแบบใดๆก็ตาม จะตองมีหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีคลายคลึงกัน

มีข้ันตอนและมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยูตลอด กิจกรรมเหลานี้ไดแก 

1. การผลิต เปนการสรางผลิตภัณฑโดยการแปรรูปวัตถุดิบหรือทรัพยากรเพ่ือใหเปนสินคา

หรือบริการเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการบริโภค 

2. การจัดหาเงินในการประกอบธุรกิจ เงินทุน เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากอยางหนึ่ง ใน

การประกอบธุรกิจ การจัดหาเงินทุนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ สามารถหาไดจาก 2 แหลง คือ 

แหลงเงินทุนภายใน เปนเงินท่ีไดมาจากสวนของเจาของกิจการและแหลงเงินทุนภายนอก เปนเงินท่ี

ไดมาจากภายนอกกิจการ เชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนาคาร 

3. การจัดหาทรัพยากรทางดานกําลังคน ถือเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 

4. การบริหารทางการตลาด คือการดําเนินงานตางๆท่ีจะทําใหสินคาและบริการถึงมือ

ผูบริโภค โดยท่ีผูบริโภค จะไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.5 ประเภทของธุรกิจ 
ธุรกิจแบงตามลักษณะของกิจกรรมท่ีกระทําได 8 ประเภทคือ 

1. ธุรกิจเกษตร(Agriculture) ธุรกิจการเกษตรเปนธุรกิจพ้ืนฐานของคนไทยท่ียึดถือเปน

อาชีพมาชานาน ไดแก การทํานา ทําสวน ทําไร การประมง การเลี้ยงสัตว และการทําปาไม 

2. ธุรกิจเหมืองแร(Mineral) ธุรกิจเหมืองแรเปนธุรกิจท่ีเก่ียวกับการขุดเจาะนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ มาใช เชน ถานหิน ดีบุก น้ํามัน ปูนซีเมนต ฯลฯ 

3. ธุรกิจอุตสาหกรรม(Manufacturing) ธุรกิจอุตสาหกรรมเปนธุรกิจการผลิตและบริการ

ท่ัวไปท้ังอุตสาหกรรม ขนาดยอมและขนาดใหญ ซ่ึงแบงไดดังนี้ 

3.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือุตสาหกรรมขนาดยอม ธุรกิจประเภทนี้เปนอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กใชแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว โดยใชเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลักใหเกิด

ประโยชน วัสดุตางๆ หาไดในทองถ่ิน ผลิตภัณฑเปนภูมิปญญาในทองถ่ิน สืบทอดจากบรรพบุรุษ เชน 

อุตสาหกรรมจักสานอุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป 

ฯลฯ 

3.2 อุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมโรงงานเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญม่ีมีการผลิตสินคา

จากโรงงานถาวร มีเครื่องจักรท่ีทันสมัย และเกิดการจางแรงงานจากบุคคลภายนอก และใชเงินลงทุน
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จํานวนมาก มีกระบวนการผลิตท่ีดี ผลผลิตท่ีไดจึงมีคุณภาพดีและปริมาณจํานวนมาก เชน สบู ยาสี

ฟน ผงซักฟอก เสื้อผาสําเร็จรูป อาหาร รถยนต ฯลฯ 

4. ธุรกิจกอสราง(Construction) ธุรกิจกอสรางเปนอุตสาหกรรมท่ีทําตอเนื่องจาก

อุตสาหกรรมตางๆ ท่ีกลาวขางตน โดยนําเอาผลผลิตของอุตสาหกรรมมาใช เชน การสรางอาคารท่ีอยู

อาศัย ถนน สะพาน เข่ือน ทางระบายน้ํา เปนตน 

5. ธุรกิจการพาณิชย(Commercial) ธุรกิจการพาณิชยเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการตลาด มี

การกระจายสินคาไปสูผูบริโภค ทําใหซ้ือหาสินคาตางๆ ไดสะดวกสบายตามความตองการ ซ่ึงตอง

อาศัยคนกลางดําเนินธุรกิจ ไดแก พอคาสง พอคาปลีก นายหนาและตัวแทนจําหนาย 

6. ธุรกิจการเงิน(Financial) ธุรกิจการเงินเปนธุรกิจท่ีสงเสริมใหธุรกิจตางๆ มีความคลองตัว

มากยิ่งข้ึนเพราะเปนองคกรทีใหความชวยเหลือผูประกอบการดานการเงิน และการลงทุน เชน การ

ซ้ือท่ีดิน การสรางโรงงาน การซ้ือเครื่องจักร วัตถุดิบ คาจางแรงงาน นอกจากนี้การจัดจําหนายก็ตอง

ใช เ งินลงทุนซ้ือสินคาเ พ่ือขายตอ การเก็บรักษาสินคา คาใชจายในการขนสง คาโฆษณา 

ผูประกอบการสามารถพ่ึงพาธุรกิจการเงินไดดวยการกูยืมเพ่ือนําไปลงทุนดังกลาวไดเปนอยางดี ธุรกิจ

การเงิน ไดแก ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพอการสงออกและนําเขา บรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กองทุนหมูบาน 

และบริษัทประกันภัย เปนตน 

7. ธุรกิจบริการ(Services) ธุรกิจบริการเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีผลิตการบริการ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคในการอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูบริโภค เชน บริการขนสง การ

สื่อสาร ธุรกิจโรงแรม การทองเท่ียว โรงพยาบาล โรงภาพยนตร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตางๆ รานซัก

รีด รานถายรูป สถานเสริมความงาม ฯลฯ  

2.6 กระบวนการการจัดการ  (Management  process) 
ผูบริหารธุรกิจมีหนาท่ีในเรื่องของการจัดการกระบวนการการจัดการประกอบไปดวยข้ันตอน 

1. การวางแผน (Planning) เปนกิจกรรมอันดับแรกท่ีสําคัญของผูบริหารท่ีจะตองมีการ

ตัดสินใจเรื่องตางๆ เตรียมการไวลวงหนา เชน มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ เชน จะ

ขยายกิจการลงทุนสรางโรงงานใหม เพ่ิมผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ   

ดังนั้นผูบริหารจะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและรัดกุม 

2. การจัดองคการ (Organizing) เพ่ือใหเปาหมายของธุรกิจท่ีวางแผนไวลวงหนาประสบ

ผลสําเร็จ ผูบริหารจะมีการจัดโครงสรางองคการมีการแบงงาน มอบหมายงาน จัดพนักงานในการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ ในตําแหนงตาง ๆ ขององคการ เพ่ือใหการประสานงานระหวางหนวยงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
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3. การนํา (Leading) หมายถึง การสั่งการ การชี้แนะ ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอ

ผูใตบังคับบัญชาใหทํางานตามคําสั่งหรือคําชี้แนะของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายสําเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงคขององคการดังนั้นภาวะผูนําการจูงใจ การติดตอสื่อสารจึง

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีผูบริหารจะตองคํานึงถึง 

4. การควบคุม (Controlling) เปนกิจกรรมข้ันสุดทายของกระบวนการบริหาร เพ่ือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวหรือไม ดังนั้นผูบริหารจะตองกําหนด

เกณฑมาตรฐานเพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินผล ปจจุบันเกณฑการประเมินผลท่ีธุรกิจใชกันมากก็

คือ การใช Benchmark กับกิจการคูแขงขันท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
 
2.7 การจัดการการดําเนินงานของธุรกิจ 
การจัดการการดําเนินงานของธุรกิจในปจจุบัน จะเนนการวางแผนเชิงกลยุทธมากข้ึน   

เนื่องจากธุรกิจการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน การแสวงหากความไดเปรียบทางการแขงขันเปนเรื่องจําเปน 

ในการวางแผนกลยุทธผูบริหารจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ 

 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Environment Analysis) ซ่ึงจะวิเคราะห

สภาพแวดลอม ดังนี้ 

           1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในธุรกิจ เชน การประเมินสถานะทางธุรกิจ ท้ัง

ในเรื่องของนโยบาย ทรัพยากร หนาท่ีตางๆ ภายในธุรกิจ การจัดโครงสรางองคการ การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน จะทําใหเขาถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ของธุรกิจได 

           1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร จะเปนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมท่ัวๆ ไป ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เชน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

กฎหมาย เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ปจจัยดังกลาวอาจจะเปนโอกาส (Opportunity) หรือเปน

อุปสรรค (Threats) ตอธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจท้ังสภาพภายในธุรกิจและ

สภาพแวดลอมภายนอก หรือท่ีเรียกวา การวิเคราะห SWOT นั่นเอง ธุรกิจจะตองวิเคราะห SWOT 

เพ่ือท่ีจะไดทําการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ และกลยุทธของธุรกิจไดอยางเหมาะสม 

  2. การกําหนดเปาหมาย (Goals) ภายหลังจากผูบริหารธุรกิจไดทําการวิเคราะห

สภาพแวดลอม ท้ังภายในและภายนอกธุรกิจแลว ผูบริหารจะไดทําการกําหนดเปาหมายของธุรกิจได  

เปาหมายของธุรกิจ คือ จุดมุงหมายท่ีธุรกิจจะบรรลุถึงองคการและผูบริหารจะใชเปาหมายวัด

ความสําเร็จ หรือลมเหลวจากการดําเนินงาน 

          การกําหนดเปาหมายขององคการนั้น จะข้ึนอยูกับขอกําหนด หรือภารกิจ (Mission) 

ขององคการท่ีผูบริหารจะกําหนดไว  ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีวิสัยทัศน (Vision) ท่ีกวางไกล เพ่ือท่ีจะ
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ไดกําหนดภารกิจของกิจการไดอยางเหมาะสม เปาหมายของธุรกิจอาจใชเกณฑเรื่องระยะเวลากําหนด

ก็ได เชน เปาหมายระยะยาว (สวนใหญเกินกวา 5 ป) เปาหมายระยะปานกลาง (ประมาณ 1-5 ป)  

และเปาหมายระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป) 

    3. การกําหนดกลยุทธของกิจการ (Strategy) กลยุทธเปนวิธีการท่ีผูบริหารจะใชในการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว การกําหนดกลยุทธของกิจการ แบงออกเปน                  

3 ระดับ คือ 

  3.1 กลยุทธหลักหรือกลยุทธของกลุมบริษัท (Corporate Strategies) การกําหนด

ทิศทางโดยรวมของบริษัท (เติบโต คงตัว ปรับเปลี่ยน) เพ่ือนําไปสูความเจริญเติบโตและการบริหาร

จัดการในธุรกิจและสายผลิตภัณฑท่ีหลากหลายของบริษัทหรือเปนกระบวนการกําหนดลักษณะ

โดยรวมและจุดมุงหมายขององคกรตลอดจนกําหนดทรัพยากรท่ีจะใชภายในองคกร ดวยการพิจารณา

วงจรอุตสาหกรรม สภาวะการแขงขัน และสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน  

กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) มุงสรางอัตราการเติบโตท่ีมากกวาเม่ือเทียบกับตลาด 

มักใชการพัฒนาตลาดใหม (Market Development: ตลาดใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา (Product 

Development)วิธีการใหม (New Process) หรือเจาะตลาดเพ่ิม (Market Penetration: ตลาดใหม 

สินคาเกา) กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธท่ีนิยมมากท่ีสุดเนื่องจากการเติบโตหมายถึงรายไดท่ีมากข้ึน

ราคาหุนท่ีสูงข้ึน และประสิทธิภาพของผูนํา แตการเติบโตท่ีเร็วเกินไปอาจจะนําไปสูความไมมี

ประสิทธิภาพ Concentration on a Single Product or Services: เปนการสรางการเติบโตดวย

สินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว เชน McDonald ท่ีมีสินคาหลักเพียงอยางเดียว คือแฮมเบอเกอร 

และใชการเจาะตลาดเพ่ิมไปยังพ้ืนท่ีใหมๆ ดวยการรักษามาตรฐาน คุณภาพ ความสะอาดสาเหตุท่ี

บริษัทเลือกกลยุทธนี้มักจะมาจากการท่ีมีทรัพยากรไมเพียงพอ ท่ีอาจ นํามาซ่ึงความเสี่ยงหากมีการ

ตกต่ําของสินคาหรือบริการนั้นConcentric Diversification: เปนการสรางการเติบโตดวยการเพ่ิม

สินคา หรือบริการใหมท่ีสอดคลองกับสินคาหรือบริการท่ีมีอยูแลว ซ่ึงอาจสอดคลองในเรื่องเทคโนโลยี 

Know-how สายผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย หรือฐานลูกคา กลยุทธนี้จะสรางตําแหนง การ

แขงขันท่ีแขงแกรงได Vertical Integration: เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจท่ีมีอยู 

สองทิศทางคือ 1) การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยัง ชอง

ทางการจัดจําหนายของสินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายข้ึน และสามารถ ควบคุม

ตนทุนขายได  2) การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการ ลงทุนไปยัง

ธุรกิจท่ีขายสินคาหรือใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถควบคุม ตนทุน และคุณภาพ

ของปจจัยนําเขา นอกจากนี้การใช Vertical Integration ยังทําให MarketPower และ Barrier to 

Entry แตจะมีความเสี่ยงจากการท่ีธุรกิจมีความเก่ียวเนื่องกันใกลชิด Horizontal Diversification: 

เปนการสรางการเติบโตดวยการเพ่ิมสินคาหรือบริการใหมท่ีไมสอดคลองกับสินคาหรือบริการท่ีมีอยู
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แลว สําหรับลูกคาเดิม โดยกลยุทธจะใชในกรณีตอไปนี้ คือ เม่ือรายไดท่ีไดรับจากสินคาในปจจุบัน

สามารถเพ่ิมข้ึนได โดยเพ่ิมผลิตภัณฑใหมท่ีไมสัมพันธกับสินคาเดิม เม่ือองคกรแขงขันอยูใน

อุตสาหกรรมท่ีไมมีความเจริญเติบโตหรืออยูในอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันสูง ซ่ึงชี้ถึงผลกําไรและ

ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมอยูในระดับต่ําเม่ือชองทางการจัดจําหนายในปจจุบันขององคกรการ

สามารถใชในการสรางตลาดสินคาใหมจากลูกคาในปจจุบันได เม่ือสินคาใหมมีรูปแบบยอดขายเขาสู

ว งจรชี วิตผลิตภัณฑ ใหม ท่ี สามารถเ พ่ิมยอดขายไดดีกว าผลิตภัณฑ เดิ ม  Conglomerate 

Diversification: เปนการสรางการเติบโตจากการมีสินคาหรือบริการใหมท่ีไมเก่ียวของกับสินคาหรือ

บริการท่ีมีอยูเลย ซ่ึงจะสรางความไดเปรียบในลักษณะของกลุมบริษัทท่ีไมมีความสัมพันธกัน 

กลยุทธคงตัว (Stability Strategies) กลยุทธท่ีมุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด 

หรือตําแหนงทางการ แขงขันของบริษัทไว เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมท่ีเริ่มตกต่ํา หรือมีคูแขง

รายใหมท่ีเขมแข็ง เขามาในตลาด หรือสภาวการณผันผวน Leadership: กลยุทธการมุงเปนผูนํา

ตลาดดวยการดึงดูดลูกคาจากคูแขงท่ีออนแอเนื่องจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําให

เฉพาะบริษัทท่ีเปนผูนําตลาดเทานั้นท่ีสามารถทํากําไรและอยูรอดไดNiche: กลยุทธการมุงสรางความ

แขงแกรงในบางตลาดท่ีมีความชํานาญและมีตําแหนงการแขงขันท่ีเขมแข็ง Harvest: กลยุทธการมุง

ทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพ่ิม ลดคาใชจายตางๆลง จะชวยลดปญหาการมียอดขายท่ีลดลง และใน

อนาคตอาจตองขายธุรกิจหรือออกจากอุตสาหกรรมนี้ Quick Divest: กลยุทธการขายธุรกิจท้ิงอยาง

รวดเร็วในชวงตนเริ่มตกต่ําของอุตสาหกรรม 

กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies)เปนกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการลดกิจกรรมการ

ดําเนินในปจจุบันของบริษัทเปนทางออกของการแกปญหาขององคกรท่ีไมประสบความสําเร็จธุรกิจท่ี

เขาสูชวงตกต่ําของวงจรชีวิต กลยุทธการปรับเปลี่ยนจึงเปนทางเลือกสุดทายขององคกร  

3.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) 

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) คือ การผสมผสานและ เชื่อมโยงกันของ

ขอตกลงและกิจกรรมในองคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความสามารถหลักใน

ตลาดใดตลาดหนึ่ง Michael E. Porter กลาววาองคกรนั้นสามารถแขงขันใน 3 ลักษณะ คือผูนําดาน

ตนทุน /สรางความแตกตาง /การมุงเนน หรือท่ีเรียกวากลยุทธพ้ืนฐาน (Generic Strategies)  

กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)กลยุทธท่ีมุงสรางความไดเปรียบเชิง

การแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานท่ีต่ํากวาภายใตความเสี่ยงเทากัน ประโยชนจากการผลิตแบบมี

มาตรฐานและจํานวนมาก economies of scale และ experience curve effects 

กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) กลยุทธท่ีมุงสรางความไดเปรียบเชิงการ

แขงขันดวยความแตกตางของสินคาหรือบริการ กลยุทธการสรางความแตกตางมักใชการวิจัยและ
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พัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความแตกตาง ไมวาจะเปนการวิจัยเพ่ือหาความตองการของ

ผูบริโภค หรือการพัฒนาสินคาใหม 

กลยุทธแบบมุงเนน (Focus) กลยุทธท่ีมุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนน

ความชํานาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน 

กลุมลูกคาเฉพาะสินคาเฉพาะหรือพ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ี องคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการ

มุงเนนกับการสรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 

3.3  กลยุทธระดับปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน (Functional Strategy) กลยุทธระดับ

ปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน เปนกลยุทธท่ีมุงเนนการใชทรัพยากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับบริษัท และระดับธุรกิจโดยมีหนวย งานตามหนาท่ีรับผิดชอบในการ

พัฒนากลยุทธระดับหนาท่ีเพ่ือใหมีการดําเนินงานตามกลยุทธระดับธุรกิจท่ีกําหนดไวใหบรรลุ

วัตถุประสงค สามารถจําแนกกลยุทธออกเปน 5 แบบ ไดแก กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research 

& Development Strategy) , กลยุทธทางการปฏิบัติ(Operations Strategy) กลยุทธทางการเงิน 

(Financial Strategy) กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) และ กลยุทธทางทรัพยากร

มนุษย (Human Resource Strategy)การปฏิบัติกลยุทธ (Strategic Implementation and 

Control) โดยดําเนินงานตามแผนกลยุทธท่ีกําหนดไวใหเปนไปอยางเรียบรอย ซ่ึงตองอาศัยปจจัย

ทางดานการจัดการโครงสรางองคกรและการสรางวัฒนธรรมท่ีดีภายในองคกรเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ

และการติดตามผลปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การปฏิบัติการแกไขและการประเมินผลสําเร็จขององคกร เปนข้ันตอนท่ี

สําคัญมากเนื่องจากตองใชท้ังศาสตรและศิลปะและเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน(อนิวัช แกว

จํานงค. 2555)  

จากท่ีกลาวมา บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัดเปนสถานประกอบการผลิตและจําหนายถานอัด

แทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพารามีคูแขงขันทางตรงท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเดียวกันในจังหวัด

ราชบุรี และคูแขงขันทางออมในเขตภูมิภาคกลาง ธุรกิจจัดอยูในประเภทอุตสาหกรรมโรงงาน เปน

อุตสาหกรรมขนาดกลางใชแรงงานคนจากคนในพ้ืนท่ีและแรงงานดางดาว มีเครื่องจักรท่ีทันสมัย มี

การผลิตสินคาท่ีถาวรและมีกระบวนการผลิตหลายข้ันตอนและมีคุณภาพ และวางแผนการดําเนินงาน

กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุตามความตั้งใจของผูบริหาร โดยใหความสําคัญในเรื่องกลยุทธ

ระดับปฏิบัติงานหรือดําเนินงานมุงเนนการใชทรัพยากรขององคกรใหคุมคามากท่ีสุด มอบหมายงาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคคลใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
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กลยุทธทางการเงิน (Financial Strategies) 
  การจัดการทางดานการเงินจะตองมีการนําเอาหนาท่ีทางการเงินมาใชประกอบในการกําหนด

กลยุทธและหนาท่ีทางการเงินท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

 1. หนาท่ีในการจัดหาเงินทุนใหกับองคการ เพ่ือนําไปใชในการดําเนินการในปจจุบัน และ

อนาคต 

 2. หนาท่ีในการควบคุม บันทึก รายงาน วิธีการใชเงินทุน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอองคกร 

การจัดการทางดานการเงินเปนสิ่งสําคัญในการประกอบธุรกิจ ในการแสวงหากําไร ดังนั้น การจัดการ

ทางดานการเงินจึงตองใชความระมัดระวัง ในการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการใชเงิน

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางดานการเงินท่ีสําคัญสามารถจําแนกไดดังนี้ 

  1. กําหนด หรือจําแนก ลักษณะ ความจําเปน ของการนําเงินทุนไปใช เพ่ือผลประโยชนใน

การประกอบธุรกิจ 

  2. จัดสรรทรัพยากรทางดานการเงิน ในองคกรใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  3. ใหบริการและมีความรับผิดชอบ ตอเจาหนี้ ผูถือหุน ในการดําเนินกิจกรรมทางการเงิน  

  4. ใหความสําคัญตอการจัดเก็บขอมูลทางดานการเงินอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

  5. การจัดการทางดานการเงินท่ีดี จะตองมีการวางแผนท่ีดี โดยจะตองมีการเตรียมพรอมใน

การวิเคราะหสถานการณทางดานการเงินท่ีทันสมัย และตองมีการรายงานผลทางดานการเงินอยู

สมํ่าเสมอ เพ่ือใชเปนประโยชนในการแกไขปญหา และกําหนดกลยุทธท่ีดีและเหมาะสมกับกิจการ 

 
กลยุทธทางการตลาด 
กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategies) เปนการกําหนดกลยุทธของบริษัท ในดาน

สินคาและบริการ วาตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม การใชกลยุทธทางการตลาดเปนการ

มุงเนนความตองการของลูกคาเปนสําคัญท้ังท่ีเปนลูกเกาและลูกคาใหม   

 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 5) กลาววา การตลาดในทางการจัดการ หมายถึง 

กระบวนการวางแผนและปฏิบัติโดยอาศัยแนวคิด การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด การจัด

จําหนายสินคาและบริการ เพ่ือสรางสรรคใหเกิดการแลกเปลี่ยนท่ีสามารถสนองความตองการของ

บุคคลและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

Phillip Kotler (อางใน พัฒนา ศิริโชติบัญฑิต, 2548) การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

แตกตางไปจากการตลาดสาหรับธุรกิจขายสินคา เนื่องจากบริการนั้นจับตองไมได แยกจากกัน ไมได มี

ความผันแปรแตกตางกัน ไมสามารถจะเก็บรักษาเอาไวได และมีความตองการของ ผูใชบริการท่ีไม

แนนอน ดังนั้นสวนประสมการตลาดของตลาดบริการจึงประกอบดวย 7 Ps ไดแก  
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ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ

ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 

สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง

ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 

(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทาใหผลิตภัณฑสามารถขายได  

  ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ

หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถัดจาก Product ราคาเปน

ตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา 

(Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ  

 การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย

สถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันท่ีนา

ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวสินคา 

ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  

การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตรา

สินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ เพ่ือ

เตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และ

พฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ หรือเปนการ

ติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน 

(Nonperson selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการองคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือ

หลายเครื่องมือซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน

Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 

ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  

บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การ

ฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได

แตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มี

ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร  

 การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 

โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตัวอยาง โรงแรมตอง
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พัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-

value proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ  

 กระบวนการ (Process) เพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer satisfaction) 

สรุปไดวา ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการศึกษาถึงกลยุทธการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันในการดําเนินธุรกิจถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไม

ยางพารา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สวนประสมทางการตลาด คือ ปจจัยทางการตลาดในดาน

ตางๆ ท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงผูประกอบการสามารถนําปจจัยตางๆ เหลานี้มาใชรวมกันเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยสวนประสมทางการตลาดแบงออกเปน 7 

ดาน ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดาน

บุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน  

 

กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 ทรัพยากรมนุษย (Human Resource)     หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามหนวยงาน

ตางๆ ท่ีประกอบกันเปนองคการ     องคการทุกองคการไมวาจะมีขนาดใหญหรือเล็กหรือดําเนินธุรกิจ

ประเภทใด งานท่ีดําเนินการภายในองคการนั้นลวนตองเก่ียวของกับคน หรืออาศัยคนเปนปจจัย

สําคัญในการปฏิบัติการท้ังสิ้นเพราะมนุษยเปนบอเกิดแหงทรัพย เกิดรายไดและเกิดประโยชนสูงสุด

กับองคการนั่นเอง 

  ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการ

บริหารงานบุคคลไว เชน 

2.1 Edwin Flippo ไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา คือ เปนการ

วางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลใหเปนไปตามหนาท่ีท่ีมี

การมอบหมาย 

         2.2 O. Glenn Stahl ไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา การใหคนใน

องคการสามารถปรับตัวและเอาชนะปญหาตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากองคการท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง โดยใช

ทักษะ แรงจูงใจ และการเปดใหมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคใหคนยอมรับองคการ 

2.3 Felix A.Nigro ไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา เปนศิลปะในการ

เลือกสรรคนใหมและใชคนเกาในลักษณะท่ีจะใหไดผลงาน และการปฏิบัติงานจากบุคคลเหลานั้นให

มากท่ีสุดท้ังปริมาณและคุณภาพ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) หมายถึง การจัดการใน

ทุกๆดานท่ีเก่ียวของกับบุคลากรในองคการนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เต็ม
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ความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมากท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมพูนความรู และความสามารถ

ใหกับบุคลากรนั้น เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อันจะกอใหเกิด

ผลสําเร็จสูงสุดท้ังตอองคการและตัวบุคลากรนั้น ท้ังนี้รวมถึงความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ

ดวย จัดเปนงานท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ ท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีมีความ

หลากหลาย ตองเสริมสรางความสมรรถภาพการทํางาน ตองลงทุนท้ังระยะเวลาและคาใชจายเพ่ือ

สรางทักษะและความชํานาญ รวมไปถึงการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหมีบรรยากาศการทํางาน 

และสําคัญคือ จะตองรักษาบุคลากรนั้นๆ ใหอยูในองคการใหไดตลอดไป ซ่ึงหมายถึงการใชคนใหถูก

วิธี ใหเหมาะกับงาน ใหไดผลงานมากท่ีสุด และรักษาคนดีใหอยูในองคการใหนานท่ีสุด 

(http://mpa2011.blogspot.com/2012/05/haman-resource-management.html) 

สรุปไดวา การจัดการทรัพยากรมนุษย ถือไดวาเปนสวนสําคัญเปนอยางมากในการดําเนิน

ธุรกิจถานอัดแทง ท่ีผูประกอบการจําเปนตองดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาท่ีและมีความสามารถตรงตามความตองการเพ่ือใหธุรกิจเติบโตไดอยางรวดเร็วและ

สามารถจัดการและแกไขปญหาไดอยางตรงจุด ไมเกิดความลาชาเนื่องจากการโยนความรับผิดชอบ

ของพนักงานในอนาคต ซ่ึงเม่ือไดคัดเลือกบุคลากรแลว ผูประกอบการตองฝกอบรมพนักงานใหมี

ความรูความเขาใจในการทํางานอยางชัดแจง พรอมท้ังพัฒนาใหมีทักษะท่ีดีข้ึนพรอมรับมือกับทุก

สถานการณ และตองพิจารณาจายคาตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนแรงกระตุนใหพนักงานมี

แรงจูงใจในการทํางานกับองคกรอยางยาวนาน เกิดความรักและม่ันคงกับองคกรซ่ึงเปนหลักสําคัญใน

การดําเนินธุรกิจ 

 กลยุทธในการผลิต 
การผลิต (production) หมายถึง การนําปจจัยการผลิตชนิดตางๆ เขาสู กระบวนการผลิต

เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑ (outputs) ออกมา โดยปจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีผูผลิตนํามาใชใน

กระบวนการผลิต ในทางเศรษฐศาสตรการผลิต แบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 1) ท่ีดินรวมถึง

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังท่ีอยู ใตผืนดินและเหนือผืนดิน (เชน แรธาตุ น้ํา อากาศ ฯลฯ) 2) แรงงาน 3) 

ทุน และ 4) ผูประกอบการ สวนผลผลิต ไดแก สินคา หรือบริการทุกชนิดท่ีไดจากกระบวนการผลิต 

โดยสินคเปนผลผลิตท่ีสามารถจับตองได เชน รถยนต ตูเย็น เสื้อผา เปนตน 

การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองคํานึงถึงปจจัยดานปริมาณ คุณภาพ เวลา และราคา ซ่ึง

ท้ังหมดนี้จะตองนํามารวมไวในระบบการผลิต โดยมีการวางแผนและควบคุมการผลิตเปนแกนกลาง 

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีอยูในระบบการผลิตนั้นสามารถจําแนกไดเปน 3 ข้ันตอน คือ การวางแผน 

(planning) การดําเนินงาน (operation) และการควบคุม (control) 

 1. การวางแผน เปนข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยู และวางแผนการใชทรัพยากรให

ตรงตามเปาหมายท่ีตองการ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในแผนการผลิตจะกําหนดเปาหมายยอย

http://mpa2011.blogspot.com/2012/05/haman-resource-management.html
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ไวในแผนกตาง ๆ ในเทอมของเวลาท่ีกําหนดไวกอนลวงหนา และจากเปาหมายยอย ๆ ท่ีถูกกําหนด

ข้ึนเหลานี้ ถาประสบผลสําเร็จก็จะสงผลไปยังเปาหมายท่ีตองการ 

 2. การดําเนินงาน เปนข้ันตอนของการดําเนินการ จะเริ่มตนไดก็ตอเม่ือรายละเอียดตาง ๆ 

ในข้ันตอนการวางแผนไดถูกกําหนดไวในแผนการผลิตเรียบรอยแลว 

 3. การควบคุม เปนข้ันตอนของการตรวจตราใหคําแนะนําและติดตามผลเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน โดยใชการปอนกลับของขอมูล (feedback information) ในทุก ๆ ขณะท่ีงานกาวหนาไป 

ผานกลไกการควบคุม (control mechanism) โดยท่ีกลไกนี้จะทําหนาท่ีปรับปรุงแผนงาน และ

เปาหมายเพ่ือใหเปนท่ีเชื่อแนไดวาจะบรรลุเปาหมายหลัก 

 ในการผลิตโดยท่ัวไป จะประกอบไปดวย 3 สวนดวยกัน คือ ปจจัยการผลิต (Input) ไดแก 

คน (Man) วัตถุดิบ (Materials) เครื่องจักร (Machines) พลังงาน (Energy) เงิน (Money) ขาวสาร

ขอมูล (Information) สวนกระบวนการผลิต (Process) ไดแก การเตรียมวัตถุดิบตาง ๆ การนํา

สวนประกอบตาง ๆ เขาดวยกันการสรางรูปทรง การตกแตง รูปทรงตลอดท้ังการบรรจุผลิตภัณฑเพ่ือ

การจําหนาย และสวนท่ีเปนผลผลิต (Output) ไดแก ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Products) ซ่ึงผลผลิตจะ

ออกมาในรูปของสินคาหรือบริการ ซ่ึงรวมเรียกวา ระบบการผลิต 

 จากท่ีกลาวมาขางตน การผลิตจะตองประกอบไปดวยการทําใหเกิดผลิตภัณฑหรือ

บริการอยางใด ตองเกิดจาการวางแผนควบคุมการผลิตและกําหนดเปาหมายเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ

ถานอัดแทงท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วรวมท้ังสงมอบสินคาท่ี

มีประสิทธิภาพไมเกิดความลาชา แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการผลิต และสงผลใหเกิดประโยชนกับ

บริษัทและในภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีดีตอไป 

สรุปไดวา ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจผลิตถานอัดแทงจากถาน

กะลามะพราวและถานไมยางพาราโดยการศึกษากลยุทธเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

สําหรับการบริหารจัดการ นําไปสูความเจริญเติบโตในสายผลิตภัณฑถานอัดแทง ไมวาจะเปนกลยุทธ

ทางการเงิน จัดหาเงินลงทุนใหกับธุรกิจ การจัดสรรและใชจายเงินลงทุนท่ีมีอยูใหคุมคามากท่ีสุด

พิจารณาถึงความจําเปนในการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผูรวมลงทุนและตอง

มีรายงานผลทางดานการเงินอยูเสมอเพ่ือใชประโยชนในการแกปญหาและกําหนดกลยุทธท่ีดีและ

เหมาะสมกับกิจการ กลยุทธทางการตลาดในเรื่องของการกําหนดราคาและการสงเสริมการตลาดเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยใชสวนประสมทางการตลาดมาใชในธุรกิจ 7Ps ทําใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจในสินคาถานอัดแทง โดยใหความสําคัญไปท่ีลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ เชน

ตราสินคา สี คุณภาพสินคาและการบริการจัดสงใหถึงมือลูกคา ราคาจะตองเหมาะสมกับเงินท่ีจะ

ไดรับจากลูกคาไมเอาเปรียบผูบริโภค สรางความประทับใจใหเกิดข้ึนกับท้ังลูกคาเกาและใหม และ

สรางนิสัยท่ีดีงามใหกับบุคลากรในองคกร กลยุทธการผลิต การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพผูวิจัยพบวาการ
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วางแผนข้ันตอนการผลิตกําหนดเปาหมายการผลิตตองชัดเจนในแตละแผนกงาน ตรวจสอบความถูก

ตองในสายการผลิต ไมวาจะเปนแรงงาน เครื่องจักร พลังงาน เงินและปรับปรุงแกไขเม่ือเกิด

จุดบกพรองระหวางการผลิต จึงจะสงผลไปยังเปาหมายหลักท่ีตองการได การคัดเลือกและสรรหา

บุคคลท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบแบงภาระงานท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน 

สรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนโดยการใหเงินรางวัล ใหทุนการศึกษากับบุคลากร สรางความรักและเชื่อม่ัน

รวมกันเพ่ือพัฒนาองคกรใหเจริญเติบโต  

 

3.แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมในทางการแขงขัน 
ธรรมชาติของธุรกิจจะตองมีการแขงขันและสามารถท่ีจะหาวิธีวัดความสําเร็จทางธุรกิจได 

เชน วัดจากยอดขาย กําไร และสวนแบงตลาด ซ่ึงไมวาจะประกอบธุรกิจของตนเองหรือทํางานใน

องคการธุรกิจ ท้ังในและตางประเทศ หรือ เปนผูท่ีรับผิดชอบงานทางดานบริหารธุรกิจ นับวาเปนสิ่งท่ี

ทาทายท้ังในแงของการทํางาน การติดตอทางสังคม และรางวัลซ่ึงเปนผลตอบแทนท่ีไดรับ ดังนั้น หาก

ตองการเพ่ิมโอกาสแหงความสําเร็จ ก็จะตองศึกษาการดําเนินของธุรกิจ ซ่ึงผูประกอบการหรือเจาของ

ธุรกิจจะตองอาศัยความรูความเขาใจหลายดานเพ่ือท่ีจะจัดตั้งและดําเนินธุรกิจของตนเอง ท่ีสําคัญ

ไดแก ดานการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การจัดการความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ธุรกิจ

และภาษีอากร เปนตน ถือเปนความจําเปนท่ีจะตองศึกษาสภาพแวดลอมธุรกิจ เนื่องจากวา

ความสําเร็จหรือลมเหลวสวนหนึ่งข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจในปจจุบันตอง

เผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา การปรับตัวของธุรกิจให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมจึงเปนงานท่ีทาทายสําหรับผูบริหารท่ีจะตองติดตาม

และ ทําความเขาใจ เพ่ือท่ีจะไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ดังกลาว 

 

(อนิวัช แกวจํานงค, 2555: 39) การเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม อํานาจตอรองของ

ผูขายวัตถุดิบ อํานาจตอรองของผูซ้ือหรือลูกคา ขอจํากัดจากสินคาทดแทนกันได และความรุนแรง

ของสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ตัวแบบนี้ชี้ใหเห็นวาพลังท้ัง 5 ประการเปนตัวกําหนด

สภาพการแขงขันอันมีผลตอศักยภาพในการทํากําไร การดึงดูดใจใหเขามาในธุรกิจนั้น ท้ังนี้ 

แรงผลักดันท้ัง 5 ประการเปนท่ีรูจักในนามของ “Five Forces Model” นอกจากนี้ การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกองคการเพ่ือการแขงขันยังเปนแนวทางในการพิจารณาสถานการณของ

องคการวาดํารงอยู ณ จุดใด  
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Michael E.Porter. (1980) ไดพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหท่ีมีประโยชนในการสํารวจ

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (competitive environment) โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการ

แขงขันและเปนปจจัยท่ีกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเฉพาะเจาะจง 

สามารถแบงออกได 5 ประเภทคือ  

1. ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม (Threat of New Entrants or Potential 

Competitors) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจเดิม (Existing Firm) ท่ีมีอยูกอนเพ่ือกีดกันไมใหธุรกิจใหม

เขามาลงทุนอีก เนื่องจากจะทําใหธุรกิจเดิมตองเสียสวนแบงตลาดและกําไรอาจลดลงไดโดยท่ัว ไป

พบวาการดําเนินงานในอุตสาหกรรมใดมีผลการดําเนินงานท่ีดีติดตอกันอยางตอเนื่องจะทํา ให

องคการอ่ืนหันมาใหความสนใจท่ีเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นดวย เม่ือเปนเชนนี้การเขามาทํา

ธุรกิจขององคการใหมๆ อาจสงผลกระทบทําใหเกิดการแขงขันกับองคการธุรกิจเดิมและอาจ

กลายเปนขอจํากัดในการดําเนินงานของธุรกิจเดิม ดังนั้น ธุรกิจเดิมจึงอาจตองกําหนดกลยุทธเพ่ือสกัด

ก้ันหรือสรางขอจํากัดในการเขามาลงทุนขององคการใหมดวยวิธีตางๆ ดังนี้ 

1.1 การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) เปนการทําใหตนทุนตอหนวย 

