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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ รูปแบบการด�ำเนินการ และการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ
ร้านค้าเหล็ก การเก็บข้อมูลท�ำโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับเจ้าของร้านค้าเหล็ก
จ�ำนวน 8 ร้านในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แล้วท�ำการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธเี ชิงคุณภาพ จากข้อมูลพบว่าจุดเด่นของสินค้าแบ่งออกเป็ น 2
ด้าน ได้แก่ ความหลายหลายของสินค้าและจ�ำนวนของบริการ ความหลายหลายของ
สินค้ามีผลต่อลักษณะกลุ่มลูกค้าและจ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้า จ�ำนวนของบริการมีผลต่อ
ช่องทางของรายได้ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในร้าน และทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ นในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ทรัพยากรที่จ�ำเป็ นมีผลต่อท�ำเลที่ตงั ้ และพื้นที่ของร้านแต่ไม่มผี ลต่อจ�ำนวน
พนักงาน อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนของบริการไม่มผี ลต่อจ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้า ผูบ้ ริหารรุน่
ใหม่มกี ารใช้เทคโนโลยีสอ่ื สารเพือ่ ช่วยในการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า เช่น โปรแกรม LINE
ท้ายทีส่ ดุ ธุรกิจร้านค้าเหล็กมี SWOT ทีไ่ ม่ได้แตกต่างกัน โดยทีม่ จี ดุ แข็งคือท�ำเลทีต่ งั ้
ความหลากหลายของสินค้า และการดูแลลูกค้า ในขณะทีจ่ ุดอ่อนคือต้นทุนของสินค้า
ต้นทุนการจัดเก็บสินค้า และการบริหารต้นทุน โอกาสคือการขยายร้านหรือสาขาในขณะ
ทีอ่ ุปสรรคคือภาวะการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง และแหล่งเงินทุน
ค�ำส�ำคัญ : 1. รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ. 2. การวิเคราะห์ SWOT. 3. ธุรกิจร้านค้าเหล็ก.
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Comparison of Business Model: A Case Study of Steel Store
Mari Yogo3 , Pawit Lertkajornkitti 3 , and Jarut Kunanoppadol4
Abstract
This research aimed to compare the relationship between the
characteristics of business, business models, and SWOT analysis of steel stores.
Data was collected via structured interviews with owners of eight steel stores in
Amphur Maung, Nakhorn Pathom Province, then analyzed and synthesized, using
qualitative methods. It was found that a value proposition of steel store can be
classified into two types which are the variety of products and the number of
additional services. The variety of products affected customer segments and the
number of suppliers. The number of additional services affected revenue streams,
business activities, and key resources. The main resources affected the location
and area for a store area, but it did not affect the number of staff. However, the
number of additional services did not affect the number of suppliers. Young
managers tended to use information technology to facilitate communication with
customers, such as LINE application. Finally, there was no difference among
steel stores in terms of SWOT analysis. The strengths were the location; the
variety of products and services and customer relation, while the weaknesses
were product costs, inventory costs and management costs. The opportunities
consisted of store or branch expansion, while the threats were competitive rivalry,
political and economic situations and sources of capital.
Keywords: 1. Business model canvas. 2. SWOT analysis. 3. Steel store.
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บทน�ำ

