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Phrueksa Soihom 2015: Market Structure and Factors Affecting Comrgated Containers Demand in

Thailand. Master of Economics (Business Economics), Major Field: Business Economics.

Department of Economics. Independent Study Advisor: Mr.Sommai Udomwitid, Ph.D. 128 pages

This study is conducted in response to the following purposes: l) To study the competition

landscape of the comrgated containers industry in Thailand 2) To examine the factors affecting the demand of

comrgated containers. The primary data granted by interviews and the secondary data from research and

information related to the comrgated containers industry are utilized in conducting a descriptive analysis

using the Five Forces Model and a quantitative analysis using the theory of two-stage least squares or 2SLS.

The study has shown that the comrgated container industry has relatively high barriers to entry due

to rather low capital investrnent and location limitation. As for customers, they possess fairly high bargaining

power resulting from high-volume orders and low cost to switch to other comrgated container producers. The

bargaining power of suppliers is also high attributed to the relatively small number of kraft paper suppliers

and potential forward integration tendency. Considering the threats of substitutes, comrgated containers can

only be replaced by few packaging types due to high investment and switching cost. As for the rivalry among

existing competitors, the level of competition is intense due to high industry's growth rate and average

concentration ratio. In addition, the competition strategies implemented by many manufacturers do not focus

on pricing strategy. Therefore, the market structure of the comrgated container industry is considered to be an

oligopoly market. Additionally, the comrgated container demand is most influenced by the sales value of

consumer goods industry, plastic resin price, and the sales value ofindustrial products respectively.

As a result ofthe study, it can be concluded that new players are suggested to penetrate the niche

market and existing manufacturers are recommended to compete using innovative sffategies rather than

pricing stratigies such as offering a one-stop service in order to avoid aggressive price competition and sustain

profitable growth. Besides, the trend to switch from comrgated containers to other packaging types should be

studied thoroughly in order to proactively set up strategies to adjust to the possible change. To best serve

customers, a production plan should be carefully conducted by taking affecting factors into consideration so

antity ani quality.
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บทที ่1 

บทนํา 

ความสําคัญของปัญหา 

บรรจุภณัฑจ์ดัวา่เป็นส่วนสาํคญักบัภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรักษา

สินคา้ให้คงสภาพ (Protection) มิให้เกิดความเสียหายอนัเกิดจากสภาพส่ิงแวดล้อมและการขนส่ง 

นอกจากน้ี บรรจุภณัฑ์ยงัช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนส่งจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคอีกดว้ย เพราะ

บรรจุภณัฑส์ามารถรวมหน่วยของผลิตภณัฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได ้เช่น การนาํผลไมห้ลายผล

บรรจุในลงัเดียว  หรือเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้  เป็นตน้ 

อีกทั้งบรรจุภณัฑ์ยงัมีหนา้ท่ีสําคญัในการบ่งช้ี (Identify) แจง้ขอ้มูล (Inform) รายละเอียดต่างๆ ของ

สินคา้ท่ิอยูภ่ายใน ปริมาณสินคา้ แหล่งผลิต ส่วนประกอบ วนัเวลาท่ีผลิต วนัเวลาท่ีหมดอายุและการ

ระบุขอ้ความสําคญัๆ ตามกฎหมายโดยเฉพาะช่ือการคา้ (Trade Name) หรือเคร่ืองหมายการคา้ 

(Trade Mark) แต่เม่ือมีการแข่งขนัทางการคา้มากข้ึน บรรจุภณัฑ์จึงมีบทบาทเพิ่มเติมในดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) หากบรรจุภณัฑ์มีรูปลกัษณ์สวยงามสะดุดตาจะเป็นการกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีบรรจุภณัฑ์ท่ีดีก็ยงัสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่

ผลิตภณัฑ ์รวมทั้งสร้างความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

อย่างไรก็ตาม การเลือกบรรจุภณัฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน 

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น รสนิยม พฤติกรรมการซ้ือ 

เป็นตน้ โดยบรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัสามารถจาํแนกประเภทตามวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตออกเป็น 4 

ประเภท คือ 1) บรรจุภณัฑ์กระดาษ เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีนํ้ าหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้

สะดวกเน่ืองจากสามารถพบัเก็บไดท้าํให้ประหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บ สามารถใชก้บัสินคา้ไดห้ลาย

ประเภท ออกแบบไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ อีกทั้งยงัสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ เป็นวสัดุท่ี

เป็นมิตรกบัธรรมชาติ แต่มีขอ้เสียคือ ไม่ทนความช้ืนและแมลงกดัแทะ โดยบรรจุภณัฑ์กระดาษท่ี

นิยมใชม้ากท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 2) บรรจุภณัฑพ์ลาสติก เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีหลายชนิด 

สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีราคาถูก สามารถข้ึนรูปได้ง่ายและข้ึนรูปได้หลายรูปแบบ แต่มี

ขอ้เสียคือ ยอ่ยสลายไดย้าก ไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 3) บรรจุภณัฑ์โลหะ เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความ
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แข็งแรง สามารถทนความร้อนและแรงดนัไดสู้ง สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ได ้แต่อาจเกิดปฏิกิริยา

กบัสินคา้ท่ีบรรจุไดแ้ละใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บมาก และ 4) บรรจุภณัฑ์แกว้ เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีทั้ง

ชนิดโปร่งใสและโปร่งแสง ซ่ึงสามารถป้องกนัการซึมผา่นของก๊าซ นํ้ า และกล่ิน สามารถทนแรงอดั

อากาศ ไม่ทาํปฏิกิริยากบัสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายใน ทาํความสะอาดไดง่้าย รวมทั้งยงัสามารถนาํกลบัมา

ใช้ใหม่ เป็นวสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่มีขอ้เสียคือ มีความเปราะบางและแตกหักง่ายและมี

นํ้าหนกัค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบับรรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ 

 

 การท่ีบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบหน่ึงของภาคอุตสาหกรรมในการบรรจุสินค้าเพื่อ

จาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภค ส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑมี์การเติบโตในทิศทางเดียวกบัการผลิตใน

อุตสาหกรรมทัว่ไป โดยในช่วงปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557 โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 

ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง มีเพียงปี พ.ศ. 2554 ท่ีดชันีมีค่าลดลงเล็กน้อย อนัเน่ือง

มากจากการประสบอุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทย แต่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็สามารถ

กลบัมาขยายตวัอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2555 เม่ือพิจารณาปริมาณการผลิตบรรจุภณัฑ์ในประเทศไทย 

(Euromonitor,2013) พบว่า มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม จึงกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือเป็นอุปสงค์สืบเน่ือง (Derived Demand) นั่นเอง กล่าวคือ ถ้าการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตวัก็จะส่งผลให้การผลิตอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ขยายตวัเช่นเดียวกนั 

ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 
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ภาพที่ 1.1  แสดงมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ภาคอุตสาหกรรมและปริมาณการผลิตบรรจุ

ภณัฑใ์นประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2557 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ; Euromonitor (2013) 

 

 ทั้งน้ี บรรจุภณัฑ์แต่ละประเภทมีความตอ้งการใช้ท่ีแตกต่างกัน โดยจากการศึกษาของ

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2556) พบวา่ สัดส่วนการใชบ้รรจุภณัฑ์สูงท่ีสุดในปีพ.ศ. 2556 คือบรรจุภณัฑ์

กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 40 ของการใช้บรรจุภณัฑ์ทั้ งหมดในประเทศ รองลงมา คือ บรรจุภณัฑ์

พลาสติก สัดส่วนการใชร้้อยละ 25 อนัดบั 3 คือ บรรจุภณัฑ์โลหะ ร้อยละ 20 และอนัดบัสุดทา้ย คือ 

บรรจุภณัฑแ์กว้ ร้อยละ 15 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2 

 

 
 

ภาพที ่1.2  ร้อยละการใชบ้รรจุภณัฑใ์นตลาดไทย ปีพ.ศ. 2556 

ท่ีมา: กรมการคา้ต่างประเทศ รวบรวมโดยศนูยว์จิยักสิกรไทย 
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 บรรจุภณัฑ์กระดาษมีความต้องการมากท่ีสุดและได้ถูกนาํมาใช้เป็นบรรจุภณัฑ์มากมาย

หลายประเภท โดยบรรจุภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมจะมีอยู่ดว้ยกนั 4 ประเภท คือ ถุงกระดาษ กล่อง

กระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก และกระป๋องกระดาษ แต่ท่ีนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 

ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์ดงักล่าวมีนํ้ าหนักเบาแต่สามารถรองรับนํ้ าหนัก

สินคา้ไดม้ากกวา่บรรจุภณัฑ์กระดาษประเภทอ่ืนๆ ทาํให้สะดวกต่อการขนส่งสินคา้ อีกทั้ง ผูผ้ลิตยงั

สามารถออกแบบลกัษณะบรรจุภณัฑ์ให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินคา้ และเป็น

ส่ือทางการตลาดท่ีสาํคญัของผูผ้ลิต ทาํใหบ้รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจึงเป็นท่ีนิยมในการนาํไปใชก้บั

สินคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆอยา่งหลากหลาย  

 

 การผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทยในแต่ละปี มีปริมาณการผลิตค่อนขา้งสูง 

โดยในปี พ.ศ. 2552 มีการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกตั้งแต่ 1,855 พนัตนัและมีความตอ้งการ

สูงสุดในปี พ.ศ. 2553 ท่ีระดบั 2,166 พนัตนั เม่ือพิจารณาโดยรวมของการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ ในประเทศไทยมีการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกอยูใ่นระดบัสูง 

คือ เฉล่ียประมาณ 2,000 พนัตนัต่อปี (International Corrugated Case Association, 2014) สามารถ

แปลงเป็นมูลค่าไดป้ระมาณ 50,000 ลา้นบาทต่อปี (จากการคาํนวณ ปริมาณการผลิตเฉล่ีย 2 ลา้นตนั 

คูณราคาเฉล่ีย 25,000 บาทต่อตนั) 

 

 
 

ภาพที ่1.3  การผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย 

ท่ีมา: International Corrugated Case Association, 2014 
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 อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นส่วนหน่ึงของผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม

ต่างๆ โดยผลการศึกษาของศูนยว์จิยักสิกรไทย (2557) ไดจ้าํแนกประเภทความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกของอุตสาหกรรมต่างๆ ในปีพ.ศ. 2556 เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม

อาหาร (อาหารสําเร็จรูป อาหารสด และเคร่ืองด่ืม) ใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 40 ของภาคการผลิตท่ีใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้

อุปโภคบริโภค (เส้ือผา้ รองเทา้ และสินคา้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ) ใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษประมาณร้อยละ 35 

และกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรม (อุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า)

ใชบ้รรจุภณัฑก์ระดาษประมาณร้อยละ 25 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.4 

 

 
 

ภาพที ่1.4  สัดส่วนการใชบ้รรจุภณัฑก์ระดาษเบ้ืองตน้ในแต่ละอุตสาหกรรม ปีพ.ศ. 2556 

ท่ีมา : ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2557 

 

 การท่ีบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใน

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน หากการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเกิดปัญหาสินคา้ขาดตลาด หรือไม่

สามารถผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกไดท้นัตามกาํหนด จะส่งผลกระทบกบัห่วงโซ่อุปทานในการ

ผลิตสินคา้เพื่อการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละอุตสาหกรรม ดงัเช่นในช่วงท่ีเกิด

ปัญหาอุทกภยัในปีพ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา บริษทัยูไนเต็ด เปเปอร์ จาํกดั(มหาชน) (2554) ระบุว่า มี

ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกประมาณ 30 รายไดรั้บความเสียหายจากปัญหาอุทกภยั ส่งผลให้ไม่

สาม ารถ ผลิตบรรจุภัณฑ์ก ระดาษลู กฟูก ไป ย ังผู ้ผ ลิต สินค้าได้ตา มกํา หนด  ทํา ให้ผู ้ผ ลิ ต
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ภาคอุตสาหกรรมเกิดสินคา้คงคลงัจาํนวนมากในโรงงานหรือระงบัการผลิตสินคา้เน่ืองจากไม่มี

บรรจุภณัฑ์สําหรับการจดัส่งไปยงัผูบ้ริโภค และอาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะสินคา้อุปโภคบริโภคขาด

ตลาดในท่ีสุด เป็นตน้ (สมาคมของขวญัและของชาํร่วย, 2554)  

 

 จากการท่ีบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกมีมูลค่าตลาดสูง มีแนวโน้มในการเติบโต จัดเป็น

อุตสาหก รรมหน่ึง ท่ีสําคัญต่อระบบ เศรษฐกิ จ  และเ ป็นแรง ขับ เค ล่ือนสําหรับ การผลิ ต

ภาคอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีมี อุปสรรคในการดํา เนินธุรกิจไม่มากนัก จึงมี

ผูป้ระกอบการเขา้มาดาํเนินธุรกิจมากถึง 1,161 บริษทั (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) โดยผูผ้ลิต

แต่ละรายจะมีกลยุทธ์ในการดาํเนินกิจการท่ีแตกต่างกนั การศึกษาลกัษณะโครงสร้างอุตสาหกรรรม

จะทาํใหส้ามารถวเิคราะห์ถึงสภาวะแวดลอ้มในการแข่งขนั พฤติกรรมผูผ้ลิต แนวทางการดาํเนินกล

ยุทธ์ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมน้ี อีกทั้ง แรงขบัเคล่ือนท่ีจะส่งผลกระทบกบัสภาวะการ

แข่งขนัภายในอุตสาหกรรม อนัสะทอ้นถึงศกัยภาพการทาํกาํไรและการดึงดูดใจในอุตสาหกรรม

ดงักล่าว 

  

 นอกจากน้ี อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกควรมีการพยากรณ์อุปสงค์ท่ีดี เพื่อจะ

สามารถนาํมาใชเ้พื่อการวางแผนการผลิต อนัจะเป็นการสนบัสนุนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ

การผลิตสินคา้ในภาคอุตสาหกรรมใหมี้การบริหารการผลิตและจาํหน่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ประกอบกบัการทราบโครงสร้างอุตสาหกรรมจะทาํให้สามารถวิเคราะห์ถึงสภาวะการแข่งขนั

ภายในอุตสาหกรรมและแนวทางการดาํเนินกลยุทธ์ของธุรกิจในอนาคต จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา

โครงสร้างทางการตลาดและปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงคข์องบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะสภาวะการแข่งขนัและโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกไทย 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกไทย  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 เพื่อให้ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสามารถวางแผนการผลิต เพื่อตอบสนองต่อปริมาณอุปสงค์ท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละอุตสาหกรรม เน่ืองจากบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเป็น

ส่วนหน่ึงในการกระบวนการผลิตของสินคา้ในทุกอุตสาหกรรม จึงตอ้งดาํเนินการพยากรณ์อุปสงค์

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีเหมาะสมกับห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตของสินค้าใน

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งสามารถกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมสําหรับธุรกิจและ

ภาครัฐสามารถนาํผลการศึกษาในการพิจารณากาํหนดนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

 การศึกษาอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก คร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ อาทิ 

สมาคมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง

พาณิชย ์กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฯลฯ โดยเก็บขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

จาํนวน 60 ขอ้มูล 

 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

 

 บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก (บริษทั โกมิว จาํกดั, 2556) หมายถึง กล่องท่ีมีแผ่นปะหนา้ 2 

แผ่นและมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่ตรงกลาง มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 2 ส่วน คือ กระดาษผิวหน้า 

(Liner Board) เป็นกระดาษท่ีติดบนกระดาษลูกฟูก จะใชก้ระดาษคราฟทไ์ม่ฟอกสีสําหรับการใชง้าน

ท่ีตอ้งการความแข็งแรงสูง นอกจากน้ีอาจใช้กระดาษท่ีผลิตจากเยื่อกระดาษเก่าสําหรับงานทัว่ไป 

และกระดาษทาํลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) ใช้กระดาษท่ีผลิตจากเยื่อกระดาษคราฟท์เยื่อ

กระดาษเก่า  ข้ึนกบัความแขง็แรงท่ีตอ้งการนาํมาข้ึนลอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปกป้องสินคา้ไม่ให้

เกิดความเสียหายจากการขนส่งและช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รเเละผลิตภณัฑ ์

 

 มูลค่าสินคา้อุปโภค หมายถึง  ผลรวมของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคท่ีใช้บรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟกู ซ่ึงจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามการจดัประเภทธุรกิจตามกิจกรรม
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ทางเศรษฐกิจ (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities : ISIC) 

ในหมวด ISIC 242410 ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดร่างกาย ผลิตภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ต่างๆ สําหรับใช้

ในบา้นเรือน ซ่ึงเป็นหมวดสินคา้ท่ีคาดวา่จะมีการใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก โดยมีหน่วยเป็นลา้น

บาท  

 

 มูลค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลรวมของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ซ่ึงจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในหมวด 

ISIC 15 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม เน่ืองจากทุกหมวดยอ่ยมีการใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก โดยมีหน่วยเป็นลา้นบาท  

 

 มูลค่าสินคา้อุตสาหกรรม หมายถึง ผลรวมของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมใน

หมวดอิเล็กทรอนิกส์และเค ร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก  ซ่ึงจําหน่ายทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ในหมวด ISIC 29 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงมิไดจ้ดัไวใ้นท่ี

อ่ืนและ ISIC 3230 การผลิตเคร่ืองรับโทรทศัน์และวิทยุ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยเป็นลา้น

บาท  
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บทที ่2 

 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาในบทน้ีได้แบ่งเน้ือหาเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ โดยในส่วนแรกจะกล่าวถึงทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฎีโครงสร้างตลาด ทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการ ทฤษฎี

อุปสงค ์และแนวคิดการพยากรณ์ ในส่วนท่ีสองจะกล่าวถึงการตรวจเอกสาร ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย

การตรวจเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการตรวจเอกสารจะเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดา้น

โครงสร้างตลาดและดา้นการพยากรณ์อุปสงค ์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 ในบทน้ีได้รวบรวมทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาโครงสร้างตลาด ทฤษฎีแรงกดดนั 5 

ประการ และทฤษฎีอุปสงค ์เพื่อใหส้ามารถนาํแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกตใ์ชก้บัการศึกษา การ

วเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัและการพยากรณ์อุปสงคภ์ายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก 

ดงัน้ี 

 

1.  ทฤษฎีโครงสร้างตลาด (Market Structure)  

 

 ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง บริบทท่ีมีการตกลงซ้ือ ขายสินคา้หรือบริการหรือ

ทรัพยสิ์นใดๆระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย ตลาดในความหมายน้ีไม่จาํเป็นวา่ผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งมาพบกนั

โดยตรง ไม่จาํเป็นว่าตอ้งมีสถานท่ีตั้งหรืออาณาเขตแน่นอน ตราบใดก็ตามท่ีมีการตกลงซ้ือขาย

สินคา้และบริการชนิดใดเกิดข้ึนก็ถือวา่ตลาดไดเ้กิดข้ึนแลว้ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของตลาดจะตอ้งมี

ผูซ้ื้อ ผูข้าย และสินคา้และบริการท่ีจะตกลงซ้ือ ขายกนั ตลาดจะตอ้งประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ผูซ้ื้อ 

ผูข้าย และสินคา้หรือบริการท่ีนาํมาซ้ือขายในตลาด โดยในตลาดทุกรูปแบบจะมีโครงสร้างแบบ

แผนของพฤติกรรมของตวัเอง พฤติกรรมของผูข้ายในโครงสร้างตลาดท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม

ท่ีแตกต่างกนั ทาํให้สามารถประเมินระดบัการแข่งขนัของผูข้ายในแต่ละโครงสร้างตลาดไดว้่าใน

ตลาดนั้นๆ จะมีการแข่งขนัท่ีสมบูรณ์หรือไม่ สมบูรณ์ระหวา่งผูข้ายแต่ละรายอยา่งไร 
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 โครงสร้างตลาด หมายถึง ลกัษณะกระจายของหน่วยผลิตในตลาดหรืออุตสาหกรรม เช่น 

ส่วนแบ่งการตลาดของหน่วยการผลิตต่าง ๆ ลกัษณะการกระจุกตวัของหน่วยผลิตขนาดใหญ่ หรือ

ลักษณะการกีดกันการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผูแ้ข่งขันใหม่ และความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์

โครงสร้างตลาดมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนักบัพฤติกรรมและผลการดาํเนินงาน

ของหน่วยการผลิต ซ่ึงสามารถจดัแบ่งประเภทไดด้งัต่อไปน้ี (สุวชัชยั สิทธิโชคศิริ, 2546) 

 

 1.1  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition)  

 

      ลกัษณะสําคญัของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Perfect competition) คือ ผูซ้ื้อและผูข้าย

จาํนวนมาก ดงันั้น การซ้ือขายของผูข้ายแต่ละรายในตลาดจึงมีจาํนวนเล็กนอ้ยมาก การเปล่ียนแปลง

ปริมาณซ้ือขายแต่ละรายจึงไม่มีอิทธิพลต่อราคาตลาด ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์น้ีสินคา้จะมีลกัษณะ

คุณภาพและมาตรฐานเหมือนกนั (Homogeneous Product) อีกทั้งในตลาดประเภทน้ี ผูข้ายหรือ

ผูผ้ลิตสามารถเลิกล้มกิจการโดยง่าย (Free Exit) และผูผ้ลิตหรือผูข้ายรายใหม่สามารถเขา้มา

ดาํเนินการผลิตโดยง่ายเช่นกนั ไม่มีอุปสรรคกีดขวางการเขา้หรือออกจากอุตสาหกรรม ในด้าน

ปัจจยัการผลิต ผูผ้ลิตสามารถเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเสรี นอกจากน้ี ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความ

รอบรู้ในสภาพการณ์ของตลาดเป็นอย่างดี ทั้งด้านราคาและแหล่งจาํหน่ายสินคา้ท่ีดีท่ีสุด (สุมล 

มานสัฤดี, 2548)  

 

 1.2  ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด (Monopolistic Competition) 

 

      ลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด มีลกัษณะคลา้ยกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์แต่มี

อาํนาจผกูขาดอยู่บา้ง กล่าวคือ มีผูข้ายจาํนวนมาก การเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่เป็นไปไดโ้ดย

ไม่มีอุปสรรคใดๆ ซ่ึงผูข้ายจะไม่รวมหัวกันเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะมีอาํนาจในการ

กาํหนดราคาอยูบ่า้ง ทั้งน้ีสินคา้ของผูข้ายแต่ละรายในทศันะของผูบ้ริโภคจะแตกต่างจากผูข้ายราย

อ่ืนๆ (Product Differentiation) อนัอาจเน่ืองจากการบรรจุหีบห่อ การให้สีสัน การให้ตรายี่ห้อท่ี

แตกต่างกนั การโฆษณา ฯลฯ แต่ใชท้ดแทนกนัไดดี้ จึงทาํให้ผูผ้ลิตมีอาํนาจผกูขาดอยูบ่า้ง ผูผ้ลิตใน

ตลาดจึงคิดคน้ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้อยูเ่สมอ เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ อนัจะ

เป็นประโยชน์ใหผู้บ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีดีและมีคุณภาพ (สุมล มานสัฤดี, 2548) 
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 1.3  ตลาดผู้ขายน้อยราย  (Oligopoly Competition) 

 

   ลกัษณะของตลาดผูข้ายนอ้ยราย เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัไม่สมบูรณ์อีกรูปแบบหน่ึงท่ี

มีจาํนวนผูข้ายในตลาดเพียง 2-3 รายเท่านั้น ดงันั้น ผูข้ายแต่ละรายจึงเป็นผูข้ายรายใหญ่ๆ ในตลาด 

สินคา้ของตลาดผูข้ายน้อยรายมี 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุก

ประการ (Homogeneous Commodity) เช่น นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปูนซิเมนต์ ซ่ึงเรียกประเภทน้ีว่า Pure 

Oligopoly และอีกประเภทหน่ึง คือ การผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนัแต่ใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งดี เช่น รถ

มอเตอร์ไซค ์อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงจะเรียกประเภทน้ีวา่  Differentiated Oligopoly ทั้งน้ี ตลาด

ผูข้ายน้อยรายมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสําหรับผูผ้ลิตรายใหม่ เช่น  จากขนาดของการผลิต 

ตน้ทุนการผลิต หรือคุณภาพการผลิต ในด้านการแข่งขนัภายในตลาด การปรับเปล่ียนนโยบาย

ทางการตลาดของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงจะมีผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ผูผ้ลิตรายอ่ืนจึงตอ้งมี

ปฏิกิริยาตอบโตท้นัทีจึงทาํให้ในตลาดผูข้ายน้อยรายน้ีจะเป็นการแข่งขนัในดา้นอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดา้น

ราคา (สุมล มานสัฤดี, 2548) 

 

 1.4  ตลาดผูกขาด  (Monopoly Competition) 

 

   ลกัษณะของตลาดผกูขาด คือ มีผูข้ายเพียงรายเดียว สินคา้ท่ีผลิตข้ึนแตกต่างจากสินคา้

ของผูผ้ลิตรายอ่ืน (Product Differentiation) และไม่สามารถใชสิ้นคา้ชนิดอ่ืนทดแทนได ้จึงทาํให้ผู ้

ผูกขาดสามารถท่ีจะควบคุมราคาท่ีคิดจากลูกค้าได้ ผูผู้กขาดจึงเป็นผูก้าํหนดราคาสินคา้ (Price 

Maker) แต่อาจจะเผชิญการแข่งขนักบัสินคา้อ่ืนๆในทางออ้ม หรือ สินคา้ท่ีสามารถใช้ทดแทน

สินคา้ท่ีผูกขาด อาทิ การใช้ไฟฉายแทนไฟฟ้า เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม หากมีสินคา้อ่ืนท่ีทดแทน

สินคา้ผกูขาดไดม้าก อาํนาจผกูขาดก็จะมีนอ้ยลง แต่ถา้สินคา้อ่ืนทดแทนไดน้อ้ย อาํนาจผกูขาดก็จะ

มีมากข้ึน โดยตลาดผกูขาดอาจเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่น กฎหมายรับรองกรรมสิทธ์ิจากการเป็นผู ้

คิดคน้นวตักรรมสินคา้ การเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว การประหยดัจากขนาดจากการ

เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือการผกูขาดท่ีเกิดจากการรวมหัวกนัของผูผ้ลิต (สุมล มานสัฤดี, 

2548) 

 

 ลกัษณะตลาดต่างๆ สามารถจาํแนกตามจาํนวนหน่วยธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ปฏิกิริยาตอบโต้

ระหวา่งหน่วยธุรกิจ ลกัษณะสินคา้และอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 เปรียบเทียบโครงสร้างตลาดแบบต่างๆ 

โครงสร้าง จํานวนหน่วยธุรกจิ ขนาดหน่วย

ธุรกจิ 

ปฏิกริิยาตอบโต้

ระหว่างหน่วยธุรกจิ 

ลกัษณะสินค้า การเข้ามาใน

อุตสาหกรรม 

1. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ มาก เล็ก ไม่มี เหมือนกนั ไม่มี 

2. ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด มาก เล็ก ไม่มี ต่างกนัในความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภค 

ไม่มี 

3. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 2 รายข้ึนไป ใหญ่ มี เหมือนกนัหรือต่างกนั มี 

4. ตลาดผกูขาด 1 ราย ใหญ่ ไม่มี ต่างจากผูอ่ื้น มี 

ท่ีมา: ระพีพฒัน  ภาสบุตร, 2537

12 
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  การศึกษาโครงสร้างตลาดทั้ง 4 ประเภท จะทาํให้ทราบว่า อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยเป็นตลาดประเภทใด ซ่ึงสะทอ้นถึงพฤติกรรมการแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรม ทั้งดา้นราคา นโยบายดา้นผลิตภณัฑ ์รวมทั้งรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ผูศึ้กษาควร

จะทาํการศึกษาถึงสภาวะการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมประกอบกนั โดย Michael E. Poter ได้

เสนอแนวคิดว่าปัจจยัสําคญั 5 ประการ ท่ีส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

2.  ทฤษฎีแรงดัน 5 ประการ (Five-force Model) 

 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรม มีลกัษณะ

สําคญั 5 ประการ ท่ีจะเป็นตวักาํหนดสภาวะการแข่งขนั อนัจะมีผลต่อศกัยภาพการทาํกาํไร 

(Profitability Potential) และการดึงดูดใจในอุตสาหกรรมนั้น (Industry Attractiveness) (พิบูล          

ทีปะปาล, 2551) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 

 
 

ภาพที ่2.1 แรงดนั 5 ประการ ท่ีมีผลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

ท่ีมา :  สุวชัชยั สิทธิโชคศิริ, 2546 
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 2.1  อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Threat of New Entrants)  

 

   อุตสาหกรรมใดท่ีคู่แข่งหนา้ใหม่สามารถเขา้มาในอุตสาหกรรมไดโ้ดยง่าย ศกัยภาพ

ในการทาํกาํไรในอุตสาหกรรมนั้นจะลดลง เน่ืองจากคู่แข่งหนา้ใหม่จะเขา้มาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด

ในอุตสาหกรรมนั้น ทาํใหส่้วนแบ่งตลาดของธุรกิจเดิมลดลงและความรุนแรงในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน

โอกาสในทาํกาํไรจึงลดลง เน่ืองจากตอ้งใชท้รัพยากรและความพยายามทางการตลาด เพื่อชิงลูกคา้

มากข้ึน  

   

    ดงันั้น บริษทัเดิมท่ีมีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น (Existing firms) จะพยายามหาทางป้องกนั

มิให้คู่แข่งรายใหม่ (New Entrants) เขา้มาในอุตสาหกรรม ดว้ยการสร้างขอ้จาํกดัหรือสร้างปัจจยัท่ี

เป็นส่ิงกีดกนัคู่แข่งได ้เช่น การประหยดัตน้ทุนต่อขนาดเม่ือผลิตปริมาณมาก (Economies of scale) 

ความเขา้ถึงเทคโนโลยีและ Know-How ความตอ้งการเงินทุน (Capital Requirement) การสร้าง

ความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ใหม่ 

(Switching Cost) การเขา้ถึงช่องจดัจาํหน่าย (Assess to Distribution Channels) หรือ นโยบาย

รัฐบาล (Regulation Policies) เป็นตน้ (พิบูล ทีปะปาล, 2551) 

 

 2.2  อาํนาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 

 

   ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมสามารถแสดงอาํนาจต่อรองท่ีจะมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมดว้ยการต่อรองราคาให้ตํ่าลง ลดปริมาณการซ้ือ หรือเรียกร้องให้บริษทัเพิ่มคุณภาพ

สินคา้ โดยท่ีคงราคาขายสินคา้เท่าเดิม เม่ือผูซ้ื้อมีอาํนาจต่อรองสูงก็จะเป็นเหตุทาํให้คู่แข่งขนัต่าง

เขา้มาดูแลลูกคา้มากข้ึน อนัจะทาํให้กาํไรของผูข้ายลดลง สําหรับปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวักาํหนดให้ผู ้

ซ้ือมีอํานาจต่อรองมากข้ึน โดยอาจพิจารณาจากผู ้ซ้ือรายใหญ่และมีสัดส่วนในการซ้ือสูง 

(Monopsony Power) หรือผูซ้ื้อสามารถเลือกผูข้ายไดม้าก เพราะเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานตน้ทุนใน

การเปล่ียนไปซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนน้อยมาก ผูซ้ื้อมีข้อมูลหรือสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ 

รวมทั้งโอกาสท่ีผูซ้ื้อสามารถในการทาํธุรกิจยอ้นหลงัและเป็นผูผ้ลิตสินคา้เอง เป็นตน้ (พิบูล ที

ปะปาล, 2551) 
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 2.3  อาํนาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

 

   ผูข้ายวตัถุดิบสามารถทาํใหอุ้ตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบดว้ยการข้ึนราคา ลดคุณภาพ 

หรือลดปริมาณวตัถุดิบท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการผลิตได ้ทาํใหต้น้ทุนการผลิตไม่แน่นอน จึง

ทาํใหไ้ม่สามารถทาํกาํไรไกต้ามเป้าหมาย ดงันั้น เม่ือผูข้ายวตัถุดิบมีอาํนาจต่อรองสูง ประสิทธิภาพ

การทาํกาํไรในอุตสาหกรรมก็จะลดลง ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผูข้ายวตัถุดิบมีอาํนาจต่อรองสูง ไดแ้ก่ 

การมีผูข้ายวตัถุดิบน้อยราย วตัถุดิบเป็นสินคา้ทดแทนได้ยากหรือไม่มีส่ิงทดแทน ผูข้ายวตัถุดิบ

สร้างความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑ์สูง รวมถึงค่าใชจ่้ายของผูซ้ื้อหากเปล่ียนไปซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืน

สูง จึงจาํเป็นตอ้งซ้ือจากผูข้ายรายเดิม (พิบูล ทีปะปาล, 2551) 

 

 2.4  ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Product or Services) 

 

   สินคา้ทดแทน หมายถึง สินคา้ท่ีดูเหมือนจะแตกต่างกนัหรือคนละชนิด แต่ก็สามารถ

สนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้เช่นเดียวกบัสินคา้อีกชนิดหน่ึง อุตสาหกรรมใดท่ีมีสินคา้อ่ืนท่ี

สามารถนาํมาใชท้ดแทนสินคา้ในอุตสาหกรรมนั้นได ้ศกัยภาพในการทาํกาํไรในอุตสาหกรรมนั้น