(Per-unit Cost) ลดลงเม่ือเพ่ิมขนาดการผลิตมากข้ึน ผลผลิตท่ีออกมาจึงมีตนทุนต่ําเปนการสราง

ความไดเปรียบหรือความเปนตอในการแขงขัน 

1.2 ความแตกตางของสินคาและบริการ (Product Differentiate) เปนการทําใหสินคา 

และบริการมีความโดดเดนเปนพิเศษในสายตาของลูกคา จึงเปนการสรางความภักดีตอตราสินคา 

(Brand Loyalty) 

 1.3  เงินลงทุน (Capital Requirements) เปนปจจัยสําคัญในอันดับตนๆ ของการ 

ลงทุนในองคการธุรกิจทุกประเภท เงินลงทุนท่ีเหมาะสมจะทําใหเกิดการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

สามารถสรางความนาเชื่อถือและไววางใจใหกับลูกคา 

 1.4 ตนทุนในการเปลี่ยนแปลงสินคาหรือวัตถุดิบ (Switching Costs) เปนตนทุนคาใชจายท่ี

องคการธุรกิจตองใช เม่ือตองการปรับเปลี่ยนผูจัดสงวัตถุดิบหรือปรับเปลี่ยนประเภทของสินคา แมวา

เปนเรื่องยากท้ังในการเปลี่ยนแปลงสินคาหรือวัตถุดิบแตเพ่ือสรางความเขาใจและยอมรับสินคา 

รวมถึงเพ่ือความอยูรอดขององคกรจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองดาเนินการในเรื่องนี้ 

 1.5 การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย (access to Distribution Channel) ในบางครั้งอาจ

เปนเรื่องยากสําหรับธุรกิจท่ีจะทําหนาท่ีในการกระจายตัวสินคาโดยตรงใหกับผูบริโภคคนสุดทาย 

เนื่องจากอาจไมมีความเชี่ยวชาญหรือตองการตัดปญหาดานการจัดจําหนาย องคการจึงตองอาศัยคน
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กลาง (Middle Men) ในการกระจายตัวสินคาไปยังผูบริโภคใหท่ัวถึง องคการธุรกิจใดท่ีทําธุรกิจมา

นานและมีสายสัมพันธท่ีดีกับผูจัดจําหนายจะสรางความไดเปรียบไดมากกวาธุรกิจท่ีเขามาใหม ท่ี

จะตองเริ่มสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย 

 1.6 ขอเสียเปรียบดานตนทุนจากขนาดธุรกิจท่ีแตกตางกัน เปนปจจัยท่ีสรางขอไดเปรียบ

สําหรับธุรกิจเดิมท่ีอยูในตลาด เนื่องจากธุรกิจท่ีเขาใหมไมสามารถประหยัดจากขนาดการผลิตได 

 1.7 นโยบายของรัฐ เปนการท่ีรัฐบาลออกกฎหมายและขอบังคับตางๆ เชน การควบคุมดาน

วัตถุดิบ มาตรฐานในการปองกันมลภาวะของสภาพแวดลอม (น้ําและอากาศ) มาตรฐานความ

ปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑ  

 2. ความรุนแรงของสภาพการแขงขันระหวางองคการธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(Intensity of Rivalry among Existing Competitors) เปนสภาพการแขงขันของธุรกิจในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนกําไรจากการขายและสวนแบงตลาด 

3. อุปสรรคจากผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันได ความสามารถในการหาผลิตภัณฑท่ีทดแทนกัน จะ

ทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม เม่ือราคาของผลิตภัณฑท่ีมีอยูสูงกวา

ผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันได ลูกคาจะเปลี่ยนแปลงไปใชผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันไดนั้น ธุรกิจท่ีมีอุปสรรค

จากผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันไดตองพยายามสรางความแตกตางทางการแขงขัน ทางเลือกหนึ่งคือธุรกิจ

ตองชี้ใหผูซ้ือเห็นถึงตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนไปซ้ือผลิตภัณฑของคูแขงขัน นอกจากนี้ธุรกิจยัง

ตองพยายามพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง รวมท้ังการลดราคาลงเพ่ือใหผูซ้ือท่ีมี

ความออนไหวตอราคาไมเปลี่ยนไปซ้ือยี่หออ่ืน 

4. อํานาจตอรองของผูซ้ือหรือลูกคา (Bargaining Power of Customers) ผูซ้ือไมวาจะเปน

ใครมักแสดงอํานาจในการตอรองกับผูขาย ผูซ้ือท่ีมีความเขมแข็งยอมตอรองเพ่ือใหสามารถซ้ือสินคา

ไดในราคาท่ีเรียกรองหรืออาจลดปริมาณการซ้ือ หากองคการไมสามารถทําตามเง่ือนไขท่ีรองขอได 

ในทางตรงขามผูซ้ือท่ีไมมีอํานาจตอรองยอมถูกองคการเอาเปรียบได ท้ังนี้ ปจจัยท่ีจะนําไปสูการมี

อํานาจตอรองของลูกคา เชน การมีมาตรฐานเดียวกัน การมีขอมูลตนทุนสินคา การท่ีผูซ้ือมีความ

ออนไหวตอราคาสินคาท่ีซ้ือสูงและการท่ีผูซ้ือมีความสําคัญมากตอผูขาย 

 5. อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) เปนอํานาจท่ี

องคการธุรกิจใชเพ่ือการตอรองใหไดมาซ่ึงวัตถุดิบในการผลิตสินคา เนื่องจากผูขายอาจใหราคาสูงหรือ

ต่ําและลดคุณภาพสินคาลงจึงตองเปดการเจรจาตอรองข้ึน เพ่ือใหตางคนตางมีกําไรเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ 

อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบอาจประเมินไดจากการท่ีลูกคาไมไดใหความสําคัญตอกลุมผูขาย
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ขอจํากัดจาก 

คแขงรายใหม 

อํานาจการตอรองจาก

ผูขายปจจัยการผลิต 

ความรุนแรงในการ

แขงขันระหวางธุรกิจ 

อํานาจตอรองจาก

ผูซ้ือ 

ขอจํากัดจาก 

สินคาทดแทน 

วัตถุดิบ ความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนของวัตถุดิบตอตัวผูซ้ือ ตนทุนในการเปลี่ยนแปลงผูขายวัตถุดิบสูงมากตอ

ผูซ้ือ การใหความสําคัญตอผูขายวัตถุดิบมากและอุปสรรคท่ีเกิดจากการรวมตัวไปขางหนาของผูขาย

วัตถุดิบ 

ภาพท่ี 4 แสดงพลังท้ัง 5 ประการท่ีผลักดันใหเกิดการแขงขันตามแนวคิดของพอรตเตอร 

ท่ีมา : ฉัตยาพร เสมอใจ, พฤติกรรมผูบริโภค. (กรุงเทพฯ: เอ็กซุเปอรเน็ท, 2552) 

 

3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

สภาพแวดลอมองคกร หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรและ

ในทางกลับกันก็สามารถไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจ สภาพแวดลอมแบงออกไดเปน 

2 ประเภท 

1.สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

เปนแรงผลักดันภายในธุรกิจท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการและดําเนินงานของธุรกิจ ซ่ึง ธุรกิจสามารถ

ควบคุมและจัดการสภาพแวดลอมลักษณะนี้ใหเปนไปตามแนวทางท่ีตองการได ซ่ึงในการจัดการ

ผูบริหารตองทําการศึกษาปจจัยเหลานี้เพ่ือประเมินจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weakness) 

ขององคการ 

  1.1 โครงสรางองคกร (Organization) โครงสรางของกิจการเปนตัวกําหนดทิศทาง

แกองคกรในการดําเนินกลยุทธในการเขาสูตลาดโลก รวมถึงเปนการพิจารณาระดับความพรอมของ

องคกรทางดานบุคคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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1.2 กลยุทธของกิจการ (Business Strategy) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน 

ยังประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธขององคการ ซ่ึงกลยุทธจะเปนตัวกําหนดทิศทางการ

ทํางาน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลยุทธจะ

เปนสวนท่ีสําคัญท่ีทําใหทิศทางการดําเนินงานขององคการเปลี่ยนแปลงตอกระแสโลก ไมวาจะเปน

การขยายสาขาสูตางประเทศ การทําการคากับคูคาในโซนใหม การพัฒนาและออกผลิตภัณฑใหม เพ่ิม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ใหความสําคัญกับการบริการ

ลูกคา และผลิตสินคาท่ีมีราคาถูกและมีคุณภาพ 

1.3 บุคลากรและความสามารถของบุคลากร (Human Resource and Abilityกิจการ

สามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี เม่ือพนักงานไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรูและ

ความสามารถ และสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ และทํา

ใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพดีข้ึน เพ่ือใหสามารถทําการผลิตไดมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

1.4 วัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงคานิยมในการ

ทํางาน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดภายนอก 

1.5 องคประกอบอ่ืนๆ ในองคการ ไดแก พันธกิจของบริ ษัท ระบบการบริหารงาน 

กระบวนการผลิตและการทํางานในธุรกิจทรัพยากรตาง ๆ ในธุรกิจ กฎระเบียบภายในองคการ 

 

2.สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 
เปนปจจัยภายนอกท่ีธุรกิจไมสามารถดําเนินการควบคุมใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ เปนสิ่ง

ท่ีไมสามารถกําหนดขอบเขตไดอยางชัดเจนดังนั้นสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจจึงไดแก

องคประกอบท้ังหมดท่ีอยูภายนอกธุรกิจซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานสวนหนึ่งสวนใด หรือ ท้ังหมดของ

ธุรกิจเปนพลังผลักดันจากภายนอกองคการท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการบรรลุเป าหมายของ

องคการ ซ่ึ งพลัง เหล านี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู ตลอดเวลาและกอให เ กิด ท้ัง ท่ี เปนโอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ตอการดําเนินงานขององคการโดยสามารถจัดแบง

สภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจไดดังนี้ 

2.1สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับงาน (Task Environment) จะเปนสภาพแวดลอมในดาน

ตาง ๆ ท่ีสงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจโดยตรงในการบรรลุเปาหมาย สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ

กับงาน ไดแก คูแขงขัน ผูจําหนายปจจัยการ ตลาดแรงงาน ผูใชสินคาและ บริการ ลูกคาเปนตน 

2.2 สภาพแวดลอมท่ัวไป (General Environment) จัดเปนสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบ

ตอการดําเนินการของธุรกิจในทางออม (Indirectly Interactive Forces) แมวาจะเปน
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สภาพแวดลอมท่ีไมไดสงผลกระทบโดยตรงแตสภาพแวดลอมในแตละดานดังกลาวก็จะสงผลตอธุรกิจ 

สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปไดแก เศรษฐกิจ รัฐบาล วัฒนธรรมสังคม เทคโนโลยี เปนตน 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
2.2.1 การเมืองและกฎหมาย (Political Law) ไดแก การเมือง กฎขอบังคับ นโยบายของ

รัฐบาลแนวโนมการออกกฎหมายและพระราชบัญญัติตางๆ ไดแก กฎหมายภาษีอากร พระราช 

บัญญัติคาแรงข้ันต่ําพระราชบัญญัติการโฆษณา พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค เปนตน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของ

องคการ ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากร อาจทําใหตนทุนสินคาสูงข้ึนหรือ การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจเปนผลดีตอการสงเสริมการลงทุนและการสงออก ดังนั้นธุรกิจ

จะตองคอยติดตามความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมายดวย 

2.2.2 เศรษฐกิจ (Economic) ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจเปน

อยางยิ่ง หากสภาพเศรษฐกิจดีก็จะเอ้ืออํานวยตอการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ในทาง

ตรงกันขาม ถาสภาพเศรษฐกิจมีแนวโนมถดถอยหรือตกต่ํา เง่ือนไขทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และยากท่ีจะพยากรณซ่ึงมีผลทําใหการประกอบธุรกิจหยุดชะงัก ลมเหลวหรืออาจจะตอง

เลิกกิจการได 

2.2.3 สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) ไดแก ทัศนะคติทางสังคม คานิยม 

บรรทัดฐาน ความเชื่อ พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เชน การศึกษา และอัตราการ

เกิด นับไดวา การเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอการขายสินคาและการหากําไรของ

กิจการ ดังนั้นผูบริหารจึงควรตรวจสอบและใหความสนใจแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจจะได

โอกาสใหม หรืออาจจะพบอุปสรรคท่ีสําคัญก็ไดตัวอยางเชน ธุรกิจมีโอกาสออกสินคาตัวใหม หรือเลิก

ผลิตสินคาบางรายการ เนื่องจากผูบริโภคไมตองการอีกตอไป 

2.2.4 เทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยีมี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต มีความสําคัญตอ

องคการธุรกิจมาก โดยมีการนําเอาปจจัยทางเทคโนโลยีมาพิจารณาเพ่ือสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน เพ่ือชวยใหธุรกิจมีเทคนิคและระบบการผลิตท่ีทันสมัยข้ึน สามารถลดตนทุนการผลิตลงและ

เพ่ิมกําลังผลิต ชวยใหสามารถจัดการ และมีการติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึนชวยใหธุรกิจสามารถผลิต

สินคาใหมๆ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 

ปจจัยระหวางประเทศก็สงผลกระทบโดยตรงตอหลายธุรกิจและเริ่มมีความสําคัญมากข้ึนในปจจุบัน 

2.3.สภาพแวดลอมระหวางประเทศ(International Environment) การดําเนินธุรกิจ

ภายในประเทศเริ่มไดรับผลกระทบจากธุรกิจระหวางประเทศมากข้ึน ผลกระทบดานสภาพแวดลอม
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ระหวางประเทศตอธุรกิจจึงไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ทําใหเกิดความแตกตางระหวางธุรกิจภายในประเทศกับธุรกิจระหวางประเทศเพ่ิมความแตกตางกัน

มากยิ่งข้ึน เม่ือระบบการขนสงและเทคโนโลยีทางอิเล็คทรอนิคสชวยลดขอจํากัดทางดานระยะทาง 

และ ระยะเวลาลงสภาพแวดลอมทางระหวางประเทศ ไดแก การแขงขันจากการรวมกิจการของ

บริษัท ขามชาติ การเขาสูตลาดตางประเทศ ลูกคาในตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนมาตรการระหวาง

ประเทศ เปนตน 

สรุปไดวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีผลตอการดําเนินธุรกิจ โครงสรางองคกรตองมีความ

พรอมทางดานบุคลากร เพ่ือใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว กําหนดทิศทางการทํางานและ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธไปตามกระแสหรือสภาพเศรษฐกิจไมตอตานสภาพการณ พัฒนาและปรับตัวควบคู

กันไปในการดําเนินงานเพ่ือความอยูรอด สรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี วางกฎระเบียบและแผนงานท่ีชัดเจนเพ่ือองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากขอมูลขางตน วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใช แนวคิด PEST Analysis มา

ประเมินธุรกิจผลิตถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน 

จํากัด เรื่องแรงงาน องคกรท่ีประสบความสําเร็จตองสรางความรักในองคกร และบุคลากรภายในองค

กอน ปรับตัวใหอยูรอดในสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหได มูลคาการนําเขาและสงออกท่ีลดลง 

ธุรกิจจะตองทําอยางไร นํากลยุทธการปรับตัวมาใชหรือเปนแนวทางในการบริหารของผูประกอบการ 

สามารถพยากรณเหตุการณในอนาคตไดบางโดยพิจารณาจากปจจัยแวดลอมตางๆท่ีเก่ียวของ การนํา

เทคโนโลยีใหมเขามาใช ใชสื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายทําให

ธุรกิจผลิตและจําหนายถานอัดแทงเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน ประหยัดคาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ ปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหเขากลับชวงเวลาปจจุบันเพ่ิมโอการใหมๆ ในการนําเสนอ

ผลิตภัณฑถานอัดแทง ผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทําใหธุรกิจสามารถลด

ระยะเวลาในการขายใหสั้นลงได เปนผลดีทําใหธุรกิจสามารถผลิตและจําหนายสินคาไดตลอดเวลา มี

เงินทุนหมุนเวียน ธุรกิจผลิตจําหนายถานอัดแทงเติบโตได ถาผูบริหารมีความรูความเขาใจและ

พิจารณาสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกไดเปนอยางดี ดังนั้นธุรกิจจะตองติดตาม

สภาพแวดลอมทางธุรกิจตลอดเวลาเพ่ือใหมีการดําเนินงานไปในทิศทางท่ีดีท่ีสุด 
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ตารางท่ี  1 แสดง SWOT Analysis 

 

การรวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) 

จากตารางท่ี 1 SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซ่ึงชวยผูบริหาร

กําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม

ภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร 

1. จุดแข็ง (Strengths) เปนความแข็งแกรง (ขอดี) ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท 

เชน จุดแข็งดานสวนประสมการตลาด (4Ps) จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดาน

ทรัพยากรบุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการตลาด เชน จุดแข็ง

ของบริษัทแอดวานซอินโฟ เซอรวิส จํากัด คือ มีฐานะการเงินท่ีเขมแข็งและมีสวนครองตลาดเปน

อันดับหนึ่ง 

2. จุดออน (weaknesses) เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ 

ของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะตองหาวิธีการในการแกปญหานั้น เชน จุดออนประการหนึ่ง ของไอศกรีมเนสท

เล คือ การจัดจําหนายท่ีไมกวางขวางเม่ือเปรียบเทียบกับไอศกรีมวอลล 

3. โอกาส (Opportunities) เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเปนผลมา

จากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน เชน กระแสความ

นิยมในการบริโภคชาเขียว เปนสถานการณภายนอกท่ีเอ้ือประโยชนใหกับทุกบริษัทท่ีทาตลาดในธุรกิจ

นี้ สถานการณบางอยางอาจเปนโอกาสสาหรับหลายๆ บริษัท แตจุดแข็งนั้นจะตองเปนสิ่งท่ีบริษัทมี 

ในขณะท่ีคูแขงขันไมม่ีหรือเปนสิ่งท่ีบริษัททําไดดีกวาคูแขงขัน 

SWOT Analysis 
สภาพแวดลอม 
ภายใน 
 

Strength (S) 

จุดแข็ง 

จุดเดน ขอไดเปรียบ 

 

Weakness (W) 

จุดออน 

ขอเสียเปรียบ 

 

สภาพแวดลอม 
ภายนอก 
 

Opportunity (O) 

โอกาส สิ่งเก้ือกูล 

ท่ีจะดําเนินกิจกรรม 

 

Threats(T) 

อุปสรรคท่ีจะทําให 

ดําเนินกิจกรรมไมสําเร็จ 
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4. อุปสรรค (Threats) เปนขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตอง

ปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึน เชน การข้ึนราคาของน้ํามัน 

ตารางท่ี  2 แสดง TWOS Matrix 

 

 

การวิเคราะห TOWS Matrix Analysis 

 การวิเคราะหโดยใชเทคนิคท่ีเรียกวา TOWS Matrix หรือท่ีเปนคําเรียกอีกดานหนึ่งของ 

SWOT เปนเทคนิคท่ีนํามาใชในกระบวนการวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธท่ีเรียกวา“การจับคู

(Matching)” เปนการแสดงใหเห็นวาปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคท่ีองคการเผชิญ เม่ือ

นํามาจับคูใหสอดคลองกับปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนแลว องคการควรเลือกใชกลยุทธ

อยางไร การวิเคราะห TOWS Matrix จัดทําโดย 1) ให 1 ชองเปนชองท่ีบอกท่ีมาของปจจัยภายใน

และภายนอก 2) ชองปจจัยหลัก 4 ชองไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และ 3) ชอง 

กลยุทธ 4 ชองเปนชองท่ีเกิดจากการรวมปจจัยสภาพแวดลอมภายในและปจจัยสภาพ แวดลอม

ภายนอกทําใหไดชองท่ีชื่อวา ชอง SO WO ST และ WT ท้ังนี้ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการวิเคราะห

สามารถนําไปใชในการกําหนดกลยุทธระดับองคการท่ีเหมาะสมตอไป 

 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการวิเคราะหแบบ TOWS Matrix ซ่ึงกําหนดชองกลยุทธ 4 ชอง 

ไดแก ชอง SO ชอง WO ชอง ST และชอง WT โดยแตละชองจะมีความหมายดังนี้ 

 1. ชอง SO (Strengths and Opportunities) เปนการดําเนินงานขององคการหรือหนวย

ธุรกิจโดยใชจุดแข็งท่ีมีอยูเพ่ือสรางความไดเปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยใหองคการควรกําหนดกล

ยุทธระดับองคการท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาใชในการจัดการ 

 2. ชอง WO (Weaknesses and Opportunities) เปนการใชความพยายามเพ่ือปรับปรุง

และเอาชนะจุดออนดวยการแสวงหาหรือใชประโยชนจากโอกาสขององคการท่ีมีสถานการณเชนนี้

เกิดข้ึนเม่ือองคการพบวามีโอกาสท่ีดีเกิดข้ึนจากภายนอกแตองคการมีจุดออนภายในไมสามารถท่ีจะ

นําโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี องคการจึงควรกําหนดกลยุทธระดับหนาท่ีท่ีเหมาะสม

เพ่ือนํามาใชในการจัดการ 

TWOS Matrix จุดแข็งท่ีสําคัญ จุดออนท่ีสําคัญ 

โอกาสท่ีสําคัญ 
 

S–O Strategies 

นําจุดแข็งไปเพ่ิมโอกาส 

W–O Strategies 

นําโอกาสไปลดจุดออน 

อุปสรรคท่ีสําคัญ S–T Strategies 

นําจุดแข็งไปลดอุปสรรค 

W–T Strategies 

ปดจุดออนเพ่ือลดอุปสรรค 
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 3. ชอง ST (Strengths and Threats) เปนการใชจุดแข็งขององคการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ

ลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก องคการควรกําหนดกลยุทธระดับหนาท่ี และ

กลยุทธระดับธุรกิจท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใชในการจัดการ และสามารถนําไปสูความไดเปรียบในการ

แขงขันทางธุรกิจตอไป 

 4. ชอง WT (Weaknesses and Threats) เปนยุทธวิธีปองกันตัว (Defensive Tactics) 

ขององคการโดยลดจุดออนหรือการสูญเสียใหเหลือนอยท่ีสุด และหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภัยคุกคามท่ี

อาจเกิดข้ึนได องคการควรกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใชในการจัดการ 

 สรุปไดวา บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัดสามารถใชแนวทางในการบริหารโดยศึกษา

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ใชทฤษฏี SWOT Analysis และ 

TOWS Matrix Analysis เปนตัวชวยในการบริหารและดําเนินงานของธุรกิจโดยพิจารณาจุดแข็ง

จุดออนจากสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจ เชน เรื่องจุดแข็งทางดานเงินลงทุน ดานการผลิต หรือ

ดานตัวบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับองคกร พิจารณาเพ่ือใชจุดแข็ง

ท่ีมีอยูมาสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยใชโอกาสมาลดอุปสรรคและทําใหผลท่ีไดออกมามี

ผลดีตอธุรกิจมากท่ีสุด ใชจุดแข็งและโอกาสเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานขององคกรปรับปรุงและ

เอาชนะคูแขงเม่ือโอกาสนั้นมาถึง พิจารณาอุปสรรคจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพ่ือปองกันตัวเอง

จากภัยคุกคาม ลดการสูญเสียในทุกดานใหนอยท่ีสุดเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจตอไป  

4.แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) หมายถึงความสามารถท่ี

องคการดําเนินธุรกิจของตัวเองไดดีกวาองคการอ่ืน ทํากําไรไดสูงกวามาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือ

องคการสามารถสรางใหเกิดคุณคาแกองคการมากกวาคูแขงขัน (เรวัตน ชาตรี วิศิษฎ และคณะ, 

2553) เชนเดียวกับ Porter (1990) กลาววา ความไดเปรียบทางการแขงขัน เปนการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหสูงกวาคูแขงขัน องคกรตองสรางความแตกตางจากคูแขงขัน 3 ดาน 

ประกอบดวย การเปนผูนําดานตนทุน การสรางความแตกตาง และการมุงเนนตลาดเฉพาะสวน 

พอรตเตอร Porter. (1980) ไดอธิบายเก่ียวกับเรื่องของการสรางความไดเปรียบในวันหนา 

โดยการเนนการใชกลยุทธศาสตรเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพราะในอนาคตองคการ

ธุรกิจท่ีมียุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเทานั้นจึงจะอยูรอด ซ่ึงหัวใจของยุทธศาสตรอยูท่ีความมีเอกลักษณ 

เพราะฉะนั้นองคการธุรกิจจะตองแนใจวาตนกําลังเสนอขายผลิตภัณฑใหแกลูกคากลุมเกลุมหนึ่ง

โดยเฉพาะ โดยจะตองมีลักษณะท่ีแตกตางจากของคนอ่ืน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทุกวัน 

หากองคการธุรกิจใดมีกลยุทธทางการแขงขันท่ีเหนือกวาคูแขงยอมทําใหองคการธุรกิจนั้นมีความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ทําใหธุรกิจสามารถท่ีจะขยายตัวไดอยางมีศักยภาพ จนกลายเปน
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ผูนําทางการตลาดในท่ีสุด ดังนั้นองคการธุรกิจจึงจําเปนท่ีจะตองเรียนรูใหม และ ปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตรของตนตลอดเวลา 

วิทยา ดานธํารงกุล (2546 : 38 ) ไดใหความหมายไววา ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

หมายถึง ความสามารถขององคกรใดองคกรหนึ่งในการสรางผลงานเหนือองคกรอ่ืนๆ จากการผลิต

สินคาหรือบริการท่ีลูกคาตองการดวยประสิทธิภาพท่ีเหนือกวา พ้ืนฐานสําคัญของการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันคือความเหนือกวา ในดานประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรม และ การ

ตอบสนองตอผูบริโภค 

 พิพัฒน  นนทนาธรณ (2553 : 96 - 98) ไดใหความหมายวาการสรางขอไดเปรียบในการ

แขงขันเปนการพัฒนาทรัพยากร ในองคกรใหเกิดเปนสมรรถนะและพัฒนาคนหาใหเปนความสามารถ

หลักซ่ึงจะกอใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันอันเปนการแขงขันเชิงกลยุทธท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา

ผลตอบแทนโดย เฉลี่ยการท่ีองคกรดําเนินกิจกรรมทางดานซีเอสอารอยางมีกลยุทธจะทําใหองคกรมี

ขอไดเปรียบทางการแขงขันท่ีเปนจุดแข็งท่ีคูแขงขันยากจะเอาชนะได 

จากความหมายขางตนสรุปไดวาความไดเปรียบในการแขงขัน หมายถึง ความสามารถของ

องคกรใดองคกรหนึ่งในการสรางผลงานเหนือองคกรอ่ืนๆ จากการผลิตสินคาหรือบริการท่ีลูกคา

ตองการดวยประสิทธิภาพท่ีเหนือกวาพ้ืนฐานความสําคัญของการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

คือ ความเหนือกวาในดานประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรมและการตอบสนองตอผูบริโภค ซ่ึง

สามารถทําใหกิจการดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พัชสิรี ชมพูคํา (2553) กลาววา การจัดการเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือให

กิจการสามารถเอาชนะคูแขงและอยูรอดได องคการตองสรางความไดเปรียบทางการแขงขันให

เหนือกวาคูแขง ซ่ึงหมายความวาองคการจะตองสรางสรรคสิ่งท่ีมีคุณคาใหกับลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน 

การทําจะทําไดดีกวาในสายตาลูกคา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 

1. ความไดเปรียบในเรื่องตนทุน (Cost. Competitiveness) ในยุคท่ีความเจริญกาวหนาทาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทุกคนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลหลากหลายไดงายข้ึน 

ไมเปนการยากสําหรับผูบริโภคท่ีจะตรวจสอบขอมูลเปรียบเทียบราคาสินคา และบริการกอนตัดสินใจ

ซ้ือ ธุรกิจใดท่ีสามารถนําเสนอสินคาดีในราคาท่ีตางมีความไดเปรียบทางการแขงขันมากกวา ความ

ไดเปรียบในแงตนทุนนั้นวิธีการหนึ่งคือ การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดและ มีของเสียหรือ

ความเสียหายนอยท่ีสุด ซ่ึงถึงแมจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ หากธุรกิจไมมองขามแลวก็สามารถชวย

ประหยัดตนทุนและสามารถใหตั้งราคาสินคาหรือบริการท่ีดึงดูดใจลูกคาได 
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2. คุณภาพ (Quality) ปจจุบันลูกคามีความตองการมากข้ึน ไมเพียงแตตองการสินคาและ 

บริการท่ีมีราคาถูก แตยังตองการสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ นั่นคือคุณภาพอยูท่ีความพึงพอใจของ

ลูกคาในอดีตท่ีผานมามองการควบคุมคุณภาพเกิดข้ึนเม่ือสินคาผลิตเสร็จเรียบรอยแลวและไดรับการ

ตรวจสอบขอมูลตัวเลขดูจํานวนสินคาท่ีชํารุดเสียหายกอนท่ีจะถึงมือลูกคา แตในปจจุบันการควบคุม

คุณภาพจะเห็นตั้งแตในแนวทาง “ปองกัน”เพ่ือไมใหความเสียหายเกิดข้ึน การใชแนวคิดของการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง(Continuous Improvement) ทุกดานของการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ไม

เพียงแตธุรกิจท่ีจะผลิตสินคาเทานั้นท่ีจะใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพ ธุรกิจในสวนของบริการก็เนน

ในเรื่องของคุณภาพของบริการเชนกัน.เพ่ือสรางความพึงพอใจกับลูกคา อันจะนํามาซ่ึงความเปนหนึ่ง

ของธุรกิจ 

3. นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมเปนการคิดสิ่งใหม ๆ ข้ึนมาโดยไมจําเปนท่ีตองเปน 

เพียงสินคาหรือบริการใหมเทานั้น แตยังอาจหมายรวมถึงกระบวนการใหมในการทํางาน ในปจจุบัน

และอนาคตองคกรอาจจําเปนท่ีจะตองมีนวัตกรรมเพ่ือกอใหเกิดความสามารถในการแขงขัน สราง

ความแตกตางเกิดข้ึนในธุรกิจ องคการใหญหลายองคการ การท่ีองคการจะไดมาซ่ึงนวัตกรรมก็คือ 

จากบุคลากรขององคการท่ีมีความคิดสรางสรรค และการทํางานรวมกันเปนทีม 

4. ความรวดเร็ว (Speed) นอกจากราคาและคุณภาพแลว อีกสิ่งหนึ่งท่ีลูกคาตองการคือ 

ความรวดเร็ว ถากําหนดใหทุกอยางเทากัน ใครท่ีเร็วกวายอมเปนผูชนะ ไมวาจะเปนความรวดเร็วใน

การคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหม ความเร็วในการน าเสนอผลิตภัณฑออกสูตลาด ความเร็วในการ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550: 168) ไดกลาวถึงกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน สามารถกําหนดเปนแนวทางไดดังนี้ 

1 กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation strategy) 

กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation strategy) เปนการนําเสนอผลิตภัณฑและ

บริการท่ีแตกตางจากคูแขงขัน ซ่ึงเปนความแตกตางท่ีมีคุณคาสําหรับลูกคา (Aaker, 2001: 154) หรือ

เปนวิธีการสรางความแตกตางโดยการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ ซ่ึงมีผลตอการเลือกและ

ความพึงพอใจของลูกคา มีวิธีการ ดังนี้ 

   การสรางมูลคาเพ่ิม วิธีการสรางความแตกตางโดยการสรางมูลคาเพ่ิม (Ways to 

differentiation by adding value) มีดังนี้ 

  1. การนําเสนอผลิตภัณฑท่ีเหนือกวา (Superior product offering) เปนการออกแบบ

ลักษณะตางๆของผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขงขัน และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา

ได ประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้ 



 
 

37 
 

 
 

  1.1 วัตถุดิบ (Ingredient) หรือสวนประกอบ (Component) เปนวัสดุข้ันพ้ืนฐานท่ี

ใชในการผลิต หรือประกอบสินคา 

  1.2 การนําเสนอผลิตภัณฑ (Product offering) เปนการใชวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบท่ีทําใหมีความแตกตางในผลิตภัณฑ และมีคุณคาเหนือกวาคูแขงขัน 

  1.3 การรวมผลิตภัณฑ (Combining product) เปนการรวมคุณสมบัติของหลาย

ผลิตภัณฑเขาไวในผลิตภัณฑเดียว 

  1.4 รูปลักษณะ (Features) เปนลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได บริษัท

จําเปนตองมีการพัฒนารูปลักษณะผลิตภัณฑใหดีข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ลักษณะใหมๆ นั้นจะตองเปนท่ี

ตองการของผูบริโภค 

  1.5 การออกแบบ (Design) เปนการสรางรูปลักษณะโดยรวมท่ีมีผลกระทบตอหนาท่ี

ของผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา เชน รานกาแฟ อาจมีการสรางรานท่ีมี

เอกลักษณ มีรูปแบบท่ีแตกตาง ใหความรูสึกนาเขาไปนั่งหรือซ้ือสินคา 

  1.6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological innovation) เปนการคนหาหรือ

สรางสรรค หรือประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ หรือเทคโนโลยีใหมท่ียังไมมีมากอน และนําไปสูการ

ปฏิบัติ 

  2. การสรางความแตกตางดานการบริการ (Services differentiation) เปนการสรางความ

แตกตางดานการบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขันเพ่ือทําใหลูกคาพึงพอใจ โดยเพ่ิมบริการเขาไปใน

ผลิตภัณฑ  

  3. การสรางความแตกตางดานบุคลากร (Personnel differentiation) เปนการสรางความ

แตกตางในคุณสมบัติของบุคลากร ธุรกิจจะมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขันโดยใชระบบการจางและการ

ฝกอบรมพนักงานใหเหนือกวาคูแขงขัน  

  4. การสรางความแตกตางดานภาพลักษณ (Image differentiation) เปนการสรางความ

แตกตางดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงดานจิตวิทยา อารมณ  

ภาพลักษณของบริษัท หรือสัญลักษณ แมวาผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือได

เหมือนกัน แตผู ซ้ือจะรับรูถึงความแตกตางในภาพลักษณของผลิตภัณฑไดโดยการชี้จุดเดนในตัว

ผลิตภัณฑ  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําไดยาก บริษัทสวนใหญจึงเนนกลยุทธดานความแตกตางในภาพลักษณโดย

ใชการโฆษณาเขามาชวย 

 สรุปไดวาการสรางความแตกตาง หมายถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีแตกตางจากคูแขงขันให

เปนท่ีสนใจของผูบริโภค โดยดํารงสรางความแตกตางใชไดหลายวิธี เชนธุรกิจผลิตถานอัดแทงจาก

การศึกษาพบวามีคูแขงขันในเขตพ้ืนท่ีเดียวกันอยู สามารถนํากลยุทธการสรางความแตกตางใหเกิดข้ึน 

ใชการสรางผลิตภัณฑในเรื่องของวัตถุดิบ คุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู เปลี่ยนแปลง
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รูปลักษณของผลิตภัณฑใหสะดวกและงายตอการใชงานมากข้ึน ออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนท่ีนาสนใจ

ดึงดูดใจผูบริโภค ใชสัญลักษณท่ีจดจําไดงายตั้งแตครั้งแรกท่ีพบเห็น และเขาใจถึงคุณสมบัติหลักของ

ผลิตภัณฑ สามารถจัดสงสินคาถึงมือลูกคาไดอยางรวดเร็ว สงผลใหลูกคาพึงพอใจการบริการของธุรกิจ

เหนือกวาคูแขงขัน 

  

2 กลยุทธตนทุนต่ํา (Cost Leadership strategy) 
   กลยุทธตนทุนต่ํา (Cost Leadership strategy) เปนกลยุทธท่ีใชในการแขงขันเม่ือธุรกิจมี

ขอไดเปรียบดานตนทุนต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นในการผลิตสินคาหรือ

บริการสําหรับลูกคาท่ัวไปท่ีเปนกลุมเปาหมาย (Coulter, 2002: 221) หรือเปนความสามารถของ

บริษัทหรือหนวยธุรกิจในดานการออกแบบ การผลิต และการตลาด ของผลิตภัณฑท่ีมีความใกลเคียง

กันไดอยางมีประสิทธิภาพดานตนทุนท่ีเหนือกวาคูแขงขัน (Wheelen and Hunger, 2002: 1180) 

ซ่ึงการสรางกลยุทธตนทุนต่ํามีดังนี้ 

  2.1 การประหยัดหรือไมประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies or 

Diseconomiesof Scale) การประหยัดจากขนาดการผลิตจะเกิดข้ึนเม่ือมีการผลิตในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง 

   2.2 ผลกระทบจากการเรียนรูและประสบการณ (Learning and Experience 

Effects) ตนทุนในการทํากิจกรรมใดๆจะลดลงเนื่องจากการประหยัดจากประสบการณในการทํางาน 

และเกิดการเรียนรู 

   2.3 ตนทุนของปจจัยท่ีนําเขาซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ (The Cost of Key 

Resource Input) ตนทุนในกิจกรรมเครือขายการสรางคุณคาจะเก่ียวของกับปจจัยนําเขา ซ่ึงจัดวา

เปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีคูแขงขันแตละรายจะใชตนทุนท่ีแตกตางกัน โดยตนทุนท่ีสําคัญในท่ีนี้คือ 

แรงงาน วัตถุดิบ ปจจัยการผลิต ฯลฯ 

   2.4 การใชโอกาสจากหนวยธุรกิจภายในองคกร (Sharing Opportunities with 

Other Organization or Business Unites within Enterprise) สายผลิตภัณฑหรือหนวยธุรกิจท่ี

แตกตางกันสามารถใชระบบกระบวนการสั่งซ้ือ หนวยงานขาย ตลอดจนใชคลังสินคาและสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดจําหนายรวมกันได ปจจัยเหลานี้ถือวาทําใหเกิดการลดตนทุนใหต่ําลง 

 สรุปไดวา การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจโดยใชกลยุทธตนทุนต่ํา มีผลอยาง

ยิ่งท่ีทําใหราคาสินคาและบริการลดลง ในเรื่องของการประหยัดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตหรือการ

ดําเนินงาน สงผลใหตนทุนตอหนวยการผลิตถานอัดแทงอาจจะลดลงได ซ่ึงเกิดจาการเรียนรูและความ

ชํานาญการของพนักงานจนสามารถลดระยะเวลาการผลิตถานอัดแทงลงได โดยท่ีคุณภาพของสินคา

ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตนทุนจาการนําเขาวัตถุดิบอาจมีตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงขัน เพราะบริษัทดําเนิน
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คารบอน จํากัดเปดทําการมามากกวา 11 ป ทําใหเปนท่ีรูจักของผูขายวัตถุดิบ มีอํานาจในการตอรอง

ปจจัยการผลิตอยางแนนอน ชวยปองกันคูแขงขันรายใหมเพราะมีตนทุนท่ีต่ํากวา 

 

3  กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (Market Focus Strategy) 
 กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (Market Focus Strategy) เปนกลยุทธท่ีองคการเนนท่ี

ความไดเปรียบดานตนทุน หรือความไดเปรียบดานความแตกตางอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงท่ีกลุม

ลูกคาหรือสวนตลาดท่ีแคบ (Coutler, 2002: 225) หรือเปนการมุงสวนตลาดเดียวในสายการผลิต

ภัณฑลักษณะของกลยุทธการมุงเฉพาะสวน มีดังนี้ 

  3.1 การมุงท่ีสายผลิตภัณฑ (Focusing the product line) เปนการมุงท่ีผลิตภัณฑ

ใดผลิตภัณฑหนึ่ง เพ่ือสรางความเหนือกวาดานเทคนิคในสายผลิตภัณฑ ในธุรกิจสวนใหญนั้นจะมี

ความเชี่ยวชาญและมีความสนใจในผลิตภัณฑไมก่ีชนิด ซ่ึงการมุงเฉพาะสวนนี้จะทําใหเกิดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นข้ึน 

  3.2 การกําหนดเปาหมายท่ีสวนตลาดใดสวนตลาดหนึ่ง (Targeting a segment) 

เปนกลยุทธการมุงเฉพาะกลุมลูกคาหรือสวนตลาดเดียวแทนท่ีจะเลือกหลายสวนตลาดเปนเปาหมาย 

ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑและเชี่ยวชายในการตอบสนองความตองการของตลาด  

  3.3 การจํากัดขอบเขตทางภูมิศาสตร (Limited geographic area) ในกลยุทธการ

มุงเฉพาะสวน อาจจะมุงท่ีขอบเขตทางภูมิสาสตรในขอบเขตหนึ่งเทานั้น เชน บางบริษัทมุงผลิตสินคา

เพ่ือตอบสนองคนตางจังหวัด เปนตน 

  

 4  กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response strategy) 
  กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response strategy) มีหลายรูปแบบซ่ึงมี

ความหมายมากกวาการสรางความแตกตางแมวา 2 สิ่งนี้จะมีความสอดคลองกันอยางเห็นไดชัด การ

ตอบสนองอยางรวดเร็วหมายถึง การมีความคลองตัวตอการตอบสนองความตองการของลูกคาไมวา

จะเปนนําเสนอสินคาใหม การปรับปรุงสินคา หรือแมแตการตัดสินใจของการบริหาร ผูบริหารในธุรกิจ

ปจจุบันจํานวนมากรูวาการเปนผูนําดานตนทุนหรือการเสนอสินคาท่ีมีลักษณะพิเศษเปนสิ่งท่ีไม

เพียงพอ ธุรกิจจะตองสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วดวย การตอบสนองท่ี

ชากวาคูแขงอาจทําใหลูกคาหันไปใชทางเลือกอ่ืน  

การตอบสนองอยางรวดเร็วสามารถทําได ดังนี้ 
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4.1 การสงมอบผลิตภัณฑ (Delivery of Ordered Products) อยางรวดเร็ว  

  4.2 การตอบคําถามลูกคาดวยความเต็มใจ (Answering Customer Questions) 

เปนวิธีการหนึ่งท่ีสรางความเขาใจท่ีชัดเจนและความรูสึกดีๆกับลูกคา ชวยใหเกิดการตัดสินใจซ้ือได

อยางรวดเร็ว 

  4.3 การพัฒนาสินคาใหมๆอยูเสมอ (Developing New Products) เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุมหรือเฉพาะกลุมไดอยางรวดเร็ว เชน บริษัท ออกแบบไรนา 

(ประเทศไทย) จํากัด ผูดําเนินธุรกิจกาแฟในเมืองไทยในนาม “บานไรกาแฟ” ไดมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑของบริษัทอยางตอเนื่องจากจุดเริ่มตนบานไรกาแฟ ซ่ึงมีกลุมเปาหมายลูกคาระดับสูงมาเปน 

Coffee F กาแฟสดสําหรับลูกคาระดับกลางและ “ไทชง” กาแฟสดสําหรับลูกคาระดับลาง นอกจากนี้

ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม “บานไรใบกระเพรา บอรก เปนรานอาหารจานเดียวและอาหารชุด เพ่ือ

เพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการและไมตองการดื่มกาแฟสด 

  4.4 ปรับปรุงสินคาเกาท่ีมีอยู (Improving Existing Products) เพ่ือใหสอดคลอง

กับรสนิยมและความตองการของลูกคาและทําใหสินคาเกาสามารถดํารงอยูในตลาดไดตลอดไป 

  4.5 การใชกลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategies) องคกรใดสามารถนํากล

ยุทธการตลาดมาใชไดมากกวายอมมีชัยชนะเหนือคูแขงขัน 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน ซ่ึงเปนหลักสําคัญท่ีใชวางแผนกลยุทธ และเปนสิ่งท่ีเปนแสดงถึงความสามารถพิเศษของ

องคกรท่ีคูแขงไมสามารถเลียนแบบได หรือคูแขงตองใชเวลาในการปรับตัวเองมากอนท่ีเลียนแบบ 

และใชวิเคราะหในการตั้งประเด็นคําถามเพ่ือสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจผลิตและจําหนายถานอัด

แทง บริษัทดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี เพ่ือศึกษาถึงการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวา

ไดนํากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจอยางไร 

  ผูประกอบการท่ีจะสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีดีไดนั้น ตองมีความรูความ

เขาใจในการบริหารจัดการธุรกิจ เพ่ือใหสามารถนํามาวิเคราะหและสรางกลยุทธความไดเปรียบ

ทางการแขงขันใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ เชน การขายสินคาและใหบริการท่ีดีกวา คือ การขาย

สินคาหรือใหบริการท่ีแตกตาง อาจแตกตางในดานคุณภาพ วัตถุดิบท่ีใช เปนตน การขายสินคาท่ีถูก

กวาโดยจะตองผลิตดวยตนทุนต่ํากวา โดยการเลือกใชวิธีการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด การลดคาใชจายท่ีไม

จําเปนตางๆ ลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหลดลงสงผลตอราคาขาย ทําใหไดเปรียบทางการแขงขัน

ของคูแขงขัน การมุงตลาดเฉพาะสวน เพ่ือใหสามารถสรางสินคาไดถูกกลุมเปาหมายและตรงตาม

ความตองการลูกคามากท่ีสุดผลิตตามการสั่งซ้ือพิเศษจากลูกคาภายใตเง่ือนไขของปริมาณจํานวนการ

สั่งซ้ือข้ันต่ํา การปรับปรุงบรรจุภัณฑใหเปนท่ีดึงดูดใจของลูกคา ปรับปรุงการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็ว 
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และการตอบสนองตอลูกคาไดเร็วกวา หมายถึง สินคาและบริการของกิจการตองพิเศษไปจากสินคา

และบริการของคูแขงรายอ่ืนไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซ่ึงกลยุทธท่ีไดกลาวมานี้จะทําใหลูกคาเกิดการรับรู

และเลือกซ้ือสินคาหรือบริการเกิดความประทับใจและยินดีท่ีจะจายซ้ือสินคานั้น การแรงกระตุนการ

ตัดสินใจซ้ือจากลูกคาเพราะการนําการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมาใชดําเนินธุรกิจ และ

สามารถทําใหเม่ือลูกคาใหการตอบรับท่ีดี เกิดความพึงพอใจตอสินคาและบริการ มีความจงรักภักดี 

และมีพฤติกรรมการบอกตอบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะทําใหธุรกิจเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยาง

ยั่งยืนตอไป 

 

 5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ฐิติมา ผการัตนสกุล (2557) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผาน

เครือขายสังคมออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการกลยุทธ

ทางการตลาด ปจจัยแหงความสําเร็จ และพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน 

ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนสวนใหญทําเปน

อาชีพเสริม ใชกลยุทธทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจ เลือกจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความ

แตกตาง กําหนดราคาโดยการคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและกําลังซ้ือของผูบริโภค เลือกใชเครือขาย

สังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมสูงเปนชองทางการจัดจําหนายและนําเสนอสินคาและเลือกชองทาง

การชําระเงินและการจัดสงสินคาท่ีมีความสะดวก  

ฐิติชัย อธิคมกุลชัย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ

รับซ้ือขยะรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาถึง รูปแบบการดาเนินการของธุรกิจรับซ้ือขยะรี

ไซเคิล คุณลักษณะของเจาของผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ และกลยุทธความไดเปรียบ

ทางการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิล ผลการศึกษาพบวา รูปแบบในการดําเนินธุรกิจรับซ้ือขยะ

รีไซเคิลในจังหวัดนครปฐม มี 3 กลุม คือ 1. กลุมผูแยกวัสดุรีไซเคิล 2. กลุมพอคาคนกลางรับซ้ือวัสดุรี

ไซเคิล 3. กลุมโรงงาน โดยคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิล ตองมีความซ่ือสัตย

ตอตนเอง และลูกคา มีความขยัน อดทน มุงม่ัน เรียนรูจริงกับงานท่ีทาและกลาตัดสินใจในการลงทุน 

และมีความรักตอสิ่งแวดลอมตลอดจนความภูมิใจในอาชีพ  สวนการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐมพบวา มีความหลากหลายและตางกัน เชน การ

เพ่ิมมูลคาในการคัดแยกวัสดุ การประยุกตใชเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย การกําหนดราคา

และการสรางพันธมิตรเครือขาย มาประยุกตใชในการทาธุรกิจรับซ้ือขยะ รีไซเคิลเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบกวาคูแขงขัน 
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สุรวดี ฤทธิรน (2554) การศึกษาการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของรานขายยา

อิสระในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน ไดแก การมีเภสัชกรอยูปฏิบัติการตลอดเวลาทําการ รวมท้ังทักษะ

ความสามารถของบุคลากรของราน การสรางภาพลักษณท่ีดีในการบริการ ความสามารถดานการ

ใหบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารสินคา

คงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหชวยลดตนทุนและสงเสริมภาพลักษณการบริการท่ีดี ความสามารถดาน

การจัดหาสินคาท่ีหลากหลายโดดเดนเปนเอกลักษณ โดยมีปจจัยสงเสริมคือ การมีใจรักการบริการ 

(service mind) ชวยสงเสริมศักยภาพในการแขงขันมากข้ึน การใชกลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน พบวา รานขายยาอิสระท่ีตั้งอยูในทําเลหลักท่ีมีการแขงขันรุนแรง มีการใชหลายกล

ยุทธรวมกัน คือ กลยุทธการสรางความแตกตางรวมกับการเปนผูนําดานตนทุน หรือ กลยุทธการเนน

ลูกคาเฉพาะกลุม ในขณะท่ีทําเลรองท่ีการแขงขันไมสูงมาก ใชเพียงกลยุทธเดียว ไดแก กลยุทธการ

สรางความแตกตาง หรือ กลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม โดยกลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันท่ีสอดคลองกันมากท่ีสุดคือ กลยุทธการสรางความแตกตางในดานการใหบริการและ

บริบาลทางเภสัชกรรม 

ภาสินี บุญทาดี (2553) กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรี 

เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ วิธีการดําเนินธุรกิจ ปญหาและแนวทางแกไขในการดําเนินธุรกิจ และการพัฒนา

รูปแบบการประกอบธุรกิจเพ่ือใหดํารงอยูตอไป ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเปนทางการ และการ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการ รวมท้ังการสังเกตในระหวางท่ีมีกิจกรรมการทองเท่ียว ผูใหขอมูล ไดแก 

ผูประกอบการแพเธค เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของ นักทองเท่ียว และผูท่ีอาศัยอยูใกลบริเวณสถานท่ี

ประกอบการ จากผลการศึกษาพบวากลยุทธท่ีใช ไดแก กลยุทธสรางความแตกตาง กลยุทธการ

กําหนดสถานท่ีทองเท่ียว กลยุทธการสงเสริมทางการตลาดโดยอาศัยในชวงเทศกาลสําคัญ กลยุทธ

การรักษาฐานลูกคา การดําเนินธุรกิจในเครือขายเน็ตเวิรค เชนการลงโฆษณา และการดําเนินธุรกิจ

แบบครัวเรือนเพราะสามารถควบคุมไดงายในเรื่องของการบริหารงาน และศึกษาไดวา การประกอบ

ธุรกิจแพเธค สามารถทํารายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน โดยมีผลประกอบการท่ีดี รวมไปถึงผูบริโภค

ท่ีมาใชบริการทองเท่ียวลองแพเพ่ือชมทัศนียภาพ 

พรพรรณ คูประสิทธิ์ (2553) กลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพ่ือสรางความ ไดเปรียบใน

การแขงขันของธุรกิจน้ําอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โดยทําการศึกษาจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยอาศัยขอมูลจากเอกสาร วิชาการ และขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารระดับปฏิบัติการของบริษัท ฯ และลูกคาของบริษัท จํานวน 10 ทาน เพ่ือ

ตอบคําถามวัตถุประสงคของการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา กลยุทธระดับองคกร ท่ีองคกรเลือกใช 

คือ กลยุทธการเติบโตโดย การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเจาะลึกไปท่ีตัวกลยุทธการเติบโตใน 
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แนวนอน คือการขยายขอบเขตการทําธุรกิจ  โดยการเจาะตลาด เพ่ือพยายามเพ่ิมยอดขายจาก

ผลิตภัณฑเดิมในตลาดเดิม และกลยุทธในระดับหนวยธุรกิจท่ีเลือกใช คือ กลยุทธสรางความแตกตาง 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ องคกรท่ีมีตลาดกวางโดยการสรางประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน เพ่ือขยายสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึน รวมถึงสามารถแขงขันกับคูแขงไดในสถานการณปจจุบัน

ท่ีมีการแขงขันรุนแรงเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน มุงเนนการใชเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการดานตาง ๆ ท้ังงานขาย สต็อค และการใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑแกลูกคา สําหรับกลยุทธ

ในระดับหนาท่ีท่ี เลือกใชมีหลายวิธี อาทิ CRM  ซ่ึงหากนํากลยุทธท้ัง 3 ระดับมาปฏิบัติและมีการ

ติดตามผลแลวบริษัทฯ ม่ันใจ วาปญหาสวนแบงทางการตลาดท่ีลดลงจะตองหมดไปอยางแนนอน 

บริษัทฯ จะตองกลับมาเปน ผูนาตลาดไดแนนอน 

 

อภิรักษ สวัสดิ์กิจ (2551) การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากข้ีเถาแกลบผสมซังขาวโพดและ

กะลามะพราวดวยเทคนิคเอ็กซทรูชั่นโดยใชแปงเปยกเปนตัวประสานโดยมีสัดสวนการผสมอยูท่ี 30: 

70 40: 60 และ 50: 50 ตามลําดับ สัดสวนการผสมแปงมันตอนํ้าหนักวัตถุดิบเทากับ 1: 10 จาก

การศึกษาพบวาคาความหนาแนนและความตานทานแรงกดจะแปรผันตามสัดสวนการผสมของผงซัง

ขาวโพด และผงกะลามะพราวแตแตกตางกันไมมากการทดสอบคาความรอนเชื้อเพลิงพบวาโดยเฉลี่ย

อยูระหวาง 6,000 - 6,900 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวาคามาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน

ความชื้นอยูระหวาง 5.7 - 5.8 % โดยนํ้าหนักอัตราการผลิตแทงเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัมตอนาที 

ความหนาแนนอยูในชวง 800 - 830 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คาความตานทานแรงกดของแทง

เชื้อเพลิงจะอยูในชวง 1.0 - 1.2 เมกะปาสคาลซ่ึงมีคาสูงกวาคาท่ียอมรับไดในเชิงพาณิชยจุดคุมทุน

ของการผลิตถานเชื้อเพลิงประมาณ 9,500 กิโลกรัม จากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดในการ

นําไปใชในครัวเรือนหรือผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชย 

 จินตนัย ไพรสณฑ, และคนอ่ืน ๆ (2551) ประเภทของงานและกฎระเบียบท่ีแสดงและตองถือ

ปฏิบัติภายใตเง่ือนไขอยางชัดเจนนั้นจะเปนผลใหลดความยืดหยุนในการทํางานลงดังนั้นบริษัทท่ีมี

ความยืดหยุนจะตองมีการจัดตําแหนงงานและตารางการทํางานใหมีความเปนไปไดและมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะธุรกิจท่ีใหบริการเปนจํานวนมากตองมีการจางแรงงานเพ่ิมข้ึน การสราง

จริยธรรมและการจางแรงงานท่ีมีความเหมาะสมตอตําแหนงงานเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก การ

กําหนดประเภทของงานและกฎระเบียบของงานใหมีความงายหรือไมยุงยากนั้นถือไดวาเปนการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน การวางแผนการปฏิบัติการรวมจะชวยใหบริษัทมีศักยภาพในดานการ

ปฏิบัติการและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดธุรกิจระดับโลกได การวางแผน

การปฏิบัติการรวมจะนําไปใชไดท้ังภาคการผลิตและภาคการบริการเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในขณะท่ีพยายามลดตนทุนและเพ่ิมคุณภาพ
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ใหกับสินคาและบริการโดยในภาคการผลิตตารางการผลิตรวมจะกําหนดระดับสินคาคงคลัง ระดับการ

ผลิต ปริมาณการจางบริษัทภายนอกผลิตแทนและการจางและปลดพนักงานตลอดชวงระยะเวลาของ

แผน  

เสนาะ ติเยาว (2551) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาวิธีการสรางความม่ังค่ังและความม่ันคงใหองคกร

ท่ีดีท่ีสุดคือการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน(Competitive Advantage) ซ่ึงเปนหัวใจของการ

วางแผนกลยุทธความไดเปรียบทางการแขงขัน หมายถึงความสามารถท่ีองคการดําเนินธุรกิจของ

ตัวเองไดดีกวาองคการอ่ืน คือการทํากําไรไดสูงกวามาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้นหรือองคการ

สามารถสรางใหเกิดคุณคาแกองคการของตัวเองมากกวาคูแขงขันความไดเปรียบทางการแขงขันข้ึนอยู

กับความสามารถท่ีเปนเลิศ 3 ประการ คือ ขายสินคาและใหบริการท่ีดีกวา ขายสินคาท่ีราคาถูกกวา

และตอบสนองตอลูกคาไดเร็วกวาคูแขงขัน 

 

 สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จากการศึกษาทําใหผูวิจัยไดทราบถึงแนวคิดตางๆท่ีใชในการประกอบธุรกิจเพ่ือใหธุรกิจ

ดําเนินไปไดอยางม่ันคงและยั่งยืนมาจากงานวิจัย การผลิตถานอัดแทงเพ่ืออุตสาหกรรมในโรงเรือน

พบวาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต โดยการปรับปรุงเครื่องจักรลดขนาดทําใหประหยัด

พ้ืนท่ีและกําลังการใชพลังงานลดลงสงผลใหตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑต่ําลง สรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันสามารถประยุกตเขากับบริษัท ดําเนิน

คารบอน จํากัด มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประเภทของงานและกฎระเบียบท่ีผูบริหาร

กําหนดไวจะสงผลดีอยางยิ่งสําหรับการดําเนินธุรกิจ การสรางจริยธรรมและการจางงานท่ีมีความ

เหมาะสมตอตําแหนงงานเปนสิ่งท่ีสําคัญมากนั่นถือไดวาบริษัทมีศักยภาพในดานการปฏิบัติการและ

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดได  ความสามารถท่ีองคกรดําเนินธุรกิจของตัวเองได

ดีกวาองคกรอ่ืน คือการทํากําไรไดสูงกวามาตรฐานอุตสาหกรรมถือวาประสบความสําเร็จในเรื่องการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  กลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพ่ือสรางความ ไดเปรียบใน

การแขงขันของธุรกิจน้ําอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค

การศึกษาถึงวิธีการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  กลยุทธการเติบโตโดย การสรางพันธมิตรทาง

ธุรกิจ โดยเจาะลึกไปท่ีตัวกลยุทธการเติบโตใน แนวนอน คือการขยายขอบเขตการทําธุรกิจ  โดยการ

เจาะตลาด เพ่ือพยายามเพ่ิมยอดขายจากผลิตภัณฑเดิมในตลาดเดิม และกลยุทธในระดับหนวยธุรกิจ

ท่ีเลือกใช คือ กลยุทธสรางความแตกตาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ องคกรท่ีมีตลาด

กวางโดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพ่ือขยายสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึน กลยุทธการสราง
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ความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีใชในธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง การมี

ตนทุนท่ีต่ํา ความสามารถใหในการตอบสนอง การมุงตลาดเฉพาะสวน การสรางความเชื่อม่ันในสินคา

และการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา ซ่ึงงานวิจัยท่ีไดศึกษาสามารนํามาเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการดําเนินงานของธุรกิจผลิตถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท 

ดําเนินคารบอน จํากัด ในเรื่องการวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนิน

คารบอน จํากัดผูวิจัยใชแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูวิจัยไดมุงเนนศึกษา

เก่ียวกับรูปแบบการดําเนินงาน สภาพแวดลอมทางการแขงขัน รวมท้ังกลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในการดําเนินธุรกิจในเขตจังหวัดราชบุรี เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยดังนี้  

  1. ระเบียบวิธีวิจัย 

  2. การเลือกพ้ืนท่ีวิจัย 

  3. ผูใหขอมูลหลักและการเลือกกลุมผูใหขอมูล 

  4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

  5. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

  6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  7. การพิทักษสิทธิผูใหขอมูลและบทบาทผูวิจัย 

  8. การวิเคราะหขอมูล 

  9. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1.ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่องการวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

นั้น ใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ผูวิจัยเลือกใชแนวทางในการศึกษา

แบบปรากฏการณวิทยา โดยเปนวิธีการท่ีมุงศึกษา และทําความเขาใจประสบการณของบุคคลโดยการ

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล ในภาคสนาม และเก็บขอมูลจากเอกสารเปนสวนประกอบ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปน

องครวมและเชื่อถือได ในการเก็บขอมูลนั้นตองอาศัยขอมูลจากประสบการณการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ในเขต จังหวัดราชบุรี โดยเก็บขอมูลเชิงลึกท้ังฝาย

ของผูประกอบการ และลูกคา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณและนาเชื่อถือมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังศึกษา
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จากเอกสาร ขอมูลทางวิชาการ สอบถามผูท่ีเก่ียวของ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการวิเคราะหในประเด็นตางๆไดอยางครบถวน 

2. การเลือกพ้ืนท่ีวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาแบบเจาะจง คือ บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีผูวิจัยไดมีความสนใจและพ้ืนท่ีตั้งของกิจการอยูใกลกับบานพัก

อาศัยของผูวิจัยทําใหการเก็บขอมูลภาคสนาม จึงมีความสะดวกขอมูลไดงายและเก็บขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดแนวคิดจะศึกษารูปแบบของการดําเนินงาน กลยุทธการสราง

ความไดเปรียบทางแขงขันในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และมีแนวทางในการกําหนดกลยุทธตางๆท่ี

สามารถทําใหดํารงอยูไดอยางม่ันคง   

3. กลุมผูใหขอมูลหลักและเกณฑการคัดเลือก  

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ซ่ึงการแบงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแยกประเภทจาก

ลักษณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน และคัดเลือกจากความสะดวกของผูวิจัย รวมท้ังความพรอมใน

การใหการใหขอมูลของผูถูกสัมภาษณ โดยแบงผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้ 

 1. ผูบริหารธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด เปนผูใหขอมูลท่ีมี

ความสําคัญในการศึกษาขอมูลเก่ียวกับความเปนมาของธุรกิจ การกอตั้ง เปาหมาย วิธีการดําเนิน

ธุรกิจ และกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

 2. ผูจัดการฝายการตลาดของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด เปนผูใหขอมูลท่ีมีความสําคัญใน

การศึกษาขอมูลเก่ียวกับ กลยุทธการสรางการสรางความไดเปรียบทางแขงขันกับคูแขง กลยุทธในการ

นําเสนอขายสินคา 

3. กลุมลูกคาหลักและลูกคารองของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จํานวน 6 ราย เปนผูให

ขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอองคกร การตัดสินใจในการเลือกใชเชื้อเพลิงอัดแทง ความพึง

พอใจในสินคาและการบริการ ซ่ึงเปนเนื้อหาสําคัญท่ีทําใหผูวิจัยไดทราบถึงความสําเร็จของกลยุทธท่ี

ผูประกอบการไดนําใชในการดําเนินธุรกิจตอไป 

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
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4.1 ประเภทเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  4.1.1 แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดสรางแนวคําถาม (Interview guide) เพ่ือใชในการ

สัมภาษณผูใหขอมูล จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้  

  ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูบริหารบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ในประเด็น

เรื่องการบริหารจัดการ วิธีการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอมทางการแขงขัน กลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน และการปรับตัวในสถานการณตางๆและการปรับตัวเพ่ือการดํารงอยูไดของ

ธุรกิจ  

  ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณสําหรับผูจัดการฝายการตลาด ในประเด็นเรื่อง การนําเสนอ

ขาย การขายสินคา และกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางแขงขันกับคูแขงในตลาดสินคาประเภท

เดียวกัน 

  ฉบับท่ี 3 แบบสัมภาษณสําหรับลูกคาหลักและลูกคารองของบริษัท ดําเนินคารบอน 

จํากัด จํานวน 6 ราย เปนผูใหขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอองคกร การตัดสินใจในการเลือกใช

เชื้อเพลิงอัดแทง ความพึงพอใจในสินคาและการบริการ 

4.2 ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 
4.2.1 สมุดจดบันทึก/ ปากกา เพ่ือบันทึกขอมูลในการสัมภาษณและการสังเกต 

   4.2.2 แฟมเก็บขอมูล เพ่ือแยกขอมูลออกเปนประเภทตางๆ เพ่ือความเรียบรอยและ

การนําขอมูลมาใชไดสะดวกรวดเร็ว 

  4.2.3 เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและสามารถเก็บขอมูลได

ครอบคลุมครบถวน ในกรณีท่ีผูวิจัยไมสามารถบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณไดท้ังหมด และ

เพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลท่ีเปนประโยชนใหไดโดยไมตกหลน และใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงค

มากท่ีสุด 

   4.2.4 กลองถายภาพและวิดีโอ สําหรับบันทึกภาพขอมูลท่ีสําคัญในการวิจัย เพ่ือให

ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดอยางรวดเร็ว และครบถวน 

 

5. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณ แนวคําถามในการวิจัย จํานวน 2 ชุด ผูวิจัยไดดําเนินการสราง 

ตามข้ันตอนดังนี้ 

5.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย สอบถามบุคคลท่ี

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามา

เปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม 
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5.2 กําหนดหัวขอประเด็นหลักและประเด็นยอยของแนวคําถาม เพ่ือชวยใหการสรางแนว

คําถามครอบคลุมรายละเอียดเนื้อหาท่ีตองการศึกษาใหครบถวน 

5.3 เขียนและพัฒนาขอคําถาม โดยนําขอคําถามท่ีเขียนข้ึนมาไปใหอาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลองกับสิ่งท่ีตองการศึกษากอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 แหลงการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท  ดังนี้ คือ  

 6.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)สัมภาษณ ผูบริหารธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง

บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี เนื่องจากผูบริหารเปนผูท่ีเก่ียวของและมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจโดยตรงในดานการจัดการและกําหนดกลยุทธในการแขงขันขององคกร ขอมูลท่ีไดจากการ

รวบรวมขอมูลผูใหขอมูลหลักโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูวิจัยทําการ

สัมภาษณโดยใชแนวคําถาม แบบไมมีโครงสรางคําถามท่ีแนนอน (Semi Unstructured Interview) 

ซ่ึงไมไดกําหนดคําตอบไวตายตัว จึงมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงตาม

วัตถุประสงคมากท่ีสุด ผูวิจัยทําการสัมภาษณดวยตนเองโดยใชวิธีการบันทึกเสียง จดรายละเอียด 

รวมถึงถายภาพนิ่ง เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ี ไดจากผูใหขอมูลหลัก  

 6.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนแหลงขอมูลประเภทเอกสารตางๆ ซ่ึงได

จากผูท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเขียน

เปนรายงานการวิจัย สําหรับการวิเคราะหขอมูลในสวนของเชิงคุณภาพใชวิธีการสรางขอสรุปจาก

ขอมูล โดยจําแนกขอมูลวิเคราะหและเชื่อมโยงของขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะห 

7. การพิทักษสิทธิกลุมผูใหขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดคํานึงถึงจรรยาบรรณผูวิจัย และพิทักษสิทธิตั้งแตเริ่มตน

กระบวนการเก็บขอมูลจนกระท่ังผลการวิจัยใหครบถวน สมบูรณ ดังนี้ 

7.1 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแนะนําตนเองกอนเริ่มการสัมภาษณกับผูใหขอมูลไดทราบวาผูวิจัย

เปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมท้ังแจงใหทราบ

ถึงความประสงคของผูวิจัยในการทําวิจัยครั้งนี้ รวมท้ังแนวคําถามท่ีผูวิจัยจะใชในการสัมภาษณ 

ระยะเวลาท่ีใชในการสัมภาษณและอธิบายถึงประเด็นท่ีสนใจศึกษาเรื่องกลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี และขอ

ความรวมมือในการใหขอมูลจากผูใหขอมูลแตละราย รวมท้ังเปดโอกาสใหผูใหขอมูลซักถามขอสงสัย

ตางๆท่ีเก่ียวกับการวิจัย  

7.2 ผูวิจัยขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลแตละราย พรอมท้ังขออนุญาต

บันทึกขอมูล โดยการใชเครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ เพ่ือปองกันขอผิดพลาดในการเก็บขอมูล 
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 7.3 ผูวิจัยไดกลาวขอบคุณ และแจงขอมูลให ทราบวาการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณจะไมสงผลกระทบทางลบหรือสงผลกระทบตอท้ังขอมูล ของบุคคลและขอมูลทางธุรกิจ 

รวมถึงจะไมเปนการเปดเผยใหทราบถึงคูแขงขันทางการตลาดเก่ียวกับกลยุทธท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ   

8. การวิเคราะหขอมูล  

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณในแต

ละครั้งมาลําดับเหตุการณ เรียบเรียง วิเคราะหและพรรณนา  

 8.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร การ

สังเกต และการสัมภาษณ โดยการจดบันทึกขอมูลลงในสมุด การถอดเทปบันทึกเสียงจากการ

สัมภาษณ มาวิเคราะหและแบงขอมูลออกเปนหมวดหมู โดยประเด็นตางๆ ออกตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัย หากมีประเด็นใดท่ียังไมชัดเจน จะทําการเขาไปศึกษาเพ่ิมเติมจนไดขอมูลท่ีสมบูรณมากท่ีสุด  

 8.2 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษา และ

ถอดความหมายท่ีได โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของอางอิงในการวิเคราะห

ขอมูล ทําการสรุปผล และอภิปรายผลขอมูล ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยการนําเสนอ

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Description Analysis) 

9. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ในการดําเนินการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ มีความถูกตองแมนยําและทุก

ข้ันตอนในการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ ผูวิจัยไดปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

9.1 การตรวจสอบเชิงทฤษฎี (Theory Triangulation) ผูวิจัยเลือกใชแนวคิดแกนหลัก 

(Main Theoretical Concept) โดยใชแนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ืออธิบายถึง

รูปแบบและลักษณะการดําเนินธุรกิจจากแนวคิดและทฤษฎีหลักๆ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจ การ

จัดการการดําเนินงานของธุรกิจ กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย กลยุทธทางการเงิน กลยุทธใน

การผลิตและการปฏิบัติการ กลยุทธทางการตลาด  สวนประสมทางการตลาด และกลยุทธการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบทฤษฎีและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณและนํามาจัดหมวดหมูของขอมูลเพ่ือสรุปผลการศึกษา 

9.2 ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวา

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากหลายแหลงนั้นสอดคลองถูกตองหรือไม เปนการตรวจสอบแหลงขอมูลใน

เรื่อง เวลา สถานท่ี และบุคคล กรณีขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกันกับขอมูลท่ีได

จากผูสัมภาษณคนใดคนหนึ่ง ผูวิจัยนําคําถามเดิมสอบถามผูใหขอมูลอีกครั้งโดยเปลี่ยนเวลา สถานท่ี

ตางกัน เพ่ือใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการยืนยันและหาขอสรุปขอมูลนั้นใหเกิดความ
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ชัดเจนสวนขอมูลท่ีเปนท่ีสงสัยและไมสามารถพิสูจนทราบไดหรือขาดความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจะไมนํา

ขอมูลนั้นมาใช และถาไดขอมูลไมเพียงพอท่ีจะศึกษาก็เก็บขอมูลเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 

9.3 การตรวจสอบดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) ไดแก 

การสัมภาษณขอมูลแบบเจาะลึก การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูใหขอมูลหลัก โดยการ

สอบถามขอมูลโดยตรงกับผูใหขอมูลหลักรวมท้ังดูพฤติกรรมระหวางการสัมภาษณ เชน น้ําเสียง สี

หนา แววตา ลักษณะทาทาง วาสอดคลองกับคําตอบหรือไม แลวจึงนํามาวิเคราะหเพ่ือสรุปเปน

เนื้อหาใหมีความสมบูรณ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

   

 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน

ธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและสื่อ

สิ่งพิมพ รวมไปถึงใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหารบริษัท ดําเนิน

คารบอน จํากัด ผูจัดการฝายการตลาดและกลุมผูบริโภคเชื้อเพลิงอัดแทงท้ังลูกคาหลักและลูกคารอง 

ผูวิจัยศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จากการศึกษา

ผูวิจัยสามารถนําขอมูลท่ีไดจาการสัมภาษณมาวิเคราะหโดยใชวิธีสรุปบรรยายผลการวิจัยไดตาม

วัตถุประสงคดังนี้  

1.เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงของ  

บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

2.เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

3.เพ่ือศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

 

ตอนที่ 1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 
1.1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

1.1.1 การเริ่มตนดําเนินธุรกิจ 

จากการศึกษาพบวา ผูบริหารบริษัทดําเนินคารบอน จํากัด มีความเบื่อ 

หนายจากงานประจําท่ีทําอยู ผูบริหารไดพัฒนาตนเองจากพนักงานฝายขาย สรางสรรคผลงานข้ึนมา

เรื่อย ๆ ตามลําดับ จนไดมาตําแหนงผูจัดการฝายขายและดํารงตําแหนงนี้อยูนานหลายป ทําให

ผูบริหารเกิดความคิดท่ีจะประกอบธุรกิจมาเปนผูบริหารและเจาของกิจการเองดวยความรู

ความสามารถท่ีศึกษาเลาเรียนมา ประกอบกับประสบการณทํางานมาหลายป ทําใหเกิดความคิดวา
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อ่ิมตัวแลวกับชีวิตท่ีตองเปนพนักงานรับเงินเดือน นับเปนการเริ่มตนของผูบริหารทานนี้ และผูบริหาร

ก็ตองการสรางความม่ันคงใหกับชีวิตครอบครัวดวย ซ่ึงเรื่องราวท้ังหมดนี้ถูกถายทอด ดังคําสัมภาษณ

ของผูบริหาร 

“ตัวผมเองเม่ือกอนเกเร แตเปนคนท่ีจริงจังกับการทํางานมาก ผมเปนเซลลขายรถอยูไมถึงป

ไดเลื่อนตําแหนงเปนผูจัดการมีรถประจําตําแหนงใหใชครองตําแหนงนี้ไดเกือบ 5 ป เริ่มคิดแลววาเรา

จะยึดอาชีพนี้ไปจนแกเลยหรอ ? นี่แหละคือจุดเปลี่ยนในชีวิต ประกอบกับป 2540 ประเทศไทยเกิด

วิกฤตการณ ฟองสบูแตก (ตมยํากุง) ตอนทํางานนี่เครียดเรื่องยอดขายมาก ยิ่งถาใกลปดยอดรายเดือน

ยอดไมถึงเปา ผมตองเรียนประชุมทุกเชาเลย เครียดจะตาย” (ผูบริหาร 2559) 

  ผูบริหารเริ่มตนธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงโดยเริ่มจากการลาออกตําแหนงผูจัดการ

ฝายขายและปลอยตัวเองใหวางประมาณ 8 เดือน ซ่ึงในระหวางท่ีวางนั้น ผูบริหารไดศึกษาและ

รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีจะเปดนี้ โดยเริ่มจากการสืบคนความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ

ผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงวาในทองตลาดมีจํานวนมากนอยเพียงใด คุณภาพของสินคาท่ีมีอยู

แลวเปนอยางไร ความตองการของผูใชงานมีปริมาณเทาไรเก็บขอมูลเหลานี้มาและผูบริหารพิจารณา

ความเปนไปไดในการทําธุรกิจนี้ แตในระหวางนี้ผูบริหารก็ยังคงมีรายไดจากการซ้ือขายถานไมจาก

ทางภาคใตและถานกะลามะพราวจากราชบุรีอยู เปนการซ้ือมาขายไป ขายสินคาเพ่ือทํากําไร 

“ผมเริ่มธุรกิจ ประมาณป 2541 ปลอยตัวเองวางงานมาเกือบ 8 เดือนเปนชวงรวบรวมขอมูล
ผลิตภัณฑหาแหลงวัตถุดิบ และชองทางการจัดจําหนาย”(ผูบริหาร 2559) 
 

  ดวยความท่ีผูบริหารมีความมุงม่ันและตั้งใจท่ีจะสรางธุรกิจโดยมีเปาหมายไปท่ีการ

ผลิตสินคาข้ึนมาตองมีการซ้ือซํ้าตลอด จึงใหความสําคัญไปท่ีสินคาอุปโภค ผลิตสินคามาชนิดหนึ่งเพ่ือ