กิจการร้านค้าเหล็ก มีบทบาทและการเติบโตตามอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ (Panitchayawong, 2014) การด�ำเนินธุรกิจร้านค้าเหล็กสามารถท�ำได้
ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ในการเริม่ ต้นธุรกิจเจ้าของกิจการจะต้องวางแผนธุรกิจ
ให้ครอบคลุมในทุกด้าน หรือแม้แต่ในขณะด�ำเนินธุรกิจไปแล้ว การวิเคราะห์รปู แบบการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อท�ำการปรับปรุงพัฒนาก็เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นและต้องท�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ การขาดความรูค้ วามเข้าใจในรูปแบบของธุรกิจและ
การด�ำเนินงานจะเป็ นสาเหตุพน้ื ฐานของความล้มเหลวในกิจการได้ (Osterwalder and
Pigneur, 2010) เนื่องจากธุรกิจค้าเหล็กเป็ นธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทุนก่อสร้างของทัง้ ภาครัฐและเอกชน และเป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงเนื่องจาก
ตัวสินค้ามีลกั ษณะจุดเด่นไม่มาก การด�ำเนินธุรกิจให้มคี วามมันคงและยั
่
งยื
่ นน่าจะมีผล
มากจากรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเป็ นหลัก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษาเปรียบเทียบรูป
แบบการด�ำเนินธุรกิจของร้านค้าเหล็กทีไ่ ด้ดำ� เนินการอยูแ่ ล้วเพือ่ ศึกษาความเหมือนและ
ความแตกต่างกันระหว่างแต่ละร้านค้าเพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับผูท้ ส่ี นใจจะท�ำธุรกิจดังกล่าว
รวมถึงผูท้ ด่ี ำ� เนินธุรกิจอยูแ่ ล้วและต้องการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจตนเอง โดยงานวิจยั จะ
ท�ำการศึกษาลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์
SWOT ของธุรกิจ
แนวคิดรูปแบบธุรกิจ (business model canvas) เป็ นวิธกี ารออกแบบและ
วิเคราะห์รปู แบบการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยแยกพิจารณาเป็นส่วนๆ และท�ำการ
เชือ่ มโยงให้สอดคล้องกัน ทฤษฎีน้สี ามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ธุรกิจประเภทต่างๆ รวมถึง
ธุรกิจขนาดต่างๆ ได้ โดยโครงสร้างของรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจประกอบด้วยปจั จัย 9
ด้าน ได้แก่ จุดเด่นของสินค้า ลักษณะกลุม่ ลูกค้า ช่องทางติดต่อลูกค้า การดูแลลูกค้า คู่
ค้า หลัก ทรัพ ยากรที่จ�ำ เป็ น กิจ กรรมหลัก โครงสร้า งต้น ทุน และกระแสรายได้
(Osterwalder and Pigneur, 2010) ส่วนการวิเคราะห์ SWOT เป็ นการวิเคราะห์ปจั จัย
บวกและปจั จัยลบของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกิจการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยจะท�ำการวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ (Nils-Goran, 2003)
งานวิจ ยั นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
คุณลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ รูปแบบการด�ำเนินการ และการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ
ร้านค้าเหล็ก โดยใช้กรณีศึกษาเป็ นร้านค้าเหล็กในอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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วิ ธีการด�ำเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจรวมและการวิเคราะห์
SWOT เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
และการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้กรณีศกึ ษาเป็ นธุรกิจร้านค้าเหล็กในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง
จังหวัดนครปฐม จากข้อมูลสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครปฐม (ปี 2556) มีสถานประกอบ
การแบ่งตามหมวดหมู่เหล็ก ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทีท่ �ำการจดทะเบียน
ประกอบกิจการเกีย่ วกับการค้าเหล็กในรูปแบบเหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้นทัง้ สิน้ 8 แห่ง
(Department of Business Development, 2014) งานวิจยั นี้ได้ทำ� การเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยท�ำการสัมภาษณ์โดยตรงกับเจ้าของ
ธุรกิจทัง้ 8 แห่ง โดยโครงสร้างของข้อค�ำถามจ�ำนวน 17 ข้อแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ (จ�ำนวน 4 ข้อ) ได้แก่ (1.1) ระยะเวลาการ
ด�ำเนินกิจการ (1.2) จ�ำนวนพนักงาน (1.3) ยอดขายเฉลีย่ ต่อวัน และ (1.4) ลักษณะพืน้ ที่
ร้าน
ส่วนที่ 2 รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ (จ�ำนวน 9 ข้อ) ได่แก่ (2.1) จุดเด่นของสินค้า
(2.2) ลักษณะกลุม่ ลูกค้า(2.3) ช่องทางการติดต่อลูกค้า (2.4) การดูแลลูกค้า (2.5) คูค่ า้
หลัก (จ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้า) (2.6) ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น (อุปกรณ์ เครือ่ งจักร และบุคลากร)
(2.7) กิจกรรมหลัก (2.8) โครงสร้างต้นทุน และ (2.9) กระแสรายได้
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT (จ�ำนวน 4 ข้อ) ได้แก่ (3.1) จุดแข็ง (3.2) จุด
อ่อน (3.3) โอกาสและ (3.4) อุปสรรค
ข้อค�ำถามทัง้ หมดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็ นลักษณะค�ำถามปลายเปิด
(Suwan, 2001) โดยผูส้ มั ภาษณ์ทำ� การถามค�ำถามตามล�ำดับข้อ 1 ถึง 17 ในระหว่าง
การสัมภาษณ์จะท�ำจดบันทึกและบันทึกเสียง สัมภาษณ์แต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 60-90
นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูลท�ำโดยการถอดข้อความสัมภาษณ์ลงในตารางเปรียบเทียบ
ดังแสดงในตารางที่ 1 เพือ่ ท�ำการเปรียบเทียบข้อมูลของทัง้ 8 ร้านตามข้อค�ำถามทัง้ 17
ค�ำถาม ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยพิจารณาความเหมือน ความแตก
ต่าง และความสัมพันธ์โดยวิธกี ารเชิงคุณภาพ
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ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
จากการสัมภาษณ์ธรุ กิจร้านค้าเหล็กในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จ�ำนวน 8 ร้าน ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธเี ชิงคุณภาพเพื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ของแต่ละปจั จัยทัง้ ด้านลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ รูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจ และการวิเคราะห์ SWOT ตามล�ำดับ ดังแสดงในรูปที่ 1
1) ลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิ จ
จากข้อมูลพบว่าร้านค้าทัง้ หมดมีโครงสร้างการบริหารจัดการในลักษณะของ
ธุรกิจครอบครัว โดยส่วนมากกิจการร้านค้าเหล็กจะมีธรุ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขาย
สินค้าโดยมีทงั ้ แบบค้าปลีกและค้าส่ง ระยะเวลาด�ำเนินธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็นสาม
ระยะ ได้แก่ ระยะสัน้ คือน้อยกว่า 10 ปี (จ�ำนวน 2 ร้าน) ระยะปานกลางคือระหว่าง 10
ถึง 30 ปี (จ�ำนวน 4 ร้าน) และระยะยาวคือมากกว่า 30 ปี (จ�ำนวน 2 ร้าน) ตามล�ำดับ
ลักษณะพืน้ ทีร่ า้ นสามารถแบ่งได้เป็ นสองกลุม่ ได้แก่ ร้านทีเ่ ป็ นอาคารพาณิชย์ทต่ี งั ้ อยู่
บริเวณในเขตตัวเมืองขนาดสองถึงสีค่ หู า (จ�ำนวน 4 ร้าน) และร้านทีเ่ ป็ นอาคารเดีย่ ว
หรือโกดังทีส่ ร้างบนพืน้ ทีเ่ ดีย่ วบริเวณนอกเขตตัวเมืองขนาดพืน้ ที่ 800 ถึง 1,600 ตาราง
เมตร (จ�ำนวน 4 ร้าน) โดยลักษณะทีต่ งั ้ ร้านมีความสัมพันธ์กบั จุดเด่นของสินค้าในแง่
ของลักษณะการขายและจ�ำนวนการให้บริการ (Klang Lak Thai, 2014) โดยร้านค้าเหล็ก
แบบโกดังบริเวณนอกเขตตัวเมืองมีลกั ษณะรูปแบบการด�ำเนินการเป็ นแบบขายส่งเป็ น
หลัก หรือมีบริการอืน่ ๆ เช่น การรับซือ้ เศษเหล็ก และให้บริการรับจ้างตัด/พับขึน้ รูปเหล็ก
ตามแบบเนื่องจากต้องการพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ รับซือ้ เศษเหล็ก รวมถึงการติดตัง้ เครือ่ ง
มือและอุปกรณ์ ในขณะทีร่ า้ นค้าเหล็กแบบอาคารพาณิชย์ทต่ี งั ้ อยู่ในเขตตัวเมืองจะ
ประกอบกิจการแบบซื้อมา/ขายไปเป็ นหลัก ทัง้ นี้ ลักษณะพืน้ ทีร่ า้ นไม่ได้เป็ นปจั จัย
ก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ แต่พบว่ารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจต่างหากทีเ่ ป็ นตัว
ก�ำหนดลักษณะทีต่ งั ้ ร้านทีเ่ หมาะสมดังจะอธิบายในส่วนต่อไป เมื่อพิจารณาลักษณะ
ความสัมพันธ์ของระยะเวลาด�ำเนินกิจการหรือประสบการณ์ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อยอด
ขาย กลุม่ ร้านค้าทีด่ ำ� เนินกิจการตัง้ แต่สามสิบเอ็ดปีขน้ึ ไปไม่ได้มยี อดขายทีส่ งู กว่ากลุม่
ร้านค้าทีเ่ ริม่ ด�ำเนินกิจการไม่ถงึ สิบปีอย่างชัดเจน
แนวคิดที่ 1
“ธุรกิจร้านค้าเหล็กไม่ได้แข่งขันทีร่ ะยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ ดัง
นัน้ จึงไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ทตี ่ อ้ งการเข้าสูก่ ารแข่งขัน
ได้”
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ลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิ จ

ยอดขาย
เฉลีย่ ต่อวัน

ระยะเวลา
ด�ำเนินกิจการ

จ�ำนวน
พนักงาน

ลักษณะ
พืน้ ทีร่ า้ น

รุน่ ของ
ผูบ้ ริหารร้าน

รูปแบบการด�ำเนิ นธุรกิ จ
จุดเด่นของสิ นค้า
ความหลากหลายของสินค้า

ลักษณะกลุม่ ลูกค้า
จ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้า

ช่องทางการ
ติดต่อลูกค้า

จ�ำนวนบริการ

กิจกรรมหลัก
ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ น

โครงสร้างต้นทุน

การดูแลลูกค้า

กระแสรายได้

มีความสัมพันธ์

ไม่มคี วามสัมพันธ์

จุดแข็ง
ด้านท�ำเลทีต่ งั ้ ใกล้กรุงเทพ ความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการ การเอาใจใส่ดแู ลลูกค้า

จุดอ่อน
ต้นทุนของสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบริหาร
ต้นทุนและเงินทุน

โอกาส
การขยายร้านหรือสาขา ขยายฐานลูกค้าเพิม่
ความสามารถการบริหารจัดการสินค้า

อุปสรรค
ภาวะการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
การเมือง แหล่งเงินทุน

รูปที ่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ และการวิเคราะห์ SWOT