จะลดลง เพราะสินคา้ทดแทนจะเป็นตวัจาํกดัโอกาสในการกาํหนดราคาของสินคา้นั้นๆ ทั้งน้ีภยั

คุกคามจากสินค้าทดแทนข้ึนอยู่กับ ระดับราคาและการเปล่ียนแปลงของสินค้าทดแทน 

ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของสินคา้ทดแทนแก่ผูบ้ริโภคในดา้นคุณภาพสินคา้

และความยากง่ายในการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ทดแทน ปัจจยัท่ีจะช่วยลดการคุกคามจากสินคา้ทดแทน 

คือ ตอ้งพยายามสร้างความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑ ์รักษาคุณภาพ เพิ่มคุณค่าในตวัสินคา้ และสร้าง

ภาพพจน์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง (พิบูล ทีปะปาล, 2551) 

 

2.5  แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม (Rivalry among Existing Firms) 

 

   การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งขนัเดิมในอุตสาหกรรมต่างจะใชก้ลยุทธ์ทางดา้นการตลาด 

เพื่อช่วงชิงลูกคา้ซ่ึงกนัและกนั เช่น การลดราคา การแนะนาํสินคา้ใหม่ และการโฆษณา เป็นตน้ 

ดงันั้น อุตสาหกรรมใดก็ตามท่ีมีบริษทัต่างๆ ดาํเนินธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นอยูแ่ลว้หลายราย

และมีความแข็งแกร่งในการดาํเนินกิจการ ความเข้มข้นของการแข่งขนัในตลาดนั้ นก็จะมีสูง 

อุตสาหกรรมนั้นจึงเป็นอุปสรรค ไม่จูงใจในการลงทุนเพราะศกัยภาพการทาํกาํไรตํ่า โดยความ

รุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเกิดจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ จาํนวนผูแ้ข่งขนั (Numbers of 
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Competitors) อตัราการเติบโตของตลาดและโอกาสทาํให้เกิดการขยายตวัของผูป้ระกอบการอยู่

ในช่วงใดของวฏัจกัรสินค้าและอุตสาหกรรม ลักษณะของสินค้าและบริการ (Product/Service 

Characteristics) จาํนวนตน้ทุนคงท่ี (Amount of Fixed Cost) อุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม 

(Height of Exit Barriers) การสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) (พิบูล       

ทีปะปาล, 2551)  

 

   นอกจากน้ี ในการวิเคราะห์แรงกดดันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม ยงัได้

ประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์อตัราการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมในเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

   อตัราส่วนการกระจุกตวั (The Concentration Ratio) โดยการกระจุกตวัของ

อุตสาหกรรม หมายถึง อตัราส่วนแบ่งการครองตลาดของธุรกิจขนาดใหญ่ซ่ึงเรียงลาํดบัตามขนาด

การผลิตใหญ่ท่ีสุดและรองลงมา เพื่อพิจารณาวา่มีส่วนแบ่งการครองตลาดคิดเป็นร้อยละเท่าใดของ

การผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมนั้น นอกจากน้ีค่าการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมยงัเป็นเคร่ือง

แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดท่ีสําคญั (นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2544) คือ ทาํให้ทราบวา่อุตสาหกรรม

นั้น ๆ หรือระบบเศรษฐกิจนั้นถูกครอบครองดว้ยกลุ่มธุรกิจจาํนวนมากนอ้ยเพียงใด เพื่อให้ทราบวา่

อุตสาหกรรมนั้นมีโครงสร้างตลาดเป็นแบบใด เพื่อให้ทราบถึงตาํแหน่งของธุรกิจในตลาดวา่อยูใ่น

ฐานะใดและมีอิทธิพลเพียงใด 

 

   นอกจากน้ี ยงัแสดงให้เห็นถึงอาํนาจทางเศรษฐกิจของบริษทัต่างๆ ท่ีดาํเนินการ

ทางธุรกิจว่ามีอํานาจมากน้อยเพียงใด ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงจํานวนผู ้ผลิตหรือผู ้ขายใน

อุตสาหกรรมถ้าให้ทุกอย่างคงท่ี อุตสาหกรรมใดท่ีมีการกระจุกตวัสูงย่อมมีการพึ่งพาอาศยักัน

มากกว่าอุตสาหกรรมท่ีมีการกระจุกตวัตํ่า และเม่ือมีการกระจุกตวัมากก็มีโอกาสในการร่วมกนั

กาํหนดราคาให้อยู่ในระดับเดียวกัน และร่วมกาํหนดนโยบายได้มากกว่าอุตสาหกรรมท่ีมีการ

กระจุกตวัตํ่า ดังนั้นอุตสาหกรรมใดท่ีมีการกระจุกตวัสูงก็หมายถึงว่าผูผ้ลิตหรือผูข้ายท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมนั้นก็จะร่วมกนักอบโกยกาํไรมากท่ีสุด เพราะสามารถตั้งราคาใหสู้งกวา่ตน้ทุนไดม้าก 

 

   ตวัแปรหรือขอ้มูลท่ีสามารถนาํมาใช้วดัการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม ได้แก่ 

จาํนวนคนงาน มูลค่ายอดขาย มูลค่าสินทรัพย ์มูลค่าเพิ่มจากการผลิต จาํนวนวตัถุดิบ และกาํลงัการ

ผลิต การวดัการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมวดัได ้2 ลกัษณะ (อรยพุา กลบัอาํไพ, 2552) คือ 
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   1) การวดัอตัราการกระจุกตวัเพียงบางส่วน (Partial Concentration) เป็นการวดัการ

กระจุกตวัท่ีพิจารณาถึงจาํนวนหน่วยผลิตเพียงบางส่วนในตลาด กล่าวคือ จะไม่นาํจาํนวนหน่วย

ผลิตทั้งหมดในตลาดมาคาํนวณ แต่จะเป็นการนาํหน่วยผลิตใหญ่เพียงบางส่วนในตลาดมาพิจารณา 

ซ่ึงดชันีการกระจุกตวัเพียงบางส่วน จะบอกให้ทราบถึงร้อยละของมูลค่าตวัแปรบางอย่าง เช่น 

จาํนวนมูลค่าเพิ่ม จาํนวนการจา้งงาน ทรัพยสิ์นหรือส่วนแบ่งตลาดท่ีหน่วยผลิตส่วนหน่ึงถือครอง

อยู ่ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้เป็นจาํนวนมากกวา่หน่วยผลิตอ่ืนๆ ในตลาด 

 

สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณหาอตัราส่วนการกระจุกตวัมีดงัน้ี 

 

)/(
11
∑∑
==

=
n

i
i

t

i
i PPCR  

 

 โดยท่ี   CR = อตัราส่วนการกระจุกตวัมีค่าระหวา่ง 0-1 

P = ตวัแปรท่ีสามารถนาํมาใชว้ดัการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม เช่น 

กาํลงัการผลิตของผูผ้ลิต จาํนวนคนงาน มลูค่ายอดขาย มลูค่า

สินทรัพย ์มูลค่าเพิ่มจากการผลิต 

 i = หน่วยธุรกิจท่ี 1, 2, 3 ... หน่วย  

 t = จาํนวนหน่วยธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียงตามลาํดบั  

 n = กาํลงัการผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรม  

 

  CR ท่ีคาํนวณได้ยิ่งมีค่าสูง ผูผ้ลิตยิ่งมีอาํนาจผูกขาดมากหรือมีการกระจุกตัวใน

อุตสาหกรรมสูง เช่น ถา้ค่า CR มีค่าตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป แสดงวา่อุตสาหกรรมนั้นมีการกระจุกตวัสูงมี

การผกูขาดในอุตสาหกรรมมาก ถา้ค่า CR มีค่าระหว่าง 0.34-0.67 แสดงวา่อุตสาหกรรมนั้นมีการ

กระจุกตวัระดบัปานกลาง แต่ถา้ค่า CR มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.34 แสดงวา่อุตสาหกรรมนั้นมี

การกระจุกตวัตํ่า มีการผกูขาด ในอุตสาหกรรมนอ้ย 

 

 2) การวดัการกระจุกตวัโดยรวม การวดัการกระจุกวิธีน้ีเป็นการพิจารณาถึงหน่วยผลิต

ทั้งหมดในตลาด ซ่ึงสามารถศึกษาถึงความเท่าเทียมกนัหรือไม่ ของการกระจายของขนาดหน่วย

ผลิตในอุตสาหกรรม ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล - เฮิร์ชแมน (Herfindahl - Hirschman Index: HHI) คือ 
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การหาค่าการกระจุกตวัโดยรวม หาไดจ้ากการรวมค่ากาํลงัสองของสัดส่วนของยอดขายของแต่ละ

หน่วยธุรกิจเม่ือเทียบกบัยอดขายทั้งหมดของอุตสาหกรรม 

 

สูตรในการคาํนวณหาค่าดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล - เฮิร์ชแมน จึงเขียนไดว้า่ 

 

2

1
)/( SSHHI

n

i
i∑

=

=  

 

 โดยท่ี  HHI = Herfindahl - Hirschman Index  

   Si = กาํลงัการผลิตของบริษทั i = 1, 2 , 3 ,…. ,N  

    S = กาํลงัการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรม  

 

  ค่าดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล – เฮิร์ชแมนมีค่าสูงข้ึนเพียงใด การกระจุกตวัของหน่วย

ธุรกิจในอุตสาหกรรมก็จะสูงข้ึนเพียงนั้น ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (US Federal Trade 

Commission) กาํหนดวา่ ถา้ค่า HHI ตํ่ากวา่ 0.1 แสดงวา่อุตสาหกรรมไม่กระจุกตวั หรือหากค่า HHI 

อยูร่ะหวา่ง 0.1 – 0.18 แสดงวา่อุตสาหกรรมกระจุกตวัปานกลาง และหากค่า HHI มากกวา่ 0.18 

แสดงวา่อุตสาหกรรมกระจุกตวัมาก  

  

3.  ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand Theory)   

 

 อุปสงคผ์ูบ้ริโภค หมายถึง ปริมาณสินคา้หรือบริการอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนยินดีและ

สามารถซ้ือได้ในระดับราคาต่าง ๆ ในเวลาและสถานท่ีหน่ึง โดยปัจจยัอ่ืน ๆ อยู่คงท่ี อุปสงค์

ผูบ้ริโภคเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและปริมาณสินคา้ซ่ึงสามารถแสดงได ้ 3 แบบ คือ (1) 

ตารางอุปสงค ์(2) เส้นอุปสงค ์และ (3) สมการพีชคณิตของอุปสงค ์ไม่วา่อุปสงคจ์ะแสดงดว้ยแบบ

ใดก็ตาม ราคาและปริมาณสินคา้จะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ถ้าราคาสูงข้ึน 

ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในปริมาณลดลง หรือในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาลดลง ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้

เพิ่มข้ึน ความสัมพนัธ์เช่นน้ี เรียกวา่ กฎของอุปสงค ์(Law of demand) 

 

 ปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงค ์ปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดระดบัอุปสงคข์องผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
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1) ระดบัรายได ้และการกระจายรายไดข้องผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากจะมีแนวโนม้ใน

การบริโภคเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถ้ามีรายได้น้อยก็จะมีแนวโน้มการบริโภคลดลง นั่นคือ 

ระดบัของรายไดจ้ะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงค์ใน

สินคา้นั้นๆ 

 

2) ราคาสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีใช้บริโภคทดแทนกนัหรือบริโภคร่วมกนั กล่าวคือ สําหรับกรณี

สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั หากราคาของสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน-ลดลง จะทาํให้ปริมาณความตอ้งการ

ซ้ือหรืออุปสงค์ในสินคา้อีกชนิดหน่ึงลดลง-เพิ่มข้ึน ตามลาํดบั แต่ถ้าเป็นสินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนั 

ราคาของสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน-ลดลง จะทาํให้ปริมาณความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงค์ในสินคา้อีก

ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน-ลดลง ตามลาํดบั 

 

3) ขนาดและการกระจายของประชากรตามหมวดอายุและสภาพทางภูมิศาสตร์ โดยจาํนวน

ประชากรกับปริมาณความต้องการซ้ือหรืออุปสงค์ในสินค้าใดๆจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคือ เม่ือประชากรเพิ่มข้ึน-ลดลง ความตอ้งการในสินคา้และบริการต่างๆก็จะเพิ่มข้ึน-

ลดลงตาม 

 

4) รสนิยม และความเคยชินของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ปริมาณความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคใ์นสินคา้

ใดๆ ข้ึนอยู่กบั กาลเวลา แฟชัน่ วยั เพศ ระดบัการศึกษา ความชอบ ฯลฯ ซ่ึงเป็นรสนิยมของแต่ละ

บุคคล 

 

 ปัจจยัทั้งส่ีน้ี คือ ตวักาํหนดอุปสงค ์(Determinants of demand) ณ ระดบัอุปสงคห์น่ึง ๆ 

ปัจจยัเหล่าน้ีจะอยูค่งท่ีเสมอ แต่ถา้ปัจจยัหน่ึงปัจจยัใดเปล่ียนแปลง ก็จะทาํให้อุปสงคเ์ปล่ียนไปดว้ย 

(A change in demand or shift in demand) สามารถแสดงดงัภาพท่ี 2.2 

 

 เส้น D1D1 ในภาพท่ี 2.2 คือ เส้นอุปสงคเ์ดิม รูปสมการ คือ Q = α - βP + δY  (1) 

 

 กาํหนดให ้Q คือ ปริมาณอุปสงคข์องสินคา้ P คือ ราคา และ Y คือ รายได ้α, β และ δ คือ

ตวัวดั (Parameters) เส้นอุปสงค ์D1D1 อยูภ่ายใตข้อ้สมมติวา่ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคคงท่ี แต่ถา้

รายได้เพิ่มข้ึน เส้น D1D1 จะเคล่ือนไปยงัระดบัใหม่มีเส้น D2D2 กรณีเช่นน้ีเรียกว่า เส้นอุปสงค์

เคล่ือนขนานกบัเส้นเดิม (Parallel shift) อยา่งไรก็ตาม ตวัวดัในสมการขา้งตน้ คือ α, β และ δ อาจ



20 

 

เปล่ียนแปลงไดเ้ช่นกนั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ตวัสัมประสิทธ์ิ (Coefficients) ของตวัแปรต่าง ๆ 

อาจเปล่ียนแปลงได้ การท่ีตัวสัมประสิทธ์ิตัวหน่ึงหรือมากกว่าตัวหน่ึงเปล่ียนจะเรียกว่าการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้าง (Structural change) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเป็นผลมาจากรูปแบบของ

สมการทางพชีคณิตเปล่ียน เช่น เปล่ียนจากสมการเส้นตรงเป็นเส้นโคง้ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่2.2  การเปล่ียนแปลงของเส้นอุปสงค ์

ท่ีมา :  สุริยะ พิศิษฐอรรถการ, 2555 

 

 สมการท่ี (1) ขา้งตน้ยงัสมมติให้รสนิยมของผูบ้ริโภคคงท่ีดว้ย เพราะอุปสงคผ์ูบ้ริโภคนั้น 

อธิบายมาจากหลกัอรรถประโยชน์ ถ้าอรรถประโยชน์เปล่ียน (เน่ืองจากรสนิยมเปล่ียน) เส้นอุป

สงค์ของผูบ้ริโภคก็ต้องเปล่ียนด้วย นอกจากน้ีหากตวักาํหนดอุปสงค์อ่ืนๆ ไม่คงท่ีเส้นอุปสงค์

จะตอ้งเปล่ียนเช่นกนั 

 

 จากการทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพยากรณ์

ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก ทาํใหส้ามารถนาํแนวคิดโครงสร้างตลาดและทฤษฎีแรง

กดดนั 5 ประการ นาํมาใชป้ระยกุตก์บัการวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก และจากทฤษฎีอุปสงคท์าํให้สามารถหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถเช่ือมโยงเพื่อ

ใชใ้นการพยากรณ์อุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกต่อไป 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ค้นควา้ศึกษาจากงานวิจัยท่ีท่ีผ่านมาในอดีตเก่ียวข้องกับ

การศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพยากรณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก โดย

แบ่งการศึกษางานวิจยัในอดีตเป็น 2 ดา้น คือ การศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรม และการศึกษา

ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์พบวา่มีรายละเอียดในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

1.  การศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรม 

 

 การศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมพบวา่การศึกษาหลายๆอุตสาหกรรม จะใชว้ิธีการศึกษา

ในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ จะมีการวเิคราะห์ทั้งในเชิงพรรณนาโดยอาศยัทฤษฎีแรงดนั 5 ประการ

และเชิงปริมาณ โดยการศึกษาอตัราการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม เช่นการศึกษาโครงสร้างตลาด

และพฤติกรรมของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ประเภทขวดแกว้ในประเทศไทย (ปรีชา อรุณนารา 

,2545) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพโดยทัว่ไป ลกัษณะโครงสร้างตลาดและการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ขวดแกว้ของประเทศไทยโดยวดัค่าการกระจุกตวัในช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2536-2543 และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตและผูใ้ช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วใน

อุตสาหกรรมน้ี โดยใช้วิธีการสํารวจเชิงปฐมภูมิและใช้ข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้องมาประกอบ

การศึกษา โดยผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ขวดแกว้มีผูป้ระกอบการประมาณ 14 

ราย เม่ือวเิคราะห์มูลค่ายอดขายของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑข์วดแกว้พบวา่ ยอดขายของหน่วยผลิต

โดยส่วนใหญ่นั้นเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง การศึกษาการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมพบวา่ อตัราการ

กระจุกตวัของผูป้ระกอบการรายใหญ่รายเดียว (CR1) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.34-0.45 โดยมีค่ามากท่ีสุด

ในปี พ.ศ. 2536 และมีค่าน้อยท่ีสุดในปีพ.ศ. 2543 และจากการคาํนวณค่า CR1 น้ีพบว่า 

ผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมน้ีก็มีขนาดของมูลค่าขายถึง 0.34 อนัแสดงให้เห็นวา่มี

อาํนาจในการผูกขาดอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการ

แข่งขนัในอุตสาหกรรมผา้อนามยั (สุทธิยา พานิชกุล ,2544) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

วิวฒันาการและภาพรวมโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมผา้อนามัย รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะ

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัในอุตสาหกรรมผา้อนามยั โดยใชข้อ้มูลระหว่างปีพ.ศ. 

2541-2543 เปรียบเทียบเฉพาะผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ผา้อนามยัรายใหญ่ 5 ราย ซ่ึงเก็บรวมรวบจาก

หนงัสือ นิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพแ์ละจากการรวบรวมของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึง

การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของบริษทัผูผ้ลิต จากนั้นจึงวเิคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณคือ การคาํนวณค่าการ
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กระจุกตวั โดยใชอ้ตัราส่วนการกระจุกตวั (CR) ดชันี Herfindahl Summary Index (HSI) และ ดชันี 

Comprehensive Concentration Index (CCI) และวิเคราะห์ในเชิงพรรณาถึงอุปสรรคในการเขา้สู่

ตลาดของผูท่ี้จะเขา้มาแข่งขนั ความแตกต่างของสินคา้และพฤติกรรมการแข่งขนัทางดา้นราคาและ

ไม่ใช่ราคา ผลการศึกษาทาํให้พบว่าอุตสาหกรรมผา้อนามยั มีโครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยรายแบบ 

Differentiated Oligopoly เน่ืองจากมีระดบัการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมสูง มีอุปสรรคในการเขา้สู่

ตลาดหลายประการ เช่น ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค การประหยดัต่อขนาด เป็นตน้ 

และสินคา้มีความแตกต่างกนัแต่สามารถทดแทนกนัได ้ในอุตสาหกรรมน้ีไม่นิยมใช้การแข่งขนั

ทางดา้นราคา แต่จะใช้การแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคามากกว่า โดยเฉพาะทางด้านตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีการ

พฒันาใหห้ลากหลายและแตกต่างจากผูอ่ื้น รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการ

ขาย นอกจากน้ีแล้วยงัมีงานวิจยัของMaman Setiawan (2012) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง Market 

Structure, Price Rigidity, and Performance in the Indonesian Food and Beverages Industry โดยมี

วตัถุประสงค์ในการศึกษาโครงสร้างทางการตลาด ระดบัราคาและประสิทธิภาพ ความสัมพนัธ์

ภายในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศอินโดนีเซีย โดยการใช้กรอบแนวคิด 2 

กระบวนการ คือ โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขนัและผลการดาํเนินงาน (SCP) และ New 

Empirical Industrial Organization (NEIO) ซ่ึงเป็นวธีิการศึกษาส่วนเพิ่มจากงานวิจยัของปรีชา อรุณ

นาราและสุทธิยา พานิชกุล โดยการใช้ขอ้มูลจาก 59 บริษทัในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2006 และใช้วิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติและประสิทธิภาพของหน่วยผลิต 

(Data Envelopment Analysis : DEA) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ การกระจุกตวัของภาคอุตสาหกรรมมี

ลกัษณะเดียวกนัในระยะยาว หลงัปี ค.ศ.1999 มีการกระจุกตวัของภาคอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง 

โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั Price-Cost margin นอกจากน้ีงานวิจยัน้ีพบวา่ มีการกระจุก

ตวัของภาคอุตสาหกรรมสูงในภาคอุตสาหกรรม และมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งการกระจุกตวัของ

ภาคอุตสาหกรรม ความแข็งแกร่งราคา ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและ Price-Cost margin 

ความสัมพันธ์สองทิศทางระหว่างการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรม และ ความเข้มข้น

อุตสาหกรรมและ Price-Cost margin ท่ีพบ 

 

 นอกจากน้ีแล้ว ยงัพบว่ามีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยชยัพร คุรุศิริพงษ ์(2545) ทาํการศึกษาเร่ืองการศึกษา

โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างของ

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูกในประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเป็นแนวทางในการ

กาํหนดทิศทางของผูป้ระกอบการและเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายท่ีมีต่ออุตสาหกรรมน้ี 
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โดยไดร้วบรวมขอ้มูลทางวชิาการจากแหล่งต่างๆ มาอธิบายลกัษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมใน

เชิงพรรณนาและมีการวิเคราะห์การกระจุกตวัโดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะช่วยเสริมความ

ชดัเจนของเน้ือหาใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ผลการศึกษาดงักล่าวพบวา่ ผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมีจาํนวน

มาก โดยมีผูผ้ลิตขนาดใหญ่อยู่จาํนวนหลายสิบราย แต่มีผูผ้ลิตท่ีมีส่วนครองตลาดสูงและมี

ความสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมตน้นํ้ าจาํนวนไม่มากนกั ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบดา้นวตัถุดิบและตน้ทุน

ในการผลิต โดยค่า CR5 ของปีพ.ศ. 2543 ท่ีคาํนวณดว้ยรายไดจ้ากการขายมีค่าเท่ากบั 0.4067 แสดง

ใหเ้ห็นวา่อุตสาหกรรมน้ีมีการกระจุกตวัปานกลาง และจากการหาค่าดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล, ดชันีฮอร์

วธั, สัมประสิทธ์ิลอเรนซ์และดชันีเอ็นทรอฟี แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมน้ีมีแนวโนม้ของการ

กระจุกตวัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีหากพิจารณาในดา้นลกัษณะสินคา้จะพบวา่กล่องกระดาษลูกฟูกเป็น

สินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัแต่สามารถทดแทนกนัไดดี้และผูผ้ลิตขนาดใหญ่มีอาํนาจในการกาํหนด

ราคาพอสมควรแต่ไม่เด่นชดันกั ส่วนการกีดกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมมีไม่มาก เม่ือนาํภาพรวม

ทั้งหมดมาวเิคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูกมีโครงสร้างอุตสาหกรรม

เป็นแบบผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly) ซ่ึงการศึกษาของวชิรวทิย ์มีเนตรทิพย ์(2550) ทาํการศึกษาเร่ือง

โครงสร้างอุตสาหกรรมกล่องกระดาษและกรณีศึกษาความเป็นไปไดข้องการขยายการลงทุนซ้ือ

เคร่ืองจกัรเพิ่ม โดยทาํการศึกษาโครงสร้างตลาดและรูปแบบการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม

ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเช่นเดียวกนั แต่ไดมี้การวิเคราะห์โครงการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่มเพื่อ

ขยายกาํลงัการผลิตเพิ่มเติม นอกจากน้ียงัมีการคาํนวณอตัราการกระจุกตวัในเชิงปริมาณโดยทาํการ

คาํนวณหา CR4 ของแรงงานท่ีใช้ในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมน้ี พบว่ามีการกระจุกตัว

ค่อนขา้งตํ่าเพียงร้อยละ 17.32 และผลการคาํนวณหา CR4 ของจาํนวนแรงมา้ของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น

การผลิต พบว่ามีการกระจุกตัวเพียงร้อยละ 31.10 อีกทั้ งเม่ือพิจารณาจากปัจจัยอ่ืนๆพบว่า

อุตสาหกรรมกล่องกระดาษมีโครงสร้างการแข่งขนัเป็นแบบก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดเพราะมีการ

แข่งขนัสูง มีจาํนวนผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมจาํนวนมาก ลกัษณะของสินคา้ท่ีขายมีความแตกต่างกนั

น้อย อุปสรรคของการเข้าหรือออกจากตลาด อาํนาจในการกําหนดราคามีไม่มากนัก ซ่ึงผล

การศึกษาทั้งของวชิรวิทย ์มีเนตรทิพย ์และรัชนิดา ทองคาํ ใช้วิธีการหาอตัราการกระจุกตวัของ

อุตสาหกรรมเหมือนกนั แต่ไดผ้ลลพัธ์ของการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ือวิเคราะห์โครงการ

ลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่มเพื่อขยายกาํลงัการผลิตเพิ่มเติมตามวตัถุประสงค ์พบวา่ความเป็นไปไดท้าง

การเงิน (Financial Feasibility) ในการขยายกาํลงัการผลิตเพิ่มเป็นประมาณ 17 ลา้นตารางฟุตต่อปี 

โดยจะผลิต 875,000 ตารางฟุตต่อเดือนในปีแรกและสามารถรองรับการขยายกาํลงัการผลิตใน

อนาคตท่ีระดบัร้อยละ 5 ต่อปีเป็นระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่ เคร่ืองจกัรใหม่มีค่า 

NPV เป็นบวกจาํนวน 2,210,366 บาทและเคร่ืองจกัรมือสอง ค่า NPV มีค่าเป็นบวกเช่นกนั จาํนวน 



24 

 

2,730,263 บาท ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนโดยปรับค่าเวลาแลว้ มีค่าสูงกวา่

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายออกไป นั่นคือทั้ งสองแนวทางมีความเป็นไปได้ในการลงทุน นอกจากน้ี

การศึกษาโครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันและผลการดําเนินงานอุตสาหกรรมผลิต

กระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย (รัชนิดา ทองคาํ ,2554) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกับ

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก โดยมีวถัตุประสงคเ์พื่อศึกษากลไกของอุปสงคอุ์ปทานใน

ตลาด พฤติกรรมการแข่งขันของผูผ้ลิต และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภค 

ตลอดจนผลการดําเนินงานของผู ้ผลิต ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี SCP (Structure-Conduct-

Performance) จากการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมมีอตัราการกระจุกตวัในกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่สอง

ราย คือ กลุ่มบริษทัเครือซีเมนต์ไทย และกลุ่มบริษทัดับ๊เบิ้ลเอ สูงถึงร้อยละ 82 -89 และดชันีเฮอร์

ฟินดลั มีค่าเฉล่ีย 0.3982 ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ผูผ้ลิตรายใหญ่ทั้งสองอาํนาจตลาดในระดบัท่ีสูง คือ 

การเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต การประหยดัจากขนาด การโฆษณา และการพฒันาตราสินคา้ ดา้น

พฤติกรรมการกาํหนดราคา พบวา่ ในตลาดกระดาษรีมใหญ่นั้น การแข่งขนัดา้นราคาเป็นกลยุทธ์

เด่น เน่ีองจากผูบ้ริโภคยอมรับในความแตกต่างของสินคา้ และเห็นว่าสินคา้จากผูผ้ลิตแต่ละราย

สามารถทดแทนกนัได ้ในขณะท่ีตลาดกระดาษรีมเล็กนั้นพบว่า ผูผ้ลิตรายใหญ่พยายามหลีกเล่ียง

การแข่งขนัดา้นราคา แต่เน้นใช้ลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้ ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา และ

บรรจุภณัฑ ์ดา้นผลการดาํเนินงานของผูผ้ลิตรายใหญ่ พบวา่ กลุ่มบริษทัดับ๊เบิ้ลเอ มีผลประกอบการ

เป็นสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัผลประกอบการทั้งหมดของอุตสาหกรรม คาดวา่เป็นผล

มาจากความสามาถในการขายสินคา้พรีเม่ียมของกลุ่มกระดาษรีมเล็ก ซ่ึงทาํให้ผูผ้ลิตมีโอกาสท่ีจะ

ไดก้าํไรเกินปกติ ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัเครือซีเมนตไ์ทย มีผลประกอบการในสัดส่วนท่ีสูงเช่นกนัคือ 

ร้อยละ 34 คาดว่าเป็นผลมาจากความสามารถในการขายสินคา้ของกลุ่มกระดาษรีมใหญ่ ทั้งน้ี

แนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตนั้นคาดการณ์วา่ กระดาษรีมเล็กมีแนวโนม้ขยายตวั

อย่างต่อเน่ืองตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีกระดาษรีมใหญ่ท่ีใช้ในงานพิมพห์นังสือเป็น

หลกันั้น มีความเป็นไปไดท่ี้จะถูกทดแทนดว้ยส่ืออิเลคทรอนิคส์ ดา้นแนวทางการแข่งขนั ผูผ้ลิต

จะต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตและจัดการส่ิงแวดล้อมให้เป็นท่ี ยอมรับของผูบ้ริโภคและ

มาตราฐานสากลต่างๆ  

 

 จากผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ พบวา่ วิธี

การศึกษาท่ีเหมาะสม คือ การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดย

การศึกษาตามทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการ และเพื่อให้การวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึง
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ควรวเิคราะห์ถึงอตัราการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมในเชิงปริมาณ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการวิจยั

ในเชิงพรรณนาใหมี้ความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 

2.  การศึกษาปัจจัยกาํหนดอุปสงค์ 

 

 ปัจจัยท่ีกําหนดอุปสงค์ในแต่ละสินค้ามีหลายปัจจัยและแตกต่างกันออกไป ดังเช่น

ทาํการศึกษาเร่ืองการประมาณการอุปสงคไ์ส้กรองไอเสียรถยนตใ์นประเทศไทย (กมลนทัธ์ มีถาวร 

,2548) ใชก้ารเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงพ.ศ. 2533-2547 และใชว้ิธีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชรู้ปแบบสมการถดถอยเส้นตรงพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล

ต่ออุปสงคก์ารผลิตรถยนตใ์นแต่ละประเภทและทาํการประมาณการการผลิตรถยนตแ์ต่ละประเภท

และอุปสงคไ์ส้กรองไอเสียรถยนตใ์นประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์

การผลิตรถยนตน์ัง่และรถยนตเ์พือ่การพาณิชยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

99 ไดแ้ก่ สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ค่าความยืดหยุ่น

มากกว่าสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั ส่วนงานวิจยัเร่ืองการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 

โดยวธีิอารีมา (ปิยมาภรณ์ รอดบาง ,2549) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่า

กระป๋องของไทยโดยใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2534 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2549 มีวธีิการศึกษาโดยการทดสอบ Unit Root เพื่อทดสอบความน่ิงของขอ้มูล โดยวิธี Augmented 

Dickey-Fuller test (ADF-test) หลงัจากนั้นจึงใชแ้บบจาํลองอารีมา (ARIMA) โดยวิธี Box-Jenkins 

ในการพยากรณ์ ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของกมลนัทธ์ นอกจากน้ียงัพิจารณาจากค่า   Q-statistic 

พบวา่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีประมาณการมีคุณสมบติัความเป็น white noise ท่ีระดบันยัสําคญัร้อย

ละ 5 และในขั้นตอนการพยากรณ์ไดค้่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียค่าความคลาดเคล่ือนกาํลงัสอง (root 

mean squared error: RMSE) และ Theil’s inequality coefficient (U) ท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบั

แบบจาํลองอ่ืน ๆ ซ่ึงทาํให้ทราบถึงกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากน้ีแลว้

การศึกษาการพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม : กรณีศึกษา บริษทัผลิตกะทิสด (วชัรินทร์ เปีย

สกุล ,2549) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการหาตวัแบบการพยากรณ์ปริมาณความต้องการท่ี

เหมาะสมสาํหรับบริษทักรณีศึกษา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลยอดขายในอดีต 2 ปี คือปี พ.ศ.2547 และ ปี 

พ.ศ. 2548 โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Minitab 14.1 ตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีไดคื้อ การ

พยากรณ์แบบหาค่าถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) ดว้ยช่วงเวลา n = 16 ประการท่ีสองเพื่อวาง

แผนการผลิตรวมโดยใชเ้ทคนิคการหาคาํตอบตวัแปรการโปรแกรมเชิงเส้น และงานวิจยัเร่ืองการ

พยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุง้ขาวแช่เยอืกแขง็ของประเทศไทยดว้ยแบบจาํลองเชิงปริมาณ (ณัฐิมา 
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ลิมากุล ,2553) มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุง้ขาวแช่แข็งของ