การใชงานและเปนสินคาใหมท่ียังไมมีผูประกอบการรายใดผลิตและจําหนายมากอน หรือมีอยูบาง

แลวแตยังไมเปนท่ีรูจัก ผูบริหารพิจารณาดูแลวเปนธุรกิจท่ีตนเองสามารถทําไดและไมเกิน

ความสามารถ อีกท้ังผูบริหารเปนท่ีรูจักของผูประกอบการหลายๆ ราย เพราะเริ่มมาจากอาชีพ

พนักงานขายรถบรรทุกทําใหไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณจากเจาของกิจการโดยตรง สะสม

ประสบการณและเทคนิคหลาย ๆ อยางไว ซ่ึงความรูเหลานี้หาไมไดจากตําราเลมใดๆ จึงมองเห็น

ลูทางในการดําเนินธุรกิจ รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 “เอางายๆทํามาแลวจะขายไดไหม นี่แหละการเริ่มตน ผมเริ่มทําจากเปนคนกลางซ้ือมาขาย

ไป (ยังไมท้ิงอาชีพเดิม) กอนในการซ้ือขายวัตถุดิบ คือ ถานไมจากทางภาคใตและถานกะลามะพราว

ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ทําอยูสัก 2 ปนะ”(ผูบริหาร 2559) 
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  ตอมาผูบริหารเกิดความคิดท่ีจะเพ่ิมมูลคาของตนเองจากถานไมธรรมดา ใหเปนถาน

ไมท่ีมีคุณภาพมากข้ึน จึงไดไปศึกษาดูงานท่ีอุตสาหกรรมตางๆ จัดข้ึนทุกๆ ป ปละหลายๆ งาน และ

ไปพบกับงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดราชบุรีจัดข้ึน เกิดความสนใจเก่ียวกับเครื่องผลิต

แกลบอัดเม็ด ซ่ึงเกิดจุดประกายวาจากแกลบราคาไมก่ีบาทสามารถเพ่ิมมูลคาไดจากการแปรรูปและ

เพ่ิมคุณสมบัติบางประการลงไป  

 “เริ่มมีความคิดวาเราจะแปรรูปผลิตภัณฑถานท่ีเรามีอยูอยางไรใหมันเหนือกวาคุณสมบัติเดิม

ท่ีมันมีอยู ไมรูโชคชวยหรืออะไร ผมไปดูงานท่ีอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปนงานคลายๆกับแสดง

เครื่องจักรและผลิตภัณฑ ทําใหไปเห็นเครื่องอัดแกลบใหเปนเม็ดๆใชเปนเชื้อเพลิง และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของแกลบดวย นี่แหละจุดเริ่มตนจริงๆ ผมเริ่มธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทง

จากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราตั้งแตนั้นเปนตนมา”(ผูบริหาร 2559) 

 

1.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมกอนการดําเนินธุรกิจ 

จากการศึกษาพบวา กอนการเริ่มธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทง  

ผูบริหารเองตองวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ โดยผูบริหารวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เชน 

คูแขงทางเศรษฐกิจ ผูบริหารจะทําการสํารวจคูแขงขันทางตรงและคูแขงขันทางออม คูแขงขันทางตรง

คือ คูแขงขันท่ีดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับโรงงานของ

ผูบริหาร สวนคูแขงทางออม คือ คูแขงท่ีมีสถานท่ีอยูบริเวณไกลกันหรือจังหวัดอ่ืนแตภูมิภาคเดียวกัน 

ซ่ึงผูบริหารจะสํารวจวา มีคูแขงขันอยูจํานวนเทาไร ศักยภาพของคูแขงขันมีมากนอยเพียงใด เรา

สามารถสูคูแขงขันไดหรือไม เพ่ือสรางความม่ันใจของผูบริหารสามารถดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย

เชื้อเพลิงอัดแทงไปไดอยางม่ันคง รายละเอียดคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้                                               

 

“ขอมูลกอนการเริ่มตน ผมใหความสําคัญมาก อยางท่ีบอกทําออกมาแลวตองขายได 
ของผมโชคดีตรงท่ีเปนธุรกิจใหมมากๆ คูแขงขันจึงไมมีเลยถาพูดในเรื่องผลิตภัณฑท่ีพรอมจําหนาย 
แตจะมีเรื่องคูแขงในการซ้ือวัตถุดิบเขามาเพราะถานไมยังมีความตองการใชงานคอนขางสูง ท้ัง
ภายในประเทศเองและสงตอไปยังประเทศท่ี 3 โดยใชประเทศไทยเปนทางผาน แตตัวผมเองจะ 
คลุกคลีกับผูประกอบการคาถานไมอยูบาง สืบเนื่องมาจากเซลลขายรถบรรทุกของผมจึงไมตองเริ่มตน
จากศูนย พูดงายๆตอรองราคาไดบาง โดนเอาเปรียบนอยหนอย”(ผูบริหาร 2559) 
  “แตก็ไมนิ่งนอนใจเรื่องคูแขง พยายามสํารวจหาคูแขง พบวามีอยูทางภาคเหนือและภาค 
อีสานของประเทศ ซ่ึงมีผลตอธุรกิจผมนอยหรืออาจจะไมมีเลย”(ผูบริหาร 2559) 
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 หลังจากวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกแลว ผูบริหารตองวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

เชน เครื่องมือ วัตถุดิบ คาแรงงาน ท่ีสําคัญคือแหลงเงินทุน โดยผูบริหารจะประเมินศักยภาพของตน

วามีความสามารถในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงไดดีหรือไม ผูบริหารมีความรู

ความสามารถทางดานเครื่องจักรพอสมควรเพราะจบการศึกษามาจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมและ

เรื่องวัตถุดิบหลักในการผลิตสินคาก็สามารถจัดการหาเขามาสูกระบวนการผลิตไดเปนอยางดีเพราะ

เปนท่ีรูจักของผูประกอบการธุรกิจคาถานไมทางภาคใตจากการขายรถบรรทุกใหผูประกอบการ

เหลานั้น 

 สภาพแวดลอมภายใน เครื่องจักรกลถือวาเปนสิ่งสําคัญอีกอยางในการดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหนายเชื้อเพลิงอัดแทง โดยเครื่องจักรจะตองถูกสรางมาเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ ผูบริหารเองมีความรู

เรื่องการออกแบบเครื่องจักรพอสมควรเพราะจบการศึกษามาทางดานนี้ อยางไรก็ตามตองศึกษา

เพ่ิมเติมอีกเพ่ือใหไดเครื่องจักรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองมากท่ีสุด ผูบริหารรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารอุตสาหกรรมคนควาจากอินเทอรเน็ตสมัยนั้น ซ่ึงเปรียบเทียบกับปจจุบันแลวการเขาถึงถือวา

เปนเรื่องยากลําบากพอสมควร แหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีนําเสนอเครื่องจักรทางดานอุตสาหกรรม และ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานในแตละแบบและทําใหรูวาสวนประกอบท่ีสําคัญของเครื่องจักร

ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑคือ กําลังของมอเตอรและเกลียวภายในกระบอกอัด ผูบริหารจึง

นําขอสังเกตท่ีไดนั้นมาสั่งเครื่องจักรเองเพ่ือใหไดตามความตองการของตนเองตอไป 

 “เรื่องวัตถุดิบ ผมรูจักกับเจาของรับซ้ือไมยางพาราทางภาคใต แถวระนอง ชุมพร อยู 4-5เจา
ทําใหไมกังวลเรื่องวัตถุดิบเลย วัตถุดิบหลักคือถานไมยางพาราและถานกะลามะพราวตัวถาน
กะลามะพราวเนี่ย มีเยอะแยะไปหมดแถวโรงงาน สมุทรสงครามเขาปลูกมะพราวกันเปนหม่ืนๆไร 
กะลามะพราวมีเยอะมาก ราคาก็ไมแพงมากชวงหายากจริงก็ชวงหนาฝนราคาก็สูงข้ึนมานิดนึง แตก็ไม
เปนอุปสรรคมากนัก เพราะผมมีลูกคาขาประจําอยูจํานวนหนึ่งท่ีปอนกะลามะพราวใหผมอยู เรื่องนี้
ผมไมหวงนะ จะหวงก็แตชวงท่ีถานกะลามะพราวมีเยอะๆ บริษัทผมเองตองใชเงินคอนขางสูง
เพ่ือท่ีจะสตอคถานกะลามะพราวไว เปนการรักษาฐานลูกคาไวไมใหเปลี่ยนไปขายสินคาใหเจาอ่ืน พูด
งายๆ คาขายแบบไมเอาเปรียบกันมันจะอยูไดยั่งยืน ยามของขาดมือลูกคาก็สงผม ยามของลนตลาด
ผมก็ชวยซ้ือลูกคา เก้ือหนุนกันไปแบบนี้ ผมอยูไดลูกคาก็ยูไดจริงไหม”(ผูบริหาร 2559) 
 

1.1.2 การจัดตั้งธุรกิจ 

จากการศึกษาพบวา ผูบริหารลงทุนทําธุรกิจดวยตนเองเปนกิจการในรูป บริษัทจํากัด มีผูถือ 

หุนอยู 3 ราย ซ่ึงในผูถือหุนนั้นมีความสัมพันธเปนพ่ีนองของผูบริหารกิจการ โดยสัดสวนการถือหุน

แบงเปน 60:20:20 ผูบริหารถือหุน 60% และผูรวมหุนอีก 2 คน คนละ 20% ตามลําดับ ผูบริหาร

จะตองคํานึงถึงองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ เชน เงินลงทุน ทําเลท่ีตั้ง เปาหมายการดําเนิน
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ธุรกิจ กําหนดแผนการบริหารทีชัดเจนเพ่ือใชในการประเมินเงินลงทุนข้ันตนในการเปดกิจการผลิต

เชื้อเพลิงอัดแทงจากถานไมยางพาราและถานกะลามะพราว เพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดอยาง

ยั่งยืนตอไป ผูบริหารเริ่มตนการลงทุนดวยแหลงเงินลงทุนท่ีมาจากคนในครอบครัว รายละเอียดดังคํา

สัมภาษณของผูบริหารดังนี้ 

  “ผมชอบดัดแปลงเครื่องจักรเกาท่ีผมซ้ือมาในราคาถูกเพราะผมเรียนชางมาโดยตรง 
กระบวนการผลิตของผมแนนอนตองมีเครื่องจักรขนาดกลางประมาณ 3-4 ตัว ท้ังผสม บด อัด ผมซ้ือ
เครื่องจักรเขามาใชเริ่มแรกแค 2 ไลนผลิตแคนั้น ใชเงินลงทุนไปประมาณ 500,000 บาททํามาได
เกือบป ผมเห็นประสิทธิภาพการทํางานมันเริ่มลดลง เริ่มคิดและวาเพราะอะไรจากนั้นผมสั่งลูกนอง
ฝายชางโรงงานใหรื้อ ถอดเครื่องจักรและซอมบํารุงอยูตลอดจนการทํางานและผลผลิตท่ีไดกลับมามี
ประสิทธิภาพเหมือนเดิม ผมก็เริ่มทําเครื่องจักรเอง เริ่มลอกเลียนแบบเครื่องท่ีซ้ือมา ดัดแปลง
บางสวนจนผมไดเครื่องจักรท่ีผมดัดแปลงและใชงานไดจริง รานขายเครื่องจักรไมไดกินเงินผมหลอก
ตั้งแตนั้นมาจนถึงวันนี้”(ผูบริหาร 2559) 
 “ผมเริ่มจากตองหาเงินใหได 1 ลานบาทกอนจากหุนสวนพ่ีชายและนองสาวผมนี่แหละ เพ่ือ

ใชเปนคาเครื่องจักร ระบบไฟฟาและวัตถุดิบ และคาแรงงาน”  
 ผูบริหารเลือกลงทุนแบบหุนสวนเพ่ือรวมเงินลงทุนใหไดเทากับท่ีวางแผนไวตอนแรกกอนเปด

กิจการและพ่ีนองท้ังสองคนทํางานขาราชการจึงพอมีเงินเก็บอยูบางจึงตัดสินใจรวมหุนกับผูบริหาร

เปดกิจการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงข้ึนมา 

 

 “ผมเริ่มตนท่ีหุนละ 100 บาท  ท้ังหมด 10,000 หุน ก็แบงกันไปตามความเหมาะสม ตัวผม
เองเปนคนเริ่มท่ีจะเปดธุรกิจนี้จึงลงทุนเยอะมากกวาคนอ่ืนหนอย”(ผูบริหาร 2559) 
  

1.1.1 ทําเลท่ีตั้งและการลงทุน 

จากการศึกษาพบวา การกําหนดขนาดและรูปแบบของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง 

อัดแทงจะกําหนดพ้ืนท่ีแตละสวนอยางชัดเจนเพราะเปนธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงงาน จึงตอง 

เปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม เชน พ้ืนท่ีเครื่องจักรตองมีความปลอดภัยระดับสูง 

พ้ืนท่ีคลังสินคา พ้ืนท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ เปนตน ซ่ึงผูบริหารจะคํานึงถึงองคประกอบหลายอยางท้ังเรื่อง 

เงินลงทุน การบริหารงาน ความรูความสามารถของตัวผูบริหารเอง ในการดําเนินกิจการไดเติบโต 

ตอไปในอนาคต 

  

 “พ้ืนท่ีตอนแรกเลยท่ีผมเริ่มกิจการ ตอนนั้นรวมๆแลวไมถึง 5 ไรนะ ผมแบงเปนสวนๆแยก 

ออกกันชัดเจน เพ่ือเอ้ือใหเวลาผมขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) มันผานไปตามเกณฑท่ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งไว” 
  “เลาหมูเกาท่ีท้ิงรางมา 8 ป สวนนั้นผมใชเปนสวนของการวางเครื่องจักรกับท่ีเก็บวัตถุดิบ” 
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 “มีทําโครงสรางเพ่ิมอีกหลังหนึ่งเพ่ือใชเปนเตาอบใหถานอัดแทงมันแหง ตรงนั้นเนื้อท่ี 
ประมาณ 2 งานได”(ผูบริหาร 2559) 
    
  การลงทุนดานสถานท่ี ผูบริหารมีโครงอาคารเดิมอยูกอนแลวและมีทําเลท่ีตั้งท่ีดี ติด

ถนนคอนกรีต การเดินทางสะดวกสบาย ผูบริหารจึงตัดสินใจลงทุนและเริ่มดําเนินการไดอยางรวดเร็ว

เพราะมีสิ่งเอ้ืออํานวยเดิมอยูแลว เพียงแคปรับปรุงบางอยางเทานั้นก็สามารถเปดดําเนินกิจการไดแลว 

และไมตองกังวลเรื่องคาเชาสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค การเดินทางของลูกคา ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือ

สินคาจํานวนมาก สามารถใชสถานท่ีไดยาวนานและมีพ้ืนท่ีมากพอท่ีจะใชขยายกิจการในอนาคตตอไป

ไดอีกเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 

  

 “สวนเรื่องสถานท่ีตั้งผมมีอยูแลว เปนเลาหมูเกาตั้งแตสมัยพอแมผมเลี้ยงหมู ปลอยท้ิงไว 
ประมาณ 8 ปไมไดใชประโยชนอะไรเลยใหชางโครงสรางมาตรวจสอบแลวยังสามารถใชงานไดดีอยูมี
ความแข็งแรง อาจจะมีเพ่ิมเติมก็คือปรับปรุงและเทพ้ืนคอนกรีตใหมเพ่ือความแข็งแรงในการต้ัง
เครื่องจักร” 
 “กิจการของผมจัดอยูประเภทของอุตสาหกรรมโรงงานจําพวกท่ี 3 เพราะใช
เครื่องจักรท่ีมีแรงมามาก ตอนผมทําเริ่มขออนุญาตนะ ตอนนั้นดําเนินการหลายครั้งเลยกวาจะผาน 
พ้ืนท่ีการใชงานไมชัดเจนบาง ระบุกําลังแรงมาของเครื่องจักรไมถูกตอง” (ผูบริหาร 2559) 
 โรงงานจําพวกท่ี 3 หมายถึง มีเครื่องมือหรือเครื่องจักรมีแรงมามากวา 50 แรงมา

และหรือมีจํานวนคนงานมากกวา 50 คน และตองดําเนินการขอใบอนุญาตกอนจึงประกอบกิจการได 

ทําเลท่ีตั้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 คือ หามประกอบกิจการโรงงานในบริเวณบาน

จัดสรรอาคารชุดและบานแถวเพ่ือการอาศัย หามประกอบกิจการโรงงานในระยะ 100เมตร จากเขต

ติดตอสาธารณสถาน (โรงเรียน วัด โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ) ตองไมอยูในสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ ไมใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอ

บุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

 

   “ตอนแรกผมคิดวาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผมไมผานแนๆ เพราะ
ทางเขาดานหนึ่งผมก็เปนวัด อีกดานหนึ่งก็เปนองคการบริหารสวนตําบล แตทางอุตสาหกรรม
จังหวัดเขามาสํารวจแลวไมอยูในระยะท่ีกําหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม” 

1.2 ลักษณะการบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจผลิตเช้ือเพลิงอัดแทง 
1.2.1 การจัดการดานทรัพยากรมนุษย 

   จากการศึกษาพบวา รูปแบบการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของ

ผูบริหารไมมีรูปแบบท่ีแนนอนเพราะเปนธุรกิจขนาดเล็ก และบุคลากรระดับบริหารเปนคนใน
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ครอบครัวแบงแยกหนาท่ีกันรับผิดชอบ รวมตั้งแตการคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การ

บํารุงรักษา รวมไปถึงการยุติการจางงาน สามารถแบงไดดังนี้ 

    

  1.การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
   การคัดเลือกพนักงานสวนใหญจะไมมีเกณฑหรือรูปแบบการคัดเลือกท่ี

แนนอน โดยผูบริหารจะคัดเลือกพนักงานดวยตัวเองโดยจะใชวิธีการกรอกใบสมัครและเรียกตัวมา

สัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรมผู ถูกสัมภาษณ สอบถามถึงความถนัด ดูลักษณะโดยรวมดาน

บุคลิกภาพ รูปราง หนาตา ไหวพริบการพูดโตตอบในแตละคําถาม มีปฏิสัมพันธท่ีดี มีทัศนคติเปน

อยางไร ซ่ึงธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงเปนธุรกิจการผลิตสินคา จึงจําเปนตองใชแรงงานท่ีมีความ

แข็งแรง มีความรูและเขาใจการทํางานของเครื่องจักร สามารถทํางานกับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี

เพราะเปนงานท่ีมีความเสี่ยงทางดานเครื่องจักรสูง การทํางานท่ีมีคุณภาพสงผลใหสินคามี

ประสิทธิภาพตามมา รายละเอียดดังคําสัมภาษณดังนี้ 

 

 “ดูบุคลิกภาพกอนเลย เฟรสอิมเพรสชั่น บางครั้งมันจะบอกลักษณะนิสัยผูสมัครไดเลย”

(ผูบริหาร 2559) 
 “คัดคนเขาทํางาน ผมจะแยกวามาทําสวนไหนของงาน เชน ฝายผลิตก็จะรับผูชายท่ีดู
แข็งแรง เอาการเอางานไมเมาหัวราน้ํา”(ผูบริหาร 2559) 
 “ผมจะดูวาความสามารถท่ีผูสมัครเขียนมาในใบสมัครตองการตําแหนงอะไร แลวคนเราขาด
หรือตองการเพ่ิมหรือไม”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ถารับเขามาทํางานในออฟฟศ สวนใหญผมจะเลือกผูหญิงนะ เพราะอยางนอยผูหญิงทํางาน
ไดละเอียดรอบคอบกวาผูชายจากประสบการณท่ีไดพบเจอมา”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

 

   ผูรับคัดเลือกบางรายถาหากมีประสบการณการทํางานมากอนผูบริหารจะ

ใชวิธีทดลองงานเพ่ือประเมินบุคคลนั้นวาทํางานไดจริงหรือไม เพราะธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง

จะตองมีชางซอมบํารุงเครื่องจักร คอยตรวจสอบและปรับปรุงใหเครื่องจักรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยืดอายุการทํางานของเครื่องจักร 

 

  

“พ่ีก็ใหผูรับคัดเลือกลองพูดขายของอะไรสักอยางใหพ่ีดู”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559)  
 “ผมเด็กชางเกา ขอดูฝมือชางเชื่อมหรือซอมบํารุงเลยในกรณีเขารับสมัครฝายชาง รอยเชื่อม
ผานไหม จับเครื่องไมเครื่องมือม่ันใจหรือเปลา ของแบบนี้ตองทําได เด็กชางๆ”(ผูบริหาร 2559) 
 “ถาฟงคําพูดหรือการแสดงออกแลวเกิดความรูสึกวาอยากจะซ้ือ หรืออยากจะฟงนองเขาให
จบ นั่นแหละผูรับคัดเลือกคนนั้นผาน”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
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   ประสบการณทํางานจึงเปนเกณฑการรับคัดเลือกบุคคลเขาทํางานท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งใชในการพิจารณา ทําใหกิจการไดบุคคลท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ใชระยะเวลา

การเรียนรูงานท่ีสั้นลงเพราะเคยผานงานประเภทนั้นมาแลวเพียงแคพัฒนาหรือปรับตัวใหเขากับ

สถานท่ีทํางานใหมใหได สงผลดีตอกิจการอยางแนนอน 

 

   ผูบริหารยังใชวิธีการคัดเลือกพนักงานจากการใชการทํานายอุปนิสัยจาก

ใบหนาและลักษณะรูปพรรณสัณฐานวานาคบหาหรือไม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

 

 “หนาตาตองมากอนนะสําหรับพ่ี ยิ้ม สบตาคน ค้ิวไมตงฉิน ค้ิวข้ีโกง”(ผูจัดการฝายการตลาด 
2559) 
 “บุคลิกภาพเปนอยางไร หลังคอม ตาเหลิกหลัก ดูแลวไอนี่ดูไมซ่ือ ผมจะไมรับเลยนะ”

(ผูบริหาร 2559)  

 

2.การพัฒนาพนักงาน 

   ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจการดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงของ

ตนเองเปนอยางดีจึงสามารถถายทอดทักษะการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานทุกคนได ผูบริหารเองใช

วิธีการสั่งสมประสบการณและการติดตอประสานงานกับเครือขายธุรกิจท่ีเก่ียวของกอนการเริ่มดําเนิน

กิจการ ดังนั้นผูบริหารจะมีความรูในเรื่องการผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงมากพอควร การ

พัฒนาพนักงานภายในธุรกิจนี้ ใชวิธีการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณประกอบกับทักษะของผู

ปฏิบัติเองทีมีอยูแลว จึงเรียนรูและทําความเขาใจไดรวดเร็วใหปฏิบัติงานไปพรอมๆกับการรับฟงทํา 

ใหพนักงานไดรับความรูโดยตรงและมีความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองอยางถองแท 

จดจําขอบกพรองของตนเองไดในขณะปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองไดดีข้ึนผูบริหารเนนการ

สอนและปฏิบัติงานจริง ณ ขณะนั้น รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหารดังนี้ 

 

 “ก็สอนเองเลย ใหทําไปพรอมๆเราเลย” (ผูบริหาร 2559) 
 “พ่ีเนนขาย ก็แนะนําไปพูดอยางไรใหสั้นท่ีสุดแตตองชัดเจนสุด พ่ีจะเทรนกอนขายจริง
ประมาณ 2 วัน”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ดูสกิลของพนักงานเรากอน ใชแบบทดสอบ หรือถามตอบจําลองสถานการณวาหากเกิด
ขอผิดพลาดแบบนี้ควรแกไขยังไงเปนสิ่งแรก คําตอบแตละคนตอบไมเหมือนกันอยูแลว”(ผูจัดการฝาย
การตลาด) 
 “จัดมีทติ้งสิ คุยกันถึงปญหาเอย ผลกําไรเอย แลวเราจะรูวาเราตองพัฒนาอะไรเพ่ือใหทุก
อยางผานไปได”(ผูบริหาร 2559) 



 
 

60 
 

 
 

นอกจากการเรียนรูจากประสบการณของผูบริหารและผูจัดการฝายแลวทางบริษัทจะมีการ

จัดสอบความรูโดยการใหปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง แลวใหพนักงานท่ีเก่ียวของไปคิดวิธีแกปญหานั้นมา เพ่ือ

ใชเปนแนวทางแกไขปญหานั้นไดในอนาคต เปนการกระตุนใหพนักงานเกิดความคิดอยูตลอดเวลา

ถึงแมวาปญหานั้นจะไดรับการแกไขไปแลวก็ตาม โดยการใหพนักงานศึกษาหาความรูดวยตัวเอง 

พัฒนาตัวเองใหดีข้ึน 

 

 “ปญหามีไวใหแก ถาปญหานี้เกิดข้ึนอีกจะทําอยางไรหาคําตอบกันมา”(ผูบริหาร 2559) 
 “กลยุทธการตลาดมีหนังสือใหอานเยอะแยะ ของคนนูนคนนี้ใหพนักงานนี่แหละไปหา
เกร็ดความรูเหลานั้นมา เพ่ิมยอดขายใหมันพุงๆ”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ทุกวันนี้ผมยังตองอานเลยหนังสือเนี่ย โดยเฉพาะทางเลือกใหมๆในการดําเนินธุรกิจ อยาง
นอยเราอาน 1 คน เราสามารถถายทอดใหลูกนองไดนิ อีกนับสิบคน”(ผูบริหาร 2559) 
 

 แตผูบริหารเลือกใชวิธีการพัฒนาพนักงาน โดยการสงพนักงานไปฝกอบรมกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

โดยใหพนักงานไดเรียนรูและเขาใจการใชเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานตอไป 

 

 “เดี๋ยวนี้การฝกอบรมมีอยูมากมายท้ังงานเก่ียวกับการใชเครื่องจักร เพ่ือสรางความปลอดภัย 
ผมก็สงพนักงานไป หรือไมบางครั้งตัวแทนจําหนายจะสงพนักงานของเขามาอบรมการใชงานท่ีถูกตอง
ใหพนักงานเราฟง”(ผูบริหาร 2559) 
 “อุตสาหกรรมจังหวัดเขาจะมีสงวารสารขาวกิจกรรมแตละเดือนมาตลอดแหละ พ่ีก็จะอาน
แลวดูวากิจกรรมไหนนาสนใจ และสงพนักงานเราเขารวมอบรบตามความเหมาะสม”(ผูจัดการฝาย
การตลาด 2559) 
 “พนักงานคนไหน มองเห็นแวววานาจะรุงก็จะสงไปเรียน หรือแลกเปลี่ยนความรูกับผูมี
ประสบการณ”(ผูบริหาร 2559) 
  3.การบํารุงรักษาพนักงาน 
   ผูบริหารจะมีวิธีการบํารุงรักษาพนักงานในรูปแบบตางๆมากมายเพ่ือให

พนักงานเกิดการแรงกระตุนและแรงจูงใจใหพนักงานอยูปฏิบัติงานไดยาวนานท่ีสุด และสรางความสุข

ความรักใครใหเกิดข้ึนในองคกร หากพนักงานรูสึกเชนนั้นแลวเกิดการยอมรับในองคกร พวกเขายอมมี

ความรักและความตองการท่ีจะทํางานเพ่ือบริษัทตอไป ผลตอบแทนท่ีดี การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง

หรือโอกาสการเรียนรูและพัฒนาของพวกเขาเปนแนวทางบางสวนท่ีบริษัทสามารถแสดงออกถึงการ

ยอมรับในตัวพนักงาน เปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานและมีความกระตือรือรนในการทํางาน

มากยิ่งข้ึน โดยผูบริหารจะบํารุงรักษาพนักงานโดยการใหคาตอบแทนในรูปของตัวเงินโดยจะพิจารณา

ใหคาจางข้ันต่ํา ถาพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดดี ผลผลิตและผลกําไรเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจะไดรับ
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พิจารณาคาตอบแทนเพ่ิมตามความเหมาะสม แตหลายครั้งก็อาจเปนเรื่องของความสบายใจท่ีจะ

ทํางานรวมกันในองคกรเชนกัน ดังนั้นหากบริษัทใดมีพรอมท้ังระบบผลตอบแทนและแผนการพัฒนา

พนักงานท่ีโปรงใสยุติธรรมรวมไปถึงวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน ยอมเปนบริษัทท่ี

สามารถรักษาพนักงาน รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหารดังนี้ 

  

 “จายคาแรงข้ันต่ําตามกระทรวงแรงงาน เพราะบริษัทผมจดทะเบียนเปน บริษัทจํากัด ทุก
อยางตองตรวจสอบได”(ผูบริหาร 2559) 
 “ดูผลงานเปนไตรมาสเลย วาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเทียบกับปท่ีแลวและไตรมาสกอนหนานี้ 
ขอมูลท่ีไดมาสําคัญมากในการจายคาตอบแทนพิเศษ”(ผูบริหาร 2559) 
 “ผลประกอบการของบริษัทดี ผลตอบแทนก็สูงตาม”(ผูจัดการฝายการตลาด) 
 “คาแรงข้ันต่ํา 350 บาท/8ชั่วโมง ชวงไหนงานเรงผลิตก็ใหคาจาง 1.5 จากชั่วโมงทํางานปกติ 
นโยบายท่ัวไปของบริษัทจดทะเบียน”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 
  ผูบริหารจะพิจารณาการใหเงินพิเศษ ในรูปแบบของคาอาหารกลางวัน การใหโบนัส

โดยดูจากอายุงานและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานแตละราย และการใหเบี้ยขยัน โดยดู

จากความรับผิดชอบในการมาปฏิบัติงาน มีความตรงตอเวลา อีกท้ังผูบริหารจะพิจารณาเงินพิเศษให 

ถาพนักงานสามารถขายสินคาไดตามเปาท่ีผูประกอบการไดกําหนดไว  

 “บริษัทผมมีโบนัสใหทุกปโดยจะจายใหทุกเดือนมีนาคมของปถัดไป แตยอดจายจะไมแนนอน 
ตองอางอิงจากผลประกอบการ”(ผูบริหาร 2559) 
 “ดูจากพฤติกรรมของพนักงานเปนบุคคล ขยันทํางานไหม ลาบอยไหม ขาด ลา มาสายก่ีครั้ง
กําหนดไวอยางชัดเจน”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ยอดขายเลยพุงแคไหน ลูกคารายใหมมีเพ่ิมเติมบางไหม”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “วันไหนทําโอที ก็จะใหแมบานท่ีโรงงานเตรียมทําอาหารไวเลี้ยงม้ือเย็นหลังเลิกงานกะปกติ”
(ผูบริหาร 2559) 
  

  ผูบริหารยังมีการบํารุงรักษาพนักงานดวยการใหคาตอบแทนในรูปแบบท่ีไมใชตัวเงิน 

โดยจะพิจารณาใหคาตอบแทนพนักงาน ดวยการใหสวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล 

ประกันสังคม ประกันภัยอุบัติเหตุ เครื่องดื่มชูกําลัง ของใชท่ีจําเปน การดูแลเรื่องเครื่องแตงกายของ

พนักงานโดยการเลือกใชเสื้อผาและรองเทาอยางดีใหกับพนักงาน เพ่ือทําใหพนักงานมีขวัญและ

กําลังใจในการทํางานและรับรูไดถึงการเอาใจใสดูแลของผูบริหาร 

 “ในไลนผลิต ผมก็ทําประกันอุบัติเหตุท่ีทุนประกันสูงๆใหกับทุกคนเพราะถือวาเสี่ยงมากท่ีสุด
ในโรงงาน”(ผูบริหาร 2559) 
 “เบิกจายไดในกรณีท่ีไมไดเจ็บไขไดปวย เชน ถอนฟน ขูดหินปูน เบิกประกันสังคมไดครึ่งหนึ่ง
ทางบริษัทก็จะออกใหอีกครึ่งหนึ่ง”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
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 “เครื่องดื่มชูกําลังผมสั่งผานยี่ปวรายใหญเลยใหมาลงไว แจกพนักงานทุกวัน เรารูวาเขา
เหนื่อยกันมาก”(ผูบริหาร 2559) 
 “ชุดพนักงาน รองเทาท่ีใสจะมีเฉพาะเลยไมตองซ้ือ ชางซอมบํารุงแบบนี้ ฝายผลิตแบบนี้ แต
มีกําหนดนะวา 2 เดือนเบิกได 1 คู”(ผูบริหาร 2559) 
  

  วันหยุดของพนักงานจะตองใชตาม พรบ.คุมครองแรงงาน เชน วันหยุดประจํา

สัปดาหตองมีอยางนอย 1 วัน วันหยุดตามประเพณีผูบริหารจะมียืดหยุนบางไมเปนไปตามประกาศ

ของ พรบ.คุมครองแรงงานแตจะตกลงกันภายในองคกรเอง เนื่องจากพนักงานฝายผลิตและฝายซอม

บํารุงจะเปนบุคคลท่ีมาจากตางจังหวัดจึงตองการวันหยุดท่ีติดตอกันหลายๆวัน เพ่ือเดินทางกลับบาน

ในชวงประเพณีตางๆ ชวงวันสงกรานต วันข้ึนปใหม จะหยุดติดตอกันยาวนานท่ีสุดถือวาเปนการ

พักผอนของพนักงานทุกคน 

  

 “บริษัทจะทํางานวันจันทร-เสาร แตพนักงานออฟฟศจะสลับกันหยุด เสารเวนเสาร”
(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ชวงเทศกาลสําคัญผมจะหยุดครั้งหนึ่งยาวเปนอาทิตยเลย เชน ชวงสงกรานตใหลูกนองได
กลับบานตางจังหวัดกัน”(ผูบริหาร 2559) 
 “บางครั้งก็หยุดตามประกาศของ คสช.เลยเพ่ือชวยเศรษฐกิจของประเทศ”(ผูบริหาร 2559) 
 

 4.การยุติการจางงาน 
  การยุติการจางงานผูบริหารจะใชวิธีการประเมินจางการปฏิบัติงานของพนักงานวา

สามารถปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองไดดีเพียงใด เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวแลว

หรือไม โดยการพิจารณาเปนครั้ง ๆ ไป หากขอผิดพลาดของพนักงานคนดังกลาวไดมีการแกไข

ปรับปรุงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน จากผลงานหรือการกระทําผูบริหารจะยังไมยุติการจางงานเปนแคการวา

กลาวตักเตือนใหปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหพนักงานไดมีเวลาปรับตัวและแกไขขอบกพรอง

ของตนเอง แตหากพนักงานคนดังกลาวยังไมปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของตนเองบริษัทจะยุติ

การวาจางงานทันท่ีโดยพนักงานท่ีทํางานผานแลว 6 เดือนเปนอยางนอยจะไดรับเงินเดือนชดเชย

ในชวงท่ียุติการเปนลูกจางอีก 3 เดือนโดยจายให 70 เปอรเซ็นของเงินเดือนปกติ รายละเอียดดังคํา

สัมภาษณของผูบริหารและผูจัดการฝายการตลาดดังนี้ 

 

 “บริษัทเราไมใจราย จะเลิกจางพนักงานก็ตอเม่ือเหลืออดแลวจริงๆ แตก็นอยมากนะท่ีจะเลิก
จาง”(ผูบริหาร 2559) 
 “เราตองใหโอกาสพนักงานกอน ดูวาเขาพัฒนาตนเองดีข้ึนหรือแยลง มาตรฐานขอบังคับเรา
มีอยูแลว เขายอมรับมันไดไหม”(ผูบริหาร 2559) 
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 “ทํางานไมไดตามมาตรฐานของเรา เกินสามครั้งก็นาจะเกินพอแลวแหละ อยูไปก็เหนื่อยเรา
เปลาๆเชิญเขาออกดีกวานะ หาพนักงานท่ีพรอมมาทํางานแทน”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 

  การยุติการจางงานจากผูบริหารแลว ยังมีการลาออกของพนักงานเอง โดยผูบริหาร

จะมีขอตกลงวาตองแจงใหหัวหนาฝายของตนทราบกอนการลาออกอยางนอย 30 วันมิฉะนั้นจะไม

จายเงินเดือนหรือคาชดเชยใดๆท้ังสิ้น ในกรณีท่ีพนักงานปฏิบัติงานมาแลวเกิน 6 เดือน เพราะ

ผูบริหารจะไดมีเวลาเตรียมตัวหาพนักงานคนใหมท่ีพรอมปฏิบัติหนาท่ีนี้แทน เพ่ือใหกิจการดําเนิน

ตอไปไดอยางราบรื่นไมมีผลกระทบตอกิจการ 

 

 “ลาออกเองก็มีนะ เหตุจําเปนตองเดินทางกลับบานชวงทํานาอะไรแบบนี้ แตสวนใหญมาแจง
ลวงหนาตลอด”(ผูบริหาร 2559) 
 “ออกไปแบบดื้อเลย ไมล่ําลาสักคํา จําพวกนี้ก็จะไมไดสวัสดิการอะไรจากบริษัทติดตัวไป”
(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 

 1.2.2 การจัดการดานการเงิน 

 จากการศึกษาพบวา ผูบริหารมีรูปแบบการจัดการดานการเงินดวยตนเอง โดยดูขอมูลสรุป

รายรับรายจายท่ีเกิดข้ึนจากฝายบัญชีและการเงิน ทําใหทราบทันทีถึงผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนของ

บริษัทวากําไรหรือขาดทุน และยังทําใหผูบริหารทราบถึงสินคาประเภทใดของกิจการท่ีขายดีและ

สินคาประเภทใดขายไมดี เพ่ือนําสินคาท่ีมียอดขายต่ํามาพัฒนาและปรับปรุงใหดีข้ึนเปนแนวทางใน

การบริหารท่ีสําคัญมากอยางหนึ่งท่ีผูบริหารใหการคํานึงถึง ผูบริหารจะไดทราบถึงปริมาณการใชเงิน

ลงทุนในกิจการดานตางๆ ดานการผลิตสินคาใชตนทุนเทาไร ดานการขายใชตนทุนทางการเงินเทาไร

และดานการบริหารจัดการใชเงินลงทุนไปอีกเทาไร ซ่ึงขอมูลเหลานี้สําคัญยิ่งสําหรับนักบริหารใชเปน

แนวทางในการตัดสินใจการดําเนินธุรกิจ ข้ันตอนบางสวนในการผลิตสามารถลดจํานวนพนักงานลงได