2) รูปแบบการด�ำเนิ นธุรกิ จ
เมือ่ พิจารณาลักษณะจุดเด่นของสินค้า สามารถแบ่งได้เป็ น 2 รูปแบบ แบบ
แรกคือร้านค้าเหล็กทีม่ ลี กั ษณะของสินค้าแบบหลากหลายซึง่ ร้านค้าประเภทนี้มมี ากทีส่ ดุ
(จ�ำนวน 6 ร้าน) เนื่องจากสินค้าเหล็กเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ ไม่มขี อ้ แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ดังนัน้ ร้านค้าเหล็กจึงต้องมีการเพิม่ จุดเด่นของร้านในด้านความหลากหลายของ
สินค้าและบริการ เช่น มีการจ�ำหน่ายเหล็กทีไ่ ม่นิยมใช้งาน มีบริการให้เช่าและจ�ำหน่าย
นังร้
่ าน รถเข็นของ และรถเข็นปูน บริการรับตัด/พับเหล็กตามแบบ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการ
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สร้างความแตกต่างให้กบั ร้านค้าและท�ำให้รา้ นค้ามีจดุ เด่นในการให้บริการทีแ่ ตกต่างจาก
ร้านค้าอื่นๆ แบบทีส่ องเป็ นร้านค้าเหล็กทีม่ ลี กั ษณะของสินค้าแบบเจาะจง โดยร้านค้า
ประเภทนี้จะพบได้น้อย (จ�ำนวน 2 ร้าน) มีลกั ษณะสินค้าเหล็กทีเ่ จาะจงกลุ่มลูกค้าใน
แต่ละกลุม่ อย่างชัดเจนมากกว่าแบบแรก เช่น จ�ำหน่ายเฉพาะเหล็กทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง
จ�ำหน่ ายเหล็กเกรดบี และรับซือ้ เศษเหล็ก เป็ นต้น โดยลักษณะจุดเด่นของสินค้าจะมี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะกลุ่มลูกค้า (Leewanish, 2014) กลุ่มร้านค้าทีม่ ลี กั ษณะของ
สินค้าหลากหลายก็จะมีกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลายเช่นกัน จากข้อมูลพบว่ากลุม่ ลูกค้าหลัก
ของร้านค้าโดยส่วนมากจะเป็ นช่างและผูร้ บั เหมาก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่าร้านค้าเหล็ก
นัน้ มีกลุ่มลูกค้าเป็ นกลุ่มเดียวกันจึงเป็ นธุรกิจมีสภาพการแข่งขันทีส่ งู การเพิม่ ความ
หลากหลายและความแตกต่างของสินค้า จะช่วยขยายขอบเขตของลูกค้าให้กว้างและ
หลากหลายมากขึน้ โดยจุดเด่นของสินค้าในด้านจ�ำนวนการให้บริการมีความสัมพันธ์ตอ่
จ�ำนวนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในร้าน และจ�ำนวนของกิจกรรมส่งผลต่อทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ นใน
การด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในแง่ของอุปกรณ์ เครือ่ งจักร และบุคลากร เมือ่ พิจารณาเฉพาะส่วน
ของบุคลากร พบว่า ไม่มลี กั ษณะความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ร้านทีม่ ลี กั ษณะซือ้ มา/
ขาย (จ�ำนวน 5 ร้าน) มีจำ� นวนกิจกรรมภายในร้านน้อยและมีจำ� นวนพนักงานอยูร่ ะหว่าง
4 ถึง 20 คน ทัง้ ขายปลีกและขายส่ง ในขณะทีร่ า้ นทีม่ บี ริการอืน่ ๆ ด้วย เช่น ผลิต/ขาย/
ให้เช่ารถเข็นปูน รถเข็นของและนังร้
่ าน (จ�ำนวน 6 คน) ปอกเหล็ก (จ�ำนวน 6 คน) รับ
ตัด/พับเหล็กตามแบบ (จ�ำนวน 40 คน) หรือรับซือ้ เศษเหล็ก (จ�ำนวน 10 คน) เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์พบว่าทางร้านใช้วธิ ใี นการบริหารจัดการพนักงานโดยมอบหมายให้
ท�ำงานหลักก่อน (ขายหน้าร้านและส่งสินค้า) และท�ำหน้าทีอ่ น่ื เสริม เช่น ผลิตรถเข็นปูน
รถเข็นของ นัง่ ร้าน ปอกเหล็ก ยกเว้นร้านทีใ่ ห้บริการตัด/พับเหล็กตามแบบทีต่ อ้ งมี
พนักงานจ�ำนวนมากเพราะต้องท�ำงานให้ลกู ค้าในลักษณะคล้ายโรงงานมากกว่าร้านค้า
เมือ่ พิจารณาด้านคูค่ า้ หลักในด้านจ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้าพบว่า จ�ำนวนผูข้ ายส่ง
สินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะทีต่ งั ้ ร้าน ระยะเวลาด�ำเนินกิจการ การด�ำเนินกิจการ
มาเป็ นระยะเวลานานไม่จำ� เป็ นต้องมีจำ� นวนผูข้ ายส่งสินค้าทีม่ ากกว่า แต่จากข้อมูลพบ
ว่าจ�ำนวนรูปแบบความหลากหลายของสินค้า เป็ นปจั จัยก�ำหนดจ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้า
ธุรกิจทีม่ สี นิ ค้าหลากหลายจะมีจำ� นวนผูข้ ายส่งสินค้ามากกว่า นอกจากนี้ยงั พบว่าจ�ำนวน
ของบริการไม่มผี ลต่อจ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้า เช่น ร้านทีม่ บี ริการขาย/เช่า รถเข็นปูน รถ
เข็นของ นังร้
่ าน และร้านทีม่ บี ริการตัด/พับเหล็กตามแบบ เป็ นต้น เนื่องจากกิจกรรมที่
เกิดขึน้ เป็นกิจกรรมทางด้านแรงงานทีเ่ พิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าเหล็กไม่ได้ตอ้ งการวัสดุเพิม่
เติมจึงไม่จำ� เป็ นต้องเพิม่ จ�ำนวนผูข้ ายส่งสินค้า
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เมือ่ พิจารณาด้านกระแสรายได้ของธุรกิจ พบว่าจุดเด่นของสินค้าและจ�ำนวน
การให้บริการมีผลต่อกระแสรายได้ของธุรกิจ โดยร้านทีม่ เี พียงการซือ้ มา/ขายไปเพียง
อย่างเดียวจะมีรายได้จากช่องทางเดียวคือจากการขายเหล็ก ในขณะทีร่ า้ นทีม่ กี ารให้
บริการอืน่ จะมีชอ่ งทางของรายได้เพิม่ มากขึน้ แต่หากพิจารณาด้านโครงสร้างต้นทุน พบ
ว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยทุกร้านจะมีโครงสร้างต้นทุนทีค่ ล้ายกัน ได้แก่
ค่าสินค้า ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำมัน ค่าแก๊ส และค่าบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร โดยแต่ละร้าน
จะมีวธิ จี ดั การบริหารต้นค่าแรงงานและต้นทุนทีแ่ ตกต่างกันไป (Tangtongsit, 2015)
แนวคิดที่ 2
“จุดเด่นของสินค้าในแง่ความประภทและความหลากหลายของตัว
สินค้าทีข่ ายในร้านเป็ นปจั จัยก�ำหนดลักษณะกลุม่ ลูกค้า  และจ�ำนวนผูข้ ายส่ง
สินค้า จุดเด่นของสินค้าในแง่จำ� นวนบริการเป็ นปจั จัยก�ำหนดกิจกรรมหลักที ่
เกิดขึน้ ภายในร้าน และกิจกรรมหลักจะเป็ นตัวก�ำหนดทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ นต้อง
ั ยก�ำหนดโครงสร้างของต้นทุน ตามล�ำดับ จากความ
มี และทรัพยากรจะเป็นปจจั
สัมพันธ์หลายล�ำดับขัน้ นี้ ท�ำให้โครงสร้างของต้นทุนของแต่ละร้านไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่จุดเด่นของสินค้าในแง่จำ� นวนบริการเป็ นปจั จัย
ก�ำหนดกระแสรายได้ของธุรกิจโดยตรง ท�ำให้รา้ นทีม่ บี ริการหลากหลายมีชอ่ ง
ทางรายได้มากกว่าร้านทีม่ เี ฉพาะการซื้อขายเหล็กเพียงอย่างเดียว”
เมือ่ พิจารณาในด้านช่องทางการติดต่อลูกค้า พบว่าผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ เช่น
มีการบริหารงานโดยเจ้าของรุน่ ที่ 2 และ3 จะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อ
สือ่ สาร (Department of Business Development, 2015) เช่น โปรแกรม LINE นอก
เหลือจากการติดต่อลูกค้าในรูปแบบดัง้ เดิม เช่น การขายหน้าร้าน โทรศัพท์ โทรสาร
เป็ นต้น ซึง่ เพิม่ ความสะดวกในการติดต่อลูกค้าและยังเพิม่ โอกาสในการขายสินค้าและ
บริการ
เมือ่ พิจารณาด้านการดูแลลูกค้า พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย
ส่วนมากจะให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการขายในรูปแบบเครดิต ความเป็ นกันเองกับลูกค้า
ให้บริการจัดส่งสินค้าทีร่ วดเร็ว และสอบถามความต้องการของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ แต่
จะพบว่า กรณีธุรกิจร้านค้าส่งจะมีการบริการเครดิตให้กบั ลูกค้าไม่เท่ากันตามลักษณะ
ความน่ าเชื่อถือหรือระยะเวลาการติดต่อ และรักษาลูกค้าทีม่ คี วามแน่ นอนโดยมีการ