ประเทศไทยไปยงัตลาดส่งออกท่ีสําคญั คือตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นระหวา่ง

เทคนิคการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยเทคนิค

การพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทาํการสร้างแบบจาํลองถดถอยและแบบจาํลองเครือข่าย

ประสาทเทียมแบบส่งถ่ายขอ้มูลยอ้นกลบั (Back propagation neural network; BPN) เพื่อจาํลอง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรนาํเขา้ท่ีอยูใ่นรูปปัจจยัทั้งหมดท่ีมีผลต่อความตอ้งการกุง้แช่แข็งในรูป

ของคาํสั่งซ้ือล่วงหนา้รวม 12 ตวัแปรหรือในรูปของการวิเคราะห์ปัจจยัเป็นกลุ่ม จาํนวน 3 กลุ่ม กบั

ตวัแปรผลลพัธ์ คือปริมาณการส่งออกกุ้งขาวแช่เยือกแข็งของไทยไปยงัทั้งสองประเทศ พบว่า

แบบจาํลอง BPN ท่ีสร้างข้ึนจากกลุ่มปัจจยั 3 ปัจจยัของทั้งตลาดส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่นมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์สูงกว่าแบบจาํลองการถดถอย และสามารถบ่งช้ีว่า

ปัจจยัท่ีสําคญัคือ ดชันีผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ของประเทศผูซ้ื้อและราคานํ้ ามนัดิบของประเทศผูซ้ื้อ 

สาํหรับการเปรียบเทียบแบบจาํลองปรับเรียบทางสถิติและแบบจาํลอง BPN ท่ีสร้างจากเทคนิคการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา พบว่าแบบจาํลองปรับให้เรียบฤดูกาลแบบบวกมีความถูกต้องในการ

พยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุ้งขาวแช่แข็งของไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งแบบล่วงหน้า 1 

เดือนและล่วงหนา้ 1 ปี ในขณะท่ีการพยากรณ์ไปยงัประเทศญ่ีปุ่นล่วงหนา้ 1 เดือนและล่วงหนา้ 1 

ปีดว้ยแบบจาํลอง BPN มีความถูกตอ้งในการพยากรณ์มากกวา่แบบจาํลองปรับให้เรียบแบบโฮลท์

และวนิเทอร์ฤดูกาลแบบบวก โดยแบบจาํลองการพยากรณ์ระยะสั้นล่วงหนา้ 1 เดือนทุกประเภทให้

ค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ตํ่ากวา่การพยากรณ์ระยะยาวล่วงหนา้ 1 ปีและมีความลาํเอียง

ในระดบัท่ียอมรับได ้แต่การพยากรณ์ระยะยาวมกัมีความลาํเอียงในทางลบ เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง

ทั้งสองเทคนิคในรูปของการพยากรณ์ระยะสั้ นแลว้ พบว่าแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนจากเทคนิคการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลาท่ีใช้เพียงขอ้มูลยอดส่งออกในอดีตนั้นมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์และ

ความสามารถในการใช้งานทั่วไปได้หลากหลายมากกว่าแบบจําลองท่ีสร้างข้ึนจากเทคนิค

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร จากงานวิจยัทั้งหมดท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัคือ

เพื่อหาปัจจยัท่ีเหมาะสมและการพยากรณ์ปริมาณ แต่สินคา้ท่ีแตกต่างกนัทาํให้งานวิจยัแต่ละเร่ือง

ใชว้ธีิการศึกษาท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัออกไป 

 

 นอกจากน้ียงัมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงคใ์นสินคา้ใกลเ้คียงกบับรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก ดังเช่น การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระดาษคราฟท์เพื่อทาํกล่อง

ลูกฟูก (วริทธ์ิชยั วชัรประภา, 2548) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือกระดาษคราฟท์

เพื่อทาํกล่องลูกฟูก และเพื่อศึกษาปัจจยัองคก์ารต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระดาษคราฟทเ์พื่อ
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ทาํกล่องลูกฟูก ทาํการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิด้วยแบบสัมภาษณ์และทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยวิธีเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

การทดสอบค่าเฉล่ีย มีผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระดาษคราฟทเ์พื่อ

ทาํกล่องลูกฟูก จากการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรให้ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า ดา้น

ราคา กลุ่มประชากรให้ความสําคญัต่อราคากระดาษคราฟท์เพื่อทาํลอนลูกฟูกมากท่ีสุด และดา้น

ช่องทางการจัดจําหน่ายให้ความสําคัญต่อการส่งมอบสินค้าตรงตามกําหนดเวลามากท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทางการตลาดสําหรับผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ควรมีการ

เปรียบเทียบราคาขายกบัคู่แข่งขนั เพื่อกาํหนดนโยบายราคาขายท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

และควรพฒันาระบบคลงัสินคา้และจดัส่งให้พร้อมจะจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ตรงตามกาํหนด เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจสูงสุดและการศึกษาเร่ือง The factors 

influencing corrugated board supply and demand In Iran: Simultaneous equations models (Ajang 

Tajdini, 2012) โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศ

อิหร่าน เพื่อทาํการพยากรณ์ในอนาคตและหาความสัมพนัธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิทาํการศึกษาโดยใชว้ธีิ 3-stage least squares (3SLS) โดยอาศยัขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา

ในช่วงค.ศ. 1981-2007 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกบัอุปสงค์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติในปี

ก่อนหนา้ จาํนวนประชากร ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ณ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 อยา่งไรก็ตาม ราคา

สินคา้ไม่ส่งผลกระทบกบับรรจุภณัฑ์มากนัก เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็น ในด้านอุปทานบรรจุ

ภณัฑ ์พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกบัอุปทาน ไดแ้ก่ การบริโภค การผลิต ปริมาณสินคา้นาํเขา้ในปีก่อนหนา้

และอตัราเงินเฟ้อ นอกจากน้ี การศึกษาพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสินคา้ อตัราส่วนราคา

วตัถุดิบและการผลิตใดๆ  

 

 จากผลของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาอุปสงค์ของบรรจุภัณฑ์

กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย ทาํใหผู้ศึ้กษาทราบถึงทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาอนัไดแ้ก่ ทฤษฎี

อุปสงค ์ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์อุปสงคข์องสินคา้ รวมทั้ง วิธี

การศึกษาท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงรายละเอียดของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถทาํการสรุปดงัแสดงในภาคผนวก 
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บทที ่3 

 

วธีิการศึกษา 

 

 การศึกษาโครงสร้างทางการตลาดและปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงค์ของบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกในประเทศไทย มีวธีิในการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 

1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การศึกษาลกัษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกน้ี จะทาํการศึกษา

โดยใช้ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทั้ง 2 แหล่ง มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 

    ใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก จาํนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

สมาคมการบรรจุภณัฑไ์ทย สมาคมเยื่อและกระดาษไทย บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ์ จาํกดั บริษทั

ตะวนันาบรรจุภณัฑ์ จาํกดั บริษทัไดน่าแพค็ จาํกดั ในหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย

วางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก สภาวะการ

แข่งขนัในปัจจุบนั แนวโนม้การแข่งขนัในอนาคตและการเติบโตของอุตสาหกรรม  

 

 1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 

   ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลทางสถิติ 

บทความและงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ อาทิ จากสมาคมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการ

บรรจุภณัฑ์ไทย สมาคมเยื่อและกระดาษไทย ศูนยว์ิจยักสิกรไทย กระทรวงพาณิชย ์กระทรวง

อุตสาหกรรม กรมศุลกากร ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ถึงลกัษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
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กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย โดยการใช้ขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 -

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กล่าวคือ กาํลงัการผลิตรายบริษทั จากบริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 

อุปสงค์บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและสถิติอุตสาหกรรมต่างๆ จากสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และจาํนวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  

2.  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 2.1  ในการตอบสนองวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกจะใชว้ธีิการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

   2.1.1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการนาํขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์และการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพิจารณาโครงสร้างของ

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก โดยการวิเคราะห์หัวข้อต่างๆ ตามทฤษฎีแรงกดดัน 5 

ประการ (Five Forces Model) ไดแ้ก่  

 

   ก. อุปสรรคของคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่  โดยปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา คือ เงิน

ลงทุน (Capital Requirement) หากการเขา้ดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกตอ้ง

ใชเ้งินลงทุนระดบัสูงก็จะทาํใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่อาจจะเผชิญกบัความเส่ียงในการขาดทุนมาก 

ทาํให้มีอุปสรรคในการเขา้มาดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหม่ รวมทั้ง การเขา้ถึงช่องทาง

การจาํหน่าย (Access to Distribution Channels) หรือการแสวงหากลุ่มลูกคา้ กล่าวคือ หากมีกลุ่ม

ลูกคา้ขนาดใหญ่หรือมีอุปสรรคในการขายนอ้ยก็จะทาํใหมี้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาทาํธุรกิจใน

อุตสาหกรรมน้ีไดโ้ดยง่าย รวมทั้ง ขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นต่างๆ อาทิ วตัถุดิบราคาถูก มีทาํเลท่ีตั้งดีกวา่ 

มีแหล่งเงินทุนท่ีตน้ทุนถูก และประสบการณ์ในการทาํธุรกิจบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ซ่ึงหากมี

ขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆมาก ก็จะทาํให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ี

นอ้ยนัน่เอง 

 

    ข. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา คือ ปริมาณการสั่งซ้ือ 

ถา้ผูซ้ื้อมีปริมาณสั่งซ้ือสินคา้มากก็ยอ่มมีอาํนาจในการต่อรองมาก รวมทั้ง จากการรับรู้ขอ้มูลต่างๆ

ท่ีผูซ้ื้อได้รับเก่ียวกบัสินคา้และผูข้ายมาก เช่น สถานการณ์ตน้ทุนกระดาษท่ีใช้ในการผลิตบรรจุ

ภณัฑ์กระดาษลูกฟูก หรือ ขอ้มูลจาํนวนผูผ้ลิตท่ีอยูใ่กลโ้รงงานของผูซ้ื้อ ขอ้มูลเหล่าน้ีก็จะทาํให้ผู ้
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ซ้ือมีอาํนาจต่อรองมาก รวมทั้ง หากผูซ้ื้อมีตน้ทุนในการเปล่ียนไปใช้สินคา้ของคนอ่ืน (Switching 

Cost) ตํ่า ผูซ้ื้อจะมีอาํนาจในการต่อรองสูงเช่นกัน นอกจากน้ี ถ้าผูซ้ื้อมีความสามารถท่ีจะรวม

กิจการไปดา้นหลงัหรือผูซ้ื้อมีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์จะทาํให้ผูซ้ื้อมีอาํนาจ

ต่อรองกบัผูข้ายมากอีกดว้ย  

 

    ค. อาํนาจต่อรองของผูข้าย ปัจจยัท่ีนาํมาใช้ในการศึกษา คือ จาํนวนผูข้าย 

จาํนวนวตัถุดิบหรือแหล่งวตัถุดิบท่ีมีและความแตกต่างของวตัถุดิบ เป็นส่วนสําคญัท่ีสะท้อน

อาํนาจการต่อรองของผูข้าย กล่าวคือ ถา้จาํนวนผูข้ายวตัถุดิบมีน้อยหรือมีระดบัการรวมตวักนัของ

ผูข้ายวตัถุดิบมาก จะทาํใหผู้ข้ายมีอาํนาจการต่อรองในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกมาก 

 

    ง. อุปสรรคของสินคา้ท่ีทดแทนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้น

การศึกษา คือ ความสามารถในการทดแทนบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจากบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่ืนๆ 

ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงการใชสิ้นคา้ปัจจุบนัไปสู่การใชสิ้นคา้ทดแทน (Switching 

Cost) ราคาสินคา้ทดแทนและคุณสมบติัใชง้านของสินคา้ทดแทน หากมีแนวโนม้ของการทดแทน

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมาก ย่อมจะส่งผลต่อการแข่งขนัและการปรับตวัของผูผ้ลิตภายใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกมากเช่นกนั 

 

    จ. การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ปัจจยัท่ีนาํมาใช้ในการศึกษา คือ จาํนวน

ผูผ้ลิต กาํลงัการผลิตของผูผ้ลิตแต่ละราย อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

ใชใ้นการแข่งขนั รวมทั้งอตัราการกระจุกตวัของตลาด (Concentration Ratio: CR) เพื่อใชพ้ิจารณา

ถึงการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  โดยการว ัดอัตราการกระจุกตัวเพียงบางส่วน  (Partial 

Concentration) โดยการใชก้าํลงัการผลิตเพื่อการพจิารณา ดงัสูตรคาํนวณ 
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 โดยท่ี   CR คือ อตัราการกระจุกตวัของตลาด 

P คือ กาํลงัการผลิต  

i  คือ หน่วยธุรกิจท่ี 1, 2, 3, ... i หน่วย  

t คือ จาํนวนหน่วยธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียงตามลาํดบั  
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n คือ กาํลงัการผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรม  

 

 ทั้งน้ี การวเิคราะห์ดงักล่าว เพื่อนาํใชศึ้กษาสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกและโครงสร้างทางการตลาด โดยถา้แรงกดดนั 5 ประการมีค่าสูง สะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงระดบัความเขม้ขน้ในการแข่งขนัสูง ซ่ึงจะทาํให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมมีความสามารถใน

การทาํกาํไรท่ีลดลง โดยมีหลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนัแต่ละดา้น 

ดงัน้ี 

 

1. ถา้ไม่มีขอ้จาํกดัในแต่ละดา้นของการวเิคราะห์ เรียกวา่ มีอุปสรรคในระดบั ตํ่า  

2. ถา้มีขอ้จาํกดัดา้นละ 1 ปัจจยั เรียกวา่ มีอุปสรรคในระดบั ปานกลาง  

3. ถา้มีขอ้จาํกดัดา้นละ 2 ปัจจยั เรียกวา่ มีอุปสรรคในระดบั ค่อนขา้งสูง  

4. ถา้มีขอ้จาํกดัดา้นละ 3 ปัจจยั เรียกวา่ มีอุปสรรคในระดบั สูง  

 

 2.2  ในการตอบสนองวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก จะใชว้ธีิการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

   2.2.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัอุปสงค์

ในบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ดว้ยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอสิระหรือตวัแปรตน้ท่ีทาํหน้าท่ีพยากรณ์ตั้งแต่  2  ตวั

ข้ึนไปกบัตวัแปรตาม  1  ตวั ซ่ึงในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้นจะตอ้งหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระหรือตวัแปรตน้ทั้งหมดกบัตวัแปรตามวา่มีความสัมพนัธ์กนัเช่นใด  โดยมีขั้นตอนในการ

พยากรณ์ ดงัน้ี 

 

   1) การทดสอบคุณสมบติัความน่ิง (Stationary) ของตวัแปรท่ีมีลกัษณะเป็น

อนุกรมเวลา (Time series data) คือการทดสอบยนิูทรูท (Unit Root) หรือการหาอนัดบัความสําคญั

ของขอ้มูล (Order of Integration) ก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลไปพยากรณ์ ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีเลือกใชว้ิธีแบบ 

Augment Dickey-Fuller Test หรือเรียกวา่ ADF Test โดยสมการท่ีใชมี้ดงัน้ี 
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 สมมติฐานในการทดสอบยนิูทรูทโดยใชว้ธีิ Augment Dickey-Fuller Test คือ 

  

    0:0 =γH  (ตวัแปร tX  มีคุณสมบติัเป็น Non-Stationary) 

    0:1 <γH  (ตวัแปร tX  มีคุณสมบติัเป็น Stationary) 

 

 วิธีทดสอบนั้นเป็นการบอกให้ทราบว่าตวัแปรท่ีสนใจและศึกษา tX นั้นมี Unit Root 

หรือไม่ โดยดูจากค่าγ  และค่า γ  มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ tX  มี Unit Root ขอ้มูลมีลกัษณะท่ีไม่น่ิง 

จะตอ้งทาํการทดสอบในระดบัผลต่างท่ีสูงข้ึน ถา้ค่า 0>γ สามารถปฏิเสธ 0H  ตั้งแต่แรกท่ียงัไม่ได้

มีการ Difference แสดงวา่ตวัแปรนั้นมีลกัษณะน่ิง (Stationary) สามารถนาํไปทดสอบขั้นตอน

ต่อไป 

 

    2) การทดสอบปัญหาทางการพยากรณ์ ในการวิเคราะห์ขอัมูลทางสถิติดว้ยวิธี 

Multiple Regression Analysis ซ่ึงเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปร

อิสระหลายตวัพร้อมกนันั้น มีขอ้กาํหนดวา่ตวัแปรอิสระเหล่านั้นจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนั แต่

ในทางปฏิบัติจะพบว่าตัวแปรอิสระอาจจะมีความสัมพนัธ์กันเอง จึงจาํเป็นท่ีจะต้องทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรก่อนการพยากรณ์ ดงัน้ี 

      

    ปัญหาสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicolinearity) เกิดจากตวัแปร

อิสระ X1 มีความสัมพนัธ์กบั X2 ส่วน X3 และ X4 ก็มีความสัมพนัธ์กนั สําหรับสาเหตุของปัญหา 

Multicolinearity นอกจากเกิดข้ึนเพราะตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใช้มีลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอน

หรืออาจเกิดข้ึนกบัการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนท่ีใชรู้ปแบบของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามท่ีไม่ใช่ความสัมพนัธ์เชิงลิเนียร์ เช่น ความสัมพนัธ์ในรูปพาราโบล่า เป็นตน้ 

ซ่ึงการวิจยัน้ีจะพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมดในสมการถดถอยเชิงซ้อน ถา้

ตวัแปรอิสระตวันั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมากๆ หรือมีค่าความสัมพนัธ์มากกว่า 0.8 

ข้ึนไป แสดงวา่มีปัญหา Multicolinearity ซ่ึงจะตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการนาํตวัแปร

อิสระท่ีมี Mutlicolinearity ออกจากการวิเคราะห์ Multiple Regression หรือการเพิ่มจาํนวนขอ้มูล

ใหมี้ขนาดใหญ่มากพอท่ีจะทาํใหมี้ความน่าเช่ือถือในการใชง้าน 
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    ปัญหาความไม่คงท่ีของค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือน

(Heteroscedasticity) อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ  การเปล่ียนแปลงของตวัแปรภายนอกส่งผลให้

ขอบเขตของตวัแปรภายใน การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างต่างๆ การใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (Time 

Series) ท่ีมีการเก็บขอ้มูลในแต่ละช่วงเวลาจากจาํนวนตวัอย่างท่ีไม่เท่ากนั หรือการใช้ขอ้มูล

ภาคตดัขวาง (Cross-section data) ส่งผลให้ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของการพยากรณ์มีค่าแตกต่างไปจากความเป็นจริง (มนตรี พิริยะกุล, ม.ป.ป.) ทั้งน้ี สามารถทาํการ

ทดสอบปัญหาไดห้ลายวิธี เช่น Spearman’s rank correlation หรือ White Heteroscedasticity เป็น

ตน้ หากพบว่าเกิดปัญหาดงักล่าว สามารถทาํการแกไ้ขปัญหาโดยการแปลงรูปแบบสมการทั้งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามใหอ้ยูใ่นรูป log-log model 

  

    ปัญหาสหสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือน 

(Autocorrelation)  หรือ  ความสัมพันธ์ เ ชิง เส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน คือ เ กิด

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง iε ใดๆ กบั jε ใดๆ ซ่ึงเกิดข้ึนจากสาเหตุสําคญั 2 ประการ คือ การกาํหนด

แบบจาํลองท่ีผิด (Misspecification) และการใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time-series) ในแบบจาํลอง

ถดถอยเชิงพหุ สามารถตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความคลาดเคล่ือนลาํดบัท่ีหน่ึง โดยการ

ใชค้่าสถิติ Durbin-Watson (Durbin Watson statistic: d) ในการพิจารณาเทียบกบัค่าวิกฤตท่ีไดจ้าก

ตารางสถิติ d เพื่อสรุปความสัมพนัธ์ หากพบปัญหาดงักล่าว สามารถทาํการแกไ้ขดว้ยวิธีการ First-

Difference Method 

 

  เม่ือทาํการทดสอบปัญหาทางการพยากรณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้ง 3 ดา้นแลว้ หากพบว่า

เกิดปัญหาใด จะตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวก่อนการหารูปแบบการพยากรณ์ แต่หากไม่เกิด

ปัญหาใดๆ สามารถทาํการพยากรณ์ในรูปแบบท่ีเหมาะสมในขั้นตอนต่อไป 

  

   3) รูปแบบการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัชุดตวัแปรอิสระ

สามารถทาํการวิเคราะห์โดยสร้างสมการถดถอยพหุคูณ โดยตวัแปรอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกเป็นดุลยภาพท่ีเกิดข้ึนจากอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลาจึงใช้รูปแบบการวิเคราะห์

ถดถอยแบบสองขั้นกาํลงัสองนอ้ยสุด (Two-stage squares method หรือ 2SLS) และเน่ืองจากตวั

แปรมีลกัษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time-Series) จึงทาํขอ้มูลให้อยูใ่นรูปเส้นตรงดว้ยการแปลงค่าของ

ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูป Natural Logarithm มีรูปแบบสมการดงัน้ี 
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โดยท่ี  Y คือ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก (ตนัต่อเดือน) 

 

�   X1 คือ ราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกโดยเฉล่ีย (บาทต่อตนั) ผูศึ้กษาตั้งสมมติฐานค่า

สัมประสิทธ์ิของราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกโดยเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

อุปสงคข์องบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค ์คือ ราคาจะผนัแปรในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัปริมาณความตอ้งการนัน่เอง 

  

  X2 คือ มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค (ลา้นบาทต่อเดือน) ทั้งน้ี ผูศึ้กษาตั้งสมมติฐาน

ค่าสัมประสิทธ์ิของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงค์

ของบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก กล่าวคือ เม่ือมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคมีค่ามากข้ึนยอ่มส่งผล

ใหมี้ความตอ้งการหรืออุปสงคใ์นบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั   

 

  X3 คือ มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม (ลา้นบาทต่อเดือน) โดยผูศึ้กษา

ตั้งสมมติฐานค่าสัมประสิทธ์ิของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัอุปสงค์ของบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก กล่าวคือ เม่ือมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้

อาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่ามากข้ึนย่อมส่งผลให้มีความตอ้งการหรืออุปสงคใ์นบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 

 

  X4 คือ มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม (ลา้นบาทต่อเดือน) ผูศึ้กษาตั้งสมมติฐาน

ค่าสัมประสิทธ์ิของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุป

สงคข์องบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก กล่าวคือ เม่ือมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมมีค่ามากข้ึน

ยอ่มส่งผลใหมี้ความตอ้งการหรืออุปสงคใ์นบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 

 

  X5 คือ ราคาเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ทําแผ่นพลาสติก (บาทต่อกิโลกรัม) ผู ้ศึกษา

ตั้งสมมติฐานค่าสัมประสิทธ์ิของราคาเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ทาํแผ่นพลาสติกมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัอุปสงค์ของบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก กล่าวคือ ถา้ราคาเม็ดพลาสติกเพื่อใชท้าํ

แผ่นพลาสติกมีค่ามากข้ึน ทาํให้ความตอ้งการใช้พลาสติกลดลง ดงันั้น ส่งผลให้มีความตอ้งการ

หรืออุปสงคใ์นบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีใช้ทดแทนพลาสติกเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนักบัราคา
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เม็ดพลาสติกท่ีเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงค์ท่ีว่า อุปสงค์ของสินคา้จะมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัราคาสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั 

 

  X6 คือ จาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย โดยผูศึ้กษาตั้งสมมติฐานค่า

สัมประสิทธ์ิของจาํนวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัอุปสงค์ของบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก กล่าวคือ ถา้มีจาํนวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบ

กิจการเพิ่มข้ึน ยอ่มมีมีความตอ้งการหรืออุปสงคใ์นบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพื่อใชใ้นการบรรจุ

สินคา้เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 
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บทที ่4 

 

การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัของ 

อตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

 

 ในบทน้ีประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

กระดาษลูกฟูกไทย โดยศึกษาตามทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการ อนัไดแ้ก่ อุปสรรคจากคู่แข่งท่ีเขา้มา

ใหม่ อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ อาํนาจต่อรองของผูข้าย อุปสรรคจากสินคา้ทดแทนทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต และการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม พร้อมทั้ งการวิเคราะห์อัตราการกระจุกตัวของ

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย ทั้งน้ี การวเิคราะห์โครงสร้างตลาดจะทาํใหส้ามารถพิจารณาการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรม รวมทั้งสะทอ้นถึงศกัยภาพในการทาํกาํไรของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกไทย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1.  อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Threat of New Entrants) 

  

  ระดบัของอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัในการเขา้ประกอบกิจการของผูผ้ลิตรายใหม่จะเป็น

ส่ิงสะทอ้นถึงการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ทั้งน้ี หากมีอุปสรรคของการเขา้ประกอบกิจการใน

ระดบัสูง ยอ่มจะทาํใหมี้ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาไดย้าก จึงเป็นประโยชน์กบัผูผ้ลิตเดิมในอุตสาหกรรม

ท่ีมีผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมจาํนวนน้อยและไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันมากนัก  ทาํให้ยงัคงมี

ศกัยภาพในการทาํกาํไรในอุตสาหกรรมนัน่เอง โดยการศึกษาคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด ประกอบด้วย เงินลงทุน (Capital Requirement) การประหยดัอนั

เน่ืองมาจากขนาด (Economies of Scale) และขอ้ไดเ้ปรียบจากทาํเลท่ีตั้ง (Location Advantage) 

 

  1.1  เงินลงทุน (Capital Requirement) 

    

   ถึงแม้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมี

แนวโน้มใช้เคร่ืองจกัรในการผลิตมากกว่าการใช้แรงงาน (Capital Intensive) แต่ลกัษณะของ

เคร่ืองจกัรท่ีใช้นั้นมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนมากนกั และสามารถสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรสําเร็จรูปไดจ้าก
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ต่างประเทศ ซ่ึงความเช่ียวชาญในการออกแบบและพฒันาเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก โดยผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกสามารถเลือกขนาดการลงทุนไดห้ลายขนาด ทั้งเร่ิมตน้

จากขนาดเล็กๆ ดงัเช่นบริษทั คอนเทนเนอร์ พร้ินต้ิง จาํกดั มีทุนจดทะเบียนตํ่าท่ีสุด คือ 100,000 

บาท หรืออาจเป็นการลงทุนระดบัสูงแบบครบวงจร ดงัเช่นบริษทัในเครือ SCG ท่ีมีทุนจดทะเบียน

รวมกนัสูงท่ีสุด คือ 8,417 ลา้นบาท (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2558) สอดคลอ้ง

กบัการสัมภาษณ์จากผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม ทั้งผูป้ระกอบการและสมาคมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกไทย ซ่ึงระบุว่า การประกอบกิจการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกสามารถ

กระทาํไดโ้ดยใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั เร่ิมจากการลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองทากาว เคร่ืองพบั และ

การจดัหาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต คือ แผ่นลูกฟูก (Sheetboard) จากโรงงานขนาดใหญ่มาใช้ใน

กระบวนการผลิต แลว้ส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ต่อไป จนกระทัง่ลงทุนขนาดใหญ่ โดยการลงทุน

ซ้ือเคร่ืองทาํลอน (Corrugator Machine) จากต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนั ประเทศญ่ีปุ่น    

เป็นตน้  

 

   อยา่งไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ถึงขนาดของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในตลาด 

พบวา่ ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีจาํนวน 1,161 บริษทั โดยมีขนาด

ของการลงทุนท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กหรือมีมูลค่าทุนจด

ทะเบียนตํ่ากว่า 50 ลา้นบาท จาํนวน 1,078 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 92.85 (ตารางท่ี 4.1) ในขณะท่ี

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่มีเพียงร้อยละ 8.15 สะทอ้นให้เห็นวา่ การเขา้มาประกอบ

กิจการไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ทาํให้มีผูผ้ลิตรายใหม่สามารถเขา้มาในอุตสาหกรรม

ไดง่้าย อนัจะส่งผลใหก้ารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางที ่4.1 แสดงจาํนวนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

 

ขนาดโรงงาน จํานวนผู้ประกอบการ 

(บริษัท) 

ร้อยละ 

ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก  

(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ลา้นบาท) 

1,078 92.85 

ผูป้ระกอบการขนาดกลาง 

(ทุนจดทะเบียนระหวา่ง 50-200 ลา้นบาท) 

   53 4.57 

ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 

(ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาทข้ึนไป) 

   30 2.58 

รวมทั้งส้ิน 1,161    100.00 

ท่ีมา : บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน) , 2558 

   

  1.2  การประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด (Economies of Scale)  

 

   ในระยะแรกผูผ้ลิตรายใหม่อาจยงัไม่สามารถหาลูกคา้ไดม้ากนกั ทาํให้การสั่งซ้ือ

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนอ้ย ส่งผลใหผู้ผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกรายใหม่อาจจะเผชิญกบัแรง

กดดนัอนัเน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียท่ีสูงกว่าผูผ้ลิตเดิมในอุตสาหกรรม ทั้งกระดาษท่ีมี

ปริมาณการสั่งซ้ือไม่มาก ทาํให้ตน้ทุนค่ากระดาษสูง จากภาพท่ี 4.1 เป็นการแสดงความสัมพนัธ์

ระหวา่งปริมาณการผลิตและตน้ทุนโดยเฉล่ียของบริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี 

พ.ศ. 2554-2557 ซ่ึงเป็นบริษทับรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ ประกอบกิจการนานถึง 25 ปี 

และมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียของ

บริษทัดงักล่าวมีแนวโนม้ตํ่าลงจากปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน สะทอ้นให้เห็นวา่ การดาํเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกนั้น มีการประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาดจากการผลิตท่ี

เพิ่มข้ึน ทาํใหต้น้ทุนการผลิตตํ่าลง  

 

   นอกจากน้ี นโยบายการจดัหาวตัถุดิบของบริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จาํกดั

(มหาชน) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงของผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีมีการจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยงัระบุว่า บริษทัจะเป็นตวัแทนซ้ือวตัถุดิบเพื่อให้ไดป้ระโยชน์จาก
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ส่วนลดจากการซ้ือในปริมาณมาก (Economy of Scale) แลว้นาํมาขายต่อให้กบับริษทัยอ่ย อนัจะทาํ

ใหบ้ริษทัดงักล่าวไดป้ระโยชน์จากการมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นอกจากผูผ้ลิตจะ

มีการประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาดแลว้ ยงัมีกลยุทธ์ในการลดตน้ทุนการผลิตอีกด้วย (รายงาน

ประจาํปี บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จาํกดั(มหาชน), 2557) ดงันั้น ผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีมีปริมาณ

การผลิตไม่มากนกั อาจมีตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียของสูงข้ึน ซ่ึงอาจแข่งขนัในอุตสาหกรรมไม่ได ้

ทาํให้ ความน่าสนใจของการเขา้มาของผูผ้ลิตรายใหม่จึงลดลง และไม่ส่งผลกบัการแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมมากนกั 

 

 
 

ภาพที ่4.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการผลิตและตน้ทุนโดยเฉล่ียของบริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2557 

ท่ีมา : รายงานประจาํปี บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

     

  1.3  ข้อได้เปรียบจากทาํเลทีต่ั้ง (Location Advantage) 

 

   ปัจจยัท่ีลูกคา้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจะเลือกซ้ือกบัรายใดราย

หน่ึงนั้น ข้ึนอยูก่บัคุณภาพบรรจุภณัฑ์ การบริการและราคา จึงกล่าวไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมบริการ 

(Service Industry) ประเภทหน่ึง (วรรณา สุทศัน์ ณ อยุธยา (สัมภาษณ์), 27 มีนาคม 2558) โดยการ

บริการท่ีดีนั้ น ได้แก่  การจัดส่งสินค้า ท่ีรวดเร็วเป็นไปตามแผนการผลิตท่ีวางไว้ รวมทั้ ง

ความสามารถในการรับคําสั่งซ้ือด่วนหรือสามารถจัดส่งได้ภายใน 1-3 วนั ดังนั้ น ผูผ้ลิตใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จึงมกัมีการสร้างโรงงานอยู่ใกลก้บักลุ่มลูกคา้
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เป้าหมาย เช่น การตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อยูห่่างจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไม่เกิน 30 

กิโลเมตร (รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไดน่าแพค็ จาํกดั (สัมภาษณ์) ,6 มกราคม 2558) เป็นตน้ 

เพื่อใหส้ามารถบริการลูกคา้ไดดี้กวา่คู่แข่งรายอ่ืนๆ นอกจากน้ี บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นสินคา้

ท่ีมีนํ้ าหนกัมากแต่มูลค่าไม่มากนกั (Bulky Product) การตั้งโรงงานใกลลู้กคา้จึงทาํให้ประหยดัค่า

ขนส่งสินคา้อีกดว้ย จึงทาํให้โรงงานบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่กลเ้คียงกนั

และใกลเ้คียงนิคมอุตสาหกรรม ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2 

 

         
 

ภาพที ่4.2  แสดงการกระจุกตวัดา้นทาํเลท่ีตั้งของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

 