เพ่ือและใชเครื่องจักรเขามาทดแทน วางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบในครั้งตอไปไดเปนอยางดี การจัดการ

ดานการเงินจะชวยใหผูบริหารวางแผนการบริหารงานไดดียิ่งข้ึน รายละเอียดดังคําสัมภาษณของ

ผูบริหารดังนี้ 

 

 “เรียกดูรายงานทุกวันหลังเลิกงาน วันนี้ไดสินคาเทาไรบางและตนทุนคลาวๆเปนเทาไร ผม
จะรูวาของเขาไปเทาไรและไดสินคามาเทาไร เอาคลาวๆคิดเปนเปอรเซ็นมา”(ผูบริหาร 2559) 
 “ขอมูลการเงินสําคัญมาก บางทีสินคาขายไมไดเนี่ย เราตองมาคิดแลววาเปนเพราะอะไร 
เศรษฐกิจ หรือคุณภาพสินคา เงินเปนตัวแปรตนเลยท่ีบอกถึงทุกอยางท่ีอยากรู”(ผูจัดการฝาย
การตลาด 2559) 
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 “รายรับเม่ือเทียบกับรายจายแลว เราเหลือไหมเพราะวาบางทีของขายไมไดบาง แตเราตอง
ผลิตสินคาทุกวันเพ่ือเลี้ยงลูกนอง รายจายมันเกิดทุกวัน ผมจะบริหารเงินยังไง ใหบริษัทผมอยูรอด”
(ผูบริหาร 2559)  
  
  ผูบริหารจะไดรับรายงานมาเปนเอกสารท้ังหมด เพ่ือปองกันการทุจริตของพนักงาน

ทําใหสามารถจัดการระบบการบริหารไดเปนอยางดี เพราะเรื่องเงินถือเปนเรื่องท่ีเกิดการทุจริตกัน

มากท่ีสุดดังนั้นผูบริหารตองจัดการการเงินใหดีท่ีสุด เพราะบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงแหงนี้เปน

กิจการท่ีขายสินคาท้ังปลีกและสงจึงมีผูใชงานเขามาซ้ือสินคาทุกวันและตัวผูบริหารเองก็ไมไดอยูดูแล

กิจการตลอดเวลาจึงตองรัดกุมมากเรื่องการเงิน อีกท้ังยังตองมีเงินสํารองจายใหกับพนักงานการเงินไว

ทุกวันเพ่ือท่ีจะใชจายบางอยางท่ีจําเปนเชน อุปกรณในการผลิตเสียหายและชํารุดตองทําการเปลี่ยน

ทันที มีลูกคาบางรายนําวัตถุดิบถานไมชนิดตางๆเขามาขายใหเราก็ตองรับซ้ือไวเพ่ือใชงาน ซ่ึงจะ

สํารองจายไวทุกวันวันละ 10,000 บาท ขอมูลรายรับรายจายประจําวันจะตองรายงานทุกวันหลังเลิก

งาน ใชใบสําคัญจายเปนหลักและตองลงลายมือชื่ออยางชัดเจน ผูจัดทํา ผูรับเงิน และหัวหนาฝายเปน

ผูอนุมัติ ไมเชนนั้นผูบริหารจะไมอนุมัติในรายจายรายการนั้น ผูท่ีเก่ียวของเปนฝายท่ีตองรับผิดชอบ

เอง ถือเปนกฎท่ีตั้งไวของผูบริหารและตองปฏิบัติตาม แตในกรณีท่ีตองซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูงผูบริหาร

จะเปนคนตัดสินใจเอง  

   
 “เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆไมไวใจใครท้ังนั้น ไมวาจะซ้ือหรือขายอะไรไป ตองมีชื่อท้ังผูจายและผูรับ
เงินเทานั้น ลูกนองผมจะรูดี”(ผูบริหาร 2559) 
 “เงินสํารองผมตองมีทุกวันใหติดบริษัทไว ถาผมไมอยู เพราะบางทีของเล็กนอยๆมารอผมมัน
ก็แปลกๆ”ถึงแมจะเปนบริษัทเล็กๆก็เหอะ”(ผูบริหาร 2559) 
 “ตองมีใบสําคัญรับและจายมาเบิกเทานั้น ลงนามใหถูกตองท้ังผูรับและจาย เพ่ือปองกันการ
ทุจริตและปองกันการทํางานของตัวพ่ีเองดวย”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 
  1.2.3 การจัดการดานการผลิตและการปฏิบัติการ 

  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะใหความสําคัญในเรื่องการผลิตเปนอยางมาก เพราะ

เปนตัวชี้วัดวาสินคาดีหรือไมดีของบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ผลิตสินคาเพ่ือการใชงานดังนั้น

ประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง ลูกคาใชงานแลวมีความพึงพอใจก็จะใชซํ้าอยางแนนอนดังนั้นการ

ผลิตจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตองวางแผนการทํางานกอนเริ่มงานทุกครั้งซ่ึงตัวผูบริหารเองจะมอบหนาท่ี

ความรับผิดชอบใหกับหัวหนางานควบคุมและดูแลการผลิตเองและจะใชวิธีการสุมตรวจจากผลิตภัณฑ

ท่ีเสร็จเรียบรอยพรอมจําหนายเทานั้นเปนครั้งคราวไป เพ่ือใหความไววางใจแกพนักงานไดทําหนาของ

ตนเองไดอยางเต็มความสามารถ โดยการผลิตแตละวันจะมีความยากงายตางกันออกไปข้ึนอยูกับตัว

ของวัตถุดิบหลักคือถานไม เพราะบางครั้งถานไมมาขนาดเล็กบางใหญบาง ความชื้นของถานไม มีผล
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ตอกระบวนการผลิตอยางมากบางวันหากถานมีขนาดใหญและความชื้นสูงวันนั้นจะผลิตสินคาได

นอยลงเพราะจะสงผลตอข้ันตอนการผสมวัตถุดิบ ตองมีการปรับปรุงสูตรใหเหมาะสมจึงจะผลิตได 

เพ่ือใหสินคาท่ีไดมามีคุณภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดดังคําสัมภาษณผูบริหารดังนี้ 

 

 “หัวหนาฝายผลิต ผมยกหนาท่ีนี้ใหเขาเลย คอยตรวจตราดูเปนระยะ เพราะผมจางเขามา
เปนคนท่ีมีความสามารถพอควร”(ผูบริหาร 2559) 
 “วัตถุดิบถานไมเปนเรื่องท่ีคุมยากมากในการผลิต เพราะถานสวนใหญมาจากภาคใตฝนตก
ตลอด ถานก็จะมีความชื้นสูง”(ผูบริหาร 2559) 
 
  ผูบริหารจะวางแผนข้ันตอนการผลิตถานอัดแทงไวใหอยางชัดเจน โดยแบงลักษณะ

งานใหมีความเหมาะสม เชน ผูชายจะใหอยูกับการทํางานท่ีตองใชพละกําลัง ผูหญิงจะใหอยูในแผนก

การตัดขนาดของชิ้นถานและการบรรจุสินคาลงกระสอบ แบงหนาท่ีการทํางานในแตละข้ันตอนจนถึง

ข้ันตอนสุดทายคือบรรจุสินคาพรอมขาย ผูบริหารจะใชระยะเวลาเปนตัวชี้วัดการทํางานของพนักงาน

แลวหาคาเฉลี่ยออกมา จัดเก็บเก็บรวบรวมขอมูลเหลานั้นไวเพ่ือพัฒนาการผลิตถานตอไป โดยการจับ

เวลาของผูบริหาร ใน 1 ชั่วโมงจะไดสินคาปริมาณเทาไร ในแตละข้ันตอนการผลิตใชเวลาไมเกินเทาไร

ใหฝายผลิตรายงานผลมาใหผูบริหารทราบทุกวัน 

  

 “ผูหญิงในการผลิตผมมีนโยบายใหใชนอยคน เพราะสวนใหญจะตองใชความแข็งแรงแบก
หามกระสอบถานได ผูชายจึงเหมาะสมกวา”(ผูบริหาร 2559) 
 “ผมชอบดูรายงานผลจากหัวหนาฝายผลิต ใหเขาทํามาทุกวันเราจะรูไดทันทีวาวันนี้ผลิตไดสูง
หรือต่ํากวามาตรฐานท่ีตั้งไว”(ผูบริหาร 2559) 
 “การผลิตสําคัญมาก สินคาจะมีคุณภาพหรือดอยคุณภาพอยูท่ีข้ันตอนการผลิตจึงตองหาคน
ท่ีเปนงานจริงมาคุมการผลิต ไมใชใครๆก็ได”(ผูบริหาร 2559) 
 

1.2.4 การจัดการดานการตลาด 

  1.ดานผลิตภัณฑ 

  ธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทง ผูบริหารจึงใหความสําคัญในเรื่องของ

ผลิตภัณฑ เพราะถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและสามารถแขงขันกับ

คูแขงขันได ผูบริหารจึงสรางสรรคตัวผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจตอการใชงานของลูกคามีความเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานใหเกิดความพอใจสูงสุดซ่ึงการ

นําเสนอผลิตภัณฑในแตละแบบ  มีความแตกตางกันออกไป  ตามความตองการใชงานของผูบริโภค

รายละเอียดดังคําสัมภาษณ ของผูบริหารดังนี้ 
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 “สินคาท่ีผมผลิตมีหลายแบบ  ผลิตเพ่ือจําหนายหนาโรงงงาน   และผลิตตามออเดอรของ
ลูกคา”(ผูบริหาร   2559) 
 “ถานท่ีผมผลิตมีขนาดสั้นบาง  ยาวบาง โดยปกติไมเกิน  1  ฟุต”(ผูบริหาร  2559) 
 “ผลิตภัณฑของพ่ีมีรูปลักษณท่ีไมเหมือนของบริษัทอ่ืน  ทรงหกเหลี่ยมมีรูตรงกลางซ่ึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชงานของถานอัดแทงไดเปนอยางดี”(ผูจัดการฝายการตลาด  2559) 
  

  ผูบริหารจะเนนการจําหนายสินคาแบง เปน  2  ชนิด โดยใชตัวชี้ วัดจาก

ประสิทธิภาพการใหความรอนของถานอัดแทง ซ่ึงสินคาชนิดแรกจะเปนถานอัดแทงท่ีเรียกยางพารา 

70  ซ่ึงหมายถึงการผสมวัตถุดิบในอัตราสวน  70:30  70 คืออัตราสวนของถานไมยางพาราและ  30  

เปนอัตราสวนของกะลามะพราว  และอีกชนิดท่ีสองคือยางพารา 50  หมายถึงการผสมวัตถุดิบใน

อัตราสวน  50:50  คืออัตราสวนของถานไมยางพารา 50 %  และถานไมกะลามะพราว 50 %  

 

 “สินคาท่ีบริษัทผมผลิตหลักๆก็จะมีอยู 2 แบบหลักๆ คือถานกะลาผสมกับถานไมยางพารา
50 และถานไมยางพารา70”(ผูบริหาร 2559) 
 “ลูกคาจะซ้ือถานอัดแทงแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการใชงานเขา เชนถาไปปงยางก็จะซ้ือไม
ยางพารา70 เพราะจะใหความรอนต่ําๆเผาไหมเรื่อยๆ”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ผมเปดรานหมูกระทะอยูราชบุรี ใชถานอัดแทงแลวเวิคมาก ถาเทียบกับถานหุงตมท่ัวไป ไฟ
รอนนานมาก ผมประหยัดคาถานไปบานเลย”(ลูกคา 2 2559) 
 “พ่ีใชไปใหความรอนในเตาอบกลวยไม พ่ีทําสงออกจีน ถานอัดแทงมันไมมีประกายไฟ ไหม
เรื่อยๆดี ความรอนสมํ่าเสมอ”(ลูกคา 3 2559) 
 

  ผูบริหารจะนําเสนอขายสินคาตามหลักสากลท่ัวไป  คือมีรูปลักษณท่ีสรางความ

นาสนใจใหกับผูใชงาน  ซ้ือสินคาไปใชงานแลวกลับมาซ้ือซํ้าในครั้งตอไป  นอกจากผลิตภัณฑ 2 ชนิด

นี้แลว  ผูบริหารยังผลิตตามความตองการของลูกคาท่ีสั่งซ้ือสินคาท่ีมีรูปแบบเฉพาะในปริมาณมาก ๆ 

อีกดวย เพราะลูกคาบางรายตองการสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศจึงตองมีการปรับเปลี่ยน

รูปลักษณหรือคุณสมบัติบางประการใหเหมาะสมกับการใชงานของประเทศนั้นๆจึงถือไดวาเปนการ

เปนการสรางผลิตภัณฑถานอัดแทงใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนดวย 

 “สงออกผมก็ทํา แตรับเฉพาะผลิตและตัดราคาหนาโรงงานเทานั้น เรื่องชิปปงผมใหลูกคา
เปนคนจัดการมา”(ผูบริหาร 2559) 
 “ไดออรเดอรสงออกมานี่พ่ียิ้มเลย สวนใหญก็เปนพอคาคนกลางคนไทยนี่แหละท่ีมาติดตอซ้ือ
เพ่ือไปขายตอตางประเทศ”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ถานอัดแทงท่ีผลิตเพ่ือสงออก ตัวกอนถานจะไมเหมือนท่ีขายในประเทศ สวนใหญก็ตาม
ลูกคาสั่ง สเปคตองแบบนี้ ขนาดตองแบบนี้ สั้นบาง กอนสี่เหลี่ยมก็มี”(ผูบริหาร 2559) 
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  นอกจากผลิตภัณฑถานอัดแทงท้ัง 2 ชนิดแลว ผูบริหารยังมีถานไมบรรจุถุงแบงขาย

เปนกิโล ซ่ึงจะมีขนาดถานท่ีเปนชิ้นพอท่ีจะใชเปนเชื้อเพลิงหุงตมไดตามปกติ ซ่ึงถานไมจะเปนผล

พลอยไดจากการสั่งวัตถุดิบถานเขามาใชในกิจการ สามารถทํารายไดใหกับบริษัทอีกอยางหนึ่ง การ

สั่งซ้ือวัตถุดิบถานมาจากภาคใตบางครั้งจะไดถานท่ีมีขนาด 5-10 เซนติเมตรปนมาบาง ถานไมชนิด

ขนาดดังกลาวสามารถบรรจุถุงแลววางจําหนายได บรรจุใสถุง 5 กิโลกรัม ซ่ึงจะมีราคาขายท่ีถูกเพราะ

ตนทุนมาราคาถูกอยูแลว ประกอบกับวาหากขนาดถานมีชิ้นใหญเกินไปเม่ือเขาสูกระบวนการผลิตถาน

อัดแทงจะทําใหระยะเวลาในการผลิตเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ข้ันตอนจึงถือเปนการประหยัดในเรื่องตนทุนการ

ผลิตและมีผลกําไรจากการจําหนายโดยตรงแทน 

 

 “ผลพลอยไดจากการซ้ือวัตถุดิบเศษถานจากภาคใต สามารถทํารายไดใหบริษัทผมอีกดวย”
(ผูบริหาร 2559) 
 “เจานายพ่ีจะใหพ่ีเชียรขายถานไมชิ้นท่ีไดมาจากถานโดยตรงไมตองแปรรูปเปนถานอัดแทง 
เพราะกําไรคอนขางดี”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 
  ผูบริหารอธิบายถึงลักษณะบรรจุภัณฑสินคาแบงเปน 2 แบบคือ แบบแรกบรรจุใส

กระสอบสีขาว น้ําหนักสุทธิ 10 กิโลกรัมและ 20 กิโลกรัม แบบท่ีสองคือ บรรจุใสกลองกระดาษสี

น้ําตาล น้ําหนักสุทธิ 5 กิโลกรัม.และ 2 กิโลกรัม เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคาสามารถ

เคลื่อนยายไดสะดวก ดวยลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑของบริษัทท่ีมีลักษณะรูปทรงหกเหลี่ยมขนาด

ความยาวตั้งแตง 2 นิ้วถึงความยาว 5นิ้ว ซ่ึงเปนขนาดมาตรฐานท่ีบริษัททําไวเพ่ือจําหนายตามปกติ มี

รูตรงกลางของกอนถานอัดแทง ทําใหบรรจุไดอยางเปนระเบียบและใชพ้ืนท่ีของกระสอบสีขาวหรือ

กลองบรรจุไดดี โดยการบรรจุลงกลองกระดาษสวนมากจะสงไปขายยังตางประเทศ ผลิตตามการ

สั่งซ้ือของลูกคาตางประเทศเพราะมีราคาขายคอนขางสูงเม่ือเทียบกับสินคาท่ีขายภายในประเทศทาง 

บางครั้งตองมีการพิมพวิธีใช ชื่อผลิตภัณฑและขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติมหากลูกคาตองการใหจัดทํา 

“ก็จะมี 2 แบบ ใสกระสอบกับกลองสีน้ําตาลแลวแตปริมาณการสั่งซ้ือ”(ผูจัดการฝาย
การตลาด 2559) 
 “สงออกผมจะตั้งราคาไวคอนขางสูงกวาท่ีขายหนาโรงงาน มักยุงยากเรื่องบรรจุภัณฑ”
(ผูบริหาร 2559) 
  

 2.ดานราคา 
  ผูบริหารจะวางแผนการตั้งราคาของสินคาไว 2 แบบ คือ ขายปลีกและขายสง โดย

คํานึงการตั้งราคาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยการตั้งราคานั้นจะคํานวณมาจากกระบวนการผลิต

ท้ังหมด ท้ังคาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบ ซ่ึงจะสงผลตอ
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การตั้งราคาขาย เพราะวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจะนํามาจากธรรมชาติเปนสวนใหญซ่ึง

ราคาคอนขางผันผวนไปตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศ ถานไมทางใตจะราคาสูงในชวงฤดูฝน เพราะ

เตาเผาจะทําการผลิตถานไมได สงผลใหสินคาขาดตลาดและมีความตองการสูงของผูใช สงผลใหราคา

สูงกวาในฤดูอ่ืน ๆ นอกจากเรื่องวัตถุดิบแลว ผูบริหารยังตองคํานึงถึง ตนทุนอ่ืน ๆ รวมอีก เชน 

คาแรงงาน คาน้ํา คาไฟฟา โดยผูบริหารจะมีการตั้งราคากลางไวกอนแลว ซ่ึงอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ไดในแตละชวง โดยราคากลางท่ีตั้งไวจะอยูท่ี 10-16 บาท/ กิโลกรัม รายละเอียดดังคําสัมภาษณของ

ผูบริหาร ดังนี้ 

“ดานราคา เริ่มแรกผมตั้งราคาไวกอน จากความคิดท่ีวาไมควรเกินราคาถานไมปกติตามราน
โชหวย”(ผูบริหาร 2559) 
 “ราคามันก็จะข้ึนอยูกับวัตถุดิบและคาใชจายในการผลิตเปนหลัก ชวงฤดูฝนจะแพงหนอย 
ราคาขายก็ตองปรับข้ึนตาม”(ผูบริหาร 2559) 
 “ราคาเราจะตั้งใหอยูกลาง ๆ ไมถูกเกินและไมแพงเกิน เม่ือเทียบกับประสิทธิภาพ เพราะมัน
ใหมสําหรับผูใชงาน”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 

  ผูบริหารจะวิเคราะหการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑถานอัดแทง โดยการคํานวณจาก

ตนทุนตาง ๆ เชน ถานไมยางพารา ถานไมกะลามะพราว คาแรงงาน คาน้ํา คาไฟฟา และคาใชจายใน

การดําเนินงาน โดยวิเคราะหคาใชจายท้ังหมดวาไมควรเกินก่ีเปอรเซ็นต เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจ

สามารถสรางผลกําไรใหกับธุรกิจได 

 

 “คิดบวกคาใชจายการบริหารจัดการท้ังหมดออกมาเรายังมีกําไร ก็โอเคแลว”(ผูบริหาร 
2559) 
 “การตั้งราคา คาเชาท่ีเราไมตองเสีย ก็มาดูคาใชจายอ่ืน ๆ คํานวณทุกอยางแลว เราตองได
กําไร นั้นแหละราคาขาย”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

“การตั้งราคา ผมจะตั้งไวอยูท่ีไมเกิน  35 % รวมคาแรงงานแลว แตตองไมเกิน 50 % เราก็
จะอยูได”(ผูบริหาร 2559) 
 

 3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 
  จากการศึกษาพบวา ชองทางการจัดจําหนายของบริษัทจะเปดขายปลีกอยูหนา

โรงงานผลิต โดยท่ีลูกคาสามารถเขามาซ้ือไดโดยตรง และในรูปแบบคาสงในจํานวน 1,000 กิโลกรัม 

ข้ึนไป ทางบริษัทจะทําการจัดสงใหได แตจะคิดคาขนสงเพ่ิมอีก 50 สตางค ในกรณีท่ีระยะทางเกิน 

30 กิโลเมตรจากโรงงาน โดยทางบริษัทมีลงโฆษณาผลิตภัณฑไวในสังคมออนไลนและเว็บไซตโฆษณา

ตาง ๆ ทําใหเปนท่ีรูจักพอสมควรเพราะมีลูกคาติดตอเขามาเพ่ือขอใบเสนอราคาสินคาอยูตลอด สวน
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การขายสินคามีพนักงานขายคอยรอใหบริการตลอดเวลาทําการ รายละเอียดดังคําสัมภาษณของ

ผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “สวนใหญลูกคาจะมาซ้ือปลีกท่ีโรงงานเอง กอนสั่งซ้ือก็จะโทรมาสอบถามกอนวามีสินคาไหม  
ฝายขายก็รับผิดชอบ”(ผูบริหาร 2559) 

“ลูกคาบางรายจะไปขายตอจากเรา ทางเราจะจัดสงให ถาลูกคาตองการ 1 ตัน ข้ึนไป และ
ระยะทางไมเกิน 30 กิโลเมตรจากโรงงาน”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

นอกจากเราจะมีขายหนาโรงงานแลว ผูบริหารจะมีชองทางในการติดตอสื่อสารและอัพเดท

ขาวสารของบริษัท โดยการใชเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟสบุค ไลน เพ่ือใหผูบริโภคสามารถ

เขาถึงสินคาของบริษัท ไดรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 

   

 “ฝายขายเขาจะมีเฟสบุคเปนชองทางการขายสินคาอีกอยางหนึ่ง”(ผูบริหาร 2559) 
 “ปจจุบันนี้สังคมออนไลนรวดเร็วกวากอนเยอะมาก ลูกคาอยากไดรูปตัวอยางทางเราก็
สามารถสงไลนไดเลย”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 
 4.ดานสงเสริมการตลาด 
  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะเนนไปท่ีขอมูลผลิตภัณฑแตละแบบใหกับผูบริโภค 

โดยมอบหมายหนาท่ีใหกับฝายขายและการตลาดเปนควบคุมดูแล    โดยนําเสนอขายเชื้อเพลิงอัด

แทงใหเหมาะสมกับการใชงานของผูบริโภค ใหคําแนะนําทําใหผูใชงานเกิดความสนใจในตัวสินคานั้น 

อยากทดลองใช และชี้ใหเห็นถึงความแตกตางผลิตภัณฑของบริษัทแตละชนิด นอกจากนี้การเสนอ

ขายสินคาโดยตัวผูบริหารเองหรือพนักงานนั้น เปนวิธีท่ีทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงความเอาใจใสและเปน

กันเอง ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน จนสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาเพ่ิม

มากข้ึน รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้  

“สินคาบางตัว ตองแนะนําลูกคาใหดี เหมาะกับการใชงานของเขาใหมากท่ีสุด” (ผูบริหาร 
2559) 

“ลูกคาเขามาซ้ือก็ตามเขาเลยตองการถานอัดแทงแบบไหน ไปใชหุงตมหรือขายตอ เพราะ
ราคาก็จะแตกตางกันไป คาปลีก คาสง”  (ผูบริหาร 2559) 

 “ทําใหลูกคาเขามาซ้ือสินคาแลวประทับใจในการบริการของเรา ลูกคาจะติดใจในผลิตภัณฑ
เราเอง”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

 นอกจากการสงเสริมการตลาดดวยการใหคําแนะนําโดยตรงกับลูกคาแลว ผูบริหาร

ยังมีอีกชองทาง คือ การลงโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน จัดทําแผนโปชัวร แจกฟรี ตามตลาด หรือแหลง

ชุมชนใกลเคียง ซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาในวารสารอุตสาหกรรมจังหวัด และลงโฆษณาผลิตภัณฑตามงานตางๆ 
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ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม อีกท้ัง ธุรกิจ SME ของสถาบันทางการเงิน ก็เปนอีกชองทางท่ี

บริษัท ใชเปนแนวทางในการสงเสริมการตลาด 

 
“ลงโฆษณาไปในวารสารอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  บริษัทซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาไว” (ผูบริหาร 

2559) 
“แจกโปชัวรผลิตภัณฑ ตามตลาดและแหลงชุมชน โดยบอกรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑครบ” (ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 
 ในปจจุบัน ผูบริโภคใหความสนใจในสื่อดิจิตอลมากข้ึน ทําใหผูบริหารเล็งเห็นชอง

ทางการจัดจําหนาย ไดสะดวกยิ่งข้ึน และเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว โดยสงมอบใหฝายการตลาด

เปนผูควบคุมดูแล โดยการเปดบัญชีใชงานเฟสบุคของบริษัทข้ึนมา และลงขอมูลอัพเดทผลิตภัณฑอยู

ตลอดเวลาพรอมขอมูลติดตอกลับ 

  

“หนาท่ีนี้ใหพนักงานทางดานสื่อออนไลนเปนคนดูแลหนาเพจของบริษัทตลอด หรือคอยลง
โฆษณาในเว็บไซต”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

 
 นอกเหนือจากการสงเสริมการตลาดท่ีกลาวมา ผูบริหารไดมีการสงเสริมการตลาด

แบบงายไมซับซอน คือการลด แถม เพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคมาใชสินคาของบริษัทมากข้ึน โดยผูบริหาร

จะใชโปรโมชั่น เชน ซ้ือ 10 กระสอบ (200 กิโลกรัม) จะแถมถานอัดแทงท่ีมีขนาดความยาวต่ํากวา

มาตรฐานใหลูกคาอีก 3-5 กิโลกรัม เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการซ้ือสินคา และอีกแบบเปนการ

ลดราคาขายลงใหกับลูกคาประจํา เพ่ือเปนการรักษาฐานลูกคาเกาไว 

 

“สินคาตกเกรดมันจะมีบาง สวนนั้นจะขายยาก ผมก็จะใหทําเปนของแถมใหลูกคาไป”  
(ผูบริหาร 2559) 

“ตองดูปริมาณการซ้ือสินคาของลูกคาดวย วาจํานวนในการสั่งซ้ือแตละครั้ง มากนอยแคไหน 
ลดแถมตามสมควร ครับ”   (ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

“ซ้ือ 10 กระสอบ ข้ึนไป ถาเปนลูกคาเกาแถมสินคาให สวนลูกคาใหมจะใหเปนสวนลดสินคา
แทน”(ผูบริหาร 2559) 
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ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางการแขงขันของ บริษัท ดําเนิน คารบอน จํากัด 

จากการศึกษาขอมูลพบวา ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงมีอยูนอยมาก จํานวน 3 ราย ท่ีอยูใน

จังหวัดเดียวกันและอีกประมาณ 4 ราย ท่ีอยูตางจังหวัด ซ่ึงคูแขงขันภายในจังหวัดเดียวกันเปนคู

แขงขันรายเล็ก หากเทียบกันดวยกําลังการผลิตแลวคูแขงขันสามารถแบงไดเปนคูแขงขันทางตรง คือ 

ผูผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี คูแขงขันทางตรงท้ัง 3 รายนี้สงผล

กระทบใหกับกิจการในดานยอดขายท่ีลดลงเล็กนอย เม่ือเทียบกับยอดขายหลายปกอนท่ีจัดตั้งธุรกิจ

มา ถึงอยางไรก็ตามบริษัท ดําเนิน คารบอน จํากัด ก็ยังเปนผูนําทางธุรกิจอยู เพราะมีกําลังผลิตท่ี

เหนือกวา โดยการใชเครื่องจักรกลระบบอัดรอนในการผลิตโดยท่ัวไปแลวผูผลิตรายอ่ืนจะใชระบบอัด

เย็นท้ังหมด เนื่องจากระบบอัดเย็นเครื่องจักรมีราคาไมแพงมาก แตมีการทํางานท่ีคอนขางซับซอน

และผลิตภัณฑท่ีไดออกมาคุณภาพจะต่ํากวาเครื่องอัดรอน ทางบริษัท ดําเนิน คารบอน จํากัด จึงได

เลือกใชเครื่องผลิตระบบอัดรอนในกระบวนการผลิต เพราะจากประสบการณของผูบริหารเล็งเห็นวา

ระบบอัดรอนจะทําใหประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแทงมีคุณภาพสูง มีกระบวนการทํางานท่ีไม

ซับซอน ลดระยะเวลาการผลิตในบางข้ันตอนลงถาเทียบกับระบบอัดเย็นท่ีเคยใชมากอน ระบบอัด

รอนเปนระบบท่ีมีการพัฒนามาอีกระดับหนึ่ง เรียกไดวาเปนนวัตกรรมใหมและตองใชเงินลงทุนท่ีสูง

กวาระบบอัดเย็นหลายเทา จึงแทบจะไมมีผูประกอบการรายอ่ืนนํามาใช ทําใหบริษัทสามารถครอง

ตลาดท้ังในจังหวัดราชบุรีและขยายพ้ืนท่ีไปยังตางจังหวัดอีกทาง ดวยความเปนผูนําทางดานคุณภาพ

สินคาและราคา ดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

  “คูแขงของธุรกิจมีอยูแลว แตคูแขงเล็ก ๆ ผมไมคอยกังวลเทาไร เพราะผมม่ันใจใน

คุณภาพสินคา เรามีเครื่องจักรท่ีดีผลิตไดเยอะกวาเขาเยอะ แขงกันท่ีเรองราคาและคุณภาพนี่แหละ 

ทําใหลูกคาเห็นความแตกตางเอง เราดีกวากวา เขาตองซ้ือเรา”(ผูบริหาร 2559) 

  “ผมเพ่ิมเงินลงทุนเครื่องจักรไปใหมเลย จากเดิมอัดเย็นเปลี่ยนมาใชอัดรอน ลดเวลา

การผลิตลงไปพอสมควร ดูแลวคุมคา ก็สั่งเครื่องมาเลย” (ผูบริหาร 2559) 

“ชวงเศรษฐกิจเริ่มดี เปดโรงงานแขงกันใหพรึบ หวังจะผลิตใหลูกคาตางประเทศ แตสุดทายก็

ไมไดเพราะตางประเทศเขามีเง่ือนไขมาใหทําตาม หากผิดพลาดตองเสียคาปรับ”(ผูบริหาร 2559) 

  “เปนกังวลมากชวงเศรษฐกิจดี เพราะเราเห็นโรงงานใหม ๆ เปดกัน แตยังไงเราก็

ม่ันใจในสินคาเราอยูและตองผานไปใหไดครับ”(ผูบริหาร 2559) 
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2.1 อุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาในตลาดใหม 

  จากการศึกษาพบวา คูแขงขันปจจุบันในพ้ืนท่ีใกลเคียงมีอยู 3 ราย แตใน 3 รายนี้ 

เปนธุรกิจขนาดเล็กมาก กําลังการผลิตอยูท่ีประมาณ 300 – 400 กก. / วัน เครื่องจักรท่ีใชเปน

เครื่องจักรระบบอัดเย็น ถาหากวัดกันท่ีคุณภาพแลวทางบริษัทแหงนี้ผลิตสินคาไดดีกวาแนนอน 

เพราะบริษัทไดเลือกใชระบบอัดรอนเขามาใชในการผลิต ซ่ึงผูท่ีจะนําระบบอัดรอนมาใชตองศึกษา

ขอมูลมาเปนอยางดี และตองมีการลงทุนเพ่ิมในสายการผลิตตองติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไป ตนทุนการ

เปลี่ยนแปลงสายการผลิตคอนขางแพง ในสวนนี้จึงทําใหผูผลิต 3 ราย นั้นไมนํามาใช สงผลดีตอบริษัท

เพราะคูแขงขันในตลาดไมมีขีดความสามารถทางการแขงขันไดเทากับบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง

อยางแนนอน บริษัทจะเนนการคุณภาพสินคาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดและมีการรับรองมาตรฐานออกมา

เปนเอกสารท่ีมีการรับรองจากสถาบันตาง ๆ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับลูกคาจึงทําใหอุปสรรคจากคู

แขงขันท่ีเขามาทําธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงนั้นมีไมมาก 

 “เชื่อเพลิงอัดแทงท่ีไดจากระบบอัดรอนเนื้อจะแนน คาความรอนจะสูง นี่แหละท่ีลูกคาม่ันใจ

ท่ีจะเลือกใชเพราะมันคุมคากับการลงทุนนะผมวา” (ผูบริหาร 2559) 

 “ลูกคาซ้ือไปแลวพูดเปนเสียงเดียวกันเลยวา ไฟแรง เนื้อถานแนนไมรวนเหมือนอีกเจาในตัว

เมือง” (ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

 2.2 อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต 

  จากการศึกษาพบวา บริษัท ดําเนิน คารบอน จํากัด มีแหลงวัตถุดิบท่ีเปนคูคาฉันมา

ตั้งแตยังไมไดผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง เพราะตัวผูบริหารไดสนิทคุนเคยกับผูขายวัตถุดิบเปนอยางดีจน

สามารถรูจักกับผูขายวัตถุดิบจํานวนมากกวา 10 ราย ท้ังพ้ืนท่ีภายในจังหวัดและตางจังหวัด ทราบถึง

กลไกทางดานราคาเปนอยางดี ทําใหมีอํานาจตอรองกับผูขายปจจัยเปนอยางดี ไมถูกเอาเปรียบจาก

ตัวผูขายปจจัย และไมตองซ้ือสินคาผานตัวแทนจําหนายอีกดวย ท่ีสําคัญท่ีสุดผูบริหารซ้ือสินคาดวย

วิธีการออนนอมและชวยเหลือซ่ึงกันและกันไมเอาเปรียบ เชนในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลตอ

การขายสินคาอยางแนนอนวัตถุดิบลนตลาดทําใหผูขายวัตถุดิบตองแบกรับภาระเพ่ิมข้ึน ผูบริหารไม

นิ่งนอนใจก็ไดทําการชวยเหลือดวยวิธีการกระจายสินคาใหกับผูขายวัตถุดิบอีกทางเพราะผูบริหารเปน

ท่ีรูจักในวงการคาขายถานไมพอสมควร ผูบริหารไดเขารวมเปนสมาชิกองคกรคาถานกลางของจังหวัด

ระนอง จนทําใหเปนท่ีรูจักเปนอยางดี และดวยเหตุนี้สงผลดีตอธุรกิจของตนเองเปนอยางมากไดท้ังใจ

ผูขายวัตถุดิบและไดสินคาท่ีราคาคอนขางต่ํากวาผูผลิตรายอ่ืน ราคาวัตถุดิบท่ีต่ํากวาคูแขงก็สงผลให
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ราคาขายสินคาต่ํากวาผูผลิตรายอ่ืนผูบริหารจะไมตอรองราคากับผูขายวัตถุดิบมากนักเพราะทราบ

กลไกราคาเปนอยางดี วัตถุดิบจะมีราคาสูงในชวงฤดูฝนเพราะเตาเผาไมสามารถผลิตถานไมได สินคา

ขาดตลาดความตองการซ้ือสินคามีเพ่ิมข้ึนสวนทางกัน และราคาต่ําลงในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว 

ผูบริหารก็มีการวางแผนไวลวงหนาอยูแลวดวยวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบลงคลังไวประมาณ 100 ตัน ในทุก 

ๆ ป เพ่ือปองกันการซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงเกิน ซ่ึงจะมีผลทําใหราคาสินคาสูงตามไป 

 “ผูขายปจจัยการผลิตผมจะรูจักกันเปนอยางดี บางรายมาเท่ียวท่ีโรงงานอยูบอย ๆ ผมถือวา

เคาชวยเรา เราชวยเขา เก้ือกูลกัน วงการนี้อยูไดสบาย” (ผูบริหาร 2559) 

 “เราเทียบราคาซ้ือขายกันมานานทําใหรูกลไกทางดานราคา วาควรตอรองไดเทาไร และคา

อะไรท่ีจะปรับลดลงได” (ผูบริหาร 2559) 

 2.3 อํานาจการตอรองของผูซ้ือ 

  จากการศึกษาพบวา อํานาจการตอรองของผูซ้ือจะสงผลตอดานราคาและการเอาใจ

ใสดูแลลูกคา คือ การรับ – สงสินคาใหไดตามวันและเวลาท่ีตกลงกัน ทําไดตามออเดอรของลูกคา 

คุณภาพสินคามีมาตรฐานท่ีตรงตามความตองการของลูกคาแมจะสั่งซ้ือสินคาในปริมาณท่ีมากก็

สามารถก็สามารถผลิตใหได ลูกคาเกิดความประทับใจมากกวา หากลูกคาบางรายสั่งซ้ือในปริมาณ

มาก ๆ ทางบริษัทจะมีสวนลดการคา สวนลดคาจัดสงสินคาและสวนลดอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสม บริษัทจะมีระบบการจัดสงสินคาท่ีมีคุณภาพ ผูซ้ือสามารถสั่งซ้ือสินคาและจัดสงสินคา

ไดอยางรวดเร็วในการปริมาณการสั่งซ้ือสินคาไมเกิน 10 ตัน เพราะทางบริษัททําการเก็บสินคาคงคลัง

ไวท่ี 30 ตัน ในแตละเดือน ซ่ึงลูกคาไมวาจะเปนรายยอยหรือรายใหญจะไดสินคากลับไปอยางแนนอน 

การจัดสงสินคา ทางบริษัทมีรถบรรทุกตั้งแตรถบรรทุก 4ลอ บรรทุกสินคาไมเกิน 4 ตัน รถบรรทุก 6

ลอ บรรทุกสินคาไดไมเกิน 10 ตัน และรถบรรทุก 10 ลอ บรรทุกไดไมเกิน 15 ตัน ซ่ึงจุดนี้ทําใหบริษัท

มีความพรอมเปนอยางมากท่ีจะสงมอบสินคาใหผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหลุกคาเชื่อม่ันใน