บริการเพิม่ เครดิตในขณะทีล่ ูกค้าทีไ่ ม่แน่ นอนให้มกี ารซื้อขายเงินสดเท่านัน้ และเมื่อ
พิจารณาร่วมกับการซือ้ สินค้าเข้าร้านจะพบว่าธุรกิจต้องซือ้ สินค้าแบบเงินสดเพือ่ ให้ได้
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ราคาต้นทุนทีต่ ่ำ� แต่ตอ้ งท�ำการขายสินค้าแบบเครดิตเพือ่ การแข่งขันและรักษาฐานลูกค้า
ดังนัน้ ธุรกิจในลักษณะนี้จงึ เป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งมีเงินทุนส�ำรองสูง
3) การวิ เคราะห์ SWOT
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด�ำเนิน
ธุรกิจร้านค้าเหล็ก พบว่ามีลกั ษณะทีค่ ล้ายกัน โดยการจ�ำหน่ายสินค้าของร้านค้าเหล็ก
ส่วนใหญ่จะมีการจ�ำหน่ายสินค้าเหล็กหลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หลายกลุม่ โดยในแต่ละร้านค้าจะสร้างจุดเด่นของตัวเองแตกต่างกันไปดังนี้ เช่น มีสนิ ค้า
เหล็กไม่เป็ นทีน่ ิยม สินค้าเหล็กก่อสร้างโดยเฉพาะ มีการรับซือ้ เศษเหล็ก ขาย/ให้เช่ารถ
เข็นปูน รถเข็นของ นังร้
่ าน มีสนิ ค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ให้บริการตัด/พับเหล็กตามแบบ
เป็ นต้น จุดแข็งของธุรกิจร้านค้าเหล็กคือด้านท�ำเลทีต่ งั ้ ทีใ่ กล้กรุงเทพท�ำให้สามารถซือ้
สินค้าได้โดยมีตน้ ทุนค่าขนส่งต�่ำ และสามารถขายให้กบั ลูกค้าในพืน้ ทีร่ วมถึงลูกค้าใน
จังหวัดทีอ่ ยูถ่ ดั ออกไป นอกจากนี้เป็ นเรือ่ งของความหลากหลายของสินค้าและบริการ
รวมถึงการเอาใจใส่ดแู ลลูกค้า
เนื่องปริมาณและความหลากหลายของสินค้าเหล็กเพือ่ จ�ำหน่ายในร้านส่งผล
ต่อการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า (Chuipradit, 2015) ซึง่ การซือ้ สินค้าเพือ่ เตรียมไว้ขาย
จะเป็ นการซือ้ แบบเงินสดเพือ่ ให้ได้ราคาถูก ดังนัน้ หากร้านค้าต้องการสินค้าทีห่ ลาก
หลายและครบถ้วน จ�ำเป็ นต้องใช้ตน้ ทุนสูงในการสังซื
่ อ้ สินค้าทีห่ ลากหลาย และในการ
จัดเก็บสินค้าประเภทเหล็กนัน้ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บต้องมีหลังคาและระมัดระวังในเรื่องของ
ความชืน้ เมือ่ เก็บไว้นานจะก่อให้เกิดสนิมส่งผลให้คณ
ุ ภาพของสินค้าลดลง จากข้อมูล
พบว่า ปริมาณสินค้าเหล็กทีม่ ากส่งผลต่อพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ นอกจากนัน้ ราคาสินค้าเหล็ก
มีความสัมพันธ์กบั ราคาเหล็กในตลาดโลก กล่าวคือ ประเทศไทยต้องพึง่ พาการน�ำเข้า
เหล็กขัน้ ต้นจากต่างประเทศ โดยกลไกราคาเหล็กในประเทศไทยจะเป็ นไปตามราคา
เหล็กตลาดโลก ขึ้นอยู่กบั ปริมาณการผลิตของประเทศต่างๆ และเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเองโดยเฉพาะการเมือง ถึงแม้วา่ เหล็กจะเป็ นสินค้าทีถ่ กู ควบคุมราคาโดย
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แต่ราคาก็สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาวะตลาด
โลก ดังนัน้ การสังซื
่ อ้ สินค้าจ�ำนวนมากก็เป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งในด้านการเปลีย่ นแปลง
ของราคาสินค้าได้ ดังนัน้ จุดอ่อนของธุรกิจร้านค้าเหล็กคือต้นทุนของสินค้าและการจัด
เก็บสินค้าและการบริหารต้นทุนและเงินทุน
เนื่องจากนครปฐมตัง้ อยูต่ ดิ กรุงเทพฯ และเป็ นทางผ่านไปสูจ่ งั หวัดข้างเคียง
เช่น ราชบุร ี เพชรบุร ี เป็ นต้น จึงส่งผลให้ตน้ ทุนสินค้าไม่สงู มากเนื่องจากมีตน้ ทุนขนส่ง
ที่ต่�ำกว่าพื้นที่อ่นื และเป็ นจุดส่งต่อสินค้าเหล็กให้กบั จังหวัดบริเวณใกล้เคียงต่อไป
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นอกจากนี้ ร้านค้าทีต่ ดิ กับถนนใหญ่จะมีการบริการขนส่งทีส่ ะดวกสบายในขณะทีร่ า้ น
ค้าทีเ่ ป็ นอาคารพาณิชย์อยูบ่ ริเวณในตัวเมืองจะพบกับปญั หาการขนส่งทีล่ ำ� บาก ดังนัน้
ร้านค้ากลุม่ ตัวอย่างจึงมองโอกาสของธุรกิจร้านค้าเหล็กคือการขยายร้านหรือสาขาเพิม่
เติมบริเวณชานเมืองหรือต่างจังหวัด เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิม่ ความสามารถการ
บริหารจัดการสินค้า
จากแนวโน้ มคู่แข่งขันที่เพิม่ สูงขึน้ ในปจั จุบนั (Department of Business
Development, 2015) ร้านค้าเหล็กมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างทีม่ กี าร
จ�ำหน่ายเหล็กด้วยก็มกี ารขยายเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ตลาดค้าเหล็กในภาพรวมมีการแข่งขัน
ทีส่ งู อาจมีผลกระทบต่อร้านค้าเหล็กโดยเฉพาะต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบร้านค้าเพือ่ รักษา
ฐานลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในด้านอืน่ ๆ ได้แก่ ภาวะการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ั
รวมถึงต้นทุนทางการเงินของร้านทีม่ กี บั สถาบันการเงิน จากการสัมภาษณ์ พบว่าปญหา
ภาวะการเมืองของประเทศไทย มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการลงทุนในด้านของ
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลงเนื่องจากไม่มคี วามแน่นอน ส่งผลให้สนิ ค้าในโครงสร้างก่อสร้าง
มีปริมาณความต้องการทีล่ ดลง ธุรกิจร้านค้าเหล็กจึงโดนผลกระทบด้วย ดังนัน้ อุปสรรค
ของธุรกิจร้านค้าเหล็กคือภาวะการแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวม
ถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ
แนวคิดที ่ 3
“ในด้านการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านค้าเหล็ก พบว่ามีลกั ษณะ
ทีค่ ล้ายกันโดยที ่ (1) จุดแข็ง คือ ด้านท�ำเลทีต่ งั ้ ทีใ่ กล้กรุงเทพท�ำให้สามารถซื้อ
สินค้าได้โดยมีตน้ ทุนค่าขนส่งต�ำ ่ และสามารถขายให้กบั ลูกค้าในพืน้ ทีร่ วมถึง
ลูกค้าในจังหวัดทีอ่ ยูถ่ ดั ออกไป นอกจากนี้เป็ นเรือ่ งของความหลากหลายของ
สินค้าและบริการ รวมถึงการเอาใจใส่ดแู ลลูกค้า (2) จุดอ่อน คือ ต้นทุนของ
สินค้าและการจัดเก็บสินค้าและการบริหารต้นทุนและเงินทุน (3) โอกาส คือ
การขยายร้านหรือสาขาเพิม่ เติมบริเวณชานเมืองหรือต่างจังหวัดเพือขยายฐาน
่
ลูกค้าและเพิม่ ความสามารถการบริหารจัดการสินค้า และ (4) อุปสรรค คือ
ภาวะการแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงแหล่งเงินทุน
ส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ”
จากข้อมูลจะเห็นว่าในด้านลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจจะมีเพียงแค่ลกั ษณะพืน้ ที่
ร้านและรุน่ ของผูบ้ ริหารเท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั รูปแบบการด�ำเนินการ ธุรกิจอาจเริม่
จากการออกแบบรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจก่อนแล้วท�ำการเลือกท�ำเลทีต่ งั ้
ร้านทีเ่ หมาะสม หรืออาจเริม่ จากท�ำเลทีต่ งั ้ ทีม่ แี ล้วท�ำการออกแบบแผนธุรกิจให้สอดคล้อง
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กับพืน้ ทีร่ า้ นก็ได้ ปจั จัยทางด้านรุน่ และวัยของผูบ้ ริหารมีผลต่อช่องทางและวิธกี ารติดต่อ
กับลูกค้า ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่จะมีการใช้เทคโนโลยีสอ่ื สารเพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการติดต่อกับลูกค้า ท้ายทีส่ ดุ ลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั สภาพจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางธุรกิจ โดยร้านค้าเหล็กส่วนมากจะมีลกั ษณะของ