   จากภาพท่ี 4.2 จะเห็นได้ว่ามีผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจาํนวนมากท่ีตั้ง

โรงงานอยูใ่กลก้นั ดงันั้น หากคู่แข่งท่ีจะเขา้มาใหม่จึงตอ้งแสวงหาทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกบัการดูแล

ลูกคา้ โดยหากสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกบัลูกคา้ อาจเผชิญกบัตน้ทุนค่าเช่าท่ีสูง

มาก ในขณะท่ีการสร้างโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมนั้นอาจทาํให้เกิดปัญหาการดูแลลูกคา้ไม่ดี

เท่าท่ีควรและอาจมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกวา่ผูผ้ลิตท่ีตั้งโรงงานใกลก้บัลูกคา้ อนัจะส่งผลให้มีกาํไร

ลดลง ดงันั้น ทาํเลท่ีตั้งท่ีดีจึงเป็นอุปสรรคท่ีสําคญัประการหน่ึงของการเขา้มาประกอบกิจการใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกไดย้าก 
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  จากการวิเคราะห์อุปสรรคของคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่ทั้ง 3 ปัจจยั สามารถสรุปผลการ

วเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที ่4.2  ผลการวเิคราะห์อุปสรรคของคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่ 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา ระดับของข้อจํากดั สรุป 

 - เงินลงทุน เขา้มาใหม่ไดง่้าย  - มีอุปสรรคจากการเขา้มาใหม่

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  - การประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด เขา้มาใหม่ไดย้าก 

 - ขอ้ไดเ้ปรียบจากทาํเลท่ีตั้ง เขา้มาใหม่ไดย้าก 

 

  จากการวิเคราะห์ พบว่า อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ผูป้ระกอบการมีขอ้จาํกดัในดา้นเงินลงทุนนอ้ย แต่มีอุปสรรคจากการประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด

และอาจเสียเปรียบจากทาํเลท่ีตั้งจากผูผ้ลิตเดิมในอุตสาหกรรม จึงทาํใหมี้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้

มาในอุตสาหกรรมไม่ง่ายนัก กล่าวคือ มีอุปสรรคของการเข้ามาในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ

ค่อนขา้งสูง ซ่ึงทาํใหก้ารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงเช่นกนั 

          

2.  อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 

    

  อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มากมาย

เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตจากโรงงานแลว้จะส่งถึงมือผูบ้ริโภคยอ่มตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์เป็นองคป์ระกอบ 

ทาํให้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีความสําคญัต่อห่วงโซ่อุปทานของภาคการผลิต ท่ีจะช่วยให้การ

จดัส่งสินคา้มีประสิทธิภาพและเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด รวมทั้งการจดัส่งบรรจุภณัฑ์ครบถว้น 

ตรงเวลา จะส่งเสริมกระบวนการวางแผนการผลิตของอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ 

บรรจุภณัฑ์สําหรับสินคา้เพื่อการส่งออกท่ีจะตอ้งมีกระบวนการในการจองเรือบรรทุก การจดัทาํ

เอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร การประสานงานกบัผูรั้บปลายทาง หากบรรจุภณัฑ์จดัส่งไม่ทนั

ตามกาํหนด ก็อาจส่งผลให้ผูผ้ลิตเกิดความเสียหายในขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างมาก ดงันั้น การท่ี

ลูกคา้จะซ้ือบรรจุภณัฑ์กบับริษทัใดนั้น ข้ึนอยู่กบัคุณภาพบรรจุภณัฑ์ การบริการและราคา โดย

การศึกษาคร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงอาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ ประกอบดว้ย ปริมาณ
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การสั่งซ้ือ (Sales Volume) ตน้ทุนการเปล่ียนไปใช้สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน (Switching Cost) 

ความสามารถในการรวมกิจการไปดา้นหลงัของผูซ้ื้อ (Backward Integration) ดงัน้ี 

 

  2.1  ปริมาณการส่ังซ้ือ 

 

   จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในอุตสาหกรรมน้ี

จาํนวน 6 คน โดยทั้งหมด ระบุว่า อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกข้ึนอยู่กบั

ปริมาณการสั่งซ้ือ โดยสามารถจาํแนกกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

 

   กลุ่มที่ 1 กลุ่มบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ท่ีมีการลงทุนใน

ประเทศไทยหรือบริษทัท่ีมีการจาํหน่ายสินคา้ในตลาดระดบัโลก (Global Company) อาจเป็นบริษทั

สัญชาติไทยหรือไม่ก็ได้ ท่ีผลิตและจาํหน่ายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและส่งออกไป

ต่างประเทศ อาทิ บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จาํกดั บริษทั ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จาํกดั บริษทั พรอค

เตอร์ แอนด ์แกมเบิล เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ผูซ้ื้อกลุ่มน้ีมีปริมาณการ

สั่งซ้ือคร้ังละจาํนวนมากและมีระบบการจดัซ้ือจดัหาปัจจยัต่างๆ จากทัว่โลก (Global Sourcing) จึง

ทาํให้มีความรู้ในสินคา้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกทั้งดา้นราคาและคุณภาพเป็นอย่างดี ในกลุ่มน้ีมี

ปริมาณการสั่งซ้ือประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในตลาด

ทั้งหมด ทาํให้ผูซ้ื้อในกลุ่มน้ีมีอาํนาจต่อรองมาก ส่งผลให้ความสามารถในการทาํกาํไรของผูผ้ลิต

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในผูซ้ื้อกลุ่มน้ีอยูใ่นระดบัตํ่า  

 

   กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทในประเทศไทย (Local Brand) มีปริมาณการสั่งซ้ือประมาณ

ร้อยละ 30 ของปริมาณการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในตลาดทั้งหมด โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่

เป็นธุรกิจขนาดเล็กผลิตสินคา้เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศ มีปริมาณการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกไม่มาก อีกทั้งมีความรู้ในสินคา้นอ้ย ทาํใหผู้ซ้ื้อกลุ่มน้ีมีอาํนาจในการต่อรองอยูใ่นระดบัตํ่า 

 

  ดงันั้น ลูกคา้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่ คือ กลุ่มบรรษทัขา้ม

ชาติท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้มาก ทาํใหอ้าํนาจต่อรองของลูกคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงจะ

ส่งผลใหก้ารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกรุนแรงมากข้ึน 
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  2.2  ต้นทุนการเปลีย่นไปใช้สินค้าของผู้ผลติบรรจุภัณฑ์รายอืน่ (Switching Cost) 

 

   ปัจจุบนัภาคการผลิตส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการสั่งบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกกบัผูผ้ลิตมากกวา่ 1 ราย โดยมีวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อให้มีวตัถุดิบในการผลิต

อยา่งเพียงพอ การหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกรายใด

รายหน่ึงไม่สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามกาํหนด เพื่อป้องกนัมิให้อาํนาจในการต่อรองตํ่ากวา่ผูข้าย

บรรจุภณัฑ ์หรือเพื่อรักษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนั (ปัญญช์ลี เต่าทอง, 

2557) ทั้งน้ี ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีมีจาํนวนมากและมีความสามารถในการผลิตท่ี

หลากหลาย ทาํให้ลูกคา้สามารถแสวงหาผูข้ายรายใหม่ไดไ้ม่ยากนกั ในมุมมองของผูแ้ทนขายใน

อุตสาหกรรมระบุว่า ผูซ้ื้อบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีตน้ทุนในการเปล่ียนไปใช้สินคา้ของผูผ้ลิต

รายใหม่เพียงค่าออกแบบและค่าบล็อคท่ีใช้ในการพิมพเ์ท่านั้น ผูซ้ื้อบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจึง

สามารถเปล่ียนไปใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจากผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาดได้ง่าย ทาํให้สามารถ

กล่าวไดว้า่ บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกมีตน้ทุนในการเปล่ียนบริการ (Switching Cost) อยูใ่นระดบั

ตํ่า สะทอ้นให้เห็นถึงลูกคา้มีอาํนาจการต่อรองมากหรืออาจกล่าวได้ว่า อาํนาจต่อรองของผูผ้ลิต

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกอยู่ในระดบัตํ่านั่นเอง ผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้งมีกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อกระตุน้

ยอดขายของธุรกิจ จึงทาํให้การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน เพราะกลุ่ม

ลูกคา้สามารถเลือกจะซ้ือบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกกบัผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงไดง่้ายนัน่เอง 

 

  2.3  ความสามารถในการรวมกจิการไปด้านหลงั (Backward Integration) 

 

   ภาคการผลิตอุตสาหกรรมจะมีการขยายธุรกิจโดยการรวมกิจการไปดา้นหลงัหรือ

การลงทุนในธุรกิจบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกนั้นเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากตน้ทุนของบรรจุภณัฑ์เป็น

เพียงร้อยละ 3-4 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมดและแมว้่าจะใช้เงินลงทุนไม่มากนกั แต่มีรายละเอียด

ของการผลิตในขั้นตอนต่างๆ มากมาย ทั้งความเช่ียวชาญในการออกแบบและความรู้ความชาํนาญ

ในธุรกิจกระดาษท่ีอาจทาํใหภ้าคการผลิตอุตสาหกรรมเผชิญกบัความเส่ียง ทาํให้ผูป้ระกอบการจึง

มกัจะเน้นไปท่ีการพฒันาสินค้าและการลดต้นทุนการผลิตในด้านอ่ืนๆ มากกว่าการลงทุนใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก (มณเฑียร แกว้มุกดาโชติ (สัมภาษณ์), 23 มีนาคม 2558) 

ดงันั้น จึงเป็นไปไดย้ากท่ีภาคการผลิตจะลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ส่งผลให้

อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกอยู่ในระดบัตํ่า การแข่งขนัด้านต่างๆ ของ

ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไม่มากนกั หากพิจารณาดา้นความสามารถในการ
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รวมกิจการไปด้านหลงั จึงทาํให้ศกัยภาพในการทาํกาํไรของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกยงัอยูใ่นระดบัสูง 

   

  จากการวิเคราะห์อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อทั้ง 3 ปัจจยั สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้

ดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที ่4.3  ผลการวเิคราะห์ดา้นอาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา ระดับความรุนแรง สรุป 

 - ปริมาณการสั่งซ้ือ อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อสูง  - อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้ออยู่

ในระดบัค่อนขา้งสูง  - ตน้ทุนการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ของ

ผูผ้ลิตรายอ่ืน  

อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อสูง 

 - ความสามารถในการรวมกิจการ

ไปดา้นหลงัของผูซ้ื้อ 

อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อตํ่า 

 

  แม้ว่าผู ้ซ้ือจะไม่มีแนวโน้มในการการรวมกิจการไปด้านหลังหรือการลงทุนใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก แต่เน่ืองจากผูซ้ื้อมีปริมาณการสั่งซ้ือมาก เลือกซ้ือไดก้บั

ผูผ้ลิตหลายราย มีตน้ทุนการเปล่ียนการใชบ้ริการในระดบัตํ่า โดยสามารถระบุไดว้า่จะการสั่งซ้ือ

กบัผูผ้ลิตรายใดบา้ง เพราะเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนั ส่งผลให้อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้ออยูใ่นระดบั

ค่อนขา้งสูง ทาํให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกต่างตอ้งใชก้ลยุทธ์ในดา้นต่างๆ เพื่อดึงดูดความ

สนใจจากลูกคา้ แสดงให้เห็นวา่ การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมจึงมีความรุนแรงและศกัยภาพใน

การทาํกาํไรของอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะตํ่าลง 

 

3.  อาํนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

   

  ผูข้ายวตัถุดิบสําคญัท่ีใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษคราฟท ์

(Kraft Paper) มีลกัษณะกระดาษท่ีมีความเหนียวและแข็งแรงกวา่กระดาษธรรมดา สามารถป้องกนั

แรงอดัและการท่ิมแทงจากการกระทบกระแทกจากภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี จึงนาํมาใชใ้นการผลิต

และเป็นวตัถุดิบสําคญัในการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ซ่ึงมีสัดส่วนการใชถึ้งร้อยละ 80 ของ
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ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดท่ีใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก (กนกอร พยคัฆพงษ,์ 

2553) ทั้งน้ี ผูข้ายกระดาษคราฟท์สามารถสร้างแรงกดดนัต่อผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกโดย

การปรับราคาให้สูงข้ึนหรือปรับลดคุณภาพสินคา้หรือบริการให้ตํ่าลง ทาํให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกอาจตอ้งเผชิญกบัตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนและมีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจลดลง โดย

ปัจจยัท่ีทาํให้ผูข้ายมีอาํนาจในการต่อรอง ไดแ้ก่ จาํนวนผูข้าย ปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการและระดบั

การรวมตวัของผูข้ายวตัถุดิบ รายละเอียดดงัน้ี 

 

  3.1  จํานวนผู้ขายและระดับการรวมตัวของผู้ขายวตัถุดิบ 

 

   ประเทศไทยมีผูผ้ลิตเยือ่และกระดาษท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกจาํนวน 24 บริษทั (สมาคมเยื่อและกระดาษไทย, 2558) กาํลงัการผลิตรวมภายในประเทศ

ประมาณปีละ 3.2 ลา้นตนั และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ดงัเช่น บริษทัสยาม

คราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั ไดมี้การขยายกาํลงัการผลิตในปี พ.ศ. 2558 ดว้ยการเพิ่มเคร่ืองจกัรใหม่

ท่ีมีกาํลงัผลิตกระดาษบรรจุภณัฑ์ 320,000 ตนัต่อปี เพื่อสนับสนุนการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกในประเทศท่ีมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มข้ึนในทุกปี ทั้ งน้ี กลุ่มผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ใน

ประเทศไทยได้มีการรวมตวัเป็น “สมาคมอุตสาหกรรรมเยื่อและกระดาษไทย” เพื่อส่งเสริมการ

ประกอบวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ ประสานความร่วมมือและ

แลกเปล่ียนความรู้ ขอ้คิดเห็นระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตกระดาษ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิต

เยื่อกระดาษและกระดาษของสมาชิกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการแปรรูปให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์เป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีผูผ้ลิตรายใหญ่ซ่ึงมีคุณภาพมาตรฐานเพียงไม่ก่ีราย แต่ละรายผลิตกระดาษคราฟท์

ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนัแต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ มีอาํนาจในการกาํหนดราคาตลาดปานกลาง 

โดยผูผ้ลิตรายใหญ่เป็นผูน้าํในการกาํหนดราคา (Price Leadership)  ผูข้ายจึงไม่ทาํการแข่งขนัใน

ด้านราคา แต่จะมุ่ งไปในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า  รวมทั้ ง  การสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) ให้กบัสินคา้ ทาํให้ราคากระดาษคราฟท์ในประเทศไม่ตํ่ามากนกั อุตสาหกรรม

กระดาษคราฟท์ในประเทศไทยจึงมีลักษณะโครงสร้างตลาดแบบก่ึงผูกขาด (Oligopoly)        

(ฉัตรศิรินทร์ จุละจาริตต์, 2553) จากปัจจยัต่างๆ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกอาจมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนและส่งผลให้ศกัยภาพในการทาํกาํไรสินคา้บรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกลดลง 
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  3.2  ปริมาณวตัถุดิบ 

        

   ปริมาณความตอ้งการกระดาษคราฟทเ์พื่อใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

ในประเทศไทยมีประมาณ 2.4 ล้านตนัต่อปี (รายงานประจาํปี บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด 

(มหาชน), 2557) โดยผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกสามารถแสวงหาปัจจยัการผลิตทั้งจากใน

ประเทศและการนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   3.2.1 ปริมาณวตัถุดิบในประเทศ 

 

    ปริมาณการผลิตกระดาษคราฟทใ์นประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 

พ.ศ. 2557 เฉล่ียประมาณปีละ 1.8 ลา้นตนั เติบโตเฉล่ียร้อยละ 1.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 โดย

หลงัจากปี พ.ศ. 2555 ท่ีประเทศไทยประสบอุทกภยัมีปริมาณผลิตกระดาษคราฟทภ์ายในประเทศ

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใกลเ้คียงกบัการเติบโตโดยเฉล่ียของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกท่ี

จาํหน่ายในประเทศท่ีร้อยละ 1.44 และเม่ือพิจารณาการผลิตกระดาษคราฟท์ พบว่ามีอตัราการ

เติบโตน้อยกว่าปริมาณการจาํหน่ายในประเทศท่ีมีการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 1.47 สะทอ้นถึงผูผ้ลิต

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีการใช้กระดาษคราฟท์จากในประเทศลดลงหรืออาจมีการนําเข้า

กระดาษคราฟทจ์ากต่างประเทศมากข้ึนนัน่เอง  
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ตารางที ่4.4 แสดงปริมาณการจาํหน่ายกระดาษคราฟทใ์นประเทศไทย 

 (หน่วย: พนัตนั) 

  2553 2554 2555 2556 2557  โดยเฉลีย่ 

การผลิตกระดาษคราฟท์

ในประเทศ 

1,798.15  1,719 1,756.01  1,757.33  1,869.29   1,779.98  

(N/A) (-4.40) (2.15) (0.07) (6.37)  (1.05)  

ปริมาณการจาํหน่าย

กระดาษคราฟทใ์น

ประเทศ 

2,236.75 2,186.04 2,246.22  2,320.83  2,385.33   2,275.04  

(N/A) (-1.97) (2.43) (2.94) (2.47)  (1.47) 

อุปสงคบ์รรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก 

672.37  676.46  681.56  688.49  711.65   686.10  

(N/A) (0.61)  (0.75)  (1.02)  (3.36)   (1.44)  

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของการเติบโต 

ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 

 

    แม้ว่า ผู ้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศไทย  มีกําลังการผลิตรวม

ภายในประเทศสูงถึง 3.2 ลา้นตนัต่อปี (สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) แต่มีการผลิตเพียง 

1.8 ลา้นตนัต่อปีเท่านั้น สะทอ้นให้เห็นว่ายงัคงมีกาํลงัการผลิตกระดาษคราฟทค์งเหลือเพื่อใช้ใน

การผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกและผูซ้ื้อก็มีแนวโน้มการนาํเขา้มากข้ึน เน่ืองจากมีราคาและ

คุณภาพตรงตามความตอ้งการมากกวา่ จึงทาํใหอ้าํนาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตในประเทศอยู่

ในระดบัปานกลาง  

 

   3.2.2 ปริมาณวตัถุดิบจากต่างประเทศ 

 

     ปัจจุบันผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกหลายรายมีการนําเข้ากระดาษ

คราฟทจ์ากต่างประเทศไดม้ากข้ึน เพื่อแสวงหาตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุด โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2557 มีการนาํเขา้กระดาษเฉล่ียประมาณปีละ 50,000 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อย

ละ 5 ต่อปี โดยประเทศไทยมีการนาํเขา้กระดาษจากประเทศจีนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ประเทศ

ญ่ีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอินโดนีเซีย ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5  มูลค่าการนาํเขา้กระดาษคราฟทข์องประเทศไทยจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก  

         (หน่วย : ลา้นบาท) 

อนัดบั ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 

1 จีน       6,357        9,416        8,883        9,547      10,630  

2 ญ่ีปุ่น       8,660        8,049        6,702        6,532        7,608  

3 สิงคโปร์       5,786        7,115        7,111        6,636        7,139  

4 สหรัฐอเมริกา       2,883        3,185        3,280        3,109        3,549  

5 อินโดนีเซีย       3,877        3,646        4,121        3,865        3,128  

 

ประเทศอ่ืนๆ     17,698      19,705      20,151      22,056       22,506 

  ทัว่โลก     45,260      51,116      50,248      51,745      54,560  

ท่ีมา : สาํนกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558   

          (HS. : 48 Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard) 

 

   จากตวัเลขดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศมี

การนําเข้ากระดาษจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนทุกปี เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตตํ่าท่ีสุดและแสวงหา

กระดาษท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะนาํเขา้จากประเทศจีน ญ่ีปุ่น 

สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกามากข้ึนตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.5) เน่ืองจากมีทรัพยากรในการผลิตมาก

และราคาในตลาดโลกท่ีถูกกว่าการซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศไทย สะทอ้นให้เห็นถึง อาํนาจต่อรอง

ของผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีลดลง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตบรรจุ

ภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทยในอนาคต 

 

   จากการท่ีผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกสามารถเลือกซ้ือกระดาษคราฟทไ์ดท้ั้ง

จากผูผ้ลิตในประเทศและการนําเข้าจากต่างประเทศ ทาํให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมี

ทางเลือกในการซ้ือปัจจัยการผลิตมากข้ึน แต่กระบวนการในการนําเข้ากระดาษคราฟท์จาก

ต่างประเทศจะทาํให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีตน้ทุนค่าขนส่งสูง มีความซับซ้อนและใช้

เวลาในการสั่งซ้ือนาน (กรัณย ์เตชะเสน (สัมภาษณ์) , 7 มกราคม 2558) จึงทาํให้มีเพียงผูผ้ลิตบรรจุ

ภัณฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีมีความต้องการกระดาษคราฟท์ในปริมาณมากเท่านั้ นท่ีนําเข้าจาก

ต่างประเทศ ในขณะท่ีผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกขนาดเล็กหรือผูผ้ลิตท่ีมีความต้องการ

กระดาษคราฟทไ์ม่มากนกั จึงยงัคงเลือกใชก้ระดาษจากผูผ้ลิตในประเทศเพื่อลดความซบัซ้อนหรือ



49 

 

หลีกเล่ียงตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงมาก ดงันั้น ในภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก 

อาํนาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตจึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  

  

  3.3  แนวโน้มการลงทุนไปด้านหน้า (Forward Integration) 

     

   จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก 

พบว่า ในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์แมว้่าจะมีการรวมตวัของสมาคมอุตสาหกรรรมเยื่อและ

กระดาษไทยแต่ในสมาคมดงักล่าวมีจาํนวนผูผ้ลิต 12 บริษทัท่ีมีธุรกิจแบบครบวงจรหรือการรวมตวั

กนัของผูผ้ลิตแบบแนวด่ิง (Vertical Integration) ทั้งการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษคราฟท ์กระดาษ

ลูกฟูกและบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นธุรกิจปลายนํ้ า (บริษทัสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จาํกดั, 

2558) อาทิเช่น 

 

   ธุรกิจกระดาษและบรรจุภณัฑ์เครือ SCG มีบริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ฟินิคซ พลัพ ์แอนดเ์ปเปอร์ จาํกดั(มหาชน) และบริษทั สยามเซลูโลส จาํกดัเป็นบริษทัผูผ้ลิต

เยื่อกระดาษ บริษทัสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จาํกดั บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็น

ผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ และบริษทั กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ์ จาํกดั บริษทั ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) 

จาํกดั และบริษทัอ่ืนๆ เป็นผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3  
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

 - บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จํากัด(มหาชน) อุตสาหกรรมต้นนํ้า

 - บริษัท ฟินิคซ พัลพ์ แอนด์เปเปอร์ จํากัด(มหาชน)

 - บริษัท สยามเซลูโลส จํากัด

อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์

 - บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด อุตสาหกรรมกลางนํ้า

 - บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด(มหาชน)

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

 - บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด อุตสาหกรรมปลายนํ้า

 - บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด

 - บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด

 - บริษัทอื่นๆ
 

 

ภาพที ่4.3  การรวมตวักนัของผูผ้ลิตแบบแนวด่ิง (Vertical Integration) ของผูผ้ลิตในเครือ SCG 

 

   กลุ่มปัญจพลท่ีมีกาํลงัการผลิตเป็นอนัดบัท่ี 2 ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษคราฟท ์

ก็มีการรวมกลุ่มในลกัษณะแนวด่ิงเช่นกนั คือ บริษทั ปัญจพลพลัพ ์แอนด์ เปเปอร์ จาํกดั เป็นผูผ้ลิต

เยื่อกระดาษ บริษทั ปัญจพล เปเปอร์ อินดสัตรี จาํกดั และบริษทั ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 

จาํกดั เป็นผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์ และส่งต่อไปยงับริษทั ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จาํกดั ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเช่นกนั 

 

    ดงันั้น ผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์รายใหญ่จึงมีอาํนาจการต่อรองมากในกลุ่มผูผ้ลิต

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกรายยอ่ยหรือผูผ้ลิตท่ีไม่สามารถผลิตกระดาษคราฟทเ์อง ทาํให้อาจเผชิญ

กับต้นทุนกระดาษคราฟท์ท่ีสูงกว่าผูผ้ลิตกระดาษลูกฟูกรายใหญ่ นอกจากน้ี การลงทุนใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใชเ้งินลงทุนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัการลงทุนในการผลิต

กระดาษคราฟท ์ดงันั้น จึงเป็นไปไดว้า่กลุ่มผูผ้ลิตกระดาษคราฟทร์ายอ่ืนๆ มีแนวโนม้ท่ีจะขยายการ

ลงทุนไปดา้นหนา้ (Forward Integration) หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก
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ในอนาคต ส่งผลให้ผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์จึงมีอาํนาจในการต่อรองมากกว่าผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก  

 

  จากการวิเคราะห์อาํนาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตทั้ง 3 ปัจจยั สามารถสรุปผล

การวเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที ่4.6  ผลการวเิคราะห์ดา้นอาํนาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา ระดับความรุนแรง สรุป 

 - จาํนวนผูข้ายและระดบัการ

รวมตวัของผูข้ายวตัถุดิบ 

อาํนาจต่อรองของผูข้ายสูง  - อาํนาจต่อรองของ

ผูข้ายปัจจยัการผลิต

อยูใ่นระดบัสูง  - ปริมาณวตัถุดิบ อาํนาจต่อรองของผูข้ายค่อนขา้งสูง 

 - แนวโนม้การลงทุนไปดา้นหนา้ อาํนาจต่อรองของผูข้ายสูง 

 

  โดยรวมแลว้ ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกสามารถเลือกซ้ือกระดาษคราฟท์ท่ีใชใ้น

การผลิตทั้งจากผูผ้ลิตในประเทศและการนาํเขา้จากต่างประเทศ เพื่อสามารถหาปัจจยัการผลิตท่ีตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้และแสวงหาตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุดได ้แต่ผูผ้ลิตกระดาษคราฟทเ์องก็

มีโครงสร้างอุตสาหกรรมแบบก่ึงผูกขาดและมีการรวมตวัเป็นสมาคมซ่ึงทาํให้มีอาํนาจในการ

กาํหนดราคาในตลาด และมีแนวโนม้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ลูกฟูกมากข้ึน ดงันั้น 

จึงทาํให้อาํนาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตหรืออาํนาจต่อรองของผูผ้ลิตกระดาษคราฟทท่ี์มีต่อ

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟกูอยูใ่นระดบัสูง   

 

4.  อุปสรรคของสินค้าทีท่ดแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

     

  จากการศีกษาพบว่า บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีความสําคญัในการบรรจุสินคา้เพื่อ

การขนส่งสินคา้ภาคอุตสาหกรรม ทาํให้ยงัมีความตอ้งการบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกอยู่มาก ทั้งน้ี

อาจมีบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ เข้ามาทดแทนได้บางส่วน ซ่ึงจะทําให้การแข่งขันภายใน

อุตสาหกรรมรุนแรงข้ึน ผูผ้ลิตแต่ละรายจะใช้กลยุทธ์เพื่อการแข่งขนัมากข้ึนเพื่อให้คงไวซ่ึ้ง

ยอดขายเป็นไปตามท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ ส่งผลใหศ้กัยภาพในการทาํกาํไรของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์



52 

 

กระดาษลูกฟูกลดลง เพราะบรรจุภณัฑท์ดแทนจะเป็นตวัจาํกดัโอกาสในการกาํหนดราคาของบรรจุ

ภณัฑก์ระดาษลูกฟูก โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์ปัจจยัของสินคา้ทดแทนบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ประกอบด้วยความสามารถในการทดแทนบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก ตน้ทุนการเปล่ียนรูปแบบไปใชบ้รรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืน (Switching Cost) และระดบั

ราคาสินคา้ทดแทน รายละเอียด ดงัน้ี 

 

  4.1  ความสามารถในการทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก 

   

   จากการศึกษา พบว่า ในภาคการผลิตมีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกเพื่อ

วตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม มีการใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทขวด

แกว้ ขวดพลาสติก หรือ กระป๋อง เป็นบรรจุภณัฑ์ปฐมภูมิ (Primary Packaging) เพื่อการบรรจุและ

รักษาคุณภาพสินค้า และใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (Secondary 

Packaging) เพื่อความสะดวกในการขนส่ง ดังนั้ น บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในอุตสาหกรรม

เคร่ืองด่ืมจึงไม่ไดมี้หน้าท่ีเพื่อรองรับนํ้ าหนกัของสินคา้ แต่มีหน้าท่ีอาํนวยความสะดวกในการ

ขนส่ง เพราะขวดท่ีใช้บรรจุเคร่ืองด่ืมมีคุณลักษณะในการรองรับนํ้ าหนักอยู่แล้ว ในขณะท่ี

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค ใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่ง รองรับนํ้ าหนกัของสินคา้ 

เพื่อการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินคา้ จึงทาํให้บรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืนอาจเขา้มา

ทดแทนบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในสินคา้อุปโภคเป็นไปไดย้าก ดงันั้นการทดแทนจึงอาจเกิดข้ึน

ในบางอุตสาหกรรมเท่านั้น อาทิ อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมมีการเปล่ียนบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกเป็นการใช้ถาดกระดาษและห่อดว้ยพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low 

Density Polyethylene : LDPE) และเปล่ียนเป็นการห่อดว้ยพลาสติกทั้งหมดเพราะมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ 

นํ้ าหนักเบา ประหยดัพื้นท่ีในการจัดเก็บ ดังแสดงในภาพท่ี  4.4 ทั้ งน้ี กระป๋องเคร่ืองด่ืมมี

ความสามารถในการรับนํ้ าหนกัดว้ยตวัเอง ประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์ท่ีเปล่ียนไปจึงยงัคงรักษา

สภาพและป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัสินคา้  
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ภาพที ่4.4  การเปล่ียนแปลงรูปแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับนํ้ าอดัลม 

    

   สาํหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์เพื่อรองรับนํ้ าหนกั

สินค้า หรือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับสินคา้ อาทิ กลุ่มสินคา้อุปโภคท่ีบรรจุถุงพลาสติก 

ดงัเช่นนํ้ ายาล้างจาน นํ้ ายาปรับผา้นุ่ม สามารถใช้พลาสติกคุณภาพสูงประเภทพอลิเอธิลีนความ

หนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) หรือลงัพลาสติก เพื่อรับนํ้ าหนกัสินคา้ได ้แต่

บรรจุภณัฑ์ประเภทดงักล่าวมีราคาสูงกว่าบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก จึงทาํให้ไม่เป็นท่ีนิยมใน

ภาคอุตสาหกรรม  

 

   ดงันั้น บรรจุภณัฑ์ท่ีมีแนวโน้มจะเขา้มาทดแทนบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก คือ  

พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene : LDPE) (มณเฑียร 

แก้วมุกดาโชติ (สัมภาษณ์), 23 มีนาคม 2558) ซ่ึงมีความสามารถในการทดแทนได้ในบาง

อุตสาหกรรมและใช้ระยะเวลาในการพฒันาสูง จึงกล่าวได้ว่า สินค้าประเภทพลาสติกยงัไม่มี

ความสามารถในการทดแทนบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไดอ้ย่างสมบูรณ์ ไม่ส่งผลต่อการแข่งขนั

ภายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในทางตรง แต่จะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ผูผ้ลิตใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจะตอ้งทาํการพฒันาและสร้างนวตักรรมของสินคา้เพื่อ

ป้องกนัการทดแทนของบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในระยะยาว นอกจากน้ี บางบริษทั

ในภาคอุตสาหกรรม อดีตเคยมีการเปล่ียนจากการใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไปเป็นบรรจุภณัฑ์

พลาสติก แต่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงกลบัมาใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่งอีกคร้ัง 

(บริษทั ตะวนันาบรรจุภณัฑ์ จาํกดั (สัมภาษณ์), 11 กุมภาพนัธ์ 2558) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า บรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกไม่สามารถทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจาก
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ภาคอุตสาหกรรมจะพิจารณาตน้ทุนท่ีถูกท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลา ทาํให้ระดบัของการทดแทนอยูใ่น

ระดบัตํ่า 

 

  4.2  ต้นทุนการเปลีย่นรูปแบบไปใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น (Switching Cost) 

   

   ขั้นตอนของการเปล่ียนประเภทบรรจุภณัฑ์หรือเปล่ียนลกัษณะการใชง้านเพื่อลด

ตน้ทุนการผลิตนั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํการศึกษาดา้นบรรจุภณัฑ์ประเภทต่างๆ ทั้งคุณลกัษณะ

ท่ีสอดคลอ้งกบัสินคา้และขอ้จาํกดัท่ีอาจเกิดข้ึน จากนั้นจะตอ้งทาํการออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ทั้ง

ดา้นโครงสร้างและการพิมพ ์ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการจะมีตน้ทุนในการออกแบบ จากนั้นจะตอ้ง

ทาํการทดสอบคุณภาพของบรรจุภณัฑ์ใหม่ไม่ให้เกิดปัญหาจากขั้นตอนการผลิต การจดัเก็บสินคา้