คุณภาพของสินคาและบริการ จึงตัดสินใจซ้ือสินคาโดยไมมีขอตอรองในเรื่องราคาสินคาเอง ดังคํา

สัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 “ลูกคาตองการสินคาก่ีตัน ทางเราก็พรอมสงอยูแลว สินคาคงคลังเรามีอยูตลอด ระบบการ

ขนสงเราก็พรอมท่ีจะทํางานตลอดเวลา ไดใจลูกคาไปเต็ม ๆ” (ผูบริหาร 2559) 

 “ลูกคาคือพระเจา คํานี้ใชไดตลอดครับ ถาเราขายสินคาไดตามความตองการทุกอยาง ลูกคา

พอใจในสินคาและบริการ เราก็ขายกันสนุกแนนอนครับ”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
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2.4 อุปสรรคจากผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันได 

  จากการศึกษาพบวา สินคาประเภทเชื้อเพลิงอัดแทงมีสินคาทดแทนกันไดอยูบางใน

ทองตลาดจะเปนพวกเชื้อเพลิงเขียวอัดเม็ด เชน แกลบอัดเม็ด ข้ีเลื่อยอัดเม็ด แตสินคาประเภทนี้จะ

เหมาะกับธุรกิจบางประเภทเทานั้น เชน เชื้อเพลิงเตาเครื่องกําเนินไอน้ํา ซ่ึงไมใชฐานลูกคาของบริษัท

อยูแลว จึงไมมีผลกระทบใดเลยกับธุรกิจและคุณภาพของสินคาทดแทนเองก็ต่ํากวาสินคาเราเม่ือใช

งานจริง ทําใหลูกคายังคงภักดีในสินคาของบริษัท ฐานลูกคาของบริษัทสวนใหญจะเปนภาคครัวเรือน 

รานโชวหวยรายใหญซ้ือเพ่ือไปแบงจําหนาย ธุรกิจปงยางท่ีชวงหลังมานี้เกิดการเติบโตเปนอยางมาก 

และโรงงานอุตสาหกรรมบางท่ี ท่ีเลือกใชเปนเชื้อเพลิงในการใหพลังงานความรอน เชน การอบอาหาร 

ใชเปนเชื้อเพลิงในการตม เปนตน แตถึงอยางไรหากเปรียบเทียบสินคาทดแทนกับเชื้อเพลิงอัดแทง

ของบริษัทแลวประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑจะตางกันมาก เรื่องแรกเลยเรื่องคาความรอนท่ีต่ํากวา 

ตัวเชื้อเพลิงเขียวจะใหคาความรอนอยูท่ี 3,500 – 4,000 Kcal. แตเชื้อเพลิงอัดแทงจะใหคาความรอน

ท่ี 5,500 – 7,000 Kcal. เลย ซ่ึงมีความตางกันเกือบเทาตัว เชื้อเพลิงเขียวจะมีรูปลักษณท่ีไม

เหมาะสมกับการใชงานในปริมาณนอย ๆ เพราะมีขนาดเล็กมากคลาย ๆ กับ อาหารเม็ดของสัตว

เทานั้น มีคุณสมบัติหลายประการท่ีเทียบกับเชื้อเพลิงอัดแทงไมไดเลย ทําใหลูกคายังม่ันใจในสินคา

และบริการของบริษัทและซ้ือสินคาซํ้า ๆ อยูเรื่อย ๆ บริษัทก็มีการปรับปรุงสินคาอยูตลอดเพ่ือให

สินคามีคุณภาพดีข้ึนจากเดิมและเปนความเพ่ิมความม่ันใจใหลูกคาอีกดวย 

 “สินคาทดแทนในการตลาดก็มีอยูสวนมากจะเปนเชื้อเพลิงทางเลือก แตจะไมคอยตรงกับการ

ใชงานของลูกคาบริษัทเราเลย” (ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 

 “ผมไมหวงเรื่องสินคาทดแทน เพราะประสิทธิภาพการใชงานต่ํากวาเชื้อเพลิงอัดแทงผม

แนนอน ไมนาหวง ๆ” (ผูบริหาร 2559) 

 2.5 การเพ่ิมข้ึนของการแขงขัน 

  จากการศึกษาพบวา ธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงมีเกิดข้ึนมาเรื่อย ๆ แต

ก็ตองปดตัวลงไป จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทในเรื่องคูแขงขัน สาเหตุหลัก ๆ คือ สภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ํามีผลตอผูใชงานอยางมาก ทําใหกําลังซ้ือลดลง ผูผลิตสินคารายเล็ก ๆ จะไดรับ

ผลกระทบคอนขางมากจนบางรายตองปดตัวลงไป เพราะทําสินคาออกมาแลวไมสามารถจําหนายได 

บางรายถึงกับตองนําสินคาท่ีผลิตเสร็จแลวมาฝากทางบริษัทขาย แตก็ตองปฏิเสธไปเพราะกังวลเรื่อง

คุณภาพสิน แตทางบริษัทยินดีชวยรับซ้ือในเรื่องของวัตถุดิบการผลิตมาใชตอในกิจการ 
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 “เศรษฐกิจในประเทศ นี่แหละสําคัญ จะขายไดมาก ไดนอย ก็อยูท่ีเงินในกระเปาลูกคาดวย 

บางชวงเศรษฐกิจแยบริษัทของผมก็ขายไดนอยลง ยอดขายลดลงไป 25% เลย ” (ผูบริหาร 2559) 

  ในชวงเศรษฐกิจดีจะมีการเปดตัวของผูผลิตรายใหมข้ึนบาง 1-2 ราย ในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง แตดวยความผันผวนของเศรษฐกิจทําใหผูผลิตรายใหมไมกลาท่ีจะลงทุนในธุรกิจนี้มากนัก 

เพราะกลัวเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ บางรายเปดกิจการมาไมถึงปก็ตองยกเลิกกิจการไป สินคาของ

บริษัทติดตลาดเปนท่ีรูจักท้ังในพ้ืนท่ีใกลเคียงและภูมิภาคบาง ประเทศไทยอยูในชวงเศรษฐกิจกําลัง

เติบโตอุตสาหกรรมตาง ๆ จึงเรงเพ่ิมการผลิตและเพ่ิมยอดขายของธุรกิจตัวเองทําใหลูกคาจาก

ตางประเทศสั่งผลิตสินคาของบริษัทเปนตูคอนเทนเนอร จึงสงผลดีตอบริษัทเปนอยางมากเพราะ

ผูบริหารสามารถลงทุนในดานตาง ๆ ไดเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตใหเพียงพอตอความตองการใชของ

ผูใชงานครั้งตอไป 

  “ชวงหนึ่งผมผลิตสินคาไมทันเลย มีลูกคาจากประเทศจีนสั่งสินคามาเดือนละ 2 ตู

คอนเทนเนอร ประมาณ 50 ตัน ทําใหผมตองลงทุนเพ่ิมเพ่ือใหสินคาเพียงพอตอความตองการของ

ลูกคา” (ผูบริหาร 2559) 

  “เศรษฐกิจดี เราขายไดดีมาก แทบไมตองโปรโมทสินคาอะไรมาก ใชกระดาษแผน

เดียวเพ่ือรับรองคุณภาพ ชวงนั้นเหนื่อยเลยผม เจานายใหไปดูรายผลิต” (ผูจัดการฝายการตลาด 

2559) 

  ในป พ.ศ.2555 – 2556 คูแขงเกิดข้ึนเพราะเศรษฐกิจโลกดี กําลังซ้ือมีมาก

พอสมควร ลูกคาตางประเทศมีติดตอซ้ือเขามา ทําใหเกิดผูผลิตรายใหมข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบตอบริษัท

บางเล็กนอย เพราะบริษัทขนาดเล็กไมสามารถทํายอดการผลิตใหกับลูกคาตางประเทศได ดวย

ปริมาณการสั่งซ้ือจํานวนมาก ๆ และมีสัญญาซ้ือ – ขายกันวาจะตองสงมอบสินคาภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด หากไมเปนไปตามเง่ือนไข จะตองถูกปรับเงินตามขอตกลง สงผลใหผูผลิตรายอ่ืน ๆ ไมรับผลิต

สินคา จึงทําใหคูแขงขันลดจํานวนลงไปเรื่อย ๆ ซ่ึงไมนากังวลมากนักสําหรับบริษัทแหงนี้  

ตอนท่ี 3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะนํากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

มาใช เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดเหนือกวาคูแขงขัน โดยผูบริหารมีการปรับใชกลยุทธการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีเหมาะสมกับธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ไดแก กลยุทธการสรางความ

แตกตาง กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน และกลยุทธการ

ตอบสนองอยางรวดเร็ว 
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 3.1 กลยุทธการสรางความแตกตาง 
  3.1.1 การสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ 

          จากการศึกษาพบวา ผูบริหารไดนํากลยุทธการสรางความแตกตางมาสราง

มูลคาเพ่ิมกับผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขงขัน ซ่ึงผูประกอบการจะคํานึงถึงความตองการของ

ผูบริโภคทุกกลุม เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีความตองการท่ีหลากหลาย

และตางไปจากเดิม เชน ขนาดความยาวของถานอัดแทง ซ่ึงโดยท่ัวไปทางบริษัท จะผลิตขนาดความ

ยาวท่ีเปนมาตรฐานเดียวเลย คือ ความยาว 4 นิ้ว แตมีลูกคาบางกลุมตองการสินคาท่ีมีความยาวท่ียาว

กวา 4  นิ้ว หรือ สั้นกวา 4 นิ้ว และยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑในแบบอ่ืน ๆ อีก เปนการ

สรางสรรคผลิตภัณฑใหมีความแตกตางไปจากเดิม เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความประทับใจและรับรูไดถึง

ความเอาใจใสของผูบริหารท่ีมีตอการสรางสรรคผลิตภัณฑ รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร 

ดังนี้ 

 “โรงงานผมจะผลิตถานใหมีความยาวเปนมาตรฐานเดียวเลย คือ ขนาดความยาว 4 นิ้ว แต
บางทีลูกคาตองการสั้นหรือยาวกวานี้” (ผูบริหาร 2559) 
 “ลูกคาตองรับรูถึงความเอาใจใสของบริษัทเรา ผลิตสินคาใหมีความแตกตาง”(ผูบริหาร 
2559) 
 
 ผูบริหารจะมีการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา โดยเนนการผลิตสินคาใหตรงตามความตองการ

ของผูบริโภค ผูบริหารจะสํารวจความตองการของผูบริโภคเพ่ือสามารถผลิตสินคาใหเหมาะสมกับการ

ใชงานจริง เชน ธุรกิจปงยางจะตองการถานอัดแทงท่ีมีขนาดเล็กกวา 4 นิ้ว เพ่ือใหสามารถจุดติดใน

เตาปงยางไดอยางสะดวก  ทางผูบริหารจะมีการแบงการผลิตออกเปน 80:20 ของทุกครั้งใน

กระบวนการผลิต กลาวคือ 80% คือผลิตสินคาท่ีมีความยาวปกติ คือ 4 นิ้ว และอีก 20% จะผลิต

สินคาท่ีมีขนาดความยาวสั้นกวา 4 นิ้ว หรือ ยาวกวา 4 นิ้ว แตไม 6 นิ้ว โดยจะแบงแยกใสตะกราไว

เพ่ือใหสะดวกตอการคัดแยกและเขากระบวนการผลิต ข้ันตอนอ่ืนตอไป อีกท้ัง ผูบริหารและผูจัดการ

ฝายการตลาดจะเลือกการนําเสนอขนาดของบรรจุภัณฑท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความ

แตกตางทางดานบริการท่ีหลากหลายกวาคูแขง และเพ่ือใหผูใชงานเกิดความพึงพอใจในการเอาใจใส

ของกิจการท่ีคํานึงถึงผูบริโภคทุกกลุม  รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 “ลูกคารายยอยก็สําคัญตอธุรกิจผมนะ ความตองการเขาจะข้ึนอยูกับจํานวนการใชงานจริง 
บางรายตองการถานสั้น ๆ ทางผมก็จะมีเปาการผลิตไวอยูแลว”(ผูบริหาร 2559) 
 “ผมใหลูกนองออกสํารวจเลย หรือ บันทึกการสัมภาษณลูกคาไว วาเขาตองการใชงานแบบ
ไหน มีปริมาณเทาไรตอเดือน จะไดประเมินการผลิตถูกตอง”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “บางรายตองการใชความยาว สั้น กวามาตรฐานการผลิต เรา ดังนั้นเราก็ตองการผลิตไวให
เขา นี่แหละความเอาใจใสท่ีลูกคา ผมวาไดใจลูกคาอยูนะ”(ผูบริหาร 2559) 
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 “ไดถานอัดแทงตามขนาดท่ีเราตองการ หนูใชปงยางคะ ซ้ือกอนใหญไปใสเตาไมได เจาอ่ืนไม
มีขายแตเจานี้มี โดนใจไปเลย ”(ลูกคารายท่ี 1 ป 2559) 
 

 3.1.2 การใชเทคโนโลยีใหม 

  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในกิจการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง สามารถทําใหเกิด

ความแตกตางจากคูแขงขันในธุรกิจเดียวกันได โดยชวงแรกของการเปดกิจการ ผูบริหารไดคนควาหา

แหลงผลิตเครื่องจักร ท่ีจะนํามาใชในกิจการอยูหลายแทง โดยเครื่องจักรท่ีสามารถทํางานไดดีมี

คุณภาพ ท่ีสําคัญตองสามารถซอมบํารุงเองได สะดวกในการติดตั้ง และมีการใชงานซับซอน เพ่ือให

เหมาะกับสภาพแรงงานท่ีใชอยูในกระบวนการผลิต โดยระยะแรกนั้นผูบริหารซ้ือเครื่องจักรเขามาใช

งานจะมีประสิทธิภาพท่ีไมครบหรือไมเหมาะสมตอการใชงาน ผูบริหารจะติดตามขาวสารดาน

เทคโนโลยีอยูตลอดเวลา โดยจะเดินทางไปดูงานหรือศึกษาเทคโนโลยีใหมตามงานแสดงเครื่องจักรกล

และเทคโนโลยีท่ีจัดข้ึนทุกป แลวนําขอสังเกตท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรของกิจการใหดีข้ึน 

แตการนําเขาเครื่องจักรหรือนําเทคโนโลยีใหมมาใชงาน ผูบริหารเองก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ

กิจการตนเองใหมากท่ีสุด เชน ยอดขายเทาไร เพ่ือใชเปนตัวพิจารณาความเหมาะสมในการใช

เทคโนโลยีนั้น ๆ หากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตดีก็จะสงผลใหสินคาออกมามีคุณภาพ เชนกัน 

รายละเอียดดังคําสัมภาษณผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “เทคโนโลยีใหม เดี๋ยวนี้หนาสนใจมาก ผูผลิตเครื่องจักรมีการเพ่ิมเทคโนโลยีใหมเขาไป ทําให
เกิดความนาสนใจของผูประกอบการท้ังนั้น”(ผูบริหาร 2559) 
 “กอนอ่ืนเทคโนโลยีใหมท่ีจะนํามาใช ตองพิจารณาความสามารถของกิจการกอน วาเหมาะ
หรือไมเหมาะ ไมใชเห็นวาเครื่องจักรใหม เหย! เครื่องจักรใหมมาแลว ซ้ือเลย แบบนี้เจงเลย ”  
(ผูบริหาร 2559) 
 การลงทุนดานเทคโนโลยีใหม ๆ ไมวาจะเปนดานเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต การ

บริหารจัดการจะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดของกิจการ ประกอบดวย การสรางความม่ันใจใน

ผูใชงานวา ผลิตภัณฑของกิจการมีคุณภาพ อีกท้ังยังชวยใหการทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

เม่ือเทียบกับชวงเวลาท่ีเริ่มกิจการ ชวยลดข้ันตอนในการผลิตลง ประหยัดเวลาในการผลิต และผลิต

สินคาไดมากข้ึน  ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงอัดแทงท่ีมีคุณภาพดีจะทําใหผูใชงานรับรูไดถึงความแตกตาง ซ่ึง

ถือเปนปจจัยสําคัญอีกขอหนึ่งท่ีสรางความม่ันใจใหกับผูใชงาน และนําธุรกิจกาวไปสูความสําเร็จ 

รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

“ ธุรกิจผมท่ีสําคัญเลยคือกระบวนการผลิต คุณภาพสินคาดีหรือไมดี ข้ึนอยูกับการผลิต
ท้ังนั้น ”(ผูบริหาร 2559) 
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“กอนถานของเขามันแนน พอติดไฟแลวไมแตกรอน คิดวานาจะมาจากเครื่องอัดท่ีดีนะ”  
(ลูกคารายท่ี 2 ป 2559) 
“ระยะเวลาในการผลิตลดลงไปเยอะครับ ผูบริหารเขาสั่งเครื่องผสมมาใหมใหญกวาเดิม เร็ว

กวาเดิม”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
“ของเจานี้แตกตางจากเจาอ่ืนมาก ถานเขาเนื้อแนน ความรอนคงท่ี ท่ีแตกตางเลยคือจะมีรู

ตรงกลางกอน ไฟแรงตลอด”(ลูกคารายท่ี 3 ป 2559) 
  

 3.1.3 การสรางภาพลักษณของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 

  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะสรางภาพลักษณของสินคาใหเกิดความแตกตาง

และโดดเดนกวาคูแขงขัน ซ่ึงภาพลักษณท่ีดีในความรูสึกของผูใชงาน ผูบริหารจะทําการสํารวจกลุม

ผูใชงานวาเปนกลุมใด ตองการใหผูใชงานมองตราสินคาของตนแบบไหน โดยมอบหนาท่ีใหฝาย

การตลาดเปนผูดูแล จึงควรวางตําแหนงผลิตภัณฑ ซ่ึงผูบริหารจะเนนตราสินคาของตนเองให

เหนือกวาคูแขงขัน เนนคุณภาพของสินคาใหเดนชัดในทุกดาน เพ่ือใหผูใชงานไดเห็นถึงความแตกตาง

จากคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังในเรื่องผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การบริการท่ีดี เปนตน เพ่ือให

ผูบริโภคเกิดความม่ันใจ และกลับมาใชสินคาซํ้า สงผลใหเกิดความภักดีตอตราสินคาและสามารถสราง

ความแตกตางใหเกิดในใจของผูใชงานได  รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “ผมจะเนนสินคาท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทยการใชงานของลูกคา ลูกคาพอใจผมม่ันใจ ลูกคา
กลับมาใชซํ้าแนนอน”(ผูบริหาร 2559)  
 “ รูปลักษณของสินคาสําคัญนะ ลูกคาบางคนตองการแบบนี้ ไมตองการแบบนั้น บริษัทผม
มีขายไดใจลูกคาไปเต็ม ๆ”  (ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “เคยซ้ือเจาอ่ืนมาใชครับ แอบนอกใจบาง แตสุดทายก็ตองมาซ้ือท่ีนี่เหมือนเดิม เพราะของ
เขาดีจนตองบอกตอ” (ลูกคารายท่ี 1  ป 2559) 
 “ใชงานแลวพอใจ รูปลักษณสินคาเขาดีมาก นาใชงาน แถมบรรจุภัณฑเองก็มีใหเราเลือก
หลายแบบ ซ้ือไปขายตอไดสบายคะ”(ลูกคารายท่ี 5 ป 2559) 
  
  นอกจากผูบริหารจะสรางภาพลักษณของกิจการใหดูดีแลวยังนําเทคโนโลยีดานการ

ซ้ือ-การขาย เขามาชวยในกิจการเพ่ือประเมินจุดสั่งซ้ือสินคาคงคลัง เพ่ือกําหนดจุดสั่งซ้ือ และสินคา

คงคลังเพ่ือพรอมตอการจัดจําหนายอีกครับ ซ่ึงจะสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับกิจการและตราสินคา 

รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “ผมจะใชระบบ WMS (Warehouse Management System) เขามาใชเพ่ือตรวจดูการ
รับวัตถุดิบการขายสินคา การใชงานวัตถุดิบตาง ๆ คํานวณจุดสั่งซ้ือไดอยางรวดเร็ว”(ผูบริหาร 2559) 
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 ตัวของพนักงานขายเองตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรูสามารถชี้ใหเห็นถึงจุดเดนของสินคา

หรือผลิตภัณฑนั้น ใหกับผูใชงานฟงได ทําใหผูใชงานเกิดความประทับใจและเพ่ือเปนการกระตุนความ

ทรงจําใหผูใชงานเกิดการใชสินคาซํ้า ผูบริหารจึงจัดฝกอบรมพนักงานในดานตาง ๆ เพ่ือสงเสริม

ภาพลักษณของกิจการและจะทําใหธุรกิจสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป 

รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “ฝายขายอยางแรกเลยตองดูหนาเชื่อถือไมวาจะพูดหรือแนะนําอะไร”(ผูจัดการฝาย
การตลาด 2559) 
 “เขาแนะนําดีครับ ทําใหผมไดสินคาท่ีเหมาะสมกับการใชงานจริง ๆ” (ลูกคารายท่ี 4 ป 
2559) 
 “ฝกอบรมดานบุคลิกกอน มีผลตอยอดขายนะ ผมเชื่ออยางนั้น”(ผูบริหาร 2559) 
 
3.2 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา 
  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะนํากลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํามาบริหาร

จัดการภายในกิจการ เพ่ือใหกิจการมีตนทุนต่ํากวาคูแขงและมีตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด โดยผูบริหารธุรกิจผลิต

เชื้อเพลิงอัดแทงดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลานาน จึงมีการสรางเครือขายในการสั่งซ้ือวัตถุดิบเขามา

ไดโดยตรงจากลูกคาและมีหลายเจาใหเลือกซ้ือ ไมผูกขาดกับวัตถุดิบเจาใดเพียงเจาเดียว เพ่ิมอํานาจ

การตอรองซ้ือไดมากกวาคูแขงขัน รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “แรกเริ่มเดิมทีผมรูจักกับคนขายถานรายใหญทางภาคใตมากอนทําใหผมสนใจธุรกิจ
เก่ียวกับถานเลย”(ผูบริหาร 2559) 
 “ตนทุนการซ้ือวัตถุดิบต่ํากวาคูแขงแนนอน ผมม่ันใจ ผมทํามานานแลว”(ผูบริหาร 2559) 
 “ผมเคยบินตรงไปถึงแหลงเลย เจานายใหไปดูเจาอ่ืน ๆ ดูบางเผื่อจะถูกกวาท่ีใชอยู”  
(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 
  การไดซ้ือวัตถุดิบการผลิตจากผูผลิตสินคาโดยตรงทําใหไมตองซ้ือผานตัวแทน

จําหนาย ทําใหธุรกิจไดวัตถุดิบในราคาตนทุน และวัตถุดิบท่ีนํามาใชในธุรกิจของตนเองมีราคาท่ีต่ํา

กวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน สงผลใหเกิดความไดเปรียบและสรางผลกําไรไดมากกวาคู

แขงขันอยางแนนอน รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 “ซ้ือสินคาจากแหลงผลิตไดราคาวัตถุดิบท่ีต่ํากวาจะตางกันก็ตรงท่ีคาขนสงนิดหนอย”   
(ผูบริหาร 2559) 
 “ตองซ้ือสินคาไมผานตัวแทนจําหนายเด็ดขาด จะทําใหสินคาผมขายไดต่ํากวาคูแขงขัน”   
(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 



 
 

80 
 

 
 

 “สินคาท่ีนี่ ราคาถูกกวาเจาอ่ืนนะ คุณภาพก็แตกตางกกวา คุณภาพดีราคาถูก ใครบางจะ
ไมซ้ือครับ” (ลูกคารายท่ี 3 ป 2559) 
 
 3.3 กลยุทธมุงตลาดเฉพาะสวน 
  จากการศึกษาพบวา การมุงตลาดเฉพาะสวนของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง จะเปน

ลักษณะการนําเสนอผลิตภัณฑใหกับผูใชงานเฉพาะกลุมหรือมีความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ 

เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา เม่ือนําไปใชงานจริงเกิดความพึงพอใจในสินคา เม่ือสินคา

ตรงตามความตองการของลูกคาแลวจะชวยสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงขันในธุรกิจ

เดียวกัน สงผลใหธุรกิจมีความโดดเดนเหนือคูแขงขันและทําใหธุรกิจเขาถึงกลุมผูใชงานไดหลายกลุม 

เกิดการซ้ือซํ้าอีกไปเรื่อย ๆ จนเกิดความภักดีตอกิจการ รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “เอาใจลูกคาทุกคนไมวาจะรายใหญหรือรายยอย เก็บขอมูลการใชงานของลูกคาไว”  
(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ดูการใชงานของลูกคาเปนหลัก แลวนํามาพิจารณาวาธุรกิจผมจะทําไดไหม ถาทําไดก็ได
ใจลูกคาแนนอน”(ผูบริหาร 2559) 
 “ชอบสินคาเขาเพราะตรงตามการใชงานเราจริง ๆ ลูกเปดรานปงยางอยู ซ้ือมาหลายเจา
แลว เจานี้ดีท่ีสุด” (ลูกคารายท่ี 5 ป 2559) 
 
 3.4 กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
  3.4.1 การตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ 

  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑเกาของตนเองอยูเสมอ เพ่ือ

รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑตนเองไวและรักษาความภักดีตอตราสินคาของผูใชงานใหมากท่ีสุด โดย

ผูบริหารจะพัฒนาผลิตภัณฑเกาของตนเองโดยการตรวจสอบคุณภาพสินคาพรอมขายอยูเสมอ วา

สินคานั้นยังดีแบบเดิมอยูหรือไมและจะพัฒนาอยางไรใหสินคาดีกวาเดิม เชน ตรวจสอบระยะเวลา

การเผาไหม ความรอนท่ีได การจุดติดของไฟโดยเทียบกับมาตรฐานเดิมท่ีมีการบันทึกขอมูลไว หาก

สินคาต่ํากวามาตรฐานตองทําการตรวจสอบหาจุดบกพรองใหไดวาเกิดจากสาเหตุใดบางและแกไขไป

ใหเร็วท่ีสุด เพ่ือไมใหผูบริโภคเกิดความไมเชื่อม่ันในสินคาของกิจการ รายละเอียดดังคําสัมภาษณของ

ผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “ตรวจสอบคุณภาพสินคาพรอมขายในทุก ๆ ดาน วาต่ํากวามาตรฐานท่ีกิจการตั้งไวหรือ
เปลา” (ผูบริหาร 2559) 
 นอกจากตรวจสอบมาตรฐานของสินคาเกาแลว ผูบริหารจะตองพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐาน

การนําไปใชงานใหสูงข้ึน โดยการปรับปรุงสูตรการผลิตหรือนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยสรางความ
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ไดเปรียบในการตอบสนองความตองการของผูใชงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหผูใชงาน

เกิดความรูสึกวากิจการมีการพัฒนาอยูเสมอ สรางความพึงพอใจและเกิดการบอกตอทําใหกิจการมี

ลูกคารายใหมเพ่ิมข้ึน รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “เนนการพัฒนาท่ีตัวสินคาใหดีข้ึน ดีกวามาตรฐานเดิมท่ีตั้งไว”  (ผูบริหาร 2559) 
 “เก็บขอมูลลูกคาใหมากท่ีสุด วาเขาตองการอะไร? แลวเราทําไดไหม? ถาทําไดใหรับทํา
ทันที”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 
  3.4.2 การตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยสงมอบสินคาอยางรวดเร็ว 

  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารใชวิธีการวิเคราะหท่ีตัวพนักงานท้ังหมดเพ่ือดู

ความสามารถและความเปนไปไดในการตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน ระยะเวลาในการ

จัดสงสินคาสามารถสงมอบสินคาใหกับผูใชงานไดอยางรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือไมใหผูใชงานเกิดการเสีย

ความรูสึกในการรอรับสินคาท่ีนานเกินไปและเกิดการตอบสนองอยางรวดเร็ว จนทําใหผูใชงานเกิด

ความพึงพอใจ รายละเอียดดังคําสัมภาษณของผูบริหาร ดังนี้ 

 

 “สินคาในคลังมีอยูแลวจึงไมคอยนาหวงเทาไรถึงมือลูกคาไดอยางรวดเร็วแนนอน เรา
ม่ันใจ” (ผูบริหาร 2559) 
 “ตองมีพนักงานขายทําหนาท่ีขายตลอดเวลาทําการ เพราะเราไมรูเลยวาลูกคาจะมาเวลา
ไหนครับ”(ผูจัดการฝายการตลาด 2559) 
 “ซ้ือสินคาท่ีนี้ไดกลับไปทุกครั้งครับ รวดเร็วทันใจ”(ลูกคารายท่ี 2 ป 2559) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน

ธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพาราของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและสื่อ

สิ่งพิมพ รวมไปถึงใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหารบริษัท ดําเนิน

คารบอน จํากัด ผูจัดการฝายการตลาดและกลุมผูบริโภคเชื้อเพลิงอัดแทงท้ังลูกคาหลักและลูกคารอง 

ผูวิจัยศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จากการศึกษา

ผูวิจัยสามารถนําขอมูลมาประยุกตใชเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูประกอบการรายใหม ท่ีมีความ

สนใจในธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพารา และเพ่ือ

เปนแนวทางใหผูประกอบการสามารถสรางกลยุทธและดําเนินธุรกิจใหตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคไดมากท่ีสุด  โดยผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการ

เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีสรุปบรรยาย 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 

 1.1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
  จากการศึกษาพบวา การเริ่มตนธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงเกิดจาก

ผูบริหารเบื่อหนายกับงานประจําท่ีทําอยูจึงเกิดความคิดท่ีจะประกอบธุรกิจมาเปนผูบริหารและ

เจาของกิจการเองดวยความรูความสามารถท่ีศึกษาเลาเรียนมา ประกอบกับประสบการณทํางานมา

หลายป ทําใหเกิดความคิดวาอ่ิมตัวแลวกับชีวิตท่ีตองเปนพนักงานรับเงินเดือน นับเปนการเริ่มตนของ

ผูบริหารทานนี้ และผูบริหารก็ตองการสรางความม่ันคงใหกับชีวิตครอบครัวดวย โดยลาออกอก

ตําแหนงผูจัดการฝายขายและปลอยตัวเองใหวางประมาณ 8 เดือน ซ่ึงในระหวางท่ีวางนั้น ผูบริหารได

ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีจะเปดนี้ โดยเริ่มจากการสืบคนความเปนไปไดในการ

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงวาในทองตลาดมีจํานวนมากนอยเพียงใด คุณภาพของ

สินคาท่ีมีอยูแลวเปนอยางไร ความตองการของผูใชงานมีปริมาณเทาไรเก็บขอมูลเหลานี้มาและ
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ผูบริหารพิจารณาความเปนไปไดในการทําธุรกิจนี้ แตในระหวางนี้ผูบริหารก็ยังคงมีรายไดจากการซ้ือ

ขายถานไมจากทางภาคใตและถานกะลามะพราวจากราชบุรีอยู เปนการซ้ือมาขายไป สินคามีกําไร

จากสวนตางของสินคาดวยความท่ีผูบริหารมีความมุงม่ันและตั้งใจท่ีจะสรางธุรกิจโดยมีเปาหมายไปท่ี

การผลิตสินคาข้ึนมาตองมีการซ้ือซํ้าตลอด จึงใหความสําคัญไปท่ีสินคาอุปโภค ผลิตสินคามาชนิดหนึ่ง

เพ่ือการใชงานและเปนสินคาใหมท่ียังไมมีผูประกอบการรายใดผลิตและจําหนายมากอน หรือมีอยูบาง

แลวแตยังไมเปนท่ีรูจัก ผูบริหารพิจารณาดูแลวเปนธุรกิจท่ีตนเองสามารถทําไดและไมเกิน

ความสามารถ อีกท้ังผูบริหารเปนท่ีรูจักของผูประกอบการหลาย ๆ ราย เพราะเริ่มมาจากอาชีพ

พนักงานขายรถบรรทุกทําใหไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณจากเจาของกิจการโดยตรง สะสม

ประสบการณและเทคนิคหลาย ๆ อยางไว ซ่ึงความรูเหลานี้หาไมไดจากตําราเลมใด ๆ จึงมองเห็น

ชองทางในการดําเนินธุรกิจ 

  ผูบริหารไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมกอนการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอม

ภายนอก เชน คูแขงทางเศรษฐกิจ ผูบริหารจะกระทําการสํารวจคูแขงขันทางตรงและคูแขงขัน

ทางออม คูแขงขันทางตรงคือ คูแขงขันท่ีดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงอยูในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงกับโรงงานของผูบริหาร สวนคูแขงทางออม คือ คูแขงท่ีมีสถานท่ีอยูบริเวณไกลกันหรือ

จังหวัดอ่ืนแตภูมิภาคเดียวกัน ซ่ึงผูบริหารจะสํารวจวา มีคูแขงขันอยูจํานวนเทาไร ศักยภาพของคู

แขงขันมีมากนอยเพียงใด เพ่ือสรางความม่ันใจของผูบริหารสามารถดําเนินธรกิจผลิตและจําหนาย

เชื้อเพลิงอัดแทงไปไดอยางม่ันคง ตอมาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เชน เครื่องมือ วัตถุดิบ 

คาแรงงาน ท่ีสําคัญคือแหลงเงินทุน โดยผูบริหารจะประเมินศักยภาพของตนวามีความสามารถในการ

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทง ผูบริหารลงทุนทําธุรกิจดวยตนเองเปนกิจการในรูป 

บริษัทจํากัด มีผูถือหุนอยู 3 ราย ซ่ึงในผูถือหุนนั้นมีความสัมพันธเปนพ่ีนองของผูบริหารกิจการ 

เริ่มตนการลงทุนดวยแหลงเงินลงทุนท่ีมาจากคนในครอบครัว 

  ตอมาทําเลท่ีตั้งและการลงทุนการกําหนดขนาดและรูปแบบของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง

อัดแทงจะกําหนดพ้ืนท่ีแตละสวนอยางชัดเจนเพราะเปนธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงงาน จึงตอง

เปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม ผูบริหารมีพ้ืนท่ีการจัดตั้งโรงงานท่ีดีอยูแลวการ

เดินทางขนสงสะดวกจึงเปนเรื่องท่ีไมนากังวล 
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1.2 ลักษณะการบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจผลิตเช้ือเพลิงอัดแทง 
  การจัดการดานทรัพยากรมนุษยรูปแบบการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของ

ผูบริหารไมมีรูปแบบท่ีแนนอนเพราะเปนธุรกิจขนาดเล็ก และบุคลากรระดับบริหารเปนคนใน

ครอบครัวแบงแยกหนาท่ีกันรับผิดชอบ การคัดเลือกพนักงานสวนใหญจะไมมีเกณฑหรือรูปแบบการ

คัดเลือกท่ีแนนอน โดยผูบริหารจะคัดเลือกพนักงานดวยตัวเองโดยจะใชวิธีการกรอกใบสมัครและ

เรียกตัวมาสัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรมผูถูกสัมภาษณ สักถามถึงความถนัด ดูลักษณะโดยรวมดาน

บุคลิกภาพ รูปราง หนาตา ไหวพริบการพูดโตตอบในแตละคําถาม มีปฏิสัมพันธท่ีดี มีทัศนคติเปน

อยางไร ซ่ึงธุรกิจผลิเชื้อเพลิงอัดแทงเปนธุรกิจการผลิตสินคา จึงจําเปนตองใชแรงงานท่ีมีความ

แข็งแรง มีความรูและเขาใจการทํางานของเครื่องจักร สามารถทํางานเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี

เพราะเปนงานท่ีมีความเสี่ยงทางดานเครื่องจักรสูง การทํางานท่ีมีคุณภาพสงผลใหสินคามี

ประสิทธิภาพตามมา  

 พนักงานภายในธุรกิจนี้ ใชวิธีการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณประกอบกับทักษะของ

ผูปฏิบัติเองทีมีอยูแลว จึงเรียนรูและทําความเขาใจไดรวดเร็วใหปฏิบัติงานไปพรอมๆกับการรับฟงทํา 

ใหพนักงานไดรับความรูโดยตรงและมีความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองอยางถองแท 

จดจําขอบกพรองของตนเองไดในขณะปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองไดดีข้ึนผูบริหารเนนการ

สอนและปฏิบัติงานจริง ณ ขณะนั้น นอกจากการเรียนรูจากประสบการณของผูบริหารและผูจัดการ

ฝายแลวทางบริษัทจะมีการจัดสอบความรูโดยการใหปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง แลวใหพนักงานท่ีเก่ียวของ

ไปคิดวิธีแกปญหานั้นมา เพ่ือใชเปนแนวทางแกไขปญหานั้นไดในอนาคต เปนการกระตุนใหพนักงาน

เกิดความคิดอยูตลอดเวลาถึงแมวาปญหานั้นจะไดรับการแกไขไปแลวก็ตาม โดยการใหพนักงาศึกษา

หาความรูดวยตัวเอง พัฒนาตัวเองใหดีข้ึน วิธีการพัฒนาพนักงาน โดยการสงพนักงานไปฝกอบรมกอน

เริ่มปฏิบัติงาน โดยใหพนักงานไดเรียนรูและเขาใจการใชเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในดานการบํารุงรักษาพนักงานจะใหผลตอบแทนท่ีดี โดยการเลื่อนข้ัน

เลื่อนตําแหนงหรือโอกาสการเรียนรูและพัฒนาของพวกเขา แนวทางบางสวนท่ีบริษัทสามารถ

แสดงออกถึงการยอมรับในตัวพนักงาน เปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานและมีความ

กระตือรือรนในการทํางานมากยิ่งข้ึน โดยผูบริหารจะบํารุงรักษาพนักงานโดยการใหคาตอบแทนในรูป

ของตัวเงินโดยจะพิจารณาใหคาจางข้ันต่ํา ถาพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดดี ผลผลิตและผลกําไร

เกิดข้ึนอยางตอเนื่องจะไดรับพิจารณาคาตอบแทนเพ่ิมตามความเหมาะสม  พิจารณาใหคาตอบแทน

พนักงาน ดวยการใหสวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ประกันภัยอุบัติเหตุ 

เครื่องดื่มชูกําลัง ของใชท่ีจําเปน การดูแลเรื่องเครื่องแตงกายของพนักงานโดยการเลือกใชเสื้อผาและ

รองเทาอยางดีใหกับพนักงาน และการยุติการจางงานผูบริหารจะใชวิธีการประเมินจางการปฏิบัติงาน

ของพนักงานวาสามารถปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองไดดีเพียงใด เปนไปตามมาตรฐานท่ี
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กําหนดไวแลวหรือไม โดยการพิจารณาเปนครั้ง ๆ ไป หากขอผิดพลาดของพนักงานคนดังกลาวไดมี

การแกไขปรับปรุงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน จากผลงานหรือการกระทําผูบริหารจะยังไมยุติการจางงานเปน

แคการวากลาวตักเตือนใหปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหพนักงานไดมีเวลาปรับตัวและแกไข

ขอบกพรองของตนเอง แตหากพนักงานคนดังกลาวยังไมปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของตนเอง

บริษัทจะยุติการวาจางงานทันท่ีโดยพนักงานท่ีทํางานผานแลว 6 เดือนเปนอยางนอยจะไดรับ

เงินเดือนชดเชยในชวงท่ียุติการเปนลูกจางอีก 3 เดือนโดยจายให 70 เปอรเซ็นของเงินเดือนปกติ 

  ในสวนของการจัดการดานการเงินผูบริหารมีรูปแบบการจัดการดานการเงินดวย

ตนเอง โดยดูขอมูลสรุปรายรับรายจายท่ีเกิดข้ึนจากฝายบัญชีและการเงิน ทําใหทราบทันทีถึงผล

ประกอบการท่ีเกิดข้ึนของบริษัทวากําไรหรือขาดทุน และยังทําใหผูบริหารทราบถึงสินคาประเภทใด

ของกิจการท่ีขายดีและสินคาประเภทใดขายไมดี เพ่ือนําสินคาท่ีมียอดขายต่ํามาพัฒนาและปรับปรุงให

ดีข้ึน โดยรับรายงานมาเปนเอกสารท้ังหมด เพ่ือปองกันการทุจริตของพนักงานทําใหสามารถจัดการ

ระบบการบริหารไดเปนอยางดี เพราะเรื่องเงินถือเปนเรื่องท่ีเกิดการทุจริตกันมากท่ีสุดดังนั้นผูบริหาร

ตองจัดการการเงินใหดีท่ีสุด เพราะบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงแหงนี้เปนกิจการท่ีขายสินคาท้ังปลีก

และสงจึงมีผูใชงานเขามาซ้ือสินคาทุกวันและตัวผูบริหารเองก็ไมไดอยูดูแลกิจการตลอดเวลาจึงตอง

รัดกุมมากเรื่องการเงิน 

  นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงผูบริหารจะใหความสําคัญในเรื่อง

การผลิตเปนอยางมาก เพราะเปนตัวชี้วัดวาสินคาดีหรือไมดีของบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ผลิต

สินคาเพ่ือการใชงานดังนั้นประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง ลูกคาใชงานแลวมีความพึงพอใจก็จะ

ใชซํ้าอยางแนนอนดังนั้นการผลิตจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตองวางแผนการทํางานกอนเริ่มงานทุกครั้งซ่ึง

ตัวผูบริหารเองจะมอบหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับหัวหนางานควบคุมและดูแลการผลิตเองและจะใช

วิธีการสุมตรวจจากผลิตภัณฑท่ีเสร็จเรียบรอยพรอมจําหนายเทานั้นเปนครั้งคราวไป เพ่ือใหความ

ไววางใจแกพนักงานไดทําหนาของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ ผูบริหารจะวางแผนข้ันตอนการ

ผลิตถานอัดแทงไวใหอยางชัดเจน โดยแบงลักษณะงานใหมีความเหมาะสม เชน ผูชายจะใหอยูกับการ

ทํางานท่ีตองใชพละกําลัง ผูหญิงจะใหอยูในแผนกการตัดขนาดของชิ้นถานและการบรรจุสินคาลง

กระสอบ แบงหนาท่ีการทํางานในแตละข้ันตอนจนถึงข้ันตอนสุดทายคือบรรจุสินคาพรอมขาย 

ผูบริหารจะใชระยะเวลาเปนตัวชี้วัดการทํางานของพนักงานแลวหาคาเฉลี่ยออกมา จัดเก็บเก็บ

รวบรวมขอมูลเหลานั้นไวเพ่ือพัฒนาการผลิตถานตอไป 

  นอกเหนือจากการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย ดานการเงิน ดานการผลิต 

การจัดการดานการตลาดถือวาเปนสวนสําคัญท่ีทําใหธุรกิจสามารถแขงขันกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม

เดียวกันไดอยางเขมแข็งและกาวสูความสําเร็จซ่ึงผูบริหารจะนําปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดมาใชวางแผนการ
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ดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดตรงจุด โดยผูบริหารผูบริหาร

จะนําเสนอขายสินคาตามหลักสากลท่ัวไป  คือมีรูปลักษณท่ีสรางความนาสนใจใหกับผูใชงาน  ซ้ือ

สินคาไปใชงานแลวกลับมาซ้ือซํ้าในครั้งตอไป  นอกจากผลิตภัณฑ 2 ชนิดนี้แลว  ผูบริหารยังผลิตตาม

ความตองการของลูกคาท่ีสั่งซ้ือสินคาท่ีมีรูปแบบเฉพาะในปริมาณมาก ๆ อีกดวย เพราะลูกคาบางราย

ตองการสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศจึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณหรือคุณสมบัติบาง

ประการใหเหมาะสมกับการใชงานของประเทศนั้นๆจึงถือไดวาเปนการเปนการสรางผลิตภัณฑถานอัด

แทงใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนดวย 

  ในดานราคาผูบริหารจะวางแผนการตั้งราคาของสินคาไว 2 แบบ คือ ขายปลีกและ

ขายสง โดยคํานึงการตั้งราคาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยการตั้งราคานั้นจะคํานวณมาจาก

กระบวนการผลิตท้ังหมด ท้ังคาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบ 

ซ่ึงจะสงผลตอการตั้งราคาขาย เพราะวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจะนํามาจากธรรมชาติ

เปนสวนใหญซ่ึงราคาคอนขางผันผวนไปตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศ ถานไมทางใตจะราคาสูงในชวง

ฤดูฝนผูบริหารจะวิเคราะหการตั้งราคาขายของผลิตภัณฑถานอัดแทงโดยการคํานวณจากตนทุนตางๆ 

โดยวิเคราะหคาใชจายท้ังหมดวาไมควรเกินก่ีเปอรเซ็นต เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจสามารถสรางผลกําไร

ใหกับธุรกิจได 

  ในดานชองทางการจัดจําหนายบริษัทจะเปดขายปลีกอยูหนาโรงงานผลิต โดยท่ี

ลูกคาสามารถเขามาซ้ือไดโดยตรง และในรูปแบบคาสงในจํานวน 1,000 กิโลกรัม ข้ึนไป ทางบริษัทจะ

ทําการจัดสงใหได แตจะคิดคาขนสงเพ่ิมอีก 50 สตางค ในกรณีท่ีระยะทางเกิน 30 กิโลเมตรจาก

โรงงาน โดยทางบริษัทมีลงโฆษณาผลิตภัณฑไวในสังคมออนไลนและเว็บไซตโฆษณาตาง ๆ ทําใหเปน

ท่ีรูจักพอสมควรนอกจากเราจะมีขายหนาโรงงานแลว ผูบริหารจะมีชองทางในการติดตอสื่อสารและ

อัพเดทขาวสารของบริษัท โดยการใชเครือขายสังคมออนไลน 

 ในดานสงเสริมการตลาดจากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะเนนไปท่ีขอมูลผลิตภัณฑ

แตละแบบใหกับผูบริโภค โดยมอบหมายหนาท่ีใหกับฝายขายและการตลาดเปนควบคุมดูแล    โดย

นําเสนอขายเชื้อเพลิงอัดแทงใหเหมาะสมกับการใชงานของผูบริโภค ใหคําแนะนําทําใหผูใชงานเกิด

ความสนใจในตัวสินคานั้น อยากทดลองใช และชี้ใหเห็นถึงความแตกตางผลิตภัณฑของบริษัทแตละ

ชนิด นอกจากนี้การเสนอขายสินคาโดยตัวผูบริหารเองหรือพนักงานนั้น เปนวิธีท่ีทําใหผูบริโภคไดรับรู

ถึงความเอาใจใสและเปนกันเอง ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน จนสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิด

การตัดสินใจซ้ือสินคาเพ่ิมมากข้ึน ผูบริหารไดมีการสงเสริมการตลาดแบบงายไมซับซอน คือการลด 

แถม เพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคมาใชสินคาของบริษัทมากข้ึน โดยผูบริหารจะใชโปรโมชั่นเพ่ือเปนการสราง

แรงจูงใจในการซ้ือสินคา และอีกแบบเปนการลดราคาขายลงใหกับลูกคาประจํา เพ่ือเปนการรักษา

ฐานลูกคาเกาไว 
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ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางการแขงขันของ บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 
ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงมีอยูนอยมาก โดยมีคูแขงทางตรงจํานวน 3 ราย ท่ีอยูในจังหวัด

เดียวกันและคูแขงขันทางออมอีกประมาณ 4 ราย ท่ีอยูตางจังหวัด คูแขงขันทางตรงท้ัง 3 รายนี้สงผล

กระทบใหกับกิจการในดานยอดขายท่ีลดลงเล็กนอย เม่ือเทียบกับยอดขายหลายปกอนท่ีจัดตั้งธุรกิจ

มา บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ก็ยังเปนผูนําทางธุรกิจอยู เพราะมีกําลังผลิตท่ีเหนือกวา โดยการใช

เครื่องจักรกลระบบอัดรอนในการผลิตโดยท่ัวไปแลวผูผลิตรายอ่ืนจะใชระบบอัดเย็นท้ังหมดเนื่องจาก

ระบบอัดเย็นเครื่องจักรมีราคาไมแพงมาก แตมีการทํางานท่ีคอนขางซับซอนและผลิตภัณฑท่ีได

ออกมาคุณภาพจะต่ํากวาเครื่องอัดรอน ทางบริษัท ดําเนิน คารบอน จํากัด จึงไดเลือกใชเครื่องผลิต

ระบบอัดรอนในกระบวนการผลิต เพราะจากประสบการณของผูบริหารเล็งเห็นวาระบบอัดรอนจะทํา

ใหประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแทงมีคุณภาพสูง มีกระบวนการทํางานท่ีไมซับซอน ลดระยะเวลาการ

ผลิตในบางข้ันตอนลงถาเทียบกับระบบอัดเย็นท่ีเคยใชมากอน ระบบอัดรอนเปนระบบท่ีมีการพัฒนา

มาอีกระดับหนึ่ง เรียกไดวาเปนนวัตกรรมใหมและตองใชเงินลงทุนท่ีสูงกวาระบบอัดเย็นหลายเทา จึง

แทบจะไมมีผูประกอบการรายอ่ืนนํามาใชใหบริษัทสามารถครองตลาดท้ังในจังหวัดราชบุรีและขยาย

พ้ืนท่ีไปยังตางจังหวัดอีกทาง ดวยความเปนผูนําทางดานคุณภาพสินคาและราคา 

  2.1 อุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาในตลาดใหม 

  คูแขงขันปจจุบันในพ้ืนท่ีใกลเคียงมีอยู 3 ราย แตใน 3 รายนี้ เปนธุรกิจขนาดเล็ก

มาก กําลังการผลิตอยูท่ีประมาณ 300 – 400 กก. / วัน เครื่องจักรท่ีใชเปนเครื่องจักรระบบอัดเย็น 

ถาหากวัดกันท่ีคุณภาพแลวทางบริษัทแหงนี้ผลิตสินคาไดดีกวาแนนอน เพราะบริษัทไดเลือกใชระบบ

อัดรอนเขามาใชในการผลิต ซ่ึงผูท่ีจะนําระบบอัดรอนมาใชตองศึกษาขอมูลมาเปนอยางดี และตองมี

การลงทุนเพ่ิมในสายการผลิตตองติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไป ตนทุนการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต

คอนขางแพง ในสวนนี้จึงทําใหผูผลิต 3 ราย นั้นไมนํามาใช สงผลดีตอบริษัทเพราะคูแขงขันในตลาด

ไมมีขีดความสามารถทางการแขงขันไดเทากับบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงอยางแนนอน บริษัทจะเนน

การคุณภาพสินคาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดและมีการรับรองมาตรฐานออกมาเปนเอกสารท่ีมีการรับรอง

จากสถาบันตาง ๆ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับลูกคาจึงทําใหอุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาทําธุรกิจ

ผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงนั้นมีไมมาก 

  2.2 อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต 

  บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด มีแหลงวัตถุดิบท่ีเปนคูคากันมาตั้งแตยังไมไดผลิต

เชื้อเพลิงอัดแทง เพราะตัวผูบริหารไดสนิทคุนเคยกับผูขายวัตถุดิบเปนอยางดีจนสามารถรูจักกับผูขาย

วัตถุดิบจํานวนมากกวา 10 ราย ท้ังพ้ืนท่ีภายในจังหวัดและตางจังหวัด ทราบถึงกลไกทางดานราคา
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เปนอยางดี ทําใหมีอํานาจตอรองกับผูขายปจจัยเปนอยางดี ไมถูกเอาเปรียบจากตัวผูขายปจจัย และ

ไมตองซ้ือสินคาผานตัวแทนจําหนายอีกดวย ท่ีสําคัญท่ีสุดผูบริหารซ้ือสินคาดวยวิธีการออนนอมและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไมเอาเปรียบ  ผูบริหารไดเขารวมเปนสมาชิกองคกรคาถานกลางของจังหวัด

ระนอง จนทําใหเปนท่ีรูจักเปนอยางดี และดวยเหตุนี้สงผลดีตอธุรกิจของตนเองเปนอยางมากไดท้ังใจ

ผูขายวัตถุดิบและไดสินคาท่ีราคาคอนขางต่ํากวาผูผลิตรายอ่ืน ราคาวัตถุดิบท่ีต่ํากวาคูแขงก็สงผลให

ราคาขายสินคาต่ํากวาผูผลิตรายอ่ืนผูบริหารจะไมตอรองราคากับผูขายวัตถุดิบมากนักเพราะทราบ

กลไกราคาเปนอยางดี วัตถุดิบจะมีราคาสูงในชวงฤดูฝนเพราะเตาเผาไมสามารถผลิตถานไมได สินคา

ขาดตลาดความตองการซ้ือสินคามีเพ่ิมข้ึนสวนทางกัน และราคาต่ําลงในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว 

ผูบริหารก็มีการวางแผนไวลวงหนาอยูแลวดวยวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบลงคลังไวประมาณ 100 ตัน  

ในทุกๆปเพ่ือปองกันการซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงเกินซ่ึงจะมีผลทําใหราคาสินคาสูงตามไป 

  2.3 อํานาจการตอรองของผูซ้ือ 

  อํานาจการตอรองของผูซ้ือจะสงผลตอดานราคาและการเอาใจใสดูแลลูกคา คือ การ

รับ – สงสินคาใหไดตามวันและเวลาท่ีตกลงกัน ทําไดตามการสั่งซ้ือของลูกคา คุณภาพสินคามี

มาตรฐานท่ีตรงตามความตองการของลูกคาแมจะสั่งซ้ือสินคาในปริมาณท่ีมากก็สามารถก็สามารถผลิต

ใหได ลูกคาเกิดความประทับใจมากกวา ทางบริษัทจะมีสวนลดการคา สวนลดคาจัดสงสินคาและ

สวนลดอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสม บริษัทจะมีระบบการจัดสงสินคาท่ีมีคุณภาพ ผู

ซ้ือสามารถสั่งซ้ือสินคาและจัดสงสินคาไดอยางรวดเร็วในการปริมาณการสั่งซ้ือสินคาไมเกิน 10 ตัน 

เพราะทางบริษัททําการเก็บสินคาคงคลังไวท่ี 30 ตัน ในแตละเดือน ซ่ึงลูกคาไมวาจะเปนรายยอยหรือ

รายใหญจะไดสินคากลับไปอยางแนนอนจุดนี้ทําใหบริษัทมีความพรอมเปนอยางมากท่ีจะสงมอบ

สินคาใหผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหลุกคาเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคาและบริการ จึง

ตัดสินใจซ้ือสินคาโดยไมมีขอตอรองในเรื่องราคาสินคาเอง 

  

 2.4 อุปสรรคจากผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันได 

  สินคาประเภทเชื้อเพลิงอัดแทงมีสินคาทดแทนกันไดอยูบางในทองตลาดจะเปนพวก

เชื้อเพลิงเขียวอัดเม็ด เชน แกลบอัดเม็ด ข้ีเลื่อยอัดเม็ด แตสินคาประเภทนี้จะเหมาะกับธุรกิจบาง

ประเภทเทานั้น ซ่ึงไมใชฐานลูกคาของบริษัทอยูแลว จึงไมมีผลกระทบใดเลยกับธุรกิจและคุณภาพของ

สินคาทดแทนเองก็ต่ํากวาสินคาเราเม่ือใชงานจริง ทําใหลูกคายังคงภักดีในสินคาของบริษัท ฐานลูกคา
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ของบริษัทสวนใหญจะเปนภาคครัวเรือน รานขายสินคาเบ็ดเตล็ดรายใหญซ้ือเพ่ือไปแบงจําหนาย 

ธุรกิจปงยางท่ีชวงหลังมานี้เกิดการเติบโตเปนอยางมาก และโรงงานอุตสาหกรรมบางท่ี ท่ีเลือกใชเปน

เชื้อเพลิงในการใหพลังงานความรอน แตถึงอยางไรหากเปรียบเทียบสินคาทดแทนกับเชื้อเพลิงอัดแทง

ของบริษัทแลวประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑจะตางกันมาก เรื่องแรกเลยเรื่องคาความรอนท่ีต่ํากวา 

ตัวเชื้อเพลิงเขียวจะใหคาความรอนอยูท่ี 3,500 – 4,000 Kcal. แตเชื้อเพลิงอัดแทงจะใหคาความรอน

ท่ี 5,500 – 7,000 Kcal ซ่ึงมีความตางกันเกือบเทาตัว ตัวเชื้อเพลิงเขียวจะมีรูปลักษณท่ีไมเหมาะสม

กับการใชงานในปริมาณนอย ๆ เพราะมีขนาดเล็กมากคลาย ๆ กับ อาหารเม็ดของสัตวเทานั้น มี

คุณสมบัติหลายประการท่ีเทียบกับเชื้อเพลิงอัดแทงไมไดเลย ทําใหลูกคายังม่ันใจในสินคาและบริการ

ของบริษัทและซ้ือสินคาซํ้า ๆ อยูเรื่อย ๆ บริษัทก็มีการปรับปรุงสินคาอยูตลอดเพ่ือใหสินคามีคุณภาพ

ดีข้ึนจากเดิมและเปนความเพ่ิมความม่ันใจใหลูกคาอีกดวย 

  2.5 การเพ่ิมข้ึนของการแขงขัน 

  ธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงมีเกิดข้ึนมาเรื่อย ๆ แตก็ตองปดตัวลงไป จึง

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทในเรื่องคูแขงขัน สาเหตุหลัก ๆ คือ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามีผลตอ

ผูใชงานอยางมาก ทําใหกําลังซ้ือลดลง ผูผลิตสินคารายเล็ก ๆ จะไดรับผลกระทบคอนขางมากจนบาง

รายตองปดตัวลงไป เพราะทําสินคาออกมาแลวไมสามารถจําหนายไดบางรายถึงกับตองนําสินคาท่ี

ผลิตเสร็จแลวมาฝากทางบริษัทขาย แตก็ตองปฏิเสธไปเพราะกังวลเรื่องคุณภาพสินคา แตทางบริษัท

ยินดีชวยรับซ้ือในเรื่องของวัตถุดิบการผลิตมาใชตอในกิจการ 

ตอนท่ี 3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 
  ผูบริหารจะนํากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมาใช เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินธุรกิจไดเหนือกวาคูแขงขัน โดยผูบริหารมีการปรับใชกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันท่ีเหมาะสมกับธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ไดแก กลยุทธการสรางความแตกตาง กลยุทธการ

เปนผูนําดานตนทุนต่ํา กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน และกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

  3.1 กลยุทธการสรางความแตกตาง 
  ผูบริหารไดนํากลยุทธการสรางความแตกตางมาสรางมูลคาเพ่ิมกับผลิตภัณฑให

แตกตางจากคูแขงขัน ซ่ึงผูประกอบการจะคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคทุกกลุม เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีความตองการท่ีหลากหลายและตางไปจากเดิม เชน ขนาด

ความยาวของถานอัดแทง ซ่ึงโดยท่ัวไปทางบริษัท จะผลิตขนาดความยาวท่ีเปนมาตรฐานเดียวเลย คือ 

ความยาว 4 นิ้ว แตมีลูกคาบางกลุมตองการสินคาท่ีมีความยาวท่ียาวกวา 4  นิ้ว หรือ สั้นกวา 4 นิ้ว 

และยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑในแบบอ่ืน ๆ อีก เปนการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีความ
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แตกตางไปจากเดิม เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความประทับใจและรับรูไดถึงความเอาใจใสของผูบริหารท่ีมีตอ

การสรางสรรคผลิตภัณฑ ผูบริหารจะมีการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา โดยเนนการผลิตสินคาใหตรง

ตามความตองการของผูบริโภค ผูบริหารจะสํารวจความตองการของผูบริโภคเพ่ือสามารถผลิตสินคา

ใหเหมาะสมกับการใชงานจริง ผูบริหารและผูจัดการฝายการตลาดจะเลือกการนําเสนอขนาดของ

บรรจุภัณฑท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความแตกตางทางดานบริการท่ีหลากหลายกวาคูแขง และ

เพ่ือใหผูใชงานเกิดความพึงพอใจในการเอาใจใสของกิจการท่ีคํานึงถึงผูบริโภคทุกกลุม 

  ในดานการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆมาใชในกิจการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง สามารถ

ทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขันในธุรกิจเดียวกันได โดยชวงแรกของการเปดกิจการ ผูบริหารได

คนควาหาแหลงผลิตเครื่องจักร ท่ีจะนํามาใชในกิจการอยูหลายแทง โดยเครื่องจักรท่ีสามารถทํางาน

ไดดีมีคุณภาพ ท่ีสําคัญตองสามารถซอมบํารุงเองได สะดวกในการติดตั้ง และมีการใชงานซับซอน 

เพ่ือใหเหมาะกับสภาพแรงงานท่ีใชอยูในกระบวนการผลิต การสรางภาพลักษณของธุรกิจผลิต

เชื้อเพลิงอัดแทงผูบริหารจะสรางภาพลักษณของสินคาใหเกิดความแตกตางและโดดเดนกวาคูแขงขัน 

ซ่ึงภาพลักษณท่ีดีในความรูสึกของผูใชงาน ผูบริหารจะทําการสํารวจกลุมผูใชงานวาเปนกลุมใด 

ตองการใหผูใชงานมองตราสินคาของตนแบบไหน โดยมอบหนาท่ีใหฝายการตลาดเปนผูดูแล จึงควร

วางตําแหนงผลิตภัณฑ ซ่ึงผูบริหารจะเนนตราสินคาของตนเองใหเหนือกวาคูแขงขัน เนนคุณภาพของ

สินคาใหเดนชัดในทุกดาน เพ่ือใหผูใชงานไดเห็นถึงความแตกตางจากคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

และยังใหความสําคัญไปท่ีพนักงานขายเองตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรูสามารถชี้ใหเห็นถึงจุดเดน

ของสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ใหกับผูใชงานฟงได ทําใหผูใชงานเกิดความประทับใจและเพ่ือเปนการ

กระตุนความทรงจําใหผูใชงานเกิดการใชสินคาซํ้า ผูบริหารจึงจัดฝกอบรมพนักงานในดานตาง ๆ เพ่ือ

สงเสริมภาพลักษณของกิจการและจะทําใหธุรกิจสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางม่ันคงและยั่งยืน

ตอไป 

  3.2 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา 
  ผูบริหารจะนํากลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํามาบริหารจัดการภายในกิจการ 

เพ่ือใหกิจการมีตนทุนต่ํากวาคูแขงและมีตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด โดยผูบริหารธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง

ดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลานาน จึงมีการสรางเครือขายในการสั่งซ้ือวัตถุดิบเขามาไดโดยตรงจาก

ลูกคาและมีหลายเจาใหเลือกซ้ือ ไมผูกขาดกับวัตถุดิบเจาใดเพียงเจาเดียว เพ่ิมอํานาจการตอรองซ้ือได

มากกวาคูแขงขัน การไดซ้ือวัตถุดิบการผลิตจากผูผลิตสินคาโดยตรงทําใหไมตองซ้ือผานตัวแทน

จําหนาย ทําใหธุรกิจไดวัตถุดิบในราคาตนทุน และวัตถุดิบท่ีนํามาใชในธุรกิจของตนเองมีราคาท่ีต่ํา

กวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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3.3 กลยุทธมุงตลาดเฉพาะสวน 
  การมุงตลาดเฉพาะสวนของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง จะเปนลักษณะการนําเสนอ

ผลิตภัณฑใหกับผูใชงานเฉพาะกลุมหรือมีความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ เพ่ือใหเหมาะสมกับ

ความตองการของลูกคา เม่ือนําไปใชงานจริงเกิดความพึงพอใจในสินคา เม่ือสินคาตรงตามความ

ตองการของลูกคาแลวจะชวยสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงขันในธุรกิจเดียวกัน สงผล

ใหธุรกิจมีความโดดเดนเหนือคูแขงขันและทําใหธุรกิจเขาถึงกลุมผูใชงานไดหลายกลุม เกิดการซ้ือซํ้า

อีกไปเรื่อย ๆ จนเกิดความภักดีตอกิจการ 

  3.4 กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
  การตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ ผูบริหารจะมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑเกาของตนเองอยูเสมอ เพ่ือรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑตนเองไวและรักษาความ

ภักดีตอตราสินคาของผูใชงานใหมากท่ีสุด โดยผูบริหารจะพัฒนาผลิตภัณฑเกาของตนเองโดยการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคาพรอมขายอยูเสมอ วาสินคานั้นยังดีแบบเดิมอยูหรือไมและจะพัฒนาอยางไร

ใหสินคาดีกวาเดิม เชน ตรวจสอบระยะเวลาการเผาไหม ความรอนท่ีได การจุดติดของไฟโดยเทียบกับ

มาตรฐานเดิมท่ีมีการบันทึกขอมูลไว หากสินคาต่ํากวามาตรฐานตองทําการตรวจสอบหาจุดบกพรอง

ใหไดวาเกิดจากสาเหตุใดบางและแกไขไปใหเร็วท่ีสุด เพ่ือไมใหผูบริโภคเกิดความไมเชื่อม่ันในสินคา

ของกิจการ นอกจากตรวจสอบมาตรฐานของสินคาเกาแลว ผูบริหารจะตองพัฒนาสินคาใหมี

มาตรฐานการนําไปใชงานใหสูงข้ึน โดยการปรับปรุงสูตรการผลิตหรือนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวย

สรางความไดเปรียบในการตอบสนองความตองการของผูใชงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให

ผูใชงานเกิดความรูสึกวากิจการมีการพัฒนาอยูเสมอ สรางความพึงพอใจและเกิดการบอกตอทําให

กิจการมีลูกคารายใหมเพ่ิมข้ึน 

  นอกจากการตอบสนองอยางรวดเร็วในดานผลิตภัณฑแลว ผูประกอบการจะ

วิเคราะหถึงศักยภาพของพนักงาน ขีดความสามารถ เง่ือนไข ขอจํากัด และความเปนไปไดในการ

ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในระยะเวลาท่ีไมเกินขีดจํากัดในการรอรับผลิตภัณฑ เพ่ือ

นํามาใชในการวางระบบการผลิตท่ีจะสามารถสงมอบผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคไดรวดเร็วท่ีสุด ซ่ึง

ผูประกอบการจะฝกสอนใหพนักงานมีทักษะในการผลิตสินคาใหรวดเร็ว และวางแผนเรื่องระยะเวลา

ในการผลิตสินคาในแตละข้ันตอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดการตอบสนองอยางรวดเร็วจนทําให

ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ รวมถึงการสื่อสารจากพนักงานตองสามารถตอบคําถามของผูบริโภคได

ในทันที ซ่ึงจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็ว 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด

  1.1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

  จากผลการศึกษาพบวา ธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงเริ่มจากผูบริหารเบื่อ

หนายกับงานประจําท่ีทําอยูจึงเกิดความคิดท่ีจะประกอบธุรกิจมาเปนผูบริหารและเจาของกิจการเอง

ดวยความรูความสามารถท่ีศึกษาเลาเรียนมา ประกอบกับประสบการณทํางานมาหลายป ทําใหเกิด

ความคิดวาอ่ิมตัวแลวกับชีวิตท่ีตองเปนพนักงานรับเงินเดือน นับเปนการเริ่มตนของผูบริหารทานนี้ 

และผูบริหารก็ตองการสรางความม่ันคงใหกับชีวิตครอบครัวดวยผูประกอบการจะคํานึงถึง

องคประกอบหลายอยางท้ังเรื่องของเงินลงทุน รูปแบบของราน การบริหารงาน การแขงขัน และ

ความรูความสามารถของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2552: 20) ไดกลาววา

โดยท่ัวไปการประกอบธุรกิจจะตองศึกษาความพรอมของทรัพยากร เชน เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร 

และวัตถุดิบ ผูประกอบการแตละรายจึงไดกําหนดขนาดและรูปแบบการลงทุนในการใหบริการท่ี

หลากหลายในดานของผลิตภัณฑ 

  1.2 ลักษณะการบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 

  จากการศึกษาพบวา การจัดการดานทรัพยากรมนุษยรูปแบบการบริหารจัดการดาน

ทรัพยากรมนุษยของผูบริหารไมมีรูปแบบท่ีแนนอนเพราะเปนธุรกิจขนาดเล็ก และบุคลากรระดับ

บริหารเปนคนในครอบครัวแบงแยกหนาท่ีกันรับผิดชอบ การคัดเลือกพนักงานสวนใหญจะไมมีเกณฑ

หรือรูปแบบการคัดเลือกท่ีแนนอน โดยผูบริหารจะคัดเลือกพนักงานดวยตัวเองโดยจะใชวิธีการกรอก

ใบสมัครและเรียกตัวมาสัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรมผูถูกสัมภาษณ สอบถามถึงความถนัด ดู

ลักษณะโดยรวมดานบุคลิกภาพ รูปราง หนาตา ไหวพริบการพูดโตตอบในแตละคําถาม มีปฏิสัมพันธ

ท่ีดี มีทัศนคติเปนอยางไร สําหรับพนักงานบางรายท่ีมีประสบการณการทํางานมากอน ผูบริหารจะให

ทดลองปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผูบริหารจะคัดเลือกพนักงานจากการใชศาสตรการดูโหงวเฮง รวมถึงการ

กําหนดวุฒิการศึกษาข้ันต่ํา เพ่ือใชประกอบการพิจารณา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การคัดเลือก

พนักงานเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกท่ีจะทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

หากผูบริหารสามารถคัดเลือกพนักงานท่ีมีความขยัน ทุมเทและ พรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ ก็จะทําใหธุรกิจ

ดําเนินไปสูความสําเร็จได สอดคลองกับแนวคิดของ พิชิต เทพวรรณ (2554: 24) ไดกลาววา มนุษย

เปนทรัพยากรท่ีจัดไดวาเปนสินทรัพยท่ีมีคุณคามากท่ีสุด ขององคการเปนปจจัยสําคัญในการนํา

องคการกาวสูความสําเร็จ ซ่ึงการใชวิธีสัมภาษณจะทําใหรูถึงทัศนคติในเบื้องตนของผูรับคัดเลือกวา

เปนอยางไร รวมถึงการคัดเลือกผูท่ีไมมีประสบการณในธุรกิจนี้มากอน จะทําใหผูรับคัดเลือกพรอม

เปดรับสิ่งใหมๆ ท่ีผูบริหารจะเปนผูสอนไดดี และจะไมเกิดการตอตานทางความคิด และทําใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดตรงตามความตองการ ของผูบริหาร แตก็อาจทําใหผูบริหารตองเสียเวลาในการฝกสอน 
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  การใหพนักงานศึกษาหาความรูดวยตัวเอง พัฒนาตัวเองใหดีข้ึน วิธีการพัฒนา

พนักงาน โดยการสงพนักงานไปฝกอบรมกอนเริ่มปฏิบัติงาน โดยใหพนักงานไดเรียนรูและเขาใจการ

ใชเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในดานการบํารุงรักษาพนักงานจะ

ใหผลตอบแทนท่ีดี โดยการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงหรือโอกาสการเรียนรูและพัฒนาของพวกเขา 

แนวทางบางสวนท่ีบริษัทสามารถแสดงออกถึงการยอมรับในตัวพนักงาน เปนการสรางขวัญกําลังใจใน

การทํางานและมีความกระตือรือรนในการทํางานมากยิ่งข้ึน โดยผูบริหารจะบํารุงรักษาพนักงานโดย

การใหคาตอบแทนในรูปของตัวเงินโดยจะพิจารณาใหคาจางข้ันต่ํา ถาพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดดี 

ผลผลิตและผลกําไรเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจะไดรับพิจารณาคาตอบแทนเพ่ิมตามความเหมาะสม  

พิจารณาใหคาตอบแทนพนักงาน ดวยการใหสวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล ประกันสังคม 

ประกันภัยอุบัติเหตุ เครื่องดื่มชูกําลัง ของใชท่ีจําเปน การดูแลเรื่องเครื่องแตงกายของพนักงานโดย

การเลือกใชเสื้อผาและรองเทาอยางดีใหกับพนักงาน และการยุติการจางงานผูบริหารจะใชวิธีการ

ประเมินจางการปฏิบัติงานของพนักงานวาสามารถปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองไดดี

เพียงใด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การท่ีผูประกอบการใหความสําคัญและความเอาใสใจพนักงานจะ

สงผลดีในหลายดานท้ังดานความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอกิจการ ทําใหพนักงานมีความสุขในการ

ทํางาน มีความรักและความผูกพันกับผูบริหารและกิจการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาการลาออกของ

พนักงานท่ีอาจจะทําใหการดําเนินธุรกิจสะดุดหรือหยุดชะงักได และจะสงผลตอการปฏิบัติงานของ

พนักงานท่ีจะทุมเทแรงกาย แรงใจและใสใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน รวมถึงจะสงผลตออารมณและ

บุคลิกภาพภายนอกท่ีดีของพนักงาน และสุดทายจะสงผลใหธุรกิจสามารถดําเนินไปสูความสําเร็จได

อยางยั่งยืน สอดคลองกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2552: 8) ไดกลาววาการจูงใจบุคลากรใหเกิด

ความกระตือรือรน ทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางานถือวาเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จขององคกร

เปนอยางมากแตถาพนักงานไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑท่ีกําหนด ผูบริหารจะใชวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ถาในครั้งแรกไมสามารถทําได ผูบริหารจะเสนอโอกาสใหปรับปรุงตนเอง 

เพ่ือใหพนักงานไดมีเวลาปรับตัวและแกไขขอบกพรอง ถาหากพนักงานยังคงไมสามารถทํางานได

ตามท่ีผูประกอบการตองการ ผูประกอบการจะประเมินใหพนักงานออก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ถา

ผูประกอบการมีวิธีการยุติการจางท่ีดี จะสงผลใหธุรกิจสามารถดาเนินไปไดอยางราบรื่น และไมเกิด

ปญหาในการบริหารจัดการภายในองคกร  

   ในสวนของการจัดการดานการเงินผูบริหารมีรูปแบบการจัดการดานการเงินดวย

ตนเอง โดยดูขอมูลสรุปรายรับรายจายท่ีเกิดข้ึนจากฝายบัญชีและการเงิน ทําใหทราบทันทีถึงผล

ประกอบการท่ีเกิดข้ึนของบริษัทวากําไรหรือขาดทุน และยังทําใหผูบริหารทราบถึงสินคาประเภทใด

ของกิจการท่ีขายดีและสินคาประเภทใดขายไมดี เพ่ือนําสินคาท่ีมียอดขายต่ํามาพัฒนาและปรับปรุงให

ดีข้ึน โดยรับรายงานมาเปนเอกสารท้ังหมด เพ่ือปองกันการทุจริตของพนักงานทําใหสามารถจัดการ
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ระบบการบริหารไดเปนอยางดี เพราะเรื่องเงินถือเปนเรื่องท่ีเกิดการทุจริตกันมากท่ีสุดดังนั้นผูบริหาร

ตองจัดการการเงินใหดีท่ีสุด เพราะบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงแหงนี้เปนกิจการท่ีขายสินคาท้ังปลีก

และสงจึงมีผูใชงานเขามาซ้ือสินคาทุกวันและตัวผูบริหารเองก็ไมไดอยูดูแลกิจการตลอดเวลาจึงตอง

รัดกุมมากเรื่องการเงิน สอดคลองกับแนวคิดของ เอกกมล เอ่ียมศรี (2557) ไดกลาววา การบริหาร

การเงิน คือ การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกํากับกิจกรรมทางการเงิน เชน การจัดซ้ือ 

และการใชประโยชนจากเงินทุนขององคกร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การวางแผนทางการเงินท่ีดีจะ

สงผลใหกิจการสามารถคาดการณ วางแผนอนาคตและกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จและคงอยูไดในระยะยาว อีกท้ังจะชวยใหผูบริหารสามารถควบคุมคาใชจายในการ

ดําเนินงานไดอยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถสรางผลกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ สอดคลองกับแนวคิดของ 

เอกกมล เอ่ียมศรี (2557) ไดกลาววา การวางแผนทางการเงิน ถือเปนหนาท่ีสําคัญควรมีการวางแผน

ทางการเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาวใหมีความสอดคลองกับรายไดและคาใชจายของกิจการ การ

วางแผนทางการเงินจะเก่ียวของกับการพยากรณเหตุการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงจะมี

ผลกระทบตอเงินทุนของกิจการ 

  การดําเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงผูบริหารจะใหความสําคัญในเรื่องการผลิตเปน

อยางมาก เพราะเปนตัวชี้วัดวาสินคาดีหรือไมดีของบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ผลิตสินคาเพ่ือการใช

งานดังนั้นประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง ลูกคาใชงานแลวมีความพึงพอใจก็จะใชซํ้าอยางแนนอน