SWOT ทีไ่ ม่แตกต่างกัน
เนื่องจากสินค้าเหล็กเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกซือ้ จากร้านทีใ่ ห้
ข้อเสนอทางการค้าทีด่ กี ว่า นอกจากนี้ โดยส่วนมากร้านค้าจะต้องท�ำการซือ้ สินค้าเข้า
ร้านแบบเงินสดเพือ่ ให้ได้ราคาต้นทุนทีต่ ่ำ� และท�ำการขายแบบเครดิตเพือ่ รักษาฐานลูกค้า
นอกจากนี้ สินค้าเหล็กยังใช้พน่ื ทีใ่ นการจัดเก็บทีม่ ากและมีปญั หาในด้านระยะเวลาการ
จัดเก็บ หากร้านค้าเน้นจุดเด่นในด้านความหลากหลายของสินค้าก็จำ� เป็ นต้องใช้ตน้ ทุน
ทีส่ งู พืน้ ทีจ่ ดั เก็บมาก และต้องมีจำ� นวนผูข้ ายส่งสินค้าจ�ำนวนมาก หากร้านค้าสร้างจุด
เด่นในด้านจ�ำนวนการให้บริการ หรือเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์เหล็กจะท�ำให้จ�ำนวน
กิจกรรมภายในร้านเพิม่ ขึน้ ซึง่ ต้องใช้ทรัพยากรในการด�ำเนินการเพิม่ ขึน้ แต่จากข้อมูล
จะพบว่าการเพิม่ ขึน้ ของทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ นไม่มผี ลต่อจ�ำนวนพนักงานเพราะเป็ นปจั จัย
ทีส่ ามารถบริหารจัดการล�ำดับความส�ำคัญของหน้าทีแ่ ละจ�ำนวนแรงงานได้ นอกจากนี้
การเพิม่ ขึน้ ของทรัพยากรไม่ส่งผลอย่างชัดเจนต่อโครงสร้างต้นทุน หากแต่การเพิม่
บริการหรือเพิม่ มูลค่าสินค้าเหล็กจะท�ำให้ชอ่ งทางของกระแสรายมีมากขึน้ ดังนัน้ หาก
เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ทต่ี อ้ งการเข้าสูธ่ รุ กิจร้านค้าเหล็ก ควรให้ความส�ำคัญกับการ
เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยสร้างความแตกต่างทีช่ ดั เจนของผลิตภัณฑ์ แนวทาง
นี้จะท�ำให้ผปู้ ระกอบการไม่ตอ้ งเข้าสูส่ งครามราคาและการแข่งขันทีร่ นุ แรง
สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างลักษณะทัวไปของ
่
ธุรกิจ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ และการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านค้าเหล็กในเขต
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดนครปฐม การเก็บข้อมูลท�ำโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กับเจ้าของกิจการโดยตรง ข้อมูลถูกน� ำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ดว้ ยวิธเี ชิงคุณภาพ
จากข้อมูลพบว่า ธุรกิจร้านค้าเหล็กเป็ นธุรกิจทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาได้
เนื่องจากระยะเวลาในการด�ำเนินการไม่ได้มผี ลต่อยอดขาย รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจมี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะพืน้ ทีร่ า้ น จุดเด่นของสินค้าแบ่งเป็นความหลายหลายของสินค้า
และจ�ำนวนของบริการ ความหลายหลายของสินค้ามีผลต่อลักษณะกลุม่ ลูกค้าและจ�ำนวน
ผูข้ ายส่งสินค้า จ�ำนวนของบริการมีผลต่อช่องทางของรายได้ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ร้าน และทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ นในการด�ำเนินการ แต่ไม่มผี ลโครงสร้างต้นทุนและจ�ำนวน
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พนักงาน ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่มกี ารใช้เทคโนโลยีสอ่ื สารเพือ่ ช่วยในการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า
นอกจากนี้ธรุ กิจเหล็กยังมี SWOT ทีไ่ ม่ได้แตกต่างกัน โดยทีม่ จี ดุ แข็งคือท�ำเลทีต่ งั ้ ความ
หลากหลายของสินค้า และการดูแลลูกค้า จุดอ่อนคือต้นทุนของสินค้า ต้นทุนการจัดเก็บ
สินค้า และการบริหารต้นทุน โอกาสคือการขยายร้านหรือสาขา และอุปสรรคคือภาวะ
การแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง และแหล่งเงินทุน
ข้อจ�ำกัดของการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้กำ� หนดประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็ นร้านค้าเหล็กในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง
จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 8 ร้าน ท�ำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ดังนัน้ ข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์จะเป็ นลักษณะข้อมูลเฉพาะในส่วนพืน้ ที่ และอาจไม่ครอบคลุมธุรกิจค้า
เหล็กในพื้นที่อ่ืนๆ งานวิจยั ที่ท�ำในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่อ่ืนๆ จะท�ำให้ขอ้ มูล
ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั ได้ให้ตารางเปรียบเทียบข้อมูลไว้ในภาคผนวก
(ตาราง 1) เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการเปรียบเทียบข้อมูล เนื่องจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นแบบเชิงคุณภาพ อาจมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบมีอคติได้ ผูว้ จิ ยั
พยายามลดอคติในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลโดยการประชุมวิเคราะห์รว่ ม
กัน อภิปรายแนวคิด และถกเถียงกันเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปของการแปลความหมายข้อมูล
ท้า ยที่สุด ทฤษฎีท่ีผู้ว ิจ ยั เลือ กใช้ใ นการศึก ษาคือ ทฤษฎีรูป แบบการด�ำ เนิ น ธุ ร กิจ
(business model canvas) และการวิเคราะห์ SWOT ซึง่ อาจไม่ครอบคลุมทัง้ หมดของ
การด�ำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีอน่ื ๆ เพิม่ เติม จะท�ำให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้
ประโยชน์ ของงานวิ จยั
ประโยชน์ของงานวิจยั นี้สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ประโยชน์ในเชิง
การวิจยั และประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ส�ำหรับประโยชน์ในเชิงการวิจยั ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ทฤษฎี
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT ซึง่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ
อืน่ ๆ ได้ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นแบบเชิงคุณภาพ ผูอ้ า่ น
สามารถน�ำวิธกี ารนี้ไปประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ทีท่ ำ� กับธุรกิจทีต่ นเองสนใจ หรือธุรกิจใน
เขตพืน้ ทีข่ องตนเองเพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
ส�ำหรับประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การศึกษาจากธุรกิจทีไ่ ด้ดำ� เนินการจริงเป็นระยะ
เวลาหนึ่ง จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริง ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริง งานวิจยั นี้ได้ทำ� การศึกษาธุรกิจ
ร้านค้าเหล็กทัง้ แบบซือ้ มา/ขายไปแบบปลีกและส่ง รวมถึงร้านทีม่ กี ารเพิม่ บริการหรือ
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เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์สำ� หรับผูป้ ระกอบ
การรายใหม่ทส่ี นใจเพือ่ ใช้ในออกแบบแผนธุรกิจของตนเอง รวมถึงเป็ นประโยชน์กบั ผู้
ประกอบการทีด่ ำ� เนินอยูแ่ ล้วในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินการร้านตนเองให้
ดียงิ่ ขึน้
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- สินค้าหลาย - สินค้าเน้น
หลาย
ส�ำหรับงาน
- เน้นบริการ
ก่อสร้าง
ขนส่ง ราคาถูก