ในคลงั การขนส่ง จนกระทัง่ถึงผูบ้ริโภค รวมทั้งการตอบรับจากผูบ้ริโภคถึงความสะดวกในการใช้

งานต่อบรรจุภณัฑท่ี์เปล่ียนแปลงไป ในขั้นตอนต่างๆน้ีเอง สะทอ้นให้เห็นถึงตน้ทุนของการเปล่ียน

การใช้บริการ (Switching Cost) ของผูป้ระกอบการต่อการเปล่ียนแปลงการใช้บรรจุภณัฑ์อยู่ใน

ระดับสูง เน่ืองจากมีตน้ทุนของการออกแบบ ตน้ทุนการทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ ์

ต้นทุนจากการประชาสัมพนัธ์ถึงลูกค้าต่อการการเปล่ียนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนั้ น ทําให้

ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนการเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษลูกฟูกไปใชบ้รรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืน

อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการบรรจุภณัฑ์ไทย 

(วรรณา สุทศัน์ ณ อยุธยา (สัมภาษณ์), 27 มีนาคม 2558) ท่ีระบุว่าในกระบวนการเปล่ียนแปลง

บรรจุภณัฑ์ ผูผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรมตอ้งใช้เวลาในการศึกษาขั้นตอนและผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงมาก ทาํใหบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกเขา้มาทดแทนบรรจุภณัฑลู์กฟูกเพื่อการขนส่งไดย้าก  

แต่ขนาดตลาดของบรรจุภณัฑ์พลาสติกจะมีขนาดใหญ่ข้ึนเน่ืองจากสามารถพฒันาไดม้ากกวา่ เป็น

การพฒันาท่ีไม่ใช่เพือ่การทดแทนแต่เป็นการส่งเสริมใหมู้ลค่าตลาดบรรจุภณัฑ์โดยรวมมีมูลค่ามาก

ข้ึน จึงไม่ส่งผลกบัการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกมากนกั  

 

  4.3  ระดบัราคาสินค้าทดแทน 

 

    ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบกบัราคาบรรจุภณัฑ์พลาสติก คือ ราคาเม็ดพลาสติก ถา้

ราคาเม็ดพลาสติกปรับตวัสูงข้ึนย่อมส่งผลให้ราคาบรรจุภณัฑ์พลาสติกปรับตวัสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 

โดยท่ีราคาเม็ดพลาสติกนั้ นข้ึนอยู่กับราคานํ้ ามันและค่าเงินบาท เน่ืองจากเม็ดพลาสติกเป็น

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากปิโตรเคมี ซ่ึงเป็นสินคา้นาํเขา้ ค่าเงินบาทจึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการกาํหนดราคา
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เมด็พลาสติก (บริษทั พนัธวณิช จาํกดั, 2552) โดยราคาเมด็พลาสติกท่ีนาํมาใชพ้ิจารณาในการศึกษา

คร้ังน้ี คือพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene : LDPE) ซ่ึง

มีแนวโนม้ท่ีจะทดแทนบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในบางอุตสาหกรรม มีระดบัราคาประมาณ 60 

บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 60,000 บาทต่อตนั ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาราคาเม็ดพลาสติกประเภท 

LDPE พบว่า มีแนวโน้มความผนัผวนของราคามาก ทาํให้ภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้บรรจุภัณฑ์

พลาสติกประเภทดงักล่าวอาจเผชิญความเส่ียงดา้นตน้ทุนของบรรจุภณัฑ์ ดงันั้น ภาคการผลิตจึงมี

แนวโนม้ท่ีจะใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกเพื่อทดแทนบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกนอ้ย ดงัภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพที ่4.5 ราคาเมด็พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่ารายเดือน  

  ระหวา่งเดือน ม.ค. 2553- ธ.ค. 2557   

ท่ีมา : สถาบนัพลาสติก, 2558 

 

  จากการวิเคราะห์อุปสรรคของสินคา้ท่ีทดแทนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตทั้ง 3 ปัจจยั 

สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  ผลการวเิคราะห์ดา้นอุปสรรคของสินคา้ท่ีทดแทนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา ระดับความรุนแรง สรุป 

 - ความสามารถในการทดแทน

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

ทดแทนบรรจุภณัฑก์ระดาษ

ลูกฟูกไดย้าก 

 - ความสามารถในการ

ทดแทนจากบรรจุภณัฑ์

ประเภทอ่ืนอยูใ่นระดบัตํ่า 
 - ตน้ทุนการเปล่ียนรูปแบบไปใช้

บรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน  

ทดแทนบรรจุภณัฑก์ระดาษ

ลูกฟูกไดย้าก 

 - ระดบัราคาสินคา้ทดแทน ทดแทนบรรจุภณัฑก์ระดาษ

ลูกฟูกไดย้าก 

 

  จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ พบว่า แมว้่าจะมีแนวโน้มจากการทดแทนบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกจากบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีความสามารถในการทดแทนได้

อย่างสมบูรณ์ ภาคอุตสาหกรรมยงัตอ้งทาํการศึกษาในดา้นต่างๆ ทาํให้ผูผ้ลิตมีตน้ทุนการเปล่ียน

รูปแบบไปใชบ้รรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน (Switching Cost) อยูใ่นระดบัสูง อีกทั้ง ราคาเม็ดพลาสติกยงัมี

ความผนัผวน ซ่ึงจะทาํให้ผูผ้ลิตเผชิญตน้ทุนบรรจุภณัฑ์พลาสติกท่ีสูงข้ึนในอนาคต ทาํให้กล่าวได้

วา่ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีแนวโนม้การถูกทดแทนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตยงั

อยูใ่นระดบัตํ่า ส่งผลดีต่อผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกทาํให้มีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม

นอ้ย 

    

5.  การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

  

  สภาวะการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นส่ิงสะทอ้นถึง

ความสามารถในการทาํกาํไรของผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม กล่าวคือ เม่ือมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงจะ

ทาํใหธุ้รกิจมีกาํไรท่ีลดลง ซ่ึงอาจส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมดงักล่าวมีการลงทุนเพิ่มเติมไม่มากนกั โดย

การศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

การเติบโตของอุตสาหกรรม จาํนวนผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก อตัราการกระจุกตวัของ

อุตสาหกรรม และกลยทุธ์ทางการตลาดของผูผ้ลิต ดงัน้ี 
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  5.1  การเติบโตของอุตสาหกรรม 

   

   ในปี พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีการเติบโตร้อยละ 0-1 

ทิศทางเดียวกบัอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ของประเทศ (วารสารลูกฟูกไทย, 

2558) โดยจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในสมาคมต่างๆและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์กระดาษลูกฟูกให้ความคิดเห็นท่ีตรงกนัวา่ การเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกข้ึนอยู่กบั 2 ปัจจยั คือ การบริโภคสินคา้ของภาคครัวเรือน เพราะสินคา้ท่ีออกสู่ตลาดจะ

เก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกโดยตรง อาทิเช่น บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกสําหรับสินคา้

อุปโภค อาหารและเคร่ืองด่ืม อีกส่วนข้ึนอยู่กบัการเติบโตของภาคการผลิตสินคา้ท่ีใช้บรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก รวมถึงการผลิตสินคา้เพื่อการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป 

ญ่ีปุ่น จีน ฯลฯ เช่น บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกสําหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงหากประเทศต่างๆ 

มีภาวะเศรษฐกิจท่ีดี จะมีคาํสั่งซ้ือสินคา้ต่างๆ มายงัประเทศไทยมากข้ึน ทาํให้ภาคการผลิตเพื่อการ

ส่งออกของไทยดีข้ึน อนัจะทาํใหอุ้ตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกก็จะเติบโตไปเช่นเดียวกนั 

(วารสารลูกฟูกไทย, 2556) จากภาพท่ี 4.6 พบวา่ การจาํหน่ายบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกมีการเติบโต

ในทิศทางเดียวกบัภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมยงัคงมีการเติบโต แมว้า่จะเติบโตลดลง 

แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีย ังคงเติบโต

เช่นเดียวกนั ในขณะท่ีอาจทาํให้มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมมากข้ึน อนัจะส่งผลให้มี

แนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนในอนาคต 
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ภาพที ่4.6 การเติบโตของภาคการผลิตและการจาํหน่ายบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก  

    ระหวา่งปีพ.ศ. 2553- พ.ศ. 2557 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558 และสาํนกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 

 

  5.2  จํานวนผู้ผลติบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก 

   

   จากการเติบโตของภาคการผลิตและใช้เงินลงทุนไม่มากนกั ทาํให้อุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยมีผูผ้ลิตจาํนวนมากถึง 1,161 บริษทั ท่ีมีกาํลงัการผลิตท่ี

แตกต่างกนั โดยมีกาํลงัการผลิตรวมกนัมากกว่า 3.2 ลา้นตนัต่อปี และขยายกาํลงัการผลิตอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกปี เติบโตเฉล่ียร้อยละ 1 ต่อปี  (ตารางท่ี 4.8) 

 

   ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกถือวา่มีจาํนวนมาก แต่มีกาํลงัการ

ผลิตกระจุกตวัสูงในกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีมีกําลงัการผลิตมากกว่า 200,000 ตนัต่อปี จาํนวน 3 

บริษทั โดยมี บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูน้าํตลาด (Market Leader) มีกาํลงัการผลิตสูง

ท่ีสุดในอุตสาหกรรม จาํนวน 834,000 ตนัต่อปี ครอบคลุมร้อยละ 25.60 ของกาํลงัการผลิตรวมของ

อุตสาหกรรม รองลงมาคือ บริษทั ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิต 246,000 
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ตนัต่อปี อนัดบั 3 คือ บริษทั เอ เอส เอ คอนเทนเนอร์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิต 238,500 ตนัต่อปี 

ในขณะท่ีกลุ่มผูผ้ลิตอ่ืนๆ มีกาํลงัการผลิตนอ้ยกวา่ 200,000 ตนัต่อปี  

 

   แมว้า่บริษทัอ่ืนๆ จะมีกาํลงัการผลิตนอ้ยกวา่ แต่ก็ยงัมีการขยายกาํลงัการผลิตอยา่ง

ต่อเน่ือง ดงัเช่น บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จาํกดั ท่ีมีการลงทุนเคร่ืองทาํลอนลูกฟูก 

(Corrugator Machine) ในปี พ.ศ. 2557 ทาํให้มีกาํลงัการผลิตเป็น 2 เท่าของกาํลงัการผลิตเดิม หรือ 

บริษทั ล้ีไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั ท่ีมีการเพิ่มกาํลงัการผลิตอย่างต่อเน่ืองในทุกปี จากกาํลงัการผลิต 

34,200 ตนัต่อปีในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 94,200 ตนัต่อปีในปี พ.ศ. 2557  ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 แสดงกาํลงัการผลิตกระดาษลูกฟูกของผูผ้ลิตในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554-2557 

          (หน่วย : ตนัต่อปี) 

อนัดบั บริษทั 2554 2555 2556 2557 

1 บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั      834,000     834,000       821,000       834,000  

2 
บริษทั ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทน

เนอร์ จาํกดั 

       

246,000  

       

246,000  

       

246,000  

       

246,000  

3 
บริษทั เอ เอส เอ คอนเทนเนอร์ 

จาํกดั 
     203,500       203,500       203,500       238,500  

4 
บริษทั ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ 

จาํกดั 
    180,000       180,000       180,000       180,000  

5 บริษทั ศานติบรรจุภณัฑ ์จาํกดั      126,000       126,000       126,000       126,000  

6 
บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทน

เนอร์ จาํกดั 

        

51,300  

         

51,300  

         

51,300  

       

111,300  

7 หจก.โรงกระดาษปทุมธานี       95,760         95,760         95,760         95,760  

8 บริษทั ล้ีไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั        34,200         34,200         64,200         94,200  

9 บริษทั หงษไ์ทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั        53,100         53,100         77,100         77,100  

10 บริษทั เอสแอนดดี์อินดสัทร้ี จาํกดั        76,280         76,280         76,280         76,280  

11 บริษทั ดี.เอม็.ที. คอนเทนเนอร์ จาํกดั        72,000         72,000         72,000         72,000  

12 
บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์

จาํกดั 

         

70,000  

         

70,000  

         

70,000  

         

70,000  

13 บริษทั ลี เปเปอร์ อินดสัเตรียล จาํกดั 
         

57,000  

         

57,000  

         

57,000  

         

57,000  

14 บริษทั ไทยโมเดอร์นเคส จาํกดั        54,000         54,000         54,000         54,000  

15 บริษทั ไพฑรูยก์ล่องกระดาษ จาํกดั        54,000         54,000         54,000         54,000  

บริษทัอ่ืนๆ      893,720       929,220       893,940       871,260  

รวมทั้งส้ิน   3,100,860    3,136,360    3,142,080    3,257,400  

การเตบิโตของอุตสาหกรรม   1.1% 0.2% 3.7% 

ท่ีมา : รวบรวมโดย บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั, 2557 
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   จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสมาคมและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก จาํนวน 6 ราย ทุกหน่วยงานมีความคิดเห็นตรงกนัว่า เน่ืองจากมีการกระจุกตวัใน

ผูผ้ลิตรายใหญ่ จึงทาํให้การแข่งขนัทางดา้นราคาในกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่มีไม่มากนกั ในขณะท่ีกลุ่ม

ผูผ้ลิตท่ีมีกาํลงัการผลิตนอ้ยจะมีการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีรุนแรงมากกวา่ นอกจากน้ี ผูผ้ลิตหลาย

รายมีการขยายกาํลงัการผลิตอย่างต่อเน่ือง สะทอ้นให้เห็นว่า อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกยงัคงมีความน่าสนใจและมีแนวโนม้การเติบโตในสายตาของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม ดงันั้น 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกจึงมีการแข่งขนัในระดบัปานกลาง  

  

  5.3  อตัราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 

     

   การวิเคราะห์การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในท่ีน้ีจะใช้ตวัแปรกาํลงัการผลิต 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการหลายรายมีการจาํหน่ายสินคา้ท่ีนอกเหนือจากบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก 

ดงันั้น การใชต้วัแปรกาํลงัการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจะให้ผลการวิเคราะห์ท่ีสะทอ้นการ

กระจุกตวัของอุตสาหกรรมมากว่าการใชย้อดขายของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์น้ีสอดคล้องกบัวิธี

การศึกษาของชัยพร คุรุศิริพงษ์ (2545) ซ่ึงทาํการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตกล่อง

กระดาษลูกฟูก โดยการใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์อตัราการกระจุกตวัด้วยตวัแปรกาํลังการผลิต

เช่นเดียวกนั จะทาํให้ผลของการศึกษานาํมาเปรียบเทียบได ้โดยการวิเคราะห์อตัราการกระจุกตวัน้ี

จะใชค้่า CR5 CR8 และ CR12  เพื่อพิจารณาการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมท่ีไดผ้ลการคาํนวณ ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  อตัราการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก คาํนวณดว้ยกาํลงัการ

ผลิต แยกตามรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 

 

ปีพ.ศ. 2554 2555 2556 2557 

CR1 0.2690 0.2659 0.2613 0.2560 

CR2 0.3483 0.3443 0.3396 0.3316 

CR3 0.4139 0.4092 0.4043 0.4048 

CR4 0.4720 0.4666 0.4616 0.4600 

CR5 0.5126 0.5068 0.5017 0.4987 

CR8 0.5711 0.5646 0.5690 0.5912 

CR10 0.6128 0.6058 0.6178 0.6383 

CR12 0.6586 0.6511 0.6630 0.6819 

ท่ีมา:  จากการคาํนวณ 

 

   จากตารางท่ี 4.9 จะพบว่า CR5 ท่ีไดจ้ากการคาํนวณดว้ยกาํลงัการผลิต มีค่าปรับ

ลดลงเพียงเล็กน้อยในช่วงปีพ.ศ. 2554-2557 ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4987-0.5126 กล่าวคือ 

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีการกระจุกตวัอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูงในกลุ่ม

ผูผ้ลิต 5-8 รายทั้งน้ี เน่ืองจากมีผูผ้ลิตหลายรายท่ีมีการขยายกาํลงัการผลิตในสัดส่วนน้อยกว่าการ

ขยายกาํลงัการผลิตในอุตสาหกรรม ทาํให้ค่า CR5 จึงมีการปรับลดลงเพียงเล็กนอ้ย หรือมีแนวโนม้

ท่ีผูผ้ลิตรายเล็กเพิ่มกาํลงัการผลิตมาก ทาํใหส่้วนแบ่งทางการตลาดของผูผ้ลิตรายใหญ่จาํนวน 5 ราย

ลดลง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบกบังานศึกษาของ

ชยัพร คุรุศิริพงษ์ ท่ีทาํการวิเคราะห์อตัราการกระจุกตวัอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกปี 

พ.ศ. 2545 พบวา่ CR5 มีค่าเท่ากบั 0.4682 ใกลเ้คียงกบั CR5 ท่ีไดจ้ากการคาํนวณดงัตารางท่ี 4.9 

แสดงใหเ้ห็นวา่อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกยงัคงมีการกระจุกตวัในระดบัปานกลาง ใน

กลุ่มผูผ้ลิต 5 ราย แต่มีอตัราการกระจุกตวัเพิ่มข้ึนและเม่ือพิจารณาค่า CR12 พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 

0.6511 - 0.6819 ซ่ึงแสดงวา่มีการกระจุกตวัในกลุ่มผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในระดบัสูงท่ี

จาํนวน 12 ราย ท่ีมีการขยายกาํลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ืองและขยายกาํลงัการผลิตท่ีมากกวา่ภาพรวม

ของอุตสาหกรรม  
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   ผลการวิเคราะห์ค่าอตัราการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม (Concentration Ratio : 

CR) ท่ีไดจ้ากการคาํนวณโดยการใช้กาํลงัการผลิตนั้น สามารถสรุปไดว้่ามีอตัราการกระจุกตวัใน

กลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่จาํนวน 5-8 ราย ทาํให้การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกอยู่ในระดบัปานกลาง และมีแนวโนม้การกระจุกตวัของอุตสาหกรรมในผูผ้ลิตรายใหญ่มาก

ข้ึนดว้ย ซ่ึงจะทาํใหมี้แนวโนม้ของการแข่งขนัในกลุ่มผูผ้ลิตรายเดิมในอุตสาหกรรมลดลง แต่ทั้งน้ี

จะตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย 

 

  5.4  กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลติ   

 

   ปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้กบัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ไดแ้ก่ 

ราคา การบริการ และคุณภาพสินคา้ (รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไดน่าแพ็ค จาํกดั (สัมภาษณ์),       

6 มกราคม 2558) จึงทาํให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ลูกฟูกต้องมีการแข่งขนัด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด โดยสามารถจาํแนกกลยุทธ์ทางการตลาดของผูผ้ลิต 

ดงัน้ี 

 

   5.4.1 กลยุทธ์ทางการตลาดทางด้านราคา 

 

    อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นอุตสาหกรรมท่ีโดยส่วนใหญ่

ไม่ค่อยมีการแข่งขนัในดา้นราคามากนกั แมจ้ะมีแนวโน้มใชก้ารประมูลราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกมากข้ึน แต่กลุ่มลูกคา้ขนาดใหญ่ยงัคงให้ความสําคญักบัคุณภาพสินคา้และการบริการท่ีดีท่ี

สามารถสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตและการจัดส่งไปย ังลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่า จึงทาํให้ไม่ค่อยมีการแข่งขนัในด้านราคาในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

กระดาษลูกฟูก แต่สําหรับกลุ่มลูกคา้ขนาดเล็กท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือตํ่าและตอ้งการคุณภาพบรรจุ

ภณัฑไ์ม่สูงนกั เช่น อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (SMEs) อยา่งการจาํหน่ายสินคา้ OTOP เป็นตน้ ผูผ้ลิต

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกรายย่อยจึงจะมีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจด้วยการแข่งขนัด้านราคา 

(วรรณา สุทศัน์ ณ อยุธยา (สัมภาษณ์), 27 มีนาคม 2558) ในภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกจึงมีการแข่งขันในด้านราคาไม่มากนัก แต่มักมีการตั้ งราคาตามผู ้นํา (Price 

Leadership) ทาํใหใ้นอุตสาหกรรมน้ียงัคงมีศกัยภาพในการทาํกาํไรท่ีดี 
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   5.4.2 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มิใช่ราคา 

 

    อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นอุตสาหกรรมประเภทสินคา้

บริการ (Service Product) (วรรณา สุทศัน์ ณ อยุธยา (สัมภาษณ์), 27 มีนาคม 2558) เน่ืองจากภาค

การผลิตจะให้ความสําคญักบัคุณภาพและการบริการท่ีมากกว่าดา้นราคา ทาํให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์

ลูกฟูกตอ้งมีการแข่งขนัดา้นต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด 

โดยมี  กลยทุธ์ดงัน้ี 

     

    1)  กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

 

     คุณภาพบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นปัจจยัสําคญัต่อภาคการผลิต 

เพราะบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีดีจะสามารถป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสินคา้หรือ

สามารถทาํให้สินคา้มีมูลค่าเพิ่มไดอี้กดว้ย ทาํให้ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมน้ีใชก้ลยุทธ์ในการควบคุม

คุณภาพของบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกใหค้งท่ี การพฒันานวตักรรมสินคา้ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงของภาคการผลิต  อาทิ การลดการใช้กระดาษแต่ยงัคงความแข็งแรงและ

ความสามารถในการรับนํ้ าหนกัเท่าเดิม หรือนวตักรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก Green Carton 

ของเครือ SCG ท่ีช่วยลดการใชท้รัพยากรในการผลิตลดลงไม่นอ้ยกวา่ 25 กรัมต่อตารางเมตร โดย

ยงัคงความสามารถในการรับนํ้ าหนกัเรียงซ้อนและปกป้องสินคา้ไดดี้เช่นเดิม เป็นตน้ รวมทั้งการ

ออกแบบบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกใหดู้ทนัสมยัเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ของภาคการผลิต 

ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถรักษาฐานลูกคา้ใหค้งอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

    2)  กลยทุธ์ดา้นการบริการท่ีเป็นเลิศ 

 

          การเลือกผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกรายใดรายหน่ึงนั้น ไม่ค่อยมี

ความแตกต่างดา้นสินคา้และราคามากนกั แต่ปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัในการคดัเลือกผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกไดแ้ก่ การบริการท่ีเป็นเลิศ ในท่ีน้ีหมายถึง การจดัส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งตรงตามท่ีลูกคา้

ตอ้งการ การแกปั้ญหาสินคา้และ/หรือบริการอยา่งรวดเร็ว ทาํใหผู้ผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจึง

มกัจะเลือกใช้เพื่อตั้งโรงงานท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มลูกคา้หรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความ

ยดืหยุน่และความคล่องตวัในการผลิตและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําให้มีความได้เปรียบคู่แข่งขันท่ีจะเข้ามาทั้ งจากในประเทศและ
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ต่างประเทศ (รายงานประจาํปี บริษทั เอส แพ็คแอนด์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน), 2555) นอกจากน้ี 

ความสามารถในการรับคาํสั่งซ้ือด่วนก็ยงัถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้เลือกใช้บริการกับ

ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกรายใดรายหน่ึง กลยุทธ์ดา้นการบริการน้ีเองจึงเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ี

ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเลือกใชใ้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  

 

    3)  กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

     เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีลูกคา้ในภาคการผลิตหรือท่ี

เรียกวา่ Business-to-Business (B2B) อุตสาหกรรมน้ีจึงไม่นิยมทาํการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

ผ่านส่ือต่างๆ ผูผ้ลิตจึงดาํเนินกลยุทธ์โดยใช้ผูแ้ทนขายเป็นช่องทางในการส่ือสารไปยงัลูกค้า

มากกวา่ โดยนาํเสนอสินคา้และจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูผ้ลิตบรรจุ

ภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและลูกค้าท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว สําหรับการส่งเสริมการขายท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมน้ีอาจจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละรายลูกคา้ อาทิ การจ่ายส่วนลดพิเศษ 

(Rebate) หากสั่งซ้ือสินคา้ตามกาํหนด เป็นตน้  

 

    นอกจากน้ี ความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ในการขยายกิจการของผูผ้ลิต

รายใหญ่และผูผ้ลิตรายย่อย คือ ผูผ้ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใน

ประเทศไทยจะมีกลยุทธ์ขยายกิจการหรือเพิ่มกาํลังการผลิตด้วยวิธีการรวมกลุ่มแบบแนวนอน 

(Horizontal Integration) จากการสร้างโรงงานข้ึนมาใหม่ หรือ การซ้ือกิจการเดิมท่ีมีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเพื่อให้มีกาํลงัการผลิตเพิ่มข้ึน และยงัมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยการลด

ต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ภายใน

อุตสาหกรรม 

 

   เม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ ในการส่งเสริมการขายของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกจึงพบวา่ อุตสาหกรรมดงักล่าวมีการแข่งขนัในดา้นต่างๆท่ีมิใช่ดา้นราคาเป็นหลกั 

โดยการส่งเสริมคุณภาพการผลิตและการบริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของภาคการผลิต ซ่ึงทาํใหอุ้ตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกจึงยงัคงมีศกัยภาพในการทาํกาํไร

ในระดบัสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งการบริการอยา่งแทจ้ริง 
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  จากการวิเคราะห์อุปสรรคของสินคา้ท่ีทดแทนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตทั้ง 3 ปัจจยั 

สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 4.10 

 

ตารางที ่4.10  ผลการวเิคราะห์ดา้นการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา ระดับความรุนแรง สรุป 

 - การเติบโตของอุตสาหกรรม การแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมสูง 

 - การแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกอยูใ่น

ระดบัสูง 

 - จาํนวนผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก 

การแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมปานกลาง 

 - อตัราการกระจุกตวัของ

อุตสาหกรรม 

การแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง 

 - กลยทุธ์ทางการตลาดของ

ผูผ้ลิต  

การแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมปานกลาง 

 

  ภาพรวมของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกอยูใ่นระดบัสูง 

เน่ืองจากมีจาํนวนผูผ้ลิตมากแต่กระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีกาํลงัการผลิตสูง และมีกลยุทธ์ในการ

แข่งขนัท่ีมิใช่ดา้นราคา ทั้งในดา้นคุณภาพและการบริการท่ีเป็นเลิศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑก์ระดาษลูกฟูกยงัคงมีศกัยภาพในการทาํกาํไรอยูม่าก 

 

  จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาวะการแข่งขนัทั้ง 5 ดา้นตามทฤษฎีแรงกดดนั 5 

ประการ สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7 และตารางท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.7  สรุปการวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย ตามทฤษฎีแรงดนั 5 ประการ

อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกจิ 

-  ใชเ้งินทุนไม่มากนกั 

- ตอ้งผลิตในปริมาณมาก ถึงจะมีการ

ประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด 

- มีขอ้จาํกดัจากทาํเลท่ีตั้ง 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

- เติบโตในทิศทางเดียวกนักบัภาคการผลิต

ในอุตสาหกรรม 
- อตัราการกระจุกตวัปานกลาง 

- กลยทุธ์มิใช่ดา้นราคา 

อุปสรรคของสินค้าทดแทน 

- ความสามารถในการทดแทนตํ่า 
- ตน้ทุนการเปล่ียนไปใชบ้รรจุภณัฑ์

ประเภทอ่ืนสูง 
- ราคาเมด็พลาสติกมีแนวโนม้ผนัผวน 

อาํนาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบ 

- จาํนวนผูผ้ลิตไม่มาก กระจุกตวัสูง แต่ก็มี

แนวโนม้การนาํเขา้กระดาษคราฟทม์ากข้ึน 

- มีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนไปขา้งหนา้ 

อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

- มีปริมาณสัง่ซ้ือมาก ทาํใหมี้อาํนาจต่อรองสูง 

- ตน้ทุนการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนตํ่า 

- แนวโนม้การผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลกูฟกูเอง

อยูใ่นระดบัตํ่า 
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ตารางที่ 4.11  ภาพรวมการวิเคราะห์ทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อสภาวะการแข่งขัน ผลต่ออุตสาหกรรม เหตุผล 

อุปสรรคของคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่ ค่อนขา้งสูง ใชเ้งินทุนไม่มากนกัแต่มีขอ้จาํกดั

ดา้นทาํเลท่ีตั้งและการประหยดัอนั

เน่ืองมาจากขนาด 

อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ ค่อนขา้งสูง ผูซ้ื้อมีปริมาณการสั่งซ้ือมาก ตน้ทุน

การเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ผูอ่ื้นตํ่า 

อาํนาจต่อรองของผูข้าย สูง จาํนวนผูผ้ลิตกระดาษคราฟทไ์ม่

มากแต่สามารถซ้ือจากในประเทศ

หรือนาํเขา้จากต่างประเทศได ้

อุปสรรคของสินคา้ทดแทนทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

ตํ่า ความสามารถในการทดแทนตํ่าและ

ตน้ทุนการเปล่ียนไปใชบ้รรจุภณัฑ์

ชนิดอ่ืนสูง 

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม สูง มีจาํนวนผูผ้ลิตมากข้ึนเพราะมีการ

เติบโตสูงและมกัใชก้ลยทุธ์ดา้น

ต่างๆท่ีมิใช่ดา้นราคา 

       - อัตราการกระจุกตัวใน

อุตสาหกรรม 

ปานกลางค่อนข้างสูง อัตราการกระจุดตัวปานกลาง

ค่อนข้างสูง 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะห์ 

 

  นอกจากน้ี ผลการศึกษาแรงดนั 5 ประการของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก 

ยงัทาํใหส้ามารถสรุปลกัษณะตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกตามการศึกษาทฤษฎี

โครงสร้างตลาด ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 สรุปลกัษณะตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณา ลกัษณะของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก 

จาํนวนผูผ้ลิต จาํนวนผูผ้ลิตมากแต่กระจุกตวัในผูผ้ลิตรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย 

ลกัษณะสินคา้ สินคา้เหมือนกนัแต่แตกต่างกนัในดา้นการใหบ้ริการ 

การเขา้สู่ตลาด เข้าสู่ตลาดไม่ง่ายนัก เพราะมีข้อจาํกัดด้านทาํเลท่ีตั้ งและการ

ประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนใหญ่ผูใ้ช้จะมีข้อมูลด้านราคาสินคา้ปานกลาง ในขณะท่ี

ผูข้ายกระดาษคราฟทมี์ขอ้มูลดา้นราคาสินคา้อยูใ่นระดบัสูง 

กลยทุธ์ทางการตลาด การแข่งขนัด้านราคาไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักใช้กลยุทธ์ด้าน

ต่างๆท่ีมิใช่ดา้นราคา เช่น การบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นตน้ 

ท่ีมา:  จากการวิเคราะห์ 

 

 ดงันั้น จากการวิเคราะห์จึงสามารถสรุปไดว้า่ โครงสร้างอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกมีลกัษณะเป็น “ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์แบบตลาดผูข้ายน้อยราย” ซ่ึงมีอตัราการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีกาํลงัการผลิตสูง ลกัษณะของสินคา้มีความแตกต่างกนัใน

ความรู้สึกของผูบ้ริโภคแต่สามารถทดแทนกนัได ้(Differentiated Oligopoly) และมีอุปสรรคในการ

เขา้สู่อุตสาหกรรม นอกจากน้ี นโยบายของผูน้าํตลาดจะส่งผลต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม

และมกัจะแข่งขนัในดา้นอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดา้นราคา ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกจึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัตลาดผูข้ายนอ้ยราย กล่าวคือ มีจาํนวนผูผ้ลิตมากแต่มีอตัราการกระจุก

ตวัสูงในกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ สินคา้มีลกัษณะภายนอกเหมือนกนั แต่ผูซ้ื้อในภาคอุตสาหกรรมมกัจะ

รับรู้ไดถึ้งความแตกต่างระหว่างผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก และแมว้่าจะมีอุปสรรคในการใน

การทาํธุรกิจด้านเงินทุนไม่มากนัก แต่มีอุปสรรคด้านการประหยดัอันเน่ืองมาจากขนาดและ

อุปสรรคจากทาํเลท่ีตั้ง ทาํให้อาํนาจของการกาํหนดราคาหรือกาํหนดกลยุทธ์เกิดจากกลุ่มผูผ้ลิตราย

ใหญ่ นอกจากน้ี ผูผ้ลิตจะดาํเนินกลยุทธ์ในดา้นต่างๆ ท่ีมิใช่ราคา เช่นการบริการท่ีเป็นเลิศ หรือการ

พฒันานวตักรรมของสินคา้ เป็นตน้ เพราะฉะนั้น ทาํให้อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมี

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ส่งผลให้เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความ

น่าสนใจในการลงทุนและมีศกัยภาพในการทาํกาํไรอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูงในระยะยาว 
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บทที ่5 

 

ปัจจัยทีก่าํหนดอปุสงค์บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย 

 

 ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงค์บรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย ดว้ยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

แบบการวิเคราะห์ความถดถอยแบบสองชั้น (Two-Stage Least Square: 2SLS) เพื่อหาความสัมพนัธ์

ท่ีเป็นไปไดสู้งสุดระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1.  ปัจจัยทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

  ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟกูในประเทศไทยน้ี มีปัจจยั

ท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

 

  1.1  อุปสงค์บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก 

  

   สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2558) ระบุความตอ้งการหรืออุปสงคบ์รรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยในช่วงเดือน ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2557 มีค่าเฉล่ียเดือนละ 57,175 ตนั 

โดยมีความตอ้งการบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกตํ่าท่ีสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คือ 47,488 ตนั ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบอุทกภยั ทาํให้ภาคการผลิตหลายบริษทัปิดโรงงาน ไม่สามารถผลิต

สินคา้ไดต้ามปกติ ส่งผลใหมี้อุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกอยูใ่นระดบัตํ่า ในขณะท่ีมีอุปสงคสู์ง

ท่ีสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 คือ 63,760 ตนั ซ่ึงเป็นช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการ

ส่งออกขยายตวั จึงทาํให้มีอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกสูง ทั้งน้ี ในภาพรวมของอุปสงคบ์รรจุ

ภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไม่ค่อยมีความผนัผวนมากนกั เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนการผลิต

ของอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย ดงันั้น ในช่วงท่ีบรรจุภณัฑ์เพื่อสินคา้เกษตรท่ีมีความผนัผวน

ตามฤดูกาล อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกยงัคงผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน

ทดแทน  ดงัแสดงภาพรวมของอุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1  อุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟกูในประเทศไทย 

ท่ีมา:  สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 

 

   จากภาพท่ี 5.1 พบวา่ อุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยมีแนวโนม้

การเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเป็นท่ีตอ้งการและมีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม

เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกอาจยงัมีขอ้จาํกดัในการพฒันา

นวตักรรมใหเ้ป็นท่ีตอ้งการไม่มากนกั จึงทาํใหอุ้ปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเติบโตไม่มากนกั 

 

  1.2  ราคาบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก 

 

    ตามทฤษฎีอุปสงค์ ปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณความตอ้งการสินคา้ท่ีสําคญัประการ

หน่ึง คือ ราคาของสินคา้นั้นๆ โดยจากการพิจารณาขอ้มูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(2558) พบวา่ ราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีค่าระหวา่ง 22,842 – 28,972 บาทต่อตนั โดยมีราคา

เฉล่ีย 25,935 บาทต่อตนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5.2 อีกทั้ง ลกัษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเป็นแบบตลาดผูข้ายนอ้ยราย ซ่ึงไม่ไดมี้การแข่งขนัในดา้นราคาเป็นหลกั จึงทาํ

ให้ราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีความผนัผวนนอ้ย มีเพียงเดือนตุลาคมคม พ.ศ. 2557 ท่ีราคามี

การปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเป็น 28,872 บาทต่อตนั เน่ืองจากมีการปรับตวัสูงข้ึนของราคาวตัถุดิบท่ีใชใ้น

การผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก คือ ราคาเศษกระดาษในประเทศ มีการปรับเพิ่มข้ึนจาก 5,600 

บาทต่อตนั เป็น 6,060 บาทต่อตนั (บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั, 2557) จึงทาํให้ราคา

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าว ในขณะท่ีอุปสงค์ของบรรจุภณัฑ์กระดาษ
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ลูกฟูกมีความผนัผวนมากกวา่ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะการผลิต

สินคา้ท่ีเป็นฤดูกาล ทั้งน้ี ทิศทางของการปรับราคาเป็นไปในเชิงบวกเช่นเดียวกบัอุปสงคซ่ึ์งเป็นไป

ตามเวลาหรืออาจกล่าวไดว้่า แนวโน้มตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจะทาํให้ราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนเล็กนอ้ยในอนาคต  

 

 
 

ภาพที ่5.2  ราคาบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกโดยเฉล่ียและอุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

ท่ีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 

 

   นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาและอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก จะพบวา่ แมว้า่อุปสงคข์องบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกจะเปล่ียนแปลงไปเท่าใด แต่ระดบัราคา

สินคา้ดงักล่าวไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนกั อยูใ่นช่วง 22,000-28,000 บาทต่อตนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาท่ีวา่ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีลกัษณะโครงสร้างตลาดแบบผูข้ายนอ้ยราย 

ท่ีใชก้ารแข่งขนัท่ีมิใช่ดา้นราคา จึงส่งผลใหร้ะดบัราคาสินคา้ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 
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ภาพที่ 5.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกโดยเฉล่ียและอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก 

 

  1.3  มูลค่าการจําหน่ายสินค้าอาหารและเคร่ืองดื่ม สินค้าอุปโภคและสินค้าอุตสาหกรรม 

 

   บทความของศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2557) ระบุ อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกไดแ้ก่ สินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้อุปโภคและสินคา้อุตสาหกรรม โดยสินคา้

อาหารและเคร่ืองด่ืมลกัษณะความตอ้งการบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเพื่อความสะดวกการขนส่งและ

การประชาสัมพนัธ์สินคา้ ดงันั้น บรรจุภณัฑ์ในอุตสาหกรรมดงักล่าวจึงมีการพิมพส์วยงามและมี

ความสามารถในการรับนํ้ าหนกัไดดี้ ในขณะท่ีลกัษณะการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมหรือสินคา้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นการส่งออกโดยเฉล่ียร้อยละ 60 และการจาํหน่ายในประเทศเฉล่ียร้อยละ 40 ซ่ึงใช้

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเพื่อป้องกนัความเสียหายของสินคา้เป็นหลกั อาจจะไม่ตอ้งรองรับการกด

ทบัมากนกั เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมกัจะไม่วางซ้อนกล่องอยู่แลว้ ดงันั้นลกัษณะความตอ้งการบรรจุ

ภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจึงตอ้งการกระดาษท่ีมีความหนาเพื่อป้องกนัการกระแทกและมีสีกระดาษท่ีดู

สะอาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้ท่ีบรรจุภายใน 

 

   มูลค่าการจาํหน่ายสินค้าในหมวดต่างๆ มีความผนัผวนเป็นฤดูกาล (Seasonal 

Variation) โดยจะมีมูลค่าการจาํหน่ายสูงในเดือนมีนาคมของทุกปี เพราะเป็นช่วงท่ีมีการบริโภคใน

ประเทศสูงจากฤดูร้อน มีการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ในหมวดต่างๆ อยูใ่นระดบัสูง เพื่อรองรับช่วง
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วนัหยดุยาว ในขณะท่ีมูลค่าการจาํหน่ายลดลงในเดือนกนัยายนถึงตุลาคม เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีผลผลิต

ภาคการเกษตรอยูใ่นระดบัตํ่า ส่งผลให้การผลิตและจาํหน่ายของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม

ลดลง ดังนั้ น จึงทาํให้ส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเปล่ียนแปลงทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงมีความผนัเป็นฤดูกาลท่ีสอดคล้องกบัมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเป็นปัจจยัการผลิตอยา่งหน่ึงของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและลกัษณะ

การพยากรณ์จึงเป็นแบบ Derived Demand หรือการพยากรณ์อุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกนั้น 

ข้ึนอยูก่บัการเติบโตของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้ของภาคอุตสาหกรรมนัน่เอง ดงัแสดงในภาพท่ี 5.4 

 

 
 

ภาพที ่5.4  มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้ในหมวดต่างๆ และอุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

ท่ีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 

 

  1.4  จํานวนโรงงานที่ประกอบกจิการ 

 

   จาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีคาดว่าจะส่งผลต่ออุปสงค์

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก กล่าวคือ เม่ือมีจาํนวนโรงงานหรือภาคการผลิตมากข้ึนยอ่มจะส่งผลให้มี

ความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อการบรรจุสินคา้สําหรับการขนส่งมากข้ึนเช่นกนั โดยขอ้มูลจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม (2558) รายงานสถิติโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บประกอบกิจการในประเทศ

ไทย มีจาํนวน 144,086 โรงงาน ไดรั้บอนุญาติประกอบกิจการเพิ่มข้ึนเฉล่ีย เดือนละ 348 โรงงาน 
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นอกจากน้ี ในทางทฤษฎีอุปสงค์แล้ว ขนาดของประชากรหรือจาํนวนโรงงานท่ีอาจเกิดข้ึน เป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งผลให้มีความต้องการหรือปริมาณอุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น

จาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการจึงน่าจะมีความสัมพนัธ์กับอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

เช่นกนั โดยแนวโน้มของจาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองจากการขยายตวัของการลงทุนทั้งภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะ

ส่งผลใหอุ้ปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเช่นกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5.5 

 

 
 

ภาพที ่5.5  จาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558 

 

   ในขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนโรงงานท่ีประกอบ

กิจการในประเทศไทยและอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในภาพท่ี 5.6 จะพบวา่ มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือมีจาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยเพิ่มข้ึน ก็ยอ่มทาํ

ให้อุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนเช่นกนั เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์ คือ เม่ือมีจาํนวน

ประชากรเพิ่มข้ึน จะทาํใหมี้ความตอ้งการหรืออุปสงคต่์อสินคา้เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนันัน่เอง 
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ภาพที ่5.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยและอุปสงคบ์รรจุ

ภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

 

  1.5  ราคาเม็ดพลาสติก 

 

   ราคาบรรจุภณัฑช์นิดอ่ืนท่ีมีแนวโนม้นาํมาใชท้ดแทนบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใน

บางอุตสาหกรรม ได้แก่ บรรจุภณัฑ์พลาสติก ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีกาํหนดราคาของบรรจุภณัฑ์ประเภท

ดงักล่าว คือราคาเม็ดพลาสติก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีใชร้าคาเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความ

หนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene : LDPE) ในการพิจารณา โดยราคาเฉล่ียของเม็ดพลาสติก

อยูท่ี่ 55.8 บาทต่อกิโลกรัม มีความผนัผวนของราคาตามราคานํ้ ามนัจึงส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติกมี

ความผนัผวนของราคามากกว่าราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ราคาดงักล่าวมีค่าระหว่าง 47.7 – 

65.9 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงมีความต่างระหวา่งราคาสูงถึง 18.2 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงอาจทาํให้ภาคการ

ผลิตเผชิญตน้ทุนดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความผนัผวนสูงนัน่เอง แต่ในช่วงปีพ.ศ. 2557 พบว่าราคาเม็ด

พลาสติกดงักล่าวมีความผนัผวนของราคานอ้ยลง ดงัแสดงในภาพท่ี 5.7 
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ภาพที่ 5.7  ราคาเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene 

LDPE) และอุปสงคใ์นบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

ท่ีมา: สถาบนัพลาสติก, 2558 

 

   ทั้ งน้ี ราคาเม็ดพลาสติกไม่ได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณอุปสงค์บรรจุภัณฑ์

กระดาษลูกฟูกโดยตรง เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมจะตอ้งทาํการพิจารณาในดา้นต่างๆ มีตน้ทุนการ

เปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑ์ (Switching Cost) อยู่ในระดบัสูง แต่แนวโน้มความผนัผวนท่ีลดลงของ

ราคาเม็ดพลาสติกอาจไม่เป็นผลดีกบัอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมากนกั เพราะอาจทาํ

ใหผู้ผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรมเลือกใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกทดแทนมากข้ึนและอาจส่งผลให้มีอุปสงค์

ในบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกท่ีลดลงไดใ้นอนาคต 

 

   นอกจากน้ี หากพิจารณาภาพท่ี 5.8 ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาเม็ดพลาสติก

โดยเฉล่ียและอุปสงค์บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก จะพบว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน 

กล่าวคือ เม่ือราคาเม็ดพลาสติกโดยเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึน จะทาํให้อุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค ์(Demand Theory) กล่าวคือ ระดบัราคาสินคา้

ทดแทนจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอุปสงคสิ์นคา้นั้นๆ นัน่เอง 
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ภาพที่ 5.8  ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low 

Density Polyethylene : LDPE) และอุปสงคใ์นบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

 

  จากการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่ออุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกพบว่ามีความ

สอดคล้องกนั สามารถนาํขอ้มูลต่างๆมาใช้ในการพยากรณ์อุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใน

ประเทศไทยในขั้นตอนต่อไป 

 

2.  ผลการศึกษา 

 

  จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย โดยการ

ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553- ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 60 

ขอ้มูล ดว้ยการสร้างสมการถดถอยพุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบสองชั้น (Two-Stage Least Square: 2SLS) เพราะตวัแปรอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกท่ีใช้ในการคาํนวณเป็นดุลยภาพท่ีเกิดข้ึนจากอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา และ

เน่ืองจากตวัแปรมีลกัษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time-Series) จึงทาํขอ้มูลให้อยู่ในรูปเส้นตรงดว้ยการ

แปลงค่าของขอ้มูลให้อยูใ่นรูป Natural Logarithm ซ่ึงทาํการทดสอบปัญหาทางการพยากรณ์ต่างๆ 

ไดแ้ก่ 
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  1)  การทดสอบคุณสมบติัความน่ิง (Stationary) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้น

การพยากรณ์มีคุณสมบติัความน่ิงของขอ้มูล (ภาคผนวก ก)  

 

  2)  ปัญหาสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้น

การพยากรณ์ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั (ภาคผนวก ก) 

 

  3)  ปัญหาความไม่คงท่ีของความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) 

ทาํการทดสอบ White Heteroskedasticity Test ซ่ึงให้ผลการทดสอบว่า ตวัแปรท่ีนาํมาใช้ใน

การศึ กษา มีควา มคง ท่ีของ ของ ควา มแปรปรวนของ ตัวค ลาดเค ล่ือน  (Homoscedasticity)      

(ภาคผนวก ก) 

 

  4)  ปัญหาสหสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

โดยการพิจารณาค่า Durbin-Watson (D.W.) มีค่าเท่ากบั 2.1389 ทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั กล่าวคือ ไม่มีปัญหา Autocorrelation (ภาคผนวก ก) 

 

  จากการทดสอบ พบว่า ตัวแปรท่ีนํามาใช้ในการประมาณการไม่มีปัญหาต่างๆ จึง

สามารถการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย ไดพ้ิจารณาตวั

แปรอิสระจาํนวน 6 ตวัแปร โดยไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  ผลการศึกษาสมการอุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย 

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าคลาดเคลือ่นมาตรฐาน T-Statistic 

 ตวัแปรตาม : ln(demand)      

 ค่าคงท่ี  3.3827 1.2016 2.8152 

ln(consumer) 0.5080 0.0869 5.8458** 

ln(plastic) 0.2089 0.0578 3.6137** 

ln(EE) 0.1021 0.0484 2.1104* 

ln(factory) 0.1165 0.1741 0.6688 

ln(food) 0.0268 0.0623 0.4299 

ln(price) -0.0017 0.1921 -0.0090 

R-squared 0.6760     Sum squared resid 0.0573 

Adjusted R-squared 0.6394     Durbin-Watson stat 2.1801 

F-statistic 18.4338     Second-Stage SSR 0.0573 

Prob(F-statistic) 0.0000     Instrument rank 9 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

     ** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

 

  เม่ือพิจารณาค่า R-squared มีค่าเท่ากบั 0.6760 หมายความวา่ ตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีใชใ้น

การพิจารณาสามารถอธิบายตวัแปรอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกได้ร้อยละ 67.60 ทั้งน้ี เม่ือ

พิจารณาค่า Adjusted R-squared ควบคู่กนัซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.6394 หมายถึง ชุดของตวัแปรอิสระ

ดงักล่าว สามารถอธิบายอตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกได้ร้อยละ 

63.94 โดยมีค่า F-Statistic เท่ากบั 18.4338 มีนยัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 แสดงวา่ ตวั

แปรตามหรืออุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกกบัชุดของตวัแปรอิสระทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กนั 

คือ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมีความสมัพนัธ์กบัอุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

 



81 

 

  นอกจากน้ี จากการทดสอบค่า Sum Squared Resid ของแบบจาํลองท่ีไดจ้ากการศึกษา 

พบวา่ มีค่าเท่ากบั  0.0573 ซ่ึงถือวา่เป็นค่าท่ีค่อนขา้งตํ่า แสดงว่าอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

ในประเทศไทยท่ีคาํนวณจากแบบจาํลองท่ีไดจ้ากการศึกษากบัอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใน

ประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนจริงมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งน้อย ดงันั้นแบบจาํลองอุปสงค์บรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยท่ีได้จากการศึกษาสามารถใช้พยากรณ์อุปสงค์อุปสงค์บรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยไดดี้ 

 

  จากผลการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติ พบว่า ตวัแปรท่ีมีความความสัมพนัธ์กบัอุปสงค์

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย (Demand) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 ไดแ้ก่ มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค (Consumer) และราคาเมด็พลาสติกประเภทพอลิเอ

ทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Plastic) เม่ือกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี โดยค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความ

ยดืหยุน่ของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค (Consumer) มีค่าเท่ากบั 0.5080 กล่าวคือ เม่ือมูลค่าการ

จาํหน่ายสินค้าอุปโภค เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ย่อมส่งผลให้ภาคการผลิตมีความต้องการบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในการบรรจุสินคา้เพื่อการจาํหน่ายเพิ่มข้ึน โดยจะทาํให้อุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5080 โดยส่วนใหญ่สินคา้อุปโภคมีราคาสินคา้ไม่สูงนกั จึงมีการใช้บรรจุ

ภณัฑ์กระดาษลูกฟูกต่อมูลค่าสินค้าสูงกว่าสินคา้ประเภทอ่ืนๆ และส่งผลต่ออุปสงค์บรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกมากกวา่ผลของราคาเมด็พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Plastic) ท่ีมี

ค่าสมัประสิทธ์ิหรือค่าความยดืหยุน่เท่ากบั 0.2089 แสดงวา่ พลาสติกเป็นสินคา้ท่ีทดแทนบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกได้บางส่วน เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นต่อราคาพลาสติกตํ่า กล่าวคือ เม่ือราคาเม็ด

พลาสติก (Plastic) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ทาํให้ความตอ้งการบรรจุภณัฑ์พลาสติกลดลง ผูผ้ลิตสินคา้จึงมี

ความตอ้งการบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2089 โดยระดบัราคาสินคา้ทดแทนมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอุปสงค์ของสินคา้ และยงัเป็นไปตามผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 

กล่าวคือ ผูผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรมมีตน้ทุนการเปล่ียนไปใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกอยูใ่นระดบัสูงและ

ใช้เวลาในการพฒันายาวนาน ทาํให้ยงัไม่สามารถเขา้มาทดแทนบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกอย่าง

สมบูรณ์ 

 

  นอกจากน้ี มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม (EE) ยงัมีความสัมพนัธ์กบัอุปสงค์

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย (Demand) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เม่ือกาํหนดให้

ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี โดยค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุ่นท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 0.1021 กล่าวคือ เม่ือ

มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม (EE) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ย่อมส่งผลให้ภาคการผลิตมีความ
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ตอ้งการบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในการบรรจุสินคา้เพื่อการจาํหน่ายเพิ่มข้ึนโดยจะทาํให้มีอุปสงค์

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1021 ซ่ึงสินคา้อุตสาหกรรมมีมูลค่าต่อหน่วยสูง อาทิเช่น 

สินคา้หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นตน้ จึงมีลกัษณะความตอ้งการบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีมีความ

สวยงาม เน้นการออกแบบท่ีสะดุดตา ดงันั้น สัดส่วนระหว่างการใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกต่อ

มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมจึงตํ่ากว่าสินคา้ชนิดอ่ืนๆ นอกจากน้ี สินคา้ประเภทดงักล่าว

จาํเป็นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพื่อการป้องกนัความเสียหายของสินคา้ จึงทาํให้พบว่า อุป

สงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีความสัมพนัธ์กับมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

 

  นอกจากน้ี ยงัมีอีก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ จาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

(Factory) มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food) และราคาเฉล่ียบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก (Price) แมจ้ะไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัอุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก แต่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุน่ของจาํนวน

โรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย (Factory) คาํนวณไดเ้ท่ากบั 0.1165 กล่าวคือ เม่ือมีจาํนวน

โรงงานประกอบกิจการเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ส่งผลให้มีความตอ้งการบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในการ

บรรจุสินคา้เพื่อการจาํหน่ายเพิ่มข้ึนโดยจะทาํให้อุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนร้อยละ 

0.1165 เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค ์กล่าวคือ เม่ือมีจาํนวนประชากรมากข้ึน ยอ่มส่งผลให้มีอุปสงคใ์น

สินคา้เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั  

 

  ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food) 

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก เม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี 

โดยค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุน่ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 0.0268 กล่าวคือ เม่ือมูลค่าการจาํหน่าย

สินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ย่อมส่งผลให้ภาคการผลิตมีความตอ้งการบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในการบรรจุสินคา้ เพื่อการจาํหน่ายเพิ่มข้ึนโดยจะทาํให้อุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0268 แต่ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรดงักล่าวน้ีส่งผลต่ออุปสงคน์อ้ยกวา่สินคา้

ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพราะสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมเร่ิมมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงการใช้

บรรจุภณัฑไ์ปใชบ้รรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ เช่น สินคา้เคร่ืองด่ืมกระป๋อง เป็นตน้  

 

  นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิของราคาเฉล่ียบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก (Price) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย (Demand) 
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ทั้งน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุน่ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั -0.0017 กล่าวคือ เม่ือราคาบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้อุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกลดลงร้อยละ 0.0017  

ทั้งน้ี ปัจจยัราคาบรรจุภณัฑบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีไดจ้ากการพยากรณ์พบวา่ไม่มีนยัสําคญัทาง

สถิติกบัอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ทั้งน้ี อาจสืบเน่ืองมาจากลกัษณะของขอ้มูลไม่ค่อยมีการ

เปล่ียนแปลงมากนักและบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีความจาํเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก 

แมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงราคา แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกอย่างมี

นยัสาํคญั อีกทั้ง จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 ระบุวา่ ลกัษณะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกน้ีจะไม่นิยมดาํเนินกลยุทธ์การแข่งขนัในดา้นราคาเป็นหลกั ทาํให้ราคาบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกมิใช่ปัจจยัสําคญัต่ออุปสงค์ท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง The factors influencing corrugated board supply and demand In Iran: 

Simultaneous equations models (Ajang Tajdini, 2012) โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์และ

อุปทานบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศอิหร่าน พบว่า ราคาสินคา้ไม่ส่งผลกระทบกบับรรจุ

ภณัฑ์มากนกั เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อภาคอุตสาหกรรม ในขณะท่ีตวัแปรดงักล่าวมีลกัษณะ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงค ์กล่าวคือ ระดบัราคาสินคา้จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอุป

สงค ์หรือ ปริมาณความตอ้งการสินคา้นั้นๆ จึงทาํใหย้งัคงตวัแปรดงักล่าวท่ีใชใ้นการพิจารณา 

   

  เม่ือพิจารณาผลการศึกษา ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่ ตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกโดยเฉล่ีย มูลค่าการจาํหน่ายสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืม มูลค่าการจาํหน่ายสินค้า

อุปโภค มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม ราคาเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ทาํแผ่นพลาสติก จาํนวน

โรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใน

ประเทศไทย โดยสามารถนาํผลการประมาณการท่ีไดน้ี้ไปใชใ้นการพยากรณ์ต่อไป 
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บทที ่6 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง “โครงสร้างตลาดและปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงคข์องบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

ในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาลกัษณะสภาวะการแข่งขนัและ

โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไทยและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ      

อุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟกูไทย  

 

 สําหรับวิธีการศึกษา มีการใชท้ั้งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) นาํมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อพิจารณา

โครงสร้างของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก โดยการวิเคราะห์หวัขอ้ต่างๆ ตามทฤษฎีแรง

กดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกับอุปสงค์ในบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ด้วยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยสามารถสรุปผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 1.  สภาวะการแข่งขนัและโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใน

ประเทศไทย มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

   

  อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Threat of New Entrants) โดยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

กระดาษลูกฟูกมีอุปสรรคในการในการทาํธุรกิจระดบัปานกลาง ทั้งในดา้นการใชเ้งินลงทุนทาํธุรกิจ

ท่ีไม่สูงนกั ซ่ึงผูผ้ลิตสามารถซ้ือเคร่ืองจกัรสําเร็จรูปจากต่างประเทศ จึงทาํให้มีคู่แข่งรายใหม่ขนาด

เล็กเขา้มาในอุตสาหกรรมไดม้าก แต่มีอุปสรรคจากการประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาดและขอ้จาํกดั

จากทาํเลท่ีตั้งท่ีอาจทาํใหผู้ผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถบริการลูกคา้ไดดี้เท่าท่ีควร 
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  อํานาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) ลูกคา้ของอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑ์กระดาษลูกฟูก จาํแนกกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 หมายถึง บรรษทัขา้ม

ชาติ (Multinational Company) และกลุ่มท่ี 2 หมายถึง กลุ่มบริษทัในประเทศไทย (Local Brand) ซ่ึง

มีความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์เพื่อความสะดวกและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขนส่ง

สินคา้ ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มีปริมาณการสั่งซ้ือมาก สามารถเลือกซ้ือไดจ้ากผูผ้ลิตหลายรายและ

มีตน้ทุนการเปล่ียนการใชบ้ริการในระดบัตํ่า โดยสามารถระบุไดว้า่จะการสั่งซ้ือกบัผูผ้ลิตรายใดบา้ง 

เพราะเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนั จึงทาํใหอ้าํนาจต่อรองของผูซ้ื้อในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกอยูใ่นระดบัสูง ส่งผลใหผู้ผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกต่างใชก้ลยทุธ์ในดา้นต่างๆ เพื่อดึงดูด

ความสนใจจากลูกคา้ แสดงใหเ้ห็นวา่การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมจึงมีความรุนแรง และศกัยภาพ

ในการทาํกาํไรของอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะตํ่าลง 

 

  อํานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ในดา้นอาํนาจ

ต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัอย่างกระดาษคราฟท์ พบว่า ผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์หลาย

บริษทัท่ีทาํธุรกิจอย่างครบวงจร นอกจากผลิตกระดาษคราฟท์แล้วยงัมีโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกเป็นของตนเอง ทาํให้มีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่ และการลงทุนใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใช้เงินลงทุนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัการลงทุนในการผลิต

กระดาษคราฟท ์ดงันั้น จึงเป็นไปไดว้า่กลุ่มผูผ้ลิตกระดาษคราฟทร์ายอ่ืนๆ มีแนวโนม้ท่ีจะขยายการ

ลงทุนไปดา้นหนา้ (Forward Integration) หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

ในอนาคต ส่งผลให้ผูผ้ลิตกระดาษคราฟท์จึงมีอาํนาจในการต่อรองมากกว่าผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูก ในขณะท่ี ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกก็สามารถเลือกซ้ือกระดาษคราฟทท่ี์ใชใ้น

การผลิตทั้งจากผูผ้ลิตในประเทศและการนาํเขา้จากต่างประเทศ เพื่อแสวงหาปัจจยัการผลิตท่ีตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้และตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุดไดโ้ดยง่าย ดงันั้น จึงทาํให้อาํนาจต่อรอง

ของผูข้ายปัจจยัการผลิตหรืออาํนาจต่อรองของผูผ้ลิตกระดาษคราฟทท่ี์มีต่ออุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

  อุปสรรคของสินค้าที่ทดแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต แมว้่าจะมีแนวโน้มจากการ

ทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจากบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ได้บ้าง แต่ในปัจจุบันยงัไม่มี

ความสามารถในการทดแทนไดอ้ย่างสมบูรณ์ เพราะภาคการผลิตยงัตอ้งทาํการศึกษาในดา้นต่างๆ 

ทาํให้ผูผ้ลิตมีตน้ทุนการเปล่ียนรูปแบบไปใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืน (Switching Cost) อยู่ใน

ระดบัสูง อีกทั้ง ราคาเม็ดพลาสติกยงัมีความผนัผวน ซ่ึงจะทาํให้ภาคการผลิตอาจเผชิญตน้ทุนบรรจุ
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ภณัฑ์พลาสติกท่ีสูงข้ึนในอนาคต ทาํให้กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกมี

แนวโนม้การถูกทดแทนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตยงัอยูใ่นระดบัตํ่า  

 

  การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม พบวา่ อาํนาจของการกาํหนดราคาหรือกาํหนดกลยุทธ์

โดยกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่จาํนวน 5-8 ราย โดยผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะดาํเนินกล

ยทุธ์ในดา้นต่างๆ ท่ีมิใช่ราคา เช่นการบริการท่ีเป็นเลิศ หรือการพฒันานวตักรรมของสินคา้ เป็นตน้ 

สินคา้จึงมีความแตกต่างกนัในความรู้สึกของผูบ้ริโภคแต่สามารถทดแทนกนัได ้ทาํให้อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้เป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุนและมีศกัยภาพในการทาํกาํไรอยู่ในระดบัปานกลาง

ค่อนขา้งสูงในระยะยาว 

 

  โดยสรุปผลจากการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางการแข่งขนัทั้ง 5 ดา้น จึงสามารถกล่าว

ไดว้า่ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยมีลกัษณะโครงสร้างตลาดแบบผูข้าย

นอ้ยราย กล่าวคือ มีจาํนวนผูผ้ลิตมากแต่มีการกระจุกตวัในรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย มีอุปสรรคในการ

เขา้สู่ตลาดจากทาํเลท่ีตั้งและการประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด สินคา้เหมือนกนัแต่แตกต่างกนัใน

ดา้นการใหบ้ริการและผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกจะใชก้ลยทุธ์ในดา้นต่างๆท่ีมิใช่ดา้นราคา ใน

การขบัเคล่ือนธุรกิจ 

 

 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคบ์รรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกไทย มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

 

  การศึกษาน้ีใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ด้วยการสร้างสมการถดถอยพุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) แบบการวิเคราะห์ความถดถอยแบบสองชั้น (Two-Stage Least 

Square: 2SLS) พบวา่ ตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีใชใ้นการพิจารณา ไดแ้ก่ ราคาบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

โดยเฉล่ีย มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม มูลค่าการ

จาํหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  ราคาเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ทาํแผ่นพลาสติก และจาํนวนโรงงานท่ี

ประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึง สามารถอธิบายตวัแปรอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไดร้้อย

ละ 67.60 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่า Adjusted R-squared ควบคู่กนั ซ่ึงสามารถอธิบายตวัแปรอุปสงค์

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไดร้้อยละ 63.94 โดยมีค่า F-Statistic เท่ากบั 18.4338 มีนยัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 แสดงวา่ ตวัแปรตามหรืออุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกกบัชุดของ

ตวัแปรอิสระทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กนั 
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  จากผลการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติ พบว่า ตวัแปรท่ีมีความความสัมพนัธ์กบัอุปสงค์

บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย (Demand) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 ไดแ้ก่ มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค (Consumer) และราคาเมด็พลาสติกประเภทพอลิเอ

ทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Plastic) เม่ือกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี โดยค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความ

ยืดหยุ่นของมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคคาํนวณได้เท่ากบั 0.5080 เพราะโดยส่วนใหญ่สินคา้

อุปโภคมีราคาสินคา้ไม่สูงนัก จึงมีการใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกต่อมูลค่าสินคา้สูงกว่าสินคา้

ประเภทอ่ืนๆ นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรดงักล่าวมีค่ามากกวา่ผลของราคาเม็ดพลาสติก

ประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Plastic) ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุ่นเท่ากบั 

0.2089 ท่ีส่งผลกระทบกบัการเปล่ียนแปลงของอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไม่มากนกัเพราะ

ภาคการผลิตมีตน้ทุนการเปล่ียนบรรจุภณัฑอ์ยูใ่นระดบัสูง 

 

  นอกจากน้ี มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม (EE) ยงัมีความสัมพนัธ์กบัอุปสงค์

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกในประเทศไทย (Demand) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เม่ือกาํหนดให้

ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี โดยค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุ่นท่ีคาํนวณได้เท่ากับ 0.1021  ซ่ึงสินค้า

อุตสาหกรรมมีมูลค่าต่อหน่วยสูง ดงันั้น สัดส่วนระหวา่งการใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกต่อมูลค่า

การจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมจึงตํ่ากวา่สินคา้ชนิดอ่ืนๆ 

 

  นอกจากน้ี ยงัมีอีก 3 ปัจจยั ได้แก่ จาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

(Factory) มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food) และราคาเฉล่ียบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก (Price) แมจ้ะไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูก แต่สอดคล้องกบัสมมติฐานจึงตอ้งใช้ตวัแปรดงักล่าวประกอบการพิจารณาอุปสงค์บรรจุ

ภณัฑก์ระดาษลูกฟูกดว้ย 

 

  เม่ือพิจารณาผลการศึกษา ทาํให้สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆท่ีนํามาใช้ในการ

พิจารณา ได้แก่ ราคาบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกโดยเฉล่ีย มูลค่าการจาํหน่ายสินค้าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม ราคาเม็ดพลาสติก 

จาํนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก

ในประเทศไทย โดยสามารถนาํผลการประมาณการท่ีไดน้ี้ไปใชใ้นการพยากรณ์ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาโครงสร้างตลาดและปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงคข์องบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกใน

ประเทศไทย ผู ้ท ําการศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเ ป็นประโยชน์กับผู ้ประกอบการรายเดิม 

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่อุตสาหกรรม รวมทั้ง ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการ

สนบัสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก ดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