ดังนั้นการผลิตจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตองวางแผนการทํางานกอนเริ่มงานทุกครั้งซ่ึงตัวผูบริหารเองจะ

มอบหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับหัวหนางานควบคุมและดูแลการผลิตเองและจะใชวิธีการสุมตรวจ

จากผลิตภัณฑท่ีเสร็จเรียบรอยพรอมจําหนายเทานั้นเปนครั้งคราวไป เพ่ือใหความไววางใจแก

พนักงานไดทําหนาของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ ผูบริหารจะวางแผนข้ันตอนการผลิตเชื้อเพลิง

อัดแทงไวใหอยางชัดเจน โดยแบงลักษณะงานใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ  

วิชัย แหวนเพชร (2543) ไดกลาววา การจัดการหรือการบริหารการผลิตนั้น เปนเรื่องของ

กระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยการผลิต เพ่ือใหเปนสินคาและบริการไดตามลักษณะ

ตามปริมาณ และตามเวลาท่ีกําหนดไว โดยใชคาใชจายท่ีต่ํา แตคุณภาพและการดําเนินการเปนไปตาม

วัตถุประสงค ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ถาธุรกิจมีการวางแผนการจัดการดานการผลิตท่ีดี จะสงผลดีตอ

การบริหารจัดการในเรื่องของวัตถุดิบ รวมถึงสงผลดีตอภาพลักษณของธุรกิจ และสามารถสรางความ

พึงพอใจใหกับผูบริโภค จนเกิดการยอมรับจากผูบริโภคถึงความเปนมืออาชีพ จนเกิดความภักดีตอตรา

สินคา อีกท้ังยังทําใหพนักงานรูหนาท่ีของตนเองวาควรปฏิบัติงานอยางไร เพ่ือใหการดําเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

  การจัดการดานการตลาดถือวาเปนสวนสําคัญท่ีทําใหธุรกิจสามารถแขงขันกับคูแขง

ขันในอุตสาหกรรมเดียวกันไดอยางเขมแข็งและกาวสูความสําเร็จซ่ึงผูบริหารจะนําปจจัยสวนประสม
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ทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดมาใช

วางแผนการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดตรงจุด โดย

ผูบริหารผูบริหารจะนําเสนอขายสินคาตามหลักสากลท่ัวไป  คือมีรูปลักษณท่ีสรางความนาสนใจใหกับ

ผูใชงาน  ซ้ือสินคาไปใชงานแลวกลับมาซ้ือซํ้าในครั้งตอไป  นอกจากผลิตภัณฑ 2 ชนิดนี้แลว  

ผูบริหารยังผลิตตามความตองการของลูกคาท่ีสั่งซ้ือสินคาท่ีมีรูปแบบเฉพาะในปริมาณมาก ๆ อีกดวย 

เพราะลูกคาบางรายตองการสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศจึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณหรือ

คุณสมบัติบางประการใหเหมาะสมกับการใชงานของประเทศนั้นๆจึงถือไดวาเปนการเปนการสราง

ผลิตภัณฑถานอัดแทงใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนดวย สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 

(2550:80-81) ไดกลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง เปนสิ่งใดๆ ท่ีนําเสนอขายใหแกตลาด เพ่ือใหเกิดความ

นาสนใจ ความตองการท่ีจะเปนเจาของ จําเปนตองผลิตออกมาใหเปนท่ีตองการ มีความนาสนใจ มี

แรงดึงดูด และมีการพัฒนาใหตรงตามความตองการของตลาดและลูกคา โดยผูบริหารจะสรางสรรค

ผลิตภัณฑและรูปแบบใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง มีเอกลักษณเฉพาะตัว และตรงตาม

ความตองการของผูบริโภค 

  ในดานราคาผูบริหารจะวางแผนการตั้งราคาของสินคาไว 2 แบบ คือ ขายปลีกและ

ขายสง โดยคํานึงการตั้งราคาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยการตั้งราคานั้นจะคํานวณมาจาก

กระบวนการผลิตท้ังหมด สอดคลองกับแนวคิดของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2549: 29-34) ไดกลาววา 

ราคายังเปนเครื่องกําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนซ้ือสินคาและการบริการตางๆ ซ่ึงการซ้ือจะสําเร็จ

ไดข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูซ้ือท่ีจะเต็มใจจายในราคาท่ีคิดวาเหมาะสมกับสินคาแลว โดยคํานึง

แลววาการตั้งราคาของผูขายจะไมสูงหรือต่ําเกินไป ธุรกิจตองมีการตั้งราคาเพ่ือใหไดผลกําไรหรือเพ่ือ

ขยายสวนถือครองตลาด นอกจากนี้ผูบริหารจะพิจารณาการตั้งราคาโดยคํานวณจากคาวัตถุดิบ 

คาแรงงาน คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบ ซ่ึงจะสงผลตอการตั้งราคาขาย เพราะ

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจะนํามาจากธรรมชาติเปนสวนใหญซ่ึงราคาคอนขางผันผวนไป

ตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศ 

  ในดานสงเสริมการตลาดจากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะเนนไปท่ีขอมูลผลิตภัณฑ

แตละแบบใหกับผูบริโภค โดยมอบหมายหนาท่ีใหกับฝายขายและการตลาดเปนผูควบคุมดูแลโดย

นําเสนอขายเชื้อเพลิงอัดแทงใหเหมาะสมกับการใชงานของผูบริโภค ใหคําแนะนําทําใหผูใชงานเกิด

ความสนใจในตัวสินคานั้น อยากทดลองใช และชี้ใหเห็นถึงความแตกตางผลิตภัณฑของบริษัทแตละ

ชนิด นอกจากนี้การเสนอขายสินคาโดยตัวผูบริหารเองหรือพนักงานนั้น เปนวิธีท่ีทําใหผูบริโภคไดรับรู

ถึงความเอาใจใสและเปนกันเอง ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน จนสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิด

การตัดสินใจซ้ือสินคาเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2549: 29-34) ได

กลาววา การสงเสริมการตลาดเปนวิธีการท่ีจะบอกลูกคาใหทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย 
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วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด เพ่ือบอกใหทราบวามีผลิตภัณฑออกวางจําหนายในตลาดแลว 

ชักชวนใหลูกคาหันมาสนใจ และสรางความพึงพอใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา การสงเสริม

การตลาดมีผลตอการรับรูและการตัดสินใจของผูบริโภค ซ่ึงหากผูบริหารมีการสงเสริมการตลาดอยู

เสมอ ก็จะทําใหผูบริโภคระลึกถึงและสามารถเพ่ิมยอดขายใหกับกิจการได 

 

ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางการแขงขันของ บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 
  จากการศึกษาพบวา ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงมีอยูนอยมาก โดยมีคูแขงทางตรง

จํานวน 3 ราย ท่ีอยูในจังหวัดเดียวกันและคูแขงขันทางออมอีกประมาณ 4 ราย ท่ีอยูตางจังหวัด คู

แขงขันทางตรงท้ัง 3 รายนี้สงผลกระทบใหกับกิจการในดานยอดขายท่ีลดลงเล็กนอย เม่ือเทียบกับ

ยอดขายหลายปกอนท่ีจัดตั้งธุรกิจมา บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ก็ยังเปนผูนําทางธุรกิจอยู เพราะ

มีกําลังผลิตท่ีเหนือกวา โดยการใชเครื่องจักรกลระบบอัดรอนในการผลิตโดยท่ัวไปแลวผูผลิตรายอ่ืน

จะใชระบบอัดเย็นท้ังหมด เนื่องจากระบบอัดเย็นเครื่องจักรมีราคาไมแพงมาก ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พรพรรณ คูประสิทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่อง กลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพ่ือสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจน้ําอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จํากัด(มหาชน) พบวา 

การขยายขอบเขตการทําธุรกิจโดยการเจาะตลาด เพ่ือพยายามเพ่ิมยอดขายจาดสินคาเดิมในตลาด

เดิม กลยุทธการสรางความแตกตาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงผูวิจัยไดเห็นวา บริษัท

พัฒนาธุรกิจดวยการนําเครื่องจักรระบบอัดรอนมาใชในการผลิต ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตและ

คุณภาพสินคาดีข้ึนดวย สงผลใหบริษัทไดครอบครองตลาดดวยความเปนผูนําทางดานคุณภาพสินคา

และราคา  

 2.1 อุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาในตลาดใหม 

  คูแขงขันปจจุบันในพ้ืนท่ีใกลเคียงมีอยู 3 ราย แตใน 3 รายนี้ เปนธุรกิจขนาดเล็ก

มาก กําลังการผลิตอยูท่ีประมาณ 300 – 400 กก. / วัน เครื่องจักรท่ีใชเปนเครื่องจักรระบบอัดเย็น 

ถาหากวัดกันท่ีคุณภาพแลวทางบริษัทแหงนี้ผลิตสินคาไดดีกวาแนนอน เพราะบริษัทไดเลือกใชระบบ

อัดรอนเขามาใชในการผลิต ซ่ึงผูท่ีจะนําระบบอัดรอนมาใชตองศึกษาขอมูลมาเปนอยางดี และตองมี

การลงทุนเพ่ิมในสายการผลิตตองติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไป ตนทุนการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต

คอนขางแพง ในสวนนี้จึงทําใหผูผลิต 3 ราย นั้นไมนํามาใช สงผลดีตอบริษัทเพราะคูแขงขันในตลาด

ไมมีขีดความสามารถทางการแขงขันไดเทากับบริษัทผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงอยางแนนอน ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดของ Michael E. Porter (1980) ไดกลาววา อุปสรรคจากคูแขงขันรายใหมเขามาสูตลาด
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เปนคูแขงขันใหมในอุตสาหกรรมจะเปนอุปสรรคทางการแขงขันสําหรับธุรกิจเดิม เนื่องจาการเพ่ิมข้ึน

ของสมรรถภาพและศักยภาพของคูแขงรายใหมท่ีจะแยงสวนครองตลาดของธุรกิจ ผูวิจัยเห็นวาการใช

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหนือกวาคูแขงขันนั้นสงผลดีตอธุรกิจอยางมากเพราะเปนเรื่องยากท่ีคูแขงขัน

รายใหมจะนํามาใชเพราะเพ่ิงเริ่มตนธุรกิจจึงกลัวความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได 

 2.2 อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต 

  บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด มีแหลงวัตถุดิบท่ีเปนคูคากันมาตั้งแตยังไมไดผลิต

เชื้อเพลิงอัดแทง เพราะตัวผูบริหารไดสนิทคุนเคยกับผูขายวัตถุดิบเปนอยางดีจนสามารถรูจักกับผูขาย

วัตถุดิบจํานวนมากกวา 10 ราย ท้ังพ้ืนท่ีภายในจังหวัดและตางจังหวัด ทราบถึงกลไกทางดานราคา

เปนอยางดี ทําใหมีอํานาจตอรองกับผูขายปจจัยเปนอยางดี ไมถูกเอาเปรียบจากตัวผูขายปจจัย และ

ไมตองซ้ือสินคาผานตัวแทนจําหนายอีกดวย ท่ีสําคัญท่ีสุดผูบริหารซ้ือสินคาดวยวิธีการออนนอมและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไมเอาเปรียบ  ผูบริหารไดเขารวมเปนสมาชิกองคกรคาถานกลางของจังหวัด

ระนอง จนทําใหเปนท่ีรูจักเปนอยางดี และดวยเหตุนี้สงผลดีตอธุรกิจของตนเองเปนอยางมากไดท้ังใจ

ผูขายวัตถุดิบและไดสินคาท่ีราคาคอนขางต่ํากวาผูผลิตรายอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Michael 

E. Porter (1980) ไดกลาววา อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต มีอุตสาหกรรมหลายประเภทท่ี

ตนทุนปจจัยการผลิตมีอัตราสูงเกินตนทุนผลิตรวมจนทําใหผูขายปจจัยการผลิตมีอํานาจเหนือผูซ้ือท่ี

จะกําหนดราคาตนทุนปจจัยการผลิตไดตามตองการ หรือกรณีท่ีมีผูขายปจจัยการผลิตนอยรายหรือ

รวมตัวกันกําหนดราคาขาย ทําใหผูซ้ือตองรับภาระในสวนท่ีสูง ซ่ึงผูวิจัยไดเห็นวา อํานาจในการ

ตอรองกับผูขายปจจัยผลิตวัตถุดิบข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารในการมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูขาย

ปจจัยการผลิต การเขารวมองคกรท่ีเปนตัวกําหนดราคา ทําใหไดทราบถึงกลไกราคาสินคาไมถูกเอา

เปรียบจากผูขายปจจัยการผลิตและไดสินคามาในราคาท่ีไมสูงเกินจริงได 

 2.3 อํานาจการตอรองของผูซ้ือ 

  อํานาจการตอรองของผูซ้ือจะสงผลตอดานราคาและการเอาใจใสดูแลลูกคา คือ การ

รับ – สงสินคาใหไดตามวันและเวลาท่ีตกลงกัน ทําไดตามการสั่งซ้ือของลูกคา คุณภาพสินคามี

มาตรฐานท่ีตรงตามความตองการของลูกคาแมจะสั่งซ้ือสินคาในปริมาณท่ีมากก็สามารถก็สามารถผลิต

ใหได ลูกคาเกิดความประทับใจมากกวา ทางบริษัทจะมีสวนลดการคา สวนลดคาจัดสงสินคาและ

สวนลดอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสม บริษัทจะมีระบบการจัดสงสินคาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

ผูวิจัยไดเห็นวา อํานาจการตอรองของผูซ้ือ ผูซ้ืออาจรวมกัน หรือผูซ้ือท่ีมีขนาดใหญอาจมีอํานาจตอ
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ปริมาณสินคาท่ีมีขายในตลาดจนทําใหลดราคาสินคาลง หรือลดปริมาณซ้ือลง หรือซ้ือสินคาท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึนในราคาเทาเดิม ปจจัยท่ีทําใหอํานาจตอรองของผูซ้ือมีมากอาจเกิดจากสินคาไมมี

มาตรฐาน ผูซ้ือรูขอมูลตนทุนของผูขายและราคามีผลตอการตัดสินใจของผูซ้ือ สินคาของบริษัทมี

คุณภาพดวยระบบการดูแลของผูชํานาญสามารถผลิตไดทันตอความตองการของลูกคา ท้ังยังมีระบบ

ขนสงจนถึงมือลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ของศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 192) ไดกลาววา 

ผูบริโภคจะทาการคนหา การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผล ในสินคาและบริการ ซ่ึงคาดวาจะ

ตอบสนองความตองการของเขา หรือเปนข้ันตอนซ่ึงเก่ียวกับความคิด ประสบการณ การซ้ือ การใช

สินคาและบริการของผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของเขา 

 2.4 อุปสรรคจากผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันได 

  สินคาประเภทเชื้อเพลิงอัดแทงมีสินคาทดแทนกันไดอยูบางในทองตลาดจะเปนพวก

เชื้อเพลิงเขียวอัดเม็ด เชน แกลบอัดเม็ด ข้ีเลื่อยอัดเม็ด แตสินคาประเภทนี้จะเหมาะกับธุรกิจบาง

ประเภทเทานั้น ซ่ึงไมใชฐานลูกคาของบริษัทอยูแลว จึงไมมีผลกระทบใดเลยกับธุรกิจและคุณภาพของ

สินคาทดแทนเองก็ต่ํากวาสินคาเราเม่ือใชงานจริง ทําใหลูกคายังคงภักดีในสินคาของบริษัท ฐานลูกคา

ของบริษัทสวนใหญจะเปนภาคครัวเรือน รานขายสินคาเบ็ดเตล็ดรายใหญซ้ือเพ่ือไปแบงจําหนาย 

ธุรกิจปงยางท่ีชวงหลังมานี้เกิดการเติบโตเปนอยางมาก และโรงงานอุตสาหกรรมบางท่ี ท่ีเลือกใชเปน

เชื้อเพลิงในการใหพลังงานความรอน แตถึงอยางไรหากเปรียบเทียบสินคาทดแทนกับเชื้อเพลิงอัดแทง

ของบริษัทแลวประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑจะตางกันมาก 

 2.5 การเพ่ิมข้ึนของการแขงขัน 

  ธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงมีเกิดข้ึนมาเรื่อย ๆ แตก็ตองปดตัวลงไป จึง

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทในเรื่องคูแขงขัน สาเหตุหลัก ๆ คือ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามีผลตอ

ผูใชงานอยางมาก ทําใหกําลังซ้ือลดลง ผูผลิตสินคารายเล็ก ๆ จะไดรับผลกระทบคอนขางมากจนบาง

รายตองปดตัวลงไป เพราะทําสินคาออกมาแลวไมสามารถจําหนายไดบางรายถึงกับตองนําสินคาท่ี

ผลิตเสร็จแลวมาฝากทางบริษัทขาย แตก็ตองปฏิเสธไปเพราะกังวลเรื่องคุณภาพสินคา แตทางบริษัท

ยินดีชวยรับซ้ือในเรื่องของวัตถุดิบการผลิตมาใชตอในกิจการ 

ตอนท่ี 3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ บริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด 
  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารจะนํากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

มาใช เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดเหนือกวาคูแขงขัน โดยผูบริหารมีการปรับใชกลยุทธการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีเหมาะสมกับธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ไดแก กลยุทธการสรางความ
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แตกตาง กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน และกลยุทธการ

ตอบสนองอยางรวดเร็ว 

3.1 กลยุทธการสรางความแตกตาง 

  ผูบริหารไดนํากลยุทธการสรางความแตกตางมาสรางมูลคาเพ่ิมกับผลิตภัณฑให

แตกตางจากคูแขงขัน ซ่ึงผูประกอบการจะคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคทุกกลุม เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีความตองการท่ีหลากหลายและตางไปจากเดิม เชน ขนาด

ความยาวของถานอัดแทง ซ่ึงโดยท่ัวไปทางบริษัท จะผลิตขนาดความยาวท่ีเปนมาตรฐานเดียวเลย คือ 

ความยาว 4 นิ้ว แตมีลูกคาบางกลุมตองการสินคาท่ีมีความยาวท่ียาวกวา 4  นิ้ว หรือ สั้นกวา 4 นิ้ว 

และยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑในแบบอ่ืน ๆ อีก เปนการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีความ

แตกตางไปจากเดิม เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความประทับใจและรับรูไดถึงความเอาใจใสของผูบริหารท่ีมีตอ

การสรางสรรคผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเรวัตร ชาตรีวิศิษฏ (2553) ไดกลาววา 

ความสามารถท่ีองคการดําเนินธุรกิจของตัวเองไดดีกวาองคการอ่ืน สามารถสรางใหเกิดคุณคาแก

องคการมากกวาคูแขงขัน 

 3.2 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา 

  ผูบริหารจะนํากลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํามาบริหารจัดการภายในกิจการ 

เพ่ือใหกิจการมีตนทุนต่ํากวาคูแขงและมีตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด โดยผูบริหารธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง

ดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลานาน จึงมีการสรางเครือขายในการสั่งซ้ือวัตถุดิบเขามาไดโดยตรงจาก

ลูกคาและมีหลายเจาใหเลือกซ้ือ ไมผูกขาดกับวัตถุดิบเจาใดเพียงเจาเดียว เพ่ิมอํานาจการตอรองซ้ือได

มากกวาคูแขงขัน การไดซ้ือวัตถุดิบการผลิตจากผูผลิตสินคาโดยตรงทําใหไมตองซ้ือผานตัวแทน

จําหนาย ทําใหธุรกิจไดวัตถุดิบในราคาตนทุน และวัตถุดิบท่ีนํามาใชในธุรกิจของตนเองมีราคาท่ีต่ํา

กวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดของ Wheelen, T.L. and Hunger, J.D. 

(2012) ไดกลาววา ตนทุนในกิจกรรมเครือขายการสรางคุณคาจะเก่ียวของกับปจจัยนําเขา ซ่ึงจัดวา

เปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีคูแขงขันแตละรายจะใชตนทุนท่ีแตกตางกัน โดยตนทุนท่ีสําคัญในท่ีนี้คือ 

แรงงาน วัตถุดิบ ปจจัยการผลิต เปนตน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริหารท่ีมีประสบการณเก่ียวกับ

ธุรกิจมากอน รวมถึง มีเครือขายและมีเงินลงทุนในการซ้ือวัตถุดิบในปริมาณมากๆ จะทําใหมีโอกาส

สรางความไดเปรียบ ในการบริหารจัดการตนทุนการผลิตไดดีกวา ซ่ึงจะสงผลใหกิจการสามารถสราง

ผลกําไรไดดีกวาคูแขงขัน และสามารถนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา ซ่ึงการท่ีกิจการสามารถ

นําเสนอผลิตภัณฑ ท่ีดีกวา มีคุณภาพมากกวา มีความหลากหลายมากกวา แตราคาไมแตกตางจากคู

แขงขันจะสราง ความไดเปรียบทางการแขงขันไดมากกวา 

 3.3 กลยุทธมุงตลาดเฉพาะสวน 
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  การมุงตลาดเฉพาะสวนของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง จะเปนลักษณะการนําเสนอ

ผลิตภัณฑใหกับผูใชงานเฉพาะกลุมหรือมีความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ เพ่ือใหเหมาะสมกับ

ความตองการของลูกคา เม่ือนําไปใชงานจริงเกิดความพึงพอใจในสินคา เม่ือสินคาตรงตามความ

ตองการของลูกคาแลวจะชวยสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงขันในธุรกิจเดียวกัน สงผล

ใหธุรกิจมีความโดดเดนเหนือคูแขงขันและทําใหธุรกิจเขาถึงกลุมผูใชงานไดหลายกลุม เกิดการซ้ือซํ้า

อีกไปเรื่อย ๆ จนเกิดความภักดีตอกิจการ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา หากผูบริหารท่ีมีความเชี่ยวชาญและ

มีเงินลงทุนจึงจะสามารถนาเสนอผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคเฉพาะกลุมได และสามารถตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุดกวาผูประกอบการรายอ่ืนๆ แตหาก

ผูประกอบการท่ีไมไดนากลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวนมาใชในการดําเนินธุรกิจ ก็สามารถนากลยุทธ

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในดานอ่ืนๆ มาประยุกตใชในธุรกิจของตนเอง อยางเชน การ

ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย การมุงสรางผลิตภัณฑใหมๆ ข้ึนมา

ตอบสนองตอความตองการของตลาดเปาหมายอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถถือครองสวนตลาดได

มากกวา 

 3.4 กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

  ผูบริหารจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑเกาของตนเองอยูเสมอ เพ่ือรักษามาตรฐานของ

ผลิตภัณฑตนเองไวและรักษาความภักดีตอตราสินคาของผูใชงานใหมากท่ีสุด โดยผูบริหารจะพัฒนา

ผลิตภัณฑเกาของตนเองโดยการตรวจสอบคุณภาพสินคาพรอมขายอยูเสมอ วาสินคานั้นยังดีแบบเดิม

อยูหรือไมและจะพัฒนาอยางไรใหสินคาดีกวาเดิม ผูบริหารจะตองพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐานการ

นําไปใชงานใหสูงข้ึน โดยการปรับปรุงสูตรการผลิตหรือนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยสรางความ

ไดเปรียบในการตอบสนองความตองการของผูใชงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหผูใชงาน

เกิดความรูสึกวากิจการมีการพัฒนาอยูเสมอ สรางความพึงพอใจและเกิดการบอกตอทําใหกิจการมี

ลูกคารายใหมเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ Porter (1980) ไดกลาววา การตอบสนองอยาง

รวดเร็ว คือ การท่ีธุรกิจมีความคลองตัวตอการตอบสนองความตองการของลูกคา ในเรื่องการนําเสนอ

สินคาและบริการใหม การปรับปรุงสินคา หรือแมแตการตัดสินใจในการบริหาร โดยจะตองทําใหเร็ว

กวาคูแขงขัน หากธุรกิจมีการตอบสนองความตองการกับผูบริโภคชากวาคูแขงขันอาจทําใหสูญเสีย

สวนแบงทางการตลาดได เนื่องจากผูบริโภคจะมีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคาและบริการอ่ืนๆ ซ่ึง

ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูประกอบการท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการและความเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว จะสามารถรักษาสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

และคูแขงขันรายใหมได  

 การวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการธุรกิจผลิตและจําหนาย

เชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพารา นําไปใชปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของ
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ตนเองหรือผูท่ีสนใจเริ่มตนธุรกิจใชเปนแนวทางเพ่ือเตรียมความพรอมในการทําธุรกิจไดภายใตสภาวะ

การแขงขันทางธุรกิจท่ีคอนขางรุนแรงในปจจุบัน ดังนั้นผลงานวิจัยครั้งนี้กอใหเกิดประโยชนในเชิง

ทฤษฏี (Theoretical Contributions) เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนาตอยอดสรางองคความรูใหม 

และประโยชนเชิงการจัดการ (Managerial Contributions) เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูบริหารใชเปน

แนวทางในในการบริหารจัดการธุรกิจตอไป 

 

ประโยชนจากการวิจัย 

 1.ประโยชนเชิงการจัดการ 

  1.1 ในการเริ่มตนธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทง ผูบริหารควรมีใจรักมี

ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณเก่ียวกับธุรกิจนี้เปนอยางดี เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานและ

การบริหารจัดการธุรกิจของตนเปนอยางดี ประสบความสําเร็จในธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัด

แทง และสามารถทําหนาท่ีผูบริหารไดดีกวาผูบริหารองคกรอ่ืนท่ีขาดความรูและประสบการณและ

เพ่ือลดระยะเวลาในการเริ่มตนธุรกิจตอไป 

  1.2 ผูบริหารสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย

มาใชเปนแนวทางในการคัดเลือกสรรหาพนักงานเขามาปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะสมกับธุรกิจเพ่ือใหธุรกิจ

สามารถแขงขันกันในตลาดไดเปนอยางดี การจัดการดานการเงินหาแหลงเงินทุน การจัดการดานการ

ผลิตสามารถปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเพ่ือลดระยะเวลาและข้ันตอนในการผลิตลงไดและเปนผูนํา

ทางดานนวัตกรรมอีกดวย และการจัดการดานการตลาด สวนประสมทางการตลาด 4Ps ในดาน

ผลิตภัณฑ ราคาท่ีเหมาะสมจะเปนตัวชวยท่ีสําคัญในการดึงดูดผูบริโภคใหกลับมาซ้ือสินคาซํ้า ชอง

ทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลายสามารถทําใหสินคาเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน และการสงเสริม

การตลาด มาใชในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงใหมีระบบและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

  1.3 ผูบริหารสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพแวดลอมทางการแขงขันเพ่ือ

ประเมินอุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาใหมของธุรกิจถือเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะใชเปนแนวทางในการ

กําหนดแผนการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพสามารถตอสูทางธุรกิจกับคูแขงขันไดเปนอยางดี 

อุปสรรคจากผลิตภัณฑทดแทน อํานาจตอรองจากผูขายปจจัยการผลิตและอํานาจตอรองจากผูซ้ือมี

สวนสําคัญท่ีมีผลทางดานราคาของธุรกิจนี้เพราะหากมีอํานาจตอรองท่ีเหนือกวาคูแขงขันจะทําให

ปจจัยการผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงมีราคาท่ีต่ําลงและคงคุณภาพของสินคาไว เลือกใชขอมูล
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ท่ีไดมาเพ่ือวางแผนการดําเนินธุรกิจ วางแผนการบริหารจัดการของผูบริหารรวมถึงกลยุทธการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันมาใชเพ่ือใหธุรกิจเหนือกวาคูแขงขัน และทําใหเกิดความพึงพอใจของ

ผูใชงานไดสูงสุด 

  1.4 ผูบริหารควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสินคามี

คุณภาพมากยิ่งข้ึน มีการคิดคนและสรางสรรคผลิตภัณฑใหนาใชงาน มีรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีเปน

เอกลักษณเฉพาะของบริษัท เชน การปรับปรุงและพัฒนาสูตรการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงใหมีความ

หลากหลายและเพ่ิมความนาสนใจใหผลิภัณฑ 

  1.5 สรางความเปนเอกลักษณใหผลิตภัณฑและมุงเนนการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน เชน พนักงานฝายผลิตการฝกอบรมใหพนักงานมีทักษะการทํางานท่ีดี มีความคลองตัว

ขณะปฏิบัติหนาท่ี พนักงานขายเนนการพัฒนาบุคลิกภาพ มีกริยาทาทางท่ีสุภาพออนนอม ยิ้มแยม

แจมใส ใสใจในรายละเอียดของลูกคา และความสําคัญกับการบริการท่ีรวดเร็ว เพ่ือสรางความ

ประทับใจใหกับลุกคาและอยากกลับมาซ้ือสินคาในครั้งตอๆไป 

 2. ประโยชนเชิงทฤษฎ ี

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ ประกอบไปดวย 1) 

รูปแบบธุรกิจผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานไมยางพารา ไดอธิบาย

ถึงรูปแบบและประเภทการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการเลือกรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ 2)

แนวคิดการจัดการธุรกิจซ่ึงไดอธิบายถึงกระบวนการในการบริหารใหบรรลุจุดมุงหมายของธุรกิจท่ีตั้ง

ข้ึนมา และหนาท่ีของการบริหารจัดการ 3) แนวคิดสวนประสมทางการตลาด ไดอธิบายถึง กิจกรรม

ทางการตลาดท่ีใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจ 4) แนวคิดแรงผลักดัน 5 ประการ ซ่ึงไดอธิบายถึง 

การวิเคราะหปจจัยทางการแขงขันท่ีจะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรในธุรกิจ 5) กล

ยุทธทางการแขงขันระดับธุรกิจ การกําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปใชในการบริหารงานดานตางๆของธุรกิจ

เพ่ือสรางวามไดเปรียบเหนือคูแขงขัน 

 จาการศึกษาท่ีไดนําทฤษฏีตางๆ มาอธิบายผลการศึกษาซ่ึงเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด การใชกลยุทธของผูบริหารท่ีทําให

สามารถอยูรอดในสภาวะท่ีมีการแขงขันสูงในปจจุบันได ซ่ึงเปนประโยชนในการพัฒนาตอยอดหรือ

สรางองคความรู ใหมๆ สําหรับเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจใหผูประกอบการเดิมหรือ

ผูประกอบการรายใหมท่ีกําลังจะเริ่มตอนทําธุรกิจนี้ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1.เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก

จากผูประกอบการผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงอัดแทงท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีเพียงรายเดียวเทานั้น 

แตยังมีผูประกอบการธุรกิจอีกจํานวนหนึ่งท่ีอยูในเขตตางจังหวัด ซ่ึงอาจจะมีแนวทางหรือความ

คิดเห็นท่ีแตกตางกันไป โดยขอเสนอสําหรับงานวิจัยในอนาคต จึงควรศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนดวย 

และควรสอบถามจากหนวยงานหรือผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงในอนาคตควร

ทําการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคูกันไปดวยเพ่ือจะไดขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีมากข้ึนและได

ขอมูลในมุมมองท่ีรอบดานมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถวัดผลในเชิงสถิติไดอีกดวย 

3.ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจท่ีประสบ

ความสําเร็จ เพ่ือใหผูท่ีสนใจและผูประกอบการรายอ่ืนท่ีเพ่ิงเริ่มตนดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย

เชื้อเพลิงอัดแทง ไดเขาใจถึงคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีสามารถดําเนินธุรกิจใหคงอยูและประสบ

ความสําเร็จ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณลักษณะของผูประกอบการในธุรกิจท่ีพึงมี 

4.ศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของกลยุทธการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ เนื่องดวยในปจจุบันมี

ผูประกอบการเปดตัวข้ึน คูแขงขันหนาใหม ทําใหสภาวการณในตลาดมีการแขงขันของธุรกิจเกิดข้ึน 

การจะดําเนินธุรกิจใหคงอยูได จําเปนตองรูจักการนํากลยุทธดานตางๆ มาใชในการดําเนินธุรกิจ 

นอกเหนือจากกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาดและ

ธุรกิจสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางม่ันคง 
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แบบสัมภาษณ



 
 

 
 

แนวคําถามในการวิจัยเพ่ือใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
เรื่อง  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ

เช้ือเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(ฉบับท่ี 1 ประเด็นคําถามสําหรับผูใหขอมูลหลัก – ผูบริหารธุรกิจของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด) 

วันท่ีใหสัมภาษณ 

วันท่ี......................................เดือน......................................................พ.ศ.............................................. 

สถานท่ีสนทนา

............................................................................................................................................................... 

ประเด็นคําถามมีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจเช้ือเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ในจังหวัด
ราชบุรี 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 
  1.1.1 ความเปนมาของธุรกิจ 

  1.1.2 รายละเอียดสินคาและบริการ 

 1.2 การบริหารจัดการภายในองคกร 
  1.2.1 การจัดการดานทรัพยากรมนุษย 

  1.2.2 การจัดการดานการเงิน 

  1.2.3 การจัดการดานการผลิตและการปฏิบัติการ 

  1.2.4 การจัดการดานการตลาด 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ในจังหวัด
ราชบุรี  

2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
  2.1.1 ปจจัยดานบุคลากร 

  2.1.2 ปจจัยการตลาด  

2.1.3 ปจจัยดานเทคนิค  

2.1.4 ปจจัยดานการเงิน 

2.1.5 ปจจัยดานการผลิต 

2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

2.2.1 ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  

2.2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ  



 
 

 
 

2.2.3 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  

2.2.4 ปจจัยดานเทคโนโลยี 

 

ตอนท่ี 3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ใน
จังหวัดราชบุรี 
 3.1 การสรางความแตกตาง 

  3.1.1. ความแตกตางดานผลิตภัณฑ 

  3.1.2. ความแตกตางดานการบริการ 

  3.1.3. ความแตกตางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 3.2 การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา 

  3.2.1. การลดตนทุนภายในองคกร 

  3.2.2. การเปนผูนําดานราคา 

  3.2.3 การจัดจําหนายรวมกัน 

 3.3 การตอบสนองอยางรวดเร็ว 

  3.3.1. การพัฒนาสินคาใหมอยูเสมอ 

  3.3.2. การปรับปรุงสินคาเกาท่ีมีอยู 

  3.3.3 การปรับปรุงคุณภาพการบริการ 

  3.4 การมุงตลาดเฉพาะสวน 

  3.4.1. การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

  3.4.2 การจํากัดขอบเขตในการจัดจําหนาย 

3.4.3 การมุงตัวผลิตภัณฑใหเกิดความชํานาญ



 
 

 
 

แนวคําถามในการวิจัยเพ่ือใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
เรื่อง  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ

เช้ือเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(ฉบับท่ี 2 ประเด็นคาํถามสําหรับผูใหขอมูลหลัก – ผูจัดการฝายการตลาดของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด) 

วันท่ีใหสัมภาษณ 

วันท่ี......................................เดือน..................................................พ.ศ.............................................. 

สถานท่ีสนทนา

............................................................................................................................................................... 

ประเด็นคําถามมีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ในจังหวัด
ราชบุรี  

1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

  1.1.1 ปจจัยดานบุคลากร 

  1.1.2 ปจจัยการตลาด  

1.1.3 ปจจัยดานเทคนิค  

1.1.4 ปจจัยดานการเงิน 

1.1.5 ปจจัยดานการผลิต 

1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

1.2.1 ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  

1.2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ  

1.2.3 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  

1.2.4 ปจจัยดานเทคโนโลยี 

 

ตอนท่ี 2 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด ใน
จังหวัดราชบุรี 
 2.1 การสรางความแตกตาง 

  2.1.1. ความแตกตางดานผลิตภัณฑ 

  2.1.2. ความแตกตางดานการบริการ 

  2.1.3. ความแตกตางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 



 
 

 
 

 2.2 การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา 

  2.2.1. การลดตนทุนภายในองคกร 

  2.2.2. การเปนผูนําดานราคา 

  2.2.3 การจัดจําหนายรวมกัน 

2.3 การตอบสนองอยางรวดเร็ว 

  2.3.1. การพัฒนาสินคาใหมอยูเสมอ 

  2.3.2. การปรับปรุงสินคาเกาท่ีมีอยู 

2.3.3 การปรับปรุงคุณภาพการบริการ 

  2.4 การมุงตลาดเฉพาะสวน 

  2.4.1. การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

  2.4.2 การจํากัดขอบเขตในการจัดจําหนาย 

2.4.3 การมุงตัวผลิตภัณฑใหเกิดความชํานาญ



 

 
 

 

แนวคําถามในการวิจัยเพ่ือใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
เรื่อง  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ

เช้ือเพลิงอัดแทงของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด จังหวัดราชบุรี 
(ฉบับท่ี 3 ประเด็นคําถามสําหรับผูใหขอมูลหลัก – ลูกคาหลักและลูกคารองของบริษัท ดําเนินคารบอน จํากัด) 

วันท่ีใหสัมภาษณ 

วันท่ี......................................เดือน......................................................พ.ศ.............................................. 

สถานท่ีสนทนา

............................................................................................................................................................... 

ประเด็นคําถามมีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค  
1.1. เพศ  

1.2. อาย ุ 

1.3. อาชีพ  

1.4. รายได /เดือน 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
2.1. วัตถุประสงคในการซ้ือผลิตภัณฑ (ใชงานเอง/ จําหนายตอ)  

2.2. ราคา  

2.3. สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑ  

2.4. การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ (คุมคา/ไมคุมคา) เหตุผล 

 2.5. ประเภทของผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือบอยท่ีสุด 

 2.6. ความถ่ีในการใชบริการ 

2.7. ชวงเวลาท่ีนิยมในการเขาใชบริการ 

 2.8. แหลงขอมูลท่ีไดรับ 

 2.9. ทัศนคติท่ีมีตอการซ้ือสินคา 

1. ดานผลิตภัณฑ  

2. ดานราคา  

   3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคคล หรือพนักงาน  



 

 
 

6. ดานกายภาพและการนําเสนอ  

7. ดานกระบวนการ 

ตอนท่ี 3 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง หรือขอเสนอแนะ



 
 

114 
 

 
 

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล    นายภานุมาศ  พรมชาติ 
ท่ีอยู     131/2 ถนนสินชัยอุทิศ ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัด
    นครปฐม 73000 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2557   ศึกษาตอระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
 

 

 

 
 

. 

 

 
 
 
 
 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