- สินค้าหลาก - สินค้าหลาก
หลาย (เหล็กและ หลาย (เหล็กและ
ฮาร์ตแวร์)
ฮาร์ตแวร์)
- เน้นบริการขาย - บริการตัด/พับ
ปลีก
เหล็กตามแบบ
- บริการขาย/เช่า
รถเข็นปูน รถเข็น่
ของและนังร้
่ าน

- 3 ปี (รุน่ ที่ 1)

ร้าน G

ร้าน H

- 47 ปี (รุน่ ที่ 3) - 5 ปี (รุน่ ที่ 1)

- 8 คน
- 10 คน
- 4 คน
- 250,000 บาท - 100,000 บาท - 50,000 บาท
- อาคารสร้างบน
พืน้ ทีข่ นาด 800
ตารางเมตร นอก
เขตตัวเมือง

- อาคารสร้าง
บนพืนทีข่ นาด
800 ตารางเมตร
นอกเขตตัวเมือง

- อาคารพาณิชยื
ขนาด 2 คูหา 1
ชัน้ ในเขตตัว
เมือง

- สินค้าหลาก
หลาย
- เน้นบริการ
ขายส่งเหล็ก
(ขายปลีก
ฮาร์ตแวร์)

- จ�ำหน่ายเหล็ก
เกรต B
- บริการรับซือ้
ขายเศษเหล็ก

- สินค้าหลาย
หลาย (เหล็ก อลูม ิ
เนียม และ
ฮาร์ตแวร์)
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- สินค้าหลาก
หลาย
- มีเหล็กทีไ่ ม่เป็ น
ทีน่ ิยม

ร้าน F
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ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT (ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง)
ร้าน B
ร้าน A
ร้าน C
ร้าน D
ร้าน E
ลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจ
ระยะเวลาด�ำเนิน - 21 ปี (รุน่ ที่ 1) - 23 ปี (รุน่ ที่ 2) - 30 ปี (รุน่ ที่ 1) - 15 ปี (รุน่ ที่ 2) - 35 ปี (รุน่ ที่ 1)
การ
- 20 คน
จ�ำนวนพนักงาน - 9 คน
- 6 คน
- 8 คน
- 6 คน
ยอดขายเฉลีย่ ต่อ - 130,000 บาท - 200,000 บาท - ไม่ให้ขอ้ มูล - 40,000 บาท - ไม่ให้ขอ้ มูล
วัน
ลักษณะพืน้ ทีร่ า้ น - อาคารพาณิชย์ - อาคารสร้างบน - อาคารพาณิชย์ - อาคารพาณิชย์ - อาคารพาณิชย์
ขนาด 3 คูหา 1 พืน้ ทีข่ นาด 1600 ขนาด 2 คูหา 1 ในเขตตัวเมือง ขนาด 4 คูหา 2
ชัน้ ในเขตตัวเมือง ตารางเมตร นอก ชัน้ ในเขตตัว ขนาด 4 คูหา 1 ชัน้ และโกดัง 1
เขตตัวเมือง
เมือง
หลัง นอกเขตตัว
ชัน้
เมือง
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ

ร้าน G
- ผูร้ บั เหมา
โครงการ
- ร้านค้าช่วง

ร้าน H

- ช่าง
- ผูร้ บั เหมา
- โรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
- ร้านเต้นผ้าใบ

- บริการเครดิต - เป็ นกันเองกับ
- เป็ นกันเองกับ ลูกค้า
ลูกค้า

มาริ โยโงะ ปวิตร เลิศขจรกิตติ และ จารุตม์ คุณานพดล

- ขายหน้าร้าน - ขายหน้าร้าน
- จัดส่งสินค้าถึงที่ - โทรศัพท์
- Line
- โทรศัพท์
- Fax
- E-mail

การเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ

84

ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT (ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง) (ต่อ)
ร้าน A
ร้าน B
ร้าน C
ร้าน D
ร้าน E
ร้าน F
- ช่าง
- ผูร้ บั เหมา
- ช่าง
- ช่าง
- ช่าง
- ช่าง
ลักษณะกลุม่
ผู
ร
้
บ
ั
เหมา
โครงการ
ผู
ร
้
บ
ั
เหมา
ผู
ร
้
บ
ั
เหมา
ผู
ร
้
บ
ั
เหมา
- ผูร้ บั เหมา
ลูกค้า
- เจ้าของบ้าน - ข้าราชการ
- เจ้าของบ้าน - ผูร้ บั เหมา
- อูต่ ่อรถสิบล้อ/ - ผูร้ บั เหมา
- ลูกค้าทัวไป
่
- ร้านค้าช่วง
- ลูกค้าทัวไป
่
โครงการ
รถบัส
โครงการ
- อูต่ ่อรถสิบล้อ/รถ
- เจ้าของบ้าน - โรงสีขา้ ว
- เจ้าของบ้าน
บัส
- ลูกค้าทัวไป
่
- โรงผลิตอุปกรณ์ - ลูกค้าทัวไป
่
- ร้านค้าช่วง
- ร้านค้าช่วง
การเกษตร
- โรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
- ร้านท่อไอเสีย
- โรงงานอุปกรณ์
การเกษตร
ขายหน้
า
ร้
า
น
ขายหน้
า
ร้
า
น
ขายหน้
า
ร้
า
น
ขายหน้
า
ร้
า
น
ขายหน้
า
ร้
า
น
- ขายหน้าร้าน
ช่องทางการ
- จัดส่งสินค้าถึงที่ - จัดส่งสินค้าถึงที่ - จัดส่งสินค้าถึงที่ - จัดส่งสินค้าถึงที่ - จัดส่งสินค้าถึงที่ - จัดส่งสินค้าถึงที่
ติดต่อลูกค้า
- โทรศัพท์
- โทรศัพท์
- โทรศัพท์
- โทรศัพท์
- โทรศัพท์
- โทรศัพท์
- Fax
- Line
- Line
- Fax
- E-mail
- Fax
- Fax
- E-mail
- E-mail
- E-mail
การดูแลลูกค้า - บริการเครดิต - บริการเครดิต - บริการเครดิต - บริการเครดิต - บริการเครดิต - บริการเครดิต
- เป็ นกันเองกับ - เป็ นกันเองกับ - เป็ นกันเองกับ - เป็ นกันเองกับ - เป็ นกันเองกับ - เป็ นกันเองกับ
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
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ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT (ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง) (ต่อ)
ร้าน A
ร้าน B
ร้าน C
ร้าน D
ร้าน E
ร้าน F
ร้าน G
ร้าน H
- สอบถามความ - สอบถามความ - สอบถามความ - สอบถามความ - สอบถามความ - สอบถามความ - สอบถามความ - สอบถามความ
ต้องการของลูกค้า ต้องการของลูกค้า ต้องการของลูกค้า ต้องการของลูกค้า ต้องการของลูกค้าต้องการของลูกค้า ต้องการของ ต้องการของลูกค้า
- บริการจัดส่ง - บริการจัดส่ง - บริการจัดส่ง - บริการจัดส่ง - บริการจัดส่ง - บริการจัดส่ง ลูกค้า
- บริการจัดส่ง
สินค้า
สินค้า
สินค้า
สินค้า
สินค้า
สินค้า
- บริการจัดส่ง สินค้า
- บริการเร็ว
- บริการเร็ว
- บริการเร็ว
- บริการเร็ว
- บริการเร็ว
- ซื่อสัตย์
สินค้า
- บริการดี
- ราคาย่อมเยา - เน้นการพูดคุย
- ราคาย่อมเยา - ราคายุตธิ รรม - ราคายุตธิ รรม - พูดจาดี
- เพิม่ เครดิตลูกค้า
- พูดจาดี
- เพิม่ เครดิตลูกค้า
ทีแ่ น่นอน
ทีแ่ น่นอน
50
แห่
ง
30
แห่
ง
30
แห่
ง
20
แห่
ง
30
แห่
ง
- 50 แห่ง
- 20 แห่ง
- 40 แห่ง
คูค่ า้ หลัก (จ�ำนวน
ผูช้ ายส่งสินค้า)
- เครือ่ งตัดเหล็ก - เครือ่ งตัดเหล็ก - เครือ่ งตัดเหล็ก - เครือ่ งตัด
- เครือ่ งตัด
- เครือ่ งตัดเหล็ก - เครือ่ งตัดเหล็ก - เครือ่ งตัดเหล็ก
ทรัพยากรที่
จ�ำเป็ น (อุปกรณ์ - ช่างตัดเหล็ก - ช่างตัดเหล็ก - ช่างตัดเหล็ก - ช่างตัดเหล็ก - ช่างตัดเหล็ก - ช่างตัดเหล็ก - ช่างตัดเหล็ก - ช่างตัดเหล็ก
เครือ่ งจักรและ - พนักงานส่งของ - พนักงานส่งของ - พนักงานส่งของ - พนักงานส่งของ - พนักงานส่งของ - พนักงานส่งของ - พนักงานส่งของ- พนักงาน
- พนักงาน
- พนักงาน
- พนักงาน
- พนักงาน
- พนักงาน
- พนักงาน
- พนักงาน
ประจ�ำร้าน
บุคลากร)
ประจ�ำร้าน
ประจ�ำร้าน
ประจ�ำร้าน
ประจ�ำร้าน
ประจ�ำร้าน
ประจ�ำร้าน
ประจ�ำร้าน
- รถขนส่งเหล็ก - รถขนส่งเหล็ก - รถขนส่งเหล็ก - รถขนส่งเหล็ก - รถขนส่งเหล็ก - รถขนส่งเหล็ก - รถขนส่งเหล็ก
- เครนยกเหล็ก - อุปกรณ์ความ - เครนยกเหล็ก - เครนยกเหล็ก - เครนยกเหล็ก - เครนยกเหล็ก
- เครือ่ งชังเหล็
่ ก ปลอดภัย
- เครือ่ งชังเหล็
่ ก - เครือ่ งชังเหล็
่ ก - เครือ่ งชังเหล็
่ ก
- เครือ่ งตัดแบบ
- พนักงานคัด
- เครือ่ งพับเหล็ก
แยกเศษเหล็ก

กิจกรรมหลัก

86

มาริ โยโงะ ปวิตร เลิศขจรกิตติ และ จารุตม์ คุณานพดล

ร้าน A
ร้าน B
ร้าน C
ร้าน D
ร้าน E
ร้าน F
ร้าน G
ร้าน H
- ซือ้ สินค้าด้วย - ซือ้ สินค้าด้วย - ซือ้ สินค้าด้วย - ซือ้ สินค้าด้วย - ซือ้ สินค้าด้วย - ซือ้ สินค้าด้วย - ซือ้ สินค้าด้วย - ซือ้ สินค้าด้วย
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
- จัดเรียงสิสค้า - จัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้า
ขึน้ ชัน้
ขึน้ ชัน้
ขึน้ ชัน้
ขึน้ ชัน้
ขึน้ ชัน้
ขึน้ ชัน้
ขึน้ ชัน้
ขึน้ ชัน้
- ขายสินค้าแบบ - ขายสินค้าแบบ -ขายสินค้าแบบ - ขายสินค้าแบบ - ขายสินค้าแบบ - ขายสินค้าแบบ - ขายสินค้าแบบ - ขายสินค้าแบบ
เครดิตกับลูกค้า เครดิตตามจ�ำนวน เครดิตกับลูกค้า เครดิตกับลูกค้า เครดิตกับลูกค้า เครดิตตามจ�ำนวน เครดิตกับลูกค้า เงินสด
ประจ�ำ
การใช้บริการของ ประจ�ำ
ประจ�ำ
ประจ�ำ
การใช้บริการของ ประจ�ำ
- จัดส่งสินค้าโดย ลูกค้าประจ�ำ
- จัดส่งสินค้าโดย - จัดส่งสินค้าโดย - จัดส่งสินค้าโดย ลูกค้าประจ�ำ
- คัดแยกเศษ
ก�ำหนดเส้นทางส่ง - จัดส่งสินค้าโดย ก�ำหนดเส้น
ก�ำหนดเส้น
ก�ำหนดเส้น
- จัดส่งสินค้าโดย เหล็ก
เหล็กทีเ่ หมือนกัน ก�ำหนดเส้น
ทางการส่งเหล็ก ทางการส่งเหล็ก ทางการส่งเหล็ก ก�ำหนดเส้น
- จัดส่งสินค้าโดย
และค�ำนึงถึง
ทางการส่งเหล็ก ทีเ่ หมือนกันและ ทีเ่ หมือนกันและ ทีเ่ หมือนกันและ ทางการส่งเหล็กที่ ก�ำหนดเส้น
ปริมาณสินค้า ทีเ่ หมือนกันและ ค�ำนึงถึงปริมาณ ค�ำนึงถึงปริมาณ ค�ำนึงถึงปริมาณ เหมือนกันและ ทางการส่งเหล็กที่
ค�ำนึงถึงปริมาณ สินค้า
สินค้า
สินค้า
ค�ำนึงถึงปริมาณ เหมือนกันและ
- ผลิตรถเข็นปูน - บริการตัดพับ สินค้า
ค�ำนึงถึงปริมาณ
รถเข็นของนังร้
่ าน เหล็กตามแบบ - ปอกเหล็กขาย สินค้า
- ขายและให้เช่า
รถเข็นปูน รถเข็น
ของ นังร้
่ าน
- ติดตามงานของ
ลูกค้าก่อสร้างเพือ่

การเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ

ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT (ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง) (ต่อ)

จุดแข็ง

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- เปิดด�ำเนิน
กิจการมานาน

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- มีความสะดวก
สบาย

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- เปิดด�ำเนิน
กิจการมานาน

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- มีความสะดวก
สบาย

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- มีความสะดวก
สบาย

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- มีความสะดวก
สบาย

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- มีความสะดวก
สบาย

- ท�ำเลใกล้
กรุงเทพฯ
- จ�ำหน่ายสินค้า
หลากหลาย

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์ SWOT
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ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT (ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง) (ต่อ)
ร้าน A
ร้าน B
ร้าน C
ร้าน D
ร้าน E
ร้าน F
ร้าน G
ร้าน H
ประมาณความ
ต้องการของลูกค้า
โครงสร้างต้นทุน - ค่าสินค้า
- ค่าสินค้า
- ค่าสินค้า
- ค่าสินค้า
- ค่าสินค้า
- ค่าสินค้า
- ค่าสินค้า
- ค่าสินค้า
- ค่าแรง
- ค่าแรง
- ค่าแรง
- ค่าแรง
- ค่าแรง
- ค่าแรง
- ค่าแรง
- ค่าแรง
้
้
้
้
้
้
้
- ค่าไฟฟา
- ค่าไฟฟา
- ค่าไฟฟา
- ค่าไฟฟา
- ค่าไฟฟา
- ค่าไฟฟา
- ค่าไฟฟา
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าน�้ำมัน
- ค่าแก๊ส
- ค่าแก๊ส
- ค่าแก๊ส
- ค่าแก๊ส
- ค่าแก๊ส
- ค่าบ�ำรุงรักษา - ค่าแก๊ส
- ค่าบ�ำรุงรักษา
- ค่าบ�ำรุงรักษา - ค่าบ�ำรุงรักษา - ค่าบ�ำรุงรักษา - ค่าบ�ำรุงรักษา - ค่าบ�ำรุงรักษา เครือ่ งจักร
- ค่าบ�ำรุงรักษา เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
- ดอกเบีย้ เงินกู้ เครือ่ งจักร
กระแสรายได้ - ขายสินค้าเหล็ก - ขายสินค้าเหล็ก - ขายสินค้าเหล็ก - ขายสินค้าเหล็ก - ขายสินค้าเหล็ก - ขายสินค้าเหล็ก - ขายสินค้าเหล็ก - ขายสินค้าเหล็ก
(อุปกรณ์
(อุปกรณ์
- ขายเศษเหล็กส่ง - บริการคัดแยก (อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์)
ฮาร์ดแวร์)
โรงหลอม
เศษเหล็ก
อลูมเิ นียม)
- บริการเช่า/ซือ้ รถ- บริการ ตัด พับ
เข็นปูน รถเข็น ตามแบบ
ของ นังร้
่ าน

- ขยายสาขาเพิม่ - ขยายสาขาเพิม่
ตามบริเวณต่าง ตามบริเวณ
จังหวัด
ชานเมืองรอบ
นอก

มาริ โยโงะ ปวิตร เลิศขจรกิตติ และ จารุตม์ คุณานพดล

ร้าน G
ร้าน H
- ติดกับถนนใหญ่ (เหล็ก/ฮาร์ดแวร์/
- เปิดด�ำเนิน
อลูมเิ นียม)
กิจการมานาน
- จ�ำหน่ายเหล็ก
เกรด B
- สินค้าราคาถูก
- บริการคัดแยก
เศษเหล็ก
- ไม่มเี หล็กเกรด - ชนิดเหล็กมีไม่
A
ครบ
- การขนส่งในตัว
เมืองล�ำบาก

การเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
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ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT (ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง) (ต่อ)
ร้าน A
ร้าน C
ร้าน D
ร้าน E
ร้าน B
ร้าน F
- สินค้าหลาก
- ติดกับถนนใหญ่ - สินค้าเหล็ก - ติดกับถนนใหญ่ - ติดกับถนนใหญ่ - ติดกับถนนใหญ่
หลาย
ส�ำหรับก่อสร้าง - เปิดด�ำเนิน
- เปิดด�ำเนิน - มีรปู แบบสินค้า
- เปิดด�ำเนิน
- มีสนิ ค้าเหล็กไม่ กิจการมานาน มีความหลาก กิจการมานาน กิจการมานาน หลากหลาย
เป็ นทีน่ ิยม
- มีรปู แบบสินค้า - มีรปู แบบสินค้า
- มีรปู แบบสินค้า หลาย
หลากหลาย
หลากหลาย
หลากหลายสินค้า
- จ�ำหน่ายเช่า/ซือ้
เหล็กราคาถูก
รถเข็นปูน รถเข็น
ของ นังร้
่ าน
- การขนส่งในตัว - การจัดสต๊อก - ชนิดเหล็กมี - การจัดการร้าน - พืน้ ทีร่ า้ นและ - ไม่สามารถ
จุดอ่อน
เมืองล�ำบาก
ค้า บุคลากร ยัง โรงงาน
สินค้ายังไม่เป็ น ขายไม่ครบ
ครอบคลุมได้
ไม่เพียงพอ
ระบบ (เข้าก่อน - การขนส่งในตัว ไม่เป็ นระบบ
ทัง้ หมดในการ
เมืองล�ำบาก
ออกก่อน)
ขายปลีก
- ปญั หาเงินกู้
- แก้ไข เพิม่ ยอด
ขายให้เร็ว
ขยายพื
น
้
ที
ร
่
า
้
น
ไม่
ม
ี
ขยายสาขาเพิ
ม
่
ปรั
บ
ปรุ
ง
ขยายสาขาเพิ
ม
่
- เพิม่ ยอดขาย
โอกาส
ไปยังบริเวณนอก บริเวณชายแดน
ทีเ่ พชรบุรเี พือ่ เพิม่ จุดอ่อนตลอด การขายปลีกและ
ตัวเมือง
ยอดขาย
เวลาแล้วขยาย การขายให้กบั
พม่าและไทย
สาขาเรือ่ ยๆ
เพราะเป็ นแหล่ง
โรงงาน
เศรษฐกิจใหม่

ร้าน A

อุปสรรค
89

- เศรษฐกิจไม่ดี
- ราคาเหล็กลง
- ปริมาณความ
ต้องการลดลง

ร้าน C

- เศรษฐกิจไม่ดี
- ราคาเหล็กลง
- ปริมาณความ
ต้องการลดลง
- คูแ่ ข่งขันร้านค้า
วัสดุก่อสร้าง
- ผูแ้ ข่งขันราย
ใหม่เพิม่ สูงขึน้ ใน
ระยะ 3 ปีหลังนี้

- เศรษฐกิจไม่ดี
- ราคาเหล็กลง
- ปริมาณความ
ต้องการลดลง
- การขยาย
กิจการใช้เงินทุน
สูง
- มีคแู่ ข่งขันสูง

ร้าน D

ร้าน E

ร้าน F
ร้าน G
ร้าน H
- สร้างโรงงาน
ผลิตเองเพือ่ คลุม
สต็อกทีแ่ น่นอน
เช่น การตัด/พับ
เหล็ก ท่อแป็ ป
- อนาคตขาย
เหล็กเกรด B
- เศรษฐกิจไม่ดี - เศรษฐกิจไม่ดี - ตลาดเหล็ก
- เศรษฐกิจไม่ดี - เศรษฐกิจไม่ดี
- ราคาเหล็กลง - ราคาเหล็กลง คูแ่ ข่งเยอะมาก
- ปริมาณความ - ปริมาณความ
ต้องการลดลง ต้องการลดลง
ผูผ้ ลิตเข้ามาขาย
เอง
- คูแ่ ข่งขันสูง

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

ร้าน B

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการด�ำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ SWOT (ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง) (ต่อ)