 1. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาสภาวะการแข่งขนัและโครงสร้างตลาดบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกในประเทศไทย 

 

  1.1 จากการศึกษาพบวา่โครงสร้างตลาดบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีลกัษณะตลาดแบบ

ผูข้ายน้อยราย ท่ีมีระดับการทดแทนของบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนตํ่า อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อสูง 

ในขณะท่ีอาํนาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง และมีการแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง ทาํให้อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกยงัคงมีความน่าสนใจใน

การลงทุนในระดบัค่อนขา้งสูง ทั้งน้ี อาจเป็นการยากสําหรับผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะเขา้สู่อุตสาหกรรมท่ี

อาจเผชิญกบัการแข่งขนัจากผูผ้ลิตเดิมในอุตสาหกรรม ดงันั้น การลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหม่

จึงควรแสวงหาลูกคา้กลุ่มยอ่ย (Niche Market) อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นตน้ เพื่อให้

มีความยืดหยุน่ในการบริการท่ีมากกวา่ผูผ้ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ในขณะท่ีผูป้ระกอบการราย

เดิมในอุตสาหกรรมควรดาํเนินกลยุทธ์ในดา้นต่างๆ ท่ีมิใช่ด้านราคา เพราะราคาของบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกไม่ค่อยมีความผนัผวนมากนกั และยงัคงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถในการทาํ

กาํไรในระดบัค่อนขา้งสูง ดงันั้น ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมจึงควรใชก้ลยุทธ์ในการแข่งขนัดา้นอ่ืนๆท่ี

มิใช่ดา้นราคา เป็นแรงผลกัดนัยอดขาย เช่น การบริการอยา่งครบวงจร การจดัส่งสินคา้ท่ีครบถว้น

และตรงเวลา เป็นตน้ อนัจะทาํให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ อีกทั้ง ไม่

ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรง และยงัคงศกัยภาพในการทาํกาํไรไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะ

ยาว 

 

 1.2 ผูผ้ลิตเดิมในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกควรมีการศึกษาถึงแนวโนม้ของ

การทดแทนของบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีอาจเขา้มาทดแทนการใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก 
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เพราะในปัจจุบนัการพฒันานวตักรรมสินคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีจากในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงหากมีแนวโนม้การทดแทนมาก ผูผ้ลิตจะไดมี้การวางแผนเพื่อการปรับตวัทางธุรกิจ

ได้อย่างรวดเร็วรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีอาจส่งผลต่อการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมมากข้ึน อนัจะทาํให้ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจลดลง ดงันั้น ผูป้ระกอบ

กิจการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจึงควรศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เพื่อ

วางแผนและเตรียมความพร้อมในการกาํหนดกลยทุธ์ของธุรกิจต่อไป 

 

 2. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศ

ไทย 

 

  2.1 จากการศึกษาพบว่า บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีลกัษณะเป็นสินคา้จาํเป็นสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม เพราะผลของการเปล่ียนแปลงดา้นราคามิไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษ

ลูกฟูกมากท่ีสุด คือ มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค เพราะมีค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าความยืดหยุน่สูง

กว่าปัจจัยอ่ืนๆ หากผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกต้องการประมาณการอุปสงค์บรรจุภัณฑ์

กระดาษลูกฟูกเพื่อรองรับการขยายการลงทุนหรือวางแผนการผลิตในอนาคต จึงควรพิจารณามูลค่า

การจาํหน่ายหรือการเติบโตของอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคเป็นองคป์ระกอบหลกั เพราะหากมีการ

ขยายตวัของการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค ยอ่มส่งผลให้มีความตอ้งการบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมาก

ข้ึนตามไปดว้ย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในการวางแผนการผลิตให้

สอดคลอ้งความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัตอ้งพิจารณามูลค่าการจาํหน่ายสินคา้

อุตสาหกรรม เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นตน้ รวมทั้ง สินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามลาํดบั เน่ืองจาก

เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหมี้อุปสงคใ์นบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟกูมากข้ึนเช่นกนั 

 

  2.2 ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกควรจะตอ้งติดตามแนวโน้มของการเปล่ียนแปลง

บรรจุภณัฑ์ ความสามารถในการทดแทนของบรรจุภณัฑ์พลาสติกท่ีอาจเขา้มาทดแทนบรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกในอนาคตและการเปล่ียนแปลงของราคาเมด็พลาสติก เพื่อวางแผนกลยุทธ์รองรับการ

เปล่ียนแปลงของการใช้บรรจุภณัฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้ง หากในช่วงท่ีราคา

เมด็พลาสติกมีความผนัผวนสูง ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกควรมีการพฒันานวตักรรมสินคา้ให้

สามารถใชท้ดแทนบรรจุภณัฑ์พลาสติก อนัจะทาํให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมียอดขายและ

กาํไรจากการดาํเนินธุรกิจมากข้ึนนัน่เอง 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

 

  1. ดา้นการศึกษาสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ซ่ึงควร

ทาํการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและตาํแหน่งต่างๆของบริษทัใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกจาํนวนมากข้ึน เพื่อให้ได้มุมมองการแข่งขนัในดา้นต่างๆ 

ตั้งแต่ งานออกแบบ กระบวนการผลิต งานขายและการบริการลูกคา้ รวมทั้ง ควรเพิ่มการวิเคราะห์ใน

กรอบของทฤษฎีแรงดนั 5 ประการในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผลการศึกษาสะทอ้นถึงการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกท่ีชดัเจนมากข้ึน อนัจะทาํให้ผลการศึกษามีขอ้มูลอยา่ง

ครบถว้นและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 

  2. ดา้นการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ในการศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดอุปสงคบ์รรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ทั้งจาํนวนตวัแปรและจาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษามีจาํนวนไม่มากนัก หากมีการใช้ตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มมากข้ึนหรือหากสามารถใช้จาํนวนขอ้มูลเพื่อการประมาณการท่ีมากข้ึนแลว้จะทาํให้

งานวจิยัมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน อาทิเช่น การศึกษาในคร้ังน้ีไม่สามารถหาขอ้มูลราคาเฉล่ียของ

บรรจุภณัฑพ์ลาสติกได ้จึงจาํเป็นตอ้งใชร้าคาเมด็พลาสติกในการวเิคราะห์แทนตวัแปรดงักล่าว หาก

สามารถหาขอ้มูลราคาเฉล่ียของบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆได ้จะทาํให้การวิเคราะห์สมบูรณ์มากข้ึน 

นอกจากน้ี ยงัควรเพิ่มเติมเทคนิคการประมาณการในเชิงปริมาณรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ผลการ

ประมาณการท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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ตารางผนวกที ่1  สรุปการทบทวนเอกสารจาํแนกตามผูว้จิยั : 1. การศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรม 

ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั สรุปผลการศึกษา 

1 ปรีชา อรุณนารา  โครงสร้างตลาดและ

พฤติกรรมของ

อุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑป์ระเภทขวด

แกว้ในประเทศไทย  

2543 - ศึกษาสภาพโดยทัว่ไป 

ลกัษณะโครงสร้างตลาดและ

การกระจุกตวัของ

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑข์วด

แกว้ของประเทศไทย 

- ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้รรจุภณัฑ์

ขวดแกว้ 

-สาํรวจเชิงปฐมภูมิ 

-การศึกษาการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม 

- มูลค่ายอดขายของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑข์วดแกว้

พบวา่ ยอดขายของหน่วยผลิตโดยส่วนใหญ่นั้นเพ่ิมข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 

- อตัราการกระจุกตวัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ราย

เดียว (CR1) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.34-0.45 โดยมีค่ามาก

ท่ีสุดในปี พ.ศ. 2536 และมีค่านอ้ยท่ีสุดในปีพ.ศ. 2543 

และจากการคาํนวณค่า CR1 น้ีพบวา่ ผูป้ระกอบการ

เพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมน้ีก็มีขนาดของมูลค่าขาย

ถึง 0.34 อนัแสดงใหเ้ห็นวา่มีอาํนาจในการผกูขาดอยูใ่น

ระดบัสูง 
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ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั 

สรุปผลการศึกษา 

2 สุทธิยา พานิชกลุ โครงสร้างตลาดและ

พฤติกรรมการแข่งขนั

ในอุตสาหกรรม

ผา้อนามยั 

2544 ศึกษาถึงววิฒันาการและ

ภาพรวมโดยทัว่ไปของ

อุตสาหกรรมผา้อนามยั 

รวมถึงการวเิคราะห์ลกัษณะ

โครงสร้างตลาดและ

พฤติกรรมการแข่งขนั 

- การคาํนวณอตัราส่วน

การกระจุกตวั(CR) ดชันี

HSI และดชันี CCI  

-วเิคราะห์ในเชิงพรรณาถึง

อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด 

ความแตกต่างของสินคา้

และพฤติกรรมการแข่งขนั

ทางดา้นราคาและไม่ใช่

ราคา  

อุตสาหกรรมผา้อนามยั มีโครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยราย

แบบ Differentiated Oligopoly มีระดบัการกระจุกตวัใน

อุตสาหกรรมสูง มีอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดหลาย

ประการ เช่น ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

การประหยดัต่อขนาด เป็นตน้ และสินคา้มีความ

แตกต่างกนัแต่สามารถทดแทนกนัได ้ในอุตสาหกรรมน้ี

ไม่นิยมใชก้ารแข่งขนัทางดา้นราคา  

3 ชยัพร คุรุศิริพงษ ์ การศึกษาโครงสร้าง

อุตสาหกรรมการผลิต

กล่องกระดาษลูกฟกู 

2545 เพ่ือศึกษาโครงสร้างของ

ผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

ลูกฟกูในประเทศไทย  

-รวบรวมขอ้มูลทางวชิา

การศึกษาในเชิงพรรณนา 

-วเิคราะห์การกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม 

ผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟกูมีจาํนวนมาก โดยมีผูผ้ลิต

ขนาดใหญ่อยูจ่าํนวนหลายสิบราย แต่มีผูผ้ลิตท่ีมีส่วน

ครองตลาดสูงและมีความสมัพนัธ์กบัอุตสาหกรรมตน้

นํ้ าจาํนวนไม่มากนกั โดยค่า CR5 ของปี 2543 ท่ีคาํนวณ

ดว้ยรายไดจ้ากการขายมีค่าเท่ากบั 0.4067 แสดงใหเ้ห็น

วา่อุตสาหกรรมน้ีมีการกระจุกตวัปานกลาง ภาพรวม

ทั้งหมดมาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนาสามารถสรุปไดว้า่ 

อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟกูมีโครงสร้าง

อุตสาหกรรมเป็นแบบผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly) 
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ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั 

สรุปผลการศึกษา 

4 วชิรวทิย ์มีเนตร

ทิพย ์ 

โครงสร้าง

อุตสาหกรรมกล่อง

กระดาษและ

กรณีศึกษาความ

เป็นไปไดข้องการ

ขยายการลงทุนซ้ือ

เคร่ืองจกัรเพ่ิม  

2550 -ศึกษาโครงสร้างตลาดและ

รูปแบบการประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมผลิตกล่อง

กระดาษลูกฟกู  

-วเิคราะห์โครงการลงทุนซ้ือ

เคร่ืองจกัรเพ่ิมเพ่ือขยายกาํลงั

การผลิต  

-การศึกษาการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม 

-ศึกษาความเป็นไปไดท้าง

การเงิน (Financial 

Feasibility) ในการขยาย

กาํลงัการผลิต 

-CR4 ของแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ใน

อุตสาหกรรมน้ี พบวา่มีการกระจุกตวัค่อนขา้งตํ่าเพียง 

17.32 % และ CR4 ของจาํนวนแรงมา้ของเคร่ืองจกัรท่ี

ใชใ้นการผลิต พบวา่มีการกระจุกตวัเพียง 31.10 % เม่ือ

พิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆพบวา่อุตสาหกรรมกล่อง

กระดาษมีโครงสร้างการแข่งขนัเป็นแบบก่ึงแขง่ขนัก่ึง

ผกูขาด 

-เคร่ืองจกัรใหม่มีค่า NPV เป็นบวกและเคร่ืองจกัรมือ

สอง ค่า NPV มีค่าเป็นบวกเช่นกนั แสดงใหเ้ห็นวา่

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนโดยปรับค่าเวลาแลว้ มี

ค่าสูงกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายออกไป นัน่คือทั้งสอง

แนวทางมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั 

สรุปผลการศึกษา 

5 รัชนิดา ทองคาํ  โครงสร้างตลาด 

พฤติกรรมการแข่งขนั

และผลการดาํเนินงาน

อุตสาหกรรมผลิต

กระดาษพิมพเ์ขียนใน

ประเทศไทย 

2554 ศึกษากลไกของอุปสงค์

อุปทานในตลาด พฤติกรรม

การแข่งขนัของผูผ้ลิต และ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค 

-ศึกษาตามกรอบแนวคิด

ทฤษฎี SCP  

-การศึกษาการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมมีอตัราการกระจุกตวัในกลุ่มผูผ้ลิตราย

ใหญ่สองราย คือ กลุ่มบริษทัเครือซีเมนตไ์ทย และกลุ่ม

บริษทัดับ๊เบ้ิลเอ สูงถึงร้อยละ 82 -89 และดชันีเฮอร์

ฟินดลั มีค่าเฉล่ีย 0.3982 ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตราย

ใหญ่ทั้งสองอาํนาจตลาดในระดบัท่ีสูง คือ การเป็น

เจา้ของปัจจยัการผลิต การประหยดัจากขนาด การ

โฆษณา และการพฒันาตราสินคา้  

6 Maman Setiawan  Market Structure, 

Price Rigidity, and 

Performance in the 

Indonesian Food and 

Beverages Industry 

2012 การศึกษาโครงสร้างทาง

การตลาด ระดบัราคาและ

ประสิทธิภาพ ความสมัพนัธ์

ภายในอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในประเทศ

อินโดนีเซีย  

-ศึกษาตามกรอบแนวคิด

ทฤษฎี SCP  

-New Empirical Industrial 

Organization (NEIO)  

การกระจุกตวัของภาคอุตสาหกรรมมีลกัษณะเดียวกนั

ในระยะยาว หลงัปี ค.ศ.1999 มีการกระจุกตวัของ

ภาคอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกบั Price-Cost margin นอกจากน้ีงานวจิยัน้ี

พบวา่ มีการกระจุกตวัของภาคอุตสาหกรรมสูง 
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ตารางผนวกที ่2  สรุปการทบทวนเอกสารจาํแนกตามผูว้จิยั : 2. การศึกษาปัจจยักาํหนดอุปสงค ์

ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั สรุปผลการศึกษา 

1 กมลนทัธ์ มีถาวร การประมาณการอุป

สงคไ์สก้รองไอเสีย

รถยนตใ์นประเทศ

ไทย 

2548 -เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุป

สงคก์ารผลิตรถยนตใ์นแต่ละ

ประเภท  

-เพ่ือทาํการประมาณการการผลิต

รถยนตแ์ต่ละประเภท 

ใชรู้ปแบบสมการถดถอย

เสน้ตรงพหุคูณ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคก์ารผลิตรถยนตน์ัง่และ

รถยนตเ์พ่ือการพาณิชยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ไดแ้ก่ 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

2 วริทธ์ิชยั วชัร

ประภา  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ

กระดาษคราฟทเ์พ่ือ

ทาํกล่องลูกฟกู  

2548 -เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือ

กระดาษคราฟทเ์พ่ือทาํกล่อง

ลูกฟกู 

-เพ่ือศึกษาปัจจยัองคก์ารต่างๆ ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระดาษ

คราฟทเ์พ่ือทาํกล่องลูกฟกู 

เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ดว้ย

แบบสมัภาษณ์และทาํการ

วเิคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ี ค่า

ร้อยละ การทดสอบ

ค่าเฉล่ีย 

 
 

 

 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระดาษ

คราฟทเ์พ่ือทาํกล่องลูกฟกู จากการศึกษาพบวา่ 

กลุ่มประชากรใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด  
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ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั 

สรุปผลการศึกษา 

3 ปิยมาภรณ์ รอด

บาง  

การพยากรณ์มูลค่า

การส่งออกปลาทูน่า

กระป๋อง โดยวธีิอารี

มา 

2549 เพ่ือพยากรณ์มูลค่าการส่งออก

ปลาทูน่ากระป๋องของไทย 

ทดสอบ Unit Root เพ่ือ

ทดสอบความน่ิงของ

ขอ้มูล โดยวธีิ Augmented 

Dickey-Fuller test (ADF-

test) หลงัจากนั้นจึงใช้

แบบจาํลองอารีมา 

(ARIMA) โดยวธีิ Box-

Jenkins  

แบบจาํลองท่ีเหมาะสมสาํหรับการพยากรณ์

มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง คือ รูป

แบบจาํลอง AR(1) AR(2) SAR(12) SMA(12) 

โดยค่าสมัประสิทธ์ิมีค่า t-statistic แตกต่างจาก

ศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

4 วชัรินทร์ เปีย

สกลุ  

การพยากรณ์และการ

วางแผนการผลิตรวม 

: กรณีศึกษา บริษทั

ผลิตกะทิสด  

2549 -เพ่ือเป็นการหาตวัแบบการ

พยากรณ์ปริมาณความตอ้งการท่ี

เหมาะสม 

-เพ่ือวางแผนการผลิตรวมโดยใช้

เทคนิคการหาคาํตอบตวัแปรการ

โปรแกรมเชิงเสน้ตรง 

ใชโ้ปรแกรมทางสถิติ 

Minitab 14.1  

แบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีไดคื้อ การ

พยากรณ์แบบหาค่าถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving 

Average) ดว้ยช่วงเวลา n = 16  
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ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั 

สรุปผลการศึกษา 

5 ณฐิัมา ลิมากุล  การพยากรณ์ปริมาณ

การส่งออกกุง้ขาวแช่

เยอืกแขง็ของประเทศ

ไทยดว้ยแบบจาํลอง

เชิงปริมาณ 

2553 เพ่ือเปรียบเทียบการพยากรณ์

ปริมาณการส่งออกกุง้ขาวแช่แขง็

ของประเทศไทยไปยงัตลาด

ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่นระหวา่งเทคนิคการ

พยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรและเทคนิคการวเิคราะห์

อนุกรมเวลา 

แบบจาํลองถดถอยและ

แบบจาํลองเครือข่าย

ประสาทเทียมแบบส่งถ่าย

ขอ้มูลยอ้นกลบั  

-แบบจาํลอง BPN ท่ีสร้างข้ึนจากกลุ่มปัจจยั 3 

ปัจจยัของทั้งตลาดส่งออกประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นมีความถูกตอ้ง

ในการพยากรณ์สูงกวา่แบบจาํลองการถดถอย 

และสามารถบ่งช้ีวา่ปัจจยัท่ีสาํคญัคือ ดชันี

ผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ของประเทศผูซ้ื้อและ

ราคานํ้ ามนัดิบของประเทศผูซ้ื้อ  

-แบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนจากเทคนิคการวเิคราะห์

อนุกรมเวลาท่ีใชเ้พียงขอ้มูลยอดส่งออกในอดีต

นั้นมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์และ

ความสามารถในการใชง้านทัว่ไปได้

หลากหลายมากกวา่แบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนจาก

เทคนิคความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
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ลาํดบั

ท่ี 
ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง 

ปีท่ี

พิมพ ์
วตัถุประสงคห์ลกั วธีิการศึกษาหลกั 

สรุปผลการศึกษา 

6 Ajang Tajdini  The factors 

influencing 

corrugated board 

supply and demand 

In Iran: Simultaneous 

equations models  

2012 เพ่ือทาํการพยากรณ์ในอนาคต

และหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอุป

สงคแ์ละอุปทาน 

วธีิ 3-stage least squares 

(3SLS) โดยอาศยัขอ้มูล

แบบอนุกรมเวลา 

-ปัจจยัท่ีมีผลกบัอุปสงค ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วล

รวมประชาชาติในปีก่อนหนา้ จาํนวนประชากร 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 

0.05  

-ปัจจยัท่ีมีผลกบัอุปทาน ไดแ้ก่ การบริโภค การ

ผลิต ปริมาณสินคา้นาํเขา้ในปีก่อนหนา้และ

อตัราเงินเฟ้อ  
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ภาคผนวก ข 
ผลการสัมภาษณ์บริษทัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง “สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย” 

ช่ือ   ไม่ระบุ 

ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สถานท่ีทาํงาน บริษทัไดน่าแพค็ จาํกดั 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 6 มกราคม 2558 

แนวทางคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

• การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ 

การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่มีน้อยแต่เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี

มาก เป็นสินคา้ท่ีใช้เทคโนโลยีระดบักลาง-ล่าง แค่ซ้ือแผ่นแล้วมาพิมพ์ ใช้เงินทุนไม่เยอะ แค่

ประมาณ 50 -500 ลา้นบาท ฉะนั้น ทาํใหใ้นประเทศไทยมีผูล้งทุนระดบัเล็ก ประมาณ 1,000 ราย 

ระดบักลาง มีประมาณ 70 ราย และระดบัใหญ่มีประมาณ 20-30 ราย ทาํให้การเขา้มาใหม่ทาํได้

ง่ายไม่มีอุปสรรค มีอุปสรรคอยา่งเดียวคือ มีตลาดรองรับหรือไม่ เพราะการลงทุนตํ่าทาํให้เขา้มา

ง่ายแต่ถา้หาลูกคา้ไม่ไดก้็อาจทาํใหอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมไม่ไดเ้ช่นกนั  

• สินคา้ทดแทน 

มีสินคา้ทดแทนในระดบัตํ่าแต่ถา้จะทดแทนไดข้ึ้นอยูก่บัราคา เช่นถา้ราคาพลาสติกตํ่า

กวา่ก็อาจจะทดแทนไดบ้า้ง แต่ขอ้เสียคือ การใชพ้ลาสติกอาจทาํให้ลูกคา้เกิดตน้ทุนการเก็บกลบั

หรือการเรียกคืน เช่นตะกร้าพลาสติกใส่ขวดเบียร์ แต่ถา้ใช้กล่องกระดาษส่งเท่ียวเดียวอาจถูก

กวา่ กบัการทดแทนอีกประเภท คือ การเปล่ียน Process การใชง้านไปเลย เช่น การเอาของวาง

บนพาเลทไปเลย ฉะนั้นสินคา้ทดแทนจึงอาจจะมีแต่อยูใ่นระดบัตํ่าไม่ไดมี้ผลกบัอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟกู 

• ปัจจยัแห่งความอยูร่อดของธุรกิจ 

คือ ต้นทุน มากกว่าการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ เพราะไม่ใช่สินคา้ Innovation 

ฉะนั้นใครทาํตน้ทุนไดดี้กว่าก็จะอยู่รอด นอกจากน้ีจะตอ้งมี Service Innovation เช่น การเก็บ

สต็อค การส่งสินคา้เร่งด่วนได ้(สั่งเชา้ไดเ้ยน็) เนน้การส่งเร็ว การตั้งราคาสินคา้ข้ึนอยุก่บั Spec 
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ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ สินคา้ท่ีใชบ้รรจุ ข้ึนอยูก่บัฟังก์ชัน่การใชง้านซ่ึงเป็น Industrial Product 

ไม่ใช่ Consumer Product ซ่ึงการใชก้ล่องจะตอ้งดูฟังกช์ัน่การใชง้านก่อน ราคาถูกอาจจะไม่ใช่ท่ี

ตอ้งการเสมอไป แต่ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ก่อน เช่น ญ่ีปุ่น อาจจะข้ึนอยู่กบัความ

ตอ้งการป้องกนัสินคา้ และ การออกแบบ การตลาด ในดา้น Shelf Life ไม่มีผล เพราะกล่องไม่มี

หมดอายุ และนอกจากน้ีจะตอ้ง Communication ได ้เช่นการส่ือวนัหมดอายุ ซ่ึงส่ือใน long 

supply chain เช่น ท่าเรือดูวนัหมดอายุเพื่อรับของ Retailer ดูวนัหมดอายุแต่เราเป็นผูผ้ลิตไม่ได้

อ่าน ฉะนั้นราคาจึงข้ึนอยูก่บัรายละเอียดทั้งหมดบวก Service ซ่ึง Service จะเป็นตวักาํหนดราคา

ท่ีเป็น Premium Price ซ่ึงไดน่าแพค็ไม่ไดเ้นน้ Service แต่มี Cost Leadership จึงทาํให้อยูใ่น

อุตสาหกรรมได ้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กล่องชนิดเดียวกนั บรรจุสินคา้ชนิดเดียวกนัอาจจะ

มีราคาแตกต่างกนัตาม Service ของแต่ละบริษทั นอกจากน้ี การกาํหนดราคายงัข้ึนอยูก่บัปริมาณ

การสั่งสินคา้เช่นกล่องใส่โทรทศัน์สั่ง 1000 ใบ แต่กล่องใส่เบียร์สั่ง 1 ลา้นใบ ราคาก็ไม่เท่ากนั 

ซ่ึงลูกค้าจะมีอาํนาจต่อรองมากข้ึน ฉะนั้นการกาํหนดราคา ข้ึนอยู่กับสินค้าท่ีใส่ Marketing 

(ความสวยงามของการพิมพ)์ การ Communication และ Service  

• กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

กลยุทธ์ มิใช่ราคาและ Service ซ่ึงสินคา้บรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูก ปัจจยัท่ีจะซ้ือคือ 

คุณภาพสินคา้ รองลงมาคือ การบริการ และสุดทา้ยคือ ราคา  ในดา้ยความต่างของสินคา้ มีทั้ง 

Product และ Service คือ ตอ้งพิมพง์านให้สวยกว่า และมีคุณภาพสินคา้ท่ีสมํ่าเสมอในทุกๆใบ 

เพราะจะส่งผลกระทบกบั Supply Chain ของลูกคา้ ส่วน Location ตอ้งอยู่ใกลลู้กคา้ เพราะค่า

ขนส่งแพง เราส่งกล่องซ่ึงราคาไม่แพง จึงตอ้งอยูใ่กลลู้กคา้ สินคา้บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกไม่มี

การนาํเขา้จากต่างประเทศ เพราะถา้นาํเขา้จะมีตน้ทุนค่าขนส่งสูงกวา่ อยา่งเช่น ไดน่าแพค็ตั้งอยู่

ท่ีมหาชยั ก็จะจาํหน่ายสินคา้ใหลู้กคา้ไม่เกิน 30 กม.จากโรงงาน เพราะจะสามารถส่งของจาํนวน

รอบมากกว่า และการ Brand Loyalty มีผลในบาง Segment ซ่ึงมีผลในระดบักลาง-บน ซ่ึง

ตอ้งการคุณภาพและ Service ซ่ึงไม่อยากเส่ียงกบับริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจมีราคาตํ่าแต่คุณภาพไม่ดี 

เพราะอาจทาํใหบ้ริษทัใหญ่ๆ เกิดปัญหาใน Supply chain  

• การขยายธุรกิจ 

โอกาสการขยายธุรกิจของอุตสาหกรรมน้ี คือ การขยายในแนวนอน เพราะ การขยายไป

ในแนวด่ิงหรือการเป็นผูผ้ลิตกระดาษนั้นมีขอ้จาํกดัดา้นเงินลงทุนท่ีตอ้งใชม้ากกวา่ 2,000 ลา้น
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บาท แต่ถา้ขยายโรงงานบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกใชเ้งินประมาณ 100 ลา้นบาท และต่อไปก็

ขยายแนวด่ิงไดย้ากจากการเป็นกระแสโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงอาจจะมีการนาํเขา้กระดาษจาก

ต่างประเทศไดง่้ายข้ึน แต่การขยายโรงงานบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกนั้นก็อาจมีอุปสรรคจาก

การบริหารงาน เพราะจะมีความซบัซอ้นมากข้ึน 

• นโยบายสนบัสนุนจากภาครัฐ 

นโยบายภาครัฐ พื้นฐาน ไม่มีพิเศษ เพราะไม่ไดเ้ป็นอุตสาหกรรมท่ีเสริมสร้างการจา้ง

งานมากนกั 

• อาํนาจต่อรองของ Supplier ข้ึนอยูก่บั Demand Supply ของกระดาษในตลาด 

• อาํนาจต่อรองของลูกคา้ ข้ึนอยูก่บัวา่อยูใ่น Segment ไหนและมี Volume ขนาดไหน ไม่

มี Niche Market  

• การทดแทน 

ณ ตอนน้ียงัไม่มี Innovation ท่ีทาํให้พลาสติกมาทดแทน บางชนิดมีกล่องใน ซ่ึงอาจจะ

ถูกยกเลิกกล่องนอก เพราะเป็นตน้ทุนของธุรกิจ เช่น ไม่มีกล่องนอกแลว้ใชเ้ชือกรัด หรือบรรจุ

ใส่ถาด ซ่ึงอนาคตอาจมีการจดัส่งโดยไม่มีการใช้กล่องนอก ในบางอุตสาหกรรมก็ไม่น่าจะมี

สินคา้ทดแทน เช่น นํ้ าหอม มีราคาแพง การลดการใชก้ล่องก็อาจจะไม่มีเพราะตน้ทุนกล่องเป็น

เพียงตน้ทุนเล็กน้อยของอุตสาหกรรม ดังนั้น การทดแทนหรือการยกเลิกการใช้บรรจุภณัฑ์

กระดาษลูกฟูกนั้น จึงข้ึนอยูก่บัสินคา้ท่ีใชบ้รรจุดว้ย  

การแข่งขนัไม่รุนแรง ข้ึนอยูก่บั Segment ไหน ถา้เป็นระดบักลาง-ล่างจะแข่งขนัรุนแรง 

โดยรวมแล้วแข่งขนัยงัไม่รุนแรง นอกจากน้ีข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เพราะถ้า

เศรษฐกิจดี จะเนน้การตลาดมาก ก็จะไม่เน้นการลดตน้ทุนกล่องมาก เช่นตลาดชาเขียวท่ีมีการ

เติบโตมากก็จะใชบ้รรจุภณัฑก์ระดาษมาก เป็นตน้ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง “สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย” 

ช่ือ   คุณกรัณย ์เตชะเสน 

ตาํแหน่ง อุปนายก 

สถานท่ีทาํงาน สมาคมบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 7 มกราคม 2558 

แนวทางคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

• การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

 การแข่งขนัในระดบัปานกลาง เม่ือเทียบกบับางประเทศ เช่น มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย 

การแข่งขนัในปัจจุบนัแข่งด้วยราคาและการบริการ โดยราคาต้องอยู่ในระดับท่ีรับได้ หรือ 

Competitive price อาจจะไม่ใชร้าคาท่ีตํ่าท่ีสุด และคู่กบัการบริการท่ีดีและช่ือเสียงของธุรกิจ 

เพราะบริษทัใหญ่ๆจะไม่อยากเส่ียงกบัผูผ้ลิตเล็กๆท่ีอาจจะทาํใหมี้ปัญหาเร่ืองการผลิต 

• เงินทุน 

 ใชเ้งินไม่เยอะ อยูใ่นระดบั SME ก็เป็นได ้มีหลายระดบั ตั้งแต่การมีเคร่ืองพิมพ ์เคร่ือง

ทากาว เคร่ืองพบั ซ่ึงใชเ้งินทุนในระดบัหลกัสิบลา้นก็ทาํได ้ขอเพียงแต่มีลูกคา้ ยอดขาย 5-6 ลา้น

บาทก็อยูไ่ดแ้ลว้ ซ่ึงมีหลายระดบัการลงทุนให้เลือก จึงเป็นท่ีมาท่ีทาํให้มีผูเ้ล่นใหม่ในตลาดเขา้

มาไดง่้าย ไม่มีกาํแพงสูงมากนกั 

• Switching Cost 

ถา้เป็นลูกคา้กลุ่มเล็กๆ มี Switching Cost ตํ่า เพราะใชก้ล่องท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่มีภาพลกัษณ์ของ

บรรจุภณัฑ์ ซ้ือจากท่ีไหนก็ได ้ฉะนั้น Switching Cost จึงข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้ กล่าวคือ 

ถา้รายไหนท่ีเนน้เร่ืองภาพลกัษณ์ของธุรกิจและ Distribution Chain ก็จะมี Switching Cost ท่ีสูง

กวา่ 

• กลยทุธ์ของธุรกิจ 
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ส่วนใหญ่ถา้เป็นขนาดเล็ก จะเนน้ท่ี Differentiate โดยเฉพาะ Service และความประณีตของงาน 

ซ่ึงจะสามารถส่งสินคา้ได้อย่างรวดเร็วตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัระดบักลางถึง

ใหญ่จะเนน้ท่ี Cost Leadership แต่ถา้เป็นโรงงานขนาดใหญ่มากๆ จะเนน้เทคโนโลยีพิเศษ การ

บริการพิเศษ การใชเ้คร่ืองจกัรพิเศษ เช่น งานเป็น Mass ท่ีตอ้งนาํไปใชก้บัเคร่ือง Autopack ของ

ลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งเนน้เทคโนโลยขีั้นสูงท่ีทาํใหสิ้นคา้มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 

• การตั้งราคา 

ข้ึนอยูก่บัการแข่งขนั Dynamic ของ Demand & Supply ในตลาด (ในภาพรวม) แต่ในแต่ละราย

ลูกคา้ก็ข้ึนอยูก่บัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีทาํใหมี้อาํนาจการต่อรองมากข้ึน 

• การสนบัสนุนของภาครัฐ 

ไม่มีเลย เป็นนโยบายปกติทัว่ไป ซ่ึงต่างจากอุตสาหกรรมการพิมพ ์ท่ีสามารถส่งออกส่ิงพิมพไ์ป

ได ้แต่บรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกส่งออกตวัมนัเองไม่ได ้จึงทาํให้ไม่มีตลาดส่งออกให้แข่งขนั จึง

เน้นการแข่งกันเองภายในประเทศ (Indirect Export) แต่อุตสาหกรรมการพิมพ์จะมีการ

สนบัสนุนการนาํเขา้เคร่ืองจกัรมากกวา่ เพราะคาดวา่ผลผลิตจะสามารถทาํให้ส่งออกไปแข่งขนั

กบัต่างประเทศไดม้ากกวา่ จึงทาํใหส่้งเสริมใหไ้ทยเป็น Printing Hub 

• ลกัษณะความแตกต่างของสินคา้ 

มีไม่มากนกั กล่องใบเดียวอาจจะรู้สึกไดย้าก แต่ถา้สั่งเป็นจาํนวนมากๆ จะเกิดความต่าง

ของสินคา้จากความสมํ่าเสมอของคุณภาพสินคา้ในแต่ละใบ หรือ อาจไม่ตรงเวลา 

• Location 

สถานท่ีเป็นปัจจยัสําคญั เพราะค่าขนส่งมีแนวโนม้แพงข้ึน แต่ถา้ธุรกิจไหนไม่มีความไดเ้ปรียบ

จากสถานท่ีตั้ง แต่สามารถหาทางจดัการเพื่อส่งสินคา้ไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด สถานท่ีตั้งก็อาจจะ

ไม่ได้มีความไดเ้ปรียบมากนัก Demand บรรจุภณัฑ์ของไทยจะกระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพและ

ปริมณฑลจึงทาํใหไ้ม่ไดมี้ความต่างมากนกั 

• Brand Loyalty 

ข้ึนอยูก่บักลุ่มของลูกคา้ บริษทัขนาดใหญ่ ให้ความสัมพนัธ์ระดบันึง ซ่ึงจะเนน้การบริการเป็น

เร่ืองหลกั ต่อใหเ้ป็นบริษทัเล็กแต่ถา้บริการไม่ไดก้็ไม่ไดเ้หมือนกนั 

• อาํนาจต่อรองของ Supplier 
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ทุกวนัน้ีผูผ้ลิตกระดาษมี Oversupply และผูผ้ลิตกล่องลูกฟูกทัว่ไปเองสามารถนาํเขา้กระดาษมา

จากต่างประเทศได ้นอกจากน้ีก็ข้ึนอยูก่บั Timing ดว้ย ซ่ึงอาํนาจต่อรองของ Supplier ไม่มีผล

สาํคญัมากนกั เพราะต่างก็เป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งกนั 

 
• อาํนาจต่อรองของลูกคา้ 

ปัจจุบนัผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูกก็มี Oversupply โดยปกติท่ีลูกคา้มีขนาดใหญ่ ดงันั้นอาํนาจ

ต่อรองของลูกคา้ข้ึนอยูก่บัขนาด Demand กล่องกระดาษลูกฟูกของลูกคา้ดว้ย 

• สินคา้ทดแทน 

แนวโน้มการเขา้มาของพลาสติก มีผลบา้งกบักล่องกระดาษลูกฟูก ในช่วงท่ีผ่านมา และยงัมี

แนวโนม้ทดแทนอีก แต่บางอุตสาหกรรมก็เปล่ียนจากพลาสติกเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกเช่นกนั 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการจดัการ Supply Chain โดยรวมมากกวา่ 

อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูกน่าจะอยู่ในกลุ่มเกือบจะแข่งขนัสมบูรณ์ เพราะมี 

Differentiate น้อยมาก  โดยในอีก 5 ปีขา้งหน้าจะน่าเติบโตตามภาคการผลิตของประเทศ ซ่ึง

น่าจะดีกวา่ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง “สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย” 

ช่ือ   คุณวรรณา สุทศัน์ ณ อยธุยา 

ตาํแหน่ง อุปนายก ฝ่ายวชิาการ 

สถานท่ีทาํงาน สมาคมการบรรจุภณัฑไ์ทย 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2558 

แนวทางคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

• การเติบโตของอุตสาหกรรม 

การเติบโตของอุตสาหกรรมสูงกว่า GDP ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี ถึงแมว้่าในช่วงท่ี

ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะไม่ดีมากนกั แต่ไทยเป็นประเทศของการส่งออก เป็นฐานการ

ผลิตสินคา้อุปโภคของผูผ้ลิตขนาดใหญ่ระดบัโลก เช่น P&G , Unilever เป็นตน้ ทาํให้ถึงแมว้า่

การใชจ่้ายเพื่อการบริโภคในประเทศจะอยูใ่นภาวะตกตํ่า แต่อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ก็ยงัเติบโต

ได้ดีจากอุตสาหกรรมท่ีมีการส่งออกมาก  สําหรับในรายประเภทบรรจุภณัฑ์ พบว่า สินค้า 

Flexible Packaging มีการเติบโต ประมาณร้อยละ 15 รวมทั้งสินคา้กลุ่ม Rigid Plastic ท่ียงัมีการ

เติบโตค่อนขา้งสูง แต่อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมีการเติบโต แต่ไม่สูงมากนกั เม่ือ

เทียบกบับรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ 

• การทดแทนจากบรรจุภัณฑ์ประเภทอืน่ๆ 

บรรจุภณัฑ์พลาสติกเขา้มาทดแทนบรรจุภณัฑ์ลูกฟูกเพื่อการขนส่งไดย้าก  แต่ขนาด

ตลาดของบรรจุภณัฑ์พลาสติกจะมีขนาดใหญ่ข้ึน เช่น การบรรจุสินคา้ท่ีมีถุงพลาสติกเป็นบรรจุ

ภณัฑ์ขั้นตน้ บรรจุใส่กล่องกระดาษไม่มีลอน จากนั้นบรรจุใส่ บรรจุภณัฑ์เพื่อการคา้ปลีก ( 

Shelf ready packaging) และ บรรจุใส่กล่องลูกฟูกเพื่อการขนส่งในขั้นสุดทา้ย อาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบโดยการเปล่ียนถุงพลาสติกให้มีความแข็งแรงมากข้ึนแลว้พิมพใ์ห้สวยงาม 

เพื่อลดการใชก้ล่องกระดาษไม่มีลอน แต่บรรจุภณัฑ์พลาสติกยงัไม่สามารถเขา้มาทดแทนกล่อง

กระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่ง แต่อาจจะส่งผลให้อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกชะลอตวัจากการ



114 

 

พฒันา เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีแนวโน้มการพฒันามากกว่าและสามารถพฒันาให้มี

ประสิทธิภาพเพือ่ลดตน้ทุนไดม้ากกวา่ 

• อุปสรรคของการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ 

มีผู ้ผลิตรายใหม่เข้ามาได้ง่าย เน่ืองจากไม่ใช่กลุ่มท่ีใช้เทคโนโลยีมากนัก (High 

Technology) อีกทั้งหากผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่ไดมี้เป้าหมายเพื่อการจาํหน่ายสินคา้ไปยงักลุ่ม

ลูกค้าขนาดใหญ่ หรือกลุ่มบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Company) อาจจะเลือกลงทุน

เคร่ืองจกัรราคาถูกจากประเทศจีน หรือ การซ้ือเคร่ืองจกัรมือสองจากผูผ้ลิตในตลาดก็สามารถ

ลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีได ้โดยการซ้ือแผ่นลูกฟูกจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ แลว้นาํมาพิมพ์

และข้ึนรูป ซ่ึงเป็นการประกอบการขนาดเล็ก เพื่อจาํหน่ายให้กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมขนาด

ย่อม โดยมีการแข่งขันด้านราคา แต่หากผูป้ระกอบการต้องการความย ัง่ยืนก็จะต้องพฒันา

นวตักรรมหรือการสร้างจุดแขง็ใหก้บัธุรกิจมากข้ึน 

• นโยบายภาครัฐ 

ด้านภาษีนาํเข้ากระดาษ ทาํให้มีกระดาษนาํเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน มากข้ึน ซ่ึง

ส่งผลดีกับผูป้ระกอบการขนาดเล็ก แต่มีกระบวนการในการสั่งซ้ือยาก ค่าขนส่งสูงและใช้

เวลานาน ซ่ึงแม้ว่าจะมีการนําเขา้กระดาษจากต่างประเทศ แต่ไม่กระทบกับผูผ้ลิตกระดาษ

คราฟทภ์ายในประเทศ 

• บทบาทสมาคม 

เช่ือมโยง Network เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ดา้นกฎหมายต่างๆ ดา้นการผลิต ขอ้จาํกดัใน

การจาํหน่ายไปยงัอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้ง ระว่างสถาบนัต่างๆ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้

ดา้นเทคโนโลย ี

• การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัไม่มากนกั โดยเน้นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ยกเวน้ใน

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีการประมูลราคา เช่น กลุ่มไปรษณียไ์ทย อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมสินคา้

อุปโภค ท่ีจะมีการแข่งขนัราคาจากการประมูลการสั่งซ้ือในปริมาณมาก ทั้งน้ีอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑก์ระดาษลูกฟูกเป็น Service Industry ท่ีตอ้งเนน้การบริการ เพราะบางคร้ัง แมว้า่ราคาจะถูก 

แต่ถา้ไม่สามารถส่งสินคา้ได้ตามกาํหนดก็จะส่งผลกระทบให้ภาคการผลิตเกิดความเสียหาย 

ดงันั้น ภาคการผลิตจึงมกัหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ี โดยการพิจารณาปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากราคา 
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สําหรับการแข่งขนัในกลุ่มผูผ้ลิตขนาดใหญ่จะไม่เน้นการแข่งขนัดา้นราคามากนกั แต่

จะดาํเนินกลยุทธ์จากการมีกลุ่มสินคา้พิเศษ เช่น บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ์ จาํกดั จะเน้นกล

ยุทธ์ในการพฒันานวตักรรมสินคา้ใหม่ บริษทัปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จาํกดั เน้นการ

ผลิตสินคา้ปริมาณมากๆ เพื่อให้มีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง ทาํให้มีการจบัคู่ระหว่างลูกคา้และ

ผูผ้ลิตท่ีเหมาะสมกนั การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมจึงไม่รุนแรงมากนกั ทั้งน้ีผูผ้ลิตไดมี้การ

รวมกลุ่มกนัในนาม “สมาคมบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกไทย” ซ่ึงจะมีการแลกเปล่ียนความรู้เพื่อ

การแข่งขนัในระดบัอาเซียน 

• ปัจจัยทีส่่งผลกระทบกบัการเติบโตของอุตสาหกรรม 

การเติบโตตามกลุ่มลูกคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มสินคา้อุปโภค กลุ่มสินคา้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ถา้ยงัไม่มีการยา้ยฐานการผลิต แต่คงเป็นไปไดย้าก เพราะไทยยงัคงเป็นฐานการ

ผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่าน้ี 

• คําแนะนําเพิม่เติม 

ผูผ้ลิตจะต้องปรับตัวโดยการศึกษาการสร้างนวตักรรมของสินค้า และการศึกษา

ภาพรวมตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

อยา่งทนัท่วงที 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง “สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย” 

ช่ือ   คุณมณเฑียร แกว้มุกดาโชติ 

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  

สถานท่ีทาํงาน บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2558 

แนวทางคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

• การเติบโตของอุตสาหกรรม 

ยงัคงเติบโตไดแ้ต่ไม่มากนกัเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เพราะยงัไม่มีสินคา้

ท่ีสามารถทดแทนกล่องลูกฟูกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

• การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ 

โครงสร้างอุตสาหกรรมน่าจะมีลกัษณะแบบ Oligopoly ทาํให้สามารถควบคุมตลาดได้

บางส่วน รายเล็กอาจจะสู้ไดย้าก ส่วนการแข่งขนัจากต่างประเทศก็ทาํไดย้าก เพราะเป็นสินคา้ 

Made to order จึงทาํใหน่้าจะมีลกัษณะดงักล่าว 

• บทบาทของภาครัฐ (ไม่มี) 

• สินค้าทดแทน 

ถา้เป็นกล่องพลาสติกก็ทดแทนไดย้ากเพราะมีราคาแพงกวา่ แต่ถา้เป็นพลาสติกท่ีมีลอน

ลูกฟูกยงัไม่มีเทคโนโลยีในการผลิต กรณีท่ีเป็น Plastic Wrap อาจมาทดแทนไดบ้า้งแต่ไม่มี

คุณสมบติัเทียบเท่าบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูกอยา่งสมบูรณ์ 

• อาํนาจต่อรองของผู้ขาย 

ผูผ้ลิตมีอาํนาจในการควบคุมตลาด ทาํให้มีอาํนาจมากกว่าผูผ้ลิตกล่องลูกฟูก เพราะ

สามารถเลือกจาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตกล่องกระดาษลูกฟูกรายใดในตลาดก็ได ้

• อาํนาจต่อรองของลูกค้า 

ลูกคา้มีอาํนาจต่อรองไม่มากนกั ถา้มีการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ีเป็นเลิศ 

ทาํใหมี้อาํนาจต่อรองพอกนั ลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัระดบัโลก (Global Brand) จะมีอาํนาจต่อรองมาก 
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เพราะจะมีความรู้ในผูผ้ลิตและสินคา้มาก แต่ถา้เป็นบริษทัในประเทศ (Local Brand) จะมีอาํนาจ

ต่อรองนอ้ยกวา่ 

• ปัจจัยต่ออุตสาหกรรม 

ข้ึนอยู่กับคุณภาพ การบริการและราคา โดยภาคการผลิตท่ีใช้กล่องลูกฟูกจะให้

ความสําคญักบัคุณภาพและการบริการมากกวา่ ทาํให้ในอุตสาหกรรมน้ียงัคงมี Premium Price 

เน่ืองจากตน้ทุนกล่องลูกฟูกประมาณ 2% ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด หากผูผ้ลิตรายใดแพงกวา่

เล็กนอ้ยประมาณ 3% ถือวา่นอ้ยมาก ไม่ไดส่้งผลกระทบกบัตน้ทุนโดยรวมของภาคการผลิต 

• การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

มีการแข่งขนัน้อยลง เพราะผูผ้ลิตเกิดการเรียนรู้จากการแข่งขนัราคาในช่วงท่ีเคยเกิด

วกิฤตเศรษฐกิจ ท่ีมีการแข่งขนัราคา ทาํใหไ้ม่มีผูผ้ลิตรายใดท่ีไดป้ระโยชน์จากการแข่งดา้นราคา

ในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันั้นจึงทาํให้อุตสาหกรรมน้ีมกัจะไม่แข่งขนัดา้นราคาหรือแย่งส่วนแบ่ง

ทางการตลาดกนัเอง 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง “สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย” 

ช่ือ   ไม่ระบุ 

ตาํแหน่ง ผูแ้ทนขาย  

สถานท่ีทาํงาน บริษทั ตะวนันาบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 

แนวทางคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

• ต้นทุนการเปลีย่นการบริการ (Switching Cost) 

ถา้เป็นลูกคา้กลุ่มการประมูลมกัจะไม่ไดพ้ิจารณาแค่ราคาสินคา้ แต่พิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ

ดว้ย ทั้งน้ี ไม่มีความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) แค่เพียงสามารถจดัส่งสินคา้ไดต้าม

กาํหนด หรือบริการไดต้ามท่ีตอ้งการก็สามารถจาํหน่ายสินคา้ในอุตสาหกรรมน้ี นอกจากน้ีอาจ

ข้ึนอยูก่บังานบริการอ่ืนๆ เช่น การรับคาํสั่งซ้ือด่วน หรือการบริการอยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ เพราะ

ความต่างของราคาสินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายมีไม่มากนกั ไม่ส่งผลกระทบกบัตน้ทุนของภาคการ

ผลิตมาก แต่ถา้จดัส่งสินคา้ไม่ได ้จะทาํให้เกิดความเสียหายกบัการผลิตท่ีมากกว่า ซ่ึงภาคการ

ผลิตมกัจะไม่เส่ียงกบัปัญหาดงักล่าว 

ในขณะท่ีกลุ่มลูกค้าระดับโลก มกัจะมีความต้องการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง ฉะนั้นจึง

ไม่ไดพ้ิจารณาราคาเป็นปัจจยัแรก 

• การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัรุนแรง เผชิญกบัการแข่งขนัดา้นราคาจากผูผ้ลิตหลายราย เช่นแจง้วา่สามารถ

ลดตน้ทุนการผลิตได ้เป็นตน้ 

• อาํนาจต่อรองของลูกค้า 

ข้ึนอยุก่บัปริมาณการสั่งซ้ือ จาํนวนผูผ้ลิตท่ีเสนอราคา ซ่ึงแลว้แต่กลยุทธ์และการบริหาร

จดัการของแต่ละบริษทั 

• Brand Loyalty 
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มีบา้งแต่ไม่มากนัก เพราะถ้าเป็นรูปแบบบริษทัขนาดใหญ่จะให้ความสําคญักบัการ

บริหารห่วงโซ่อุปทาน 

• สินค้าทดแทน 

กรณีลูกคา้ Danone เคยมีการใชก้ล่องพลาสติกเพื่อการขนส่งสินคา้แบบหมุนเวยีนแต่ได้

มีการเปล่ียนเป็นกล่องลูกฟูก ซ่ึงมีแนวโนม้ในการเปล่ียนกลบัไปใชก้ล่องพลาสติกอีกคร้ัง ทั้งน้ี

ภาคการผลิตจะพิจารณาตน้ทุนท่ีถูกท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลา  

• ความต่างของสินค้า 

ในความรู้สึกของลูกค้าถ้าเป็นสินค้าจากผูผ้ลิตรายใหญ่จะไม่มีความแตกต่างด้าน

คุณภาพแต่ถา้เป็นผูผ้ลิตรายเล็กจะมีความแตกต่าง ทั้งน้ีภาคการผลิตจะพิจารณาและเปรียบเทียบ

ดา้นการบริการมากกวา่ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง “สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย” 

ช่ือ   คุณชยัพร อินทรไพโรจน์ 

ตาํแหน่ง กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 

สถานท่ีทาํงาน บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 3 กุมภาพนัธ์ 2558 

แนวทางคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

• การเตบิโตของอุตสาหกรรม 

ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตภาคอุตสาหกรรม เพราะเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีราคา

ถูกท่ีสุด บางอย่างอาจถูกทดแทนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เน่ืองจากยงัไม่มีบรรจุภณัฑ์ประเภทใดท่ี

สามารถทดแทนไดอ้ยา่งสมบุรณ์ 

• โครงสร้างการตลาด 

เป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ เพราะไม่มีขอ้จาํกดัใดๆในการทาํธุรกิจ ลูกคา้แต่ละรายมกัจะ

มีผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษลูกฟูกมากกวา่ 1 ราย เน่ืองจากเม่ือเกิดปัญหาก็จะสามารถเปล่ียนไป

ซ้ือกบัผูผ้ลิตอ่ืนไดท้นัที ทาํให้สินคา้สามารถจดัส่งไดโ้ดยไม่มีปัญหาเน่ืองมาจากการขาดบรรจุ

ภณัฑ ์รวมทั้ง เพื่อเป็นการเช็คราคาตลาดอีกดว้ย 

• ข้อจํากดั  

ในดา้นเงินทุนมีตั้งแต่หลกัแสนจนถึงร้อยล้าน โดยมีอุปสรรคสําคญัจากการหาลูกคา้

และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม  

• กลยุทธ์ในการทาํธุรกจิ 

มีทั้ งการลดต้นทุนภายในธุรกิจและการสร้างนวตักรรม เพื่อให้มีจุดแข็งในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความแตกต่างในมุมมองของลูกคา้ เช่น ใช้

สินคา้แลว้ทาํใหก้ระบวนการผลิตภายในบริษทัมีปัญหาหรือไม่ ทาํใหสิ้นคา้เสียหายหรือไม่ ทั้งน้ี

การสร้าง Brand มีผลกบักลุ่มลูกคา้น้อย เน่ืองจากเป็นลกัษณะ B2B ถา้สามารถทาํให้ลูกคา้มี
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กาํไรจะให้ลูกคา้พึงพอใจในบริษทันั้นๆ แต่ถา้ไม่สามารถส่งสินคา้ไดต้ามกาํหนด ส่งผลให้ลุก

คา้ไม่สามารถส่งออกได ้ก็จะทาํใหลู้กคา้เสียหาย เสียช่ือเสียง ซ่ึงไม่คุม้กบัตน้ทุนท่ีมากข้ึน 

• การกาํหนดราคา 

ข้ึนอยูก่บัภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม โดยลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลราคา

วตัถุดิบมาก เพื่อให้มีอาํนาจในการต่อรองมากข้ึน และมีแนวโนม้ในการทาํการประมูลมากข้ึน 

เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุด  

• การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ไม่มีสิทธิพิเศษ นอกเหนือจาก BOI 

• สินค้าทดแทน 

อาจจะมีบ้างในบางอุตสาหกรรม เช่น สินค้าท่ีต้องการบรรจุภณัฑ์ท่ีแข็งแรงมากๆ 

อาจจะใช้ลงัพลาสติกทดแทน ทาํให้ในการเปล่ียนแปลงมีไม่มากนกั เน่ืองจากมีกระบวนการ

ซบัซอ้น 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประมาณการ 
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1. ผลการทดสอบความน่ิงของตัวแปร 

 

  การทดสอบความน่ิงของตวัแปร ทั้งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ทาํโดยการเปรียบเทียบ

กบัค่าสถิติ ADF (หรือ T-statistic) กบัค่า Mackinnon Critical Value ท่ียอมรับท่ี 5% โดยถา้ค่า 

ADF มีค่ามากกวา่ Mackinnon Critical Value จะเป็นการยอมรับสมมติฐานวา่ง หมายถึง ขอ้มูลมี

ลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) หรือการพิจารณาค่าซ่ึงแกไ้ขดว้ยการทาํ Differencing ลาํดบั

ต่างๆ จนกวา่ขอ้มูลอนุกรมเวลาจะมีลกัษณะน่ิง (Stationary) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางผนวกที ่3 แสดงผลการทดสอบคุณสมบติัความน่ิง (Stationary) ของตวัแปร 

 

Factor 

Intercept 

ADF 

Statistic 

%Critical 

Value  

Prob. 

Constant 

Ln(Demand) 
At level -8.42 -2.91 0.00 

1st difference -9.61 -2.91 0.00 

Ln(Price) 
At level -2.91 -2.91 0.05 

1st difference -9.33 -2.91 0.00 

Ln(Food & Beverage) 
At level -4.64 -2.91 0.00 

1st difference -11.30 -2.91 0.00 

Ln(Consumer) 
At level -7.93 -2.91 0.00 

1st difference -10.89 -2.91 0.00 

Ln(E&E) 
At level -4.58 -2.91 0.00 

1st difference -6.07 -2.92 0.00 

Ln(Factory) 
At level -4.55 -2.91 0.00 

1st difference -10.26 -2.91 0.00 

Ln(Plastic) 
At level -2.88 -2.91 0.05 

1st difference -4.34 -2.91 0.00 

ท่ีมา : จากการคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรม Eview 7 
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  จากผลการทดสอบคุณสมบติัความน่ิง (Stationary) ของตวัแปรต่างๆ ดว้ยวิธี ADF Test 

พบวา่ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาทุกตวั คือ อุปสงคข์องบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก (Demand) ราคา

บ ร ร จุ ภัณ ฑ์ ก ร ะ ด า ษ ลู ก ฟู ก  ( Price) มู ล ค่ า ก า ร จํา ห น่ า ย สิ น ค้า อ า ห า ร แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม 

(Food&Beverage) มูลค่าการจําหน่ายสินค้าอุปโภค (Consumer) มูลค่าการจําหน่าย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (E&E) และจาํนวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาติประกอบกิจการ (Factory) ต่างมีค่า 

ADF Statistic นอ้ยกวา่ค่า Mackinnon Critical Value ท่ียอมรับท่ี 5% แสดงวา่ขอ้มูลอนุกรมเวลา

ดงักล่าวมีลกัษณะน่ิง (Stationary)   

 

2.  การทดสอบปัญหาทางการพยากรณ์ 

 

  ขั้นตอนก่อนการนําข้อมูลไปใช้ในการพยากรณ์จาํเป็นต้องทดสอบปัญหาทางการ

พยากรณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และแก้ปัญหาต่างๆก่อนการพยากรณ์ เพื่อให้ผลการพยากรณ์มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการทดสอบปัญหาทางการพยากรณ์ มีดงัน้ี 

 

  2.1 ปัญหาสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ (Multicollinearity) 

 

    ในการพยากรณ์ Multiple Linear Regression มีขอ้กาํหนดวา่ตวัแปรอิสระเหล่านั้น

จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงการพยากรณ์โดยมีตวัแปรหลายตวันั้น อาจพบว่าตวัแปรต่างๆ 

อาจมีความสัมพนัธ์กนัจะทาํใหเ้กิดปัญหาท่ีเรียกวา่ Multicollinearity ดงันั้น จึงทาํการทดสอบค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทีละคู่ ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
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ตารางผนวกที ่4 แสดงผลการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 
ln(Demand) ln(Price) ln(Food& 

Bev.)

ln(Consumer) ln(E&E) ln(Factory) Ln(Plastic)

ln(Demand) 1.00

ln(Price) 0.35 1.00

ln(Food & Bev.) 0.50 0.34 1.00

ln(Consumer) 0.72 0.31 0.56 1.00

ln(E&E) 0.57 0.37 0.33 0.49 1.00

ln(Factory) 0.31 0.80 0.38 0.30 0.16 1.00

Ln(Plastic) 0.12 -0.09 -0.05 -0.28 0.04 -0.09 1.00
 

 
  2.2 ปัญหาความไม่คงทีใ่นความแปรปรวนของตัวคลาดเคลือ่น (Heteroscedasticity)  

 
   เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน (Error /Residuals: ε) โดยความแปรปรวน

ของตวัคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากสมการประมาณค่ามีค่าไม่คงท่ี การเกิดปัญหา Heteroskedasticity 

จะทาํให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยยงัคงมีคุณสมบติั Unbiased และ 

Consistency แต่จะสูญเสียคุณสมบติั Efficiency นอกจากน้ีทาํใหค้่าความคาดเคล่ือนมาตรฐาน

ของตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีค่าแตกต่างไปจากความเป็นจริง ส่งผลให้ค่า 

t-statistic ท่ีคาํนวณไดข้องค่าสัมประสิทธ์ิแต่ละตวัไม่น่าเช่ือถือ ทาํให้การทดสอบสมมติฐาน

ของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยขาดความน่าเช่ือถือ ซ่ึงใช้วิธีในการทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ดงัน้ี 
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Heteroskedasticity Test: White 

     
     

F-statistic 0.534140     Prob. F(18,41) 0.9240 

Obs*R-squared 11.39734     Prob. Chi-Square(18) 0.8767 
Scaled explained SS 7.817717     Prob. Chi-Square(18) 0.9812 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   
Date: 06/24/15   Time: 15:47   

Sample: 2010M01 2014M12   

Included observations: 60   
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -5.335610 7.436229 -0.717515 0.4771 

LNPRICE 0.905140 0.880922 1.027491 0.3102 
LNPRICE*LNFOOD -0.000772 0.068353 -0.011291 0.9910 

LNPRICE*LNCONSUMER -0.134798 0.094349 -1.428706 0.1607 

LNPRICE*LNEE 0.012429 0.045555 0.272843 0.7863 
LNPRICE*(LOG(LDPE)) 0.016161 0.125318 0.128962 0.8980 

LNPRICE*LNFACTORY2 -0.000101 0.000946 -0.107004 0.9153 
LNFOOD 0.256042 0.634362 0.403622 0.6886 

LNFOOD^2 -0.081558 0.040093 -2.034204 0.0484 

LNFOOD*LNCONSUMER 0.149603 0.100123 1.494200 0.1428 
LNFOOD*LNEE 0.009374 0.040112 0.233687 0.8164 

LNFOOD*(LOG(LDPE)) 0.062897 0.048939 1.285221 0.2059 
LNCONSUMER^2 -0.019945 0.060152 -0.331574 0.7419 

LNCONSUMER*LNEE 0.014461 0.050107 0.288608 0.7743 
LNCONSUMER*(LOG(LDPE)) -0.024184 0.057436 -0.421064 0.6759 

LNEE^2 -0.015259 0.012786 -1.193403 0.2396 

LNEE*(LOG(LDPE)) -0.012156 0.037745 -0.322050 0.7491 
LOG(LDPE) -0.321506 1.222935 -0.262897 0.7939 

(LOG(LDPE))^2 -0.027825 0.035150 -0.791623 0.4331 
     
     

R-squared 0.189956     Mean dependent var 0.000955 

Adjusted R-squared -0.165673     S.D. dependent var 0.001277 

S.E. of regression 0.001379     Akaike info criterion -10.08287 
Sum squared resid 7.79E-05     Schwarz criterion -9.419662 

Log likelihood 321.4861     Hannan-Quinn criter. -9.823454 
F-statistic 0.534140     Durbin-Watson stat 2.455803 

Prob(F-statistic) 0.923954    
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  2.3 ปัญหาสหสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวนของตัวคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) 

    

   ปัญหาสหสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือน(Autocorrelation) 

เกิดข้ึนเน่ืองจากการท่ีตวัคลาดเคล่ือนมีสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัหรือมรการกระจายท่ีไม่เป็นอิสระ

แก่กัน โดยทัว่ไปมกัเกิดกับการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา ซ่ึงการเกิดปัญหาดงักล่าวจะทาํให้ตวั

ประมาณค่าสัมประสิทธ์ของสมการยงัคงมีคุณสมบติั Unbiased แต่ขาดคุณสมบติั Efficiency 

หรือค่าความแปรปรวนของสัมประสิทธ์ิจะไม่มีค่าตํ่าท่ีสุด ดงันั้นจะตอ้งทาํการตรวจสอบปัญหา

ดงักล่าว โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin-Watson (D.W.) เพื่อใชต้รวจสอบวา่ สมการถดถอยมี

สหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือนในอนัดบัท่ีหน่ึง (First Order Autocorrelation) หรือไม่ มี

สมมติฐานในการทดสอบ ดงัน้ี (อคัรพงศ ์อั้นทอง, 2554)  

  

    0:0 =ρH  (Non-Autocorrelation) 

    0:1 ≠ρH  (Autocorrelation) 

    

   จากสมมติฐานดงักล่าว สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Durbin-Watson Statistic 
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   จากสูตรขา้งตน้ค่า Durbin-Watson มีค่าระหวา่ง 0-4 โดยนาํค่าท่ีไดจ้ากการคาํนวณ

เทียบกบัค่าวกิฤติในตาราง Durbin-Watson Test โดยมีเง่ือนไขในการพิจารณา ดงัน้ี 

 

   ถา้ค่า LL ddd −>> 4 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั คือ มีปัญหา Autocorrelation 

   ถา้ค่า UU ddd >>−4 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั กล่าวคือ ไม่มีปัญหา 

Autocorrelation 

   สาํหรับกรณีอ่ืนๆ ไม่สามารถสรุปไดว้า่มีปัญหา Autocorrelation หรือไม่ 

 

   จากการคาํนวณดว้ยโปรแกรม Eview ไดค้่า Durbin-Watson เท่ากบั 2.1801 และ

เม่ือเปิดตารางสถิติ Durbin-Watson ท่ี n= 60 และ k=6 พบวา่ dL = 1.214 และ dU = 1.639 โดยค่า 
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Durbin-Watson อยูใ่นช่วง UU ddd >>−4  หรือ 2.361 > 2.180 > 1.639  จึงทาํให้ไม่สามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั กล่าวคือ ไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 

3.  ผลการพยากรณ์ 

 

  ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย ได้

พิจารณาตวัแปรอิสระจาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ราคาบรรจุภณัฑก์ระดาษลูกฟูก มูลค่าการจาํหน่าย

สินค้ากลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม มูลค่าการจาํหน่ายสินค้าอุปโภค มูลค่าการจาํหน่ายสินค้า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และจาํนวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาติประกอบกิจการ โดยใช้วิธีวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงซอ้น ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 

Dependent Variable: LNDEMAND   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 06/05/15   Time: 11:24   

Sample: 2010M01 2014M12   

Included observations: 60   

Instrument specification: LNAOCC  LNCAPACITY LNPRICE LNFOOD 

        LNCONSUMER LNEE LOG(LDPE) LNFACTORY2  

Constant added to instrument list  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 3.382721 1.201592 2.815199 0.0068 

LNPRICE -0.001731 0.192085 -0.009010 0.9928 

LNFOOD 0.026776 0.062282 0.429922 0.6690 

LNCONSUMER 0.507986 0.086898 5.845797 0.0000 

LNEE 0.102109 0.048383 2.110438 0.0396 

LOG(LDPE) 0.208866 0.057798 3.613728 0.0007 

LNFACTORY2 0.116453 0.174113 0.668838 0.5065 
     
     

R-squared 0.676045     Mean dependent var 10.95242 

Adjusted R-squared 0.639370     S.D. dependent var 0.054752 

S.E. of regression 0.032880     Sum squared resid 0.057298 

F-statistic 18.43380     Durbin-Watson stat 2.180089 

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 0.057298 

J-statistic 4.630667     Instrument rank 9 

Prob(J-statistic) 0.098733    
     
     

 


