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บทคัดยอ 
 

การเปนผูจัดจาํหนายสินคานั้นมีความสําคัญเปนอยางยิง่ โดยในปจจุบันปริมาณ
ผูบริโภคสินคาสําเร็จรูปและงายแกการประกอบอาหารมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนจึงทําใหเกิดชองทางท่ี
จะจดัจําหนายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคใหไดมากท่ีสุดโดยเฉพาะ ชองทางจัดจําหนายบริษัทขนาด
ใหญ จึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจ ไสกรอกเปนสินคาท่ีมีมานานในประเทศไทย และลักษณะของสินคา
ชนิดนี้มีผูบริโภคท่ีแตกตางกนัไปในแตละกลุมลูกคาดังนั้นการศึกษาดูวาชองจดัจําหนายท่ีถูก
กําหนดโดยลักษณะของลูกคาเชน สถานท่ีนําไปจําหนายตอ เง่ือนไขการคาของลูกคา จึงถูกนํามา
พิจารณาโดยอาศัยการมองตนทุนของสินคาและสัดสวนตอตนทุนตอรายไดเปนตัวตดัสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจผานชองทางตาง ๆ  

 
วัตถุประสงคในการศึกษา เพือ่เปนแนวทางในการตัดสินใจในการบริหาร   กลุมลูกคา 

ใหมีสัดสวนพอเหมาะกับการขายสินคาเพือ่ใหเกดิประโยชนจากการจาํหนายสินคาสูงท่ีสุด และ 
เพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารตนทุนการขายของบริษัท เอ็กซ วาการ
จําหนายสินคาไสกรออกไปตามชองทางตาง ๆ นั้น  การจําหนายผานชองทางใด จะเกิดประสิทธิผล
ในการบริหารตนทุนไดดีท่ีสุด หรือมีตนทุนตํ่าสุด    
 

ผลการศึกษา กลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  จะมีตนทุนตอหนวยสูงสุด  กลุมลูกคา  
ธุรกิจบริการดานอาหาร  จะมีตนทุนตอหนวยตํ่าสุด กลุมลูกคาขายตรง กลุมโรงเรียน สถาบันตาง ๆ 
จะมีตนทุนตอหนวยสูงเปนลําดับสอง และเพื่อเปรียบเทียบวาในแตละชองทางท่ีทําการขายสินคา 
ออกไปเทียบกบัผลที่ไดรับกลับเขามาวาชองทางใดจะสามารถทําการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ท่ีสุดมิใชจะพจิารณาจากตนทุนสินคาตํ่าเปนหลัก เนื่องจากในแตละชองทางน้ัน จํานวนลูกคาในแต
ละชองทางตางกัน การเขาถึงลูกคาในแตละกลุมก็ตางกัน ดังนั้นการจดัการดานลูกคาในแตละจุดจึง
จําเปนจะตองแยกแยะออกไปเปนกรณ ี ๆ ไป แตเม่ือพจิารณาถึงปจจยัดานการคาแลว ชองทางการ
ขายกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร มีประสิทธิภาพดานตนทุนมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 
In the present the distributor is very important because  almost of  consumer looking 

for the easy way life style to cooking or have food. Sausage is one of answer. Sausage belong to  
Thai social for long time  .The difference of customer group be  difference channel which 
distributor just distribute sausage to the consumer. Firm analysis customer group by cost per unit 
of sausage and ratio of cost per revenue that  be  information for make decision in the best way.  

 
Objective of this case study for inform data to make decision and management  

customer group of company X in the best effectiveness cost which the best way to distribute 
sausage for best effectiveness cost.  

 
Result of case study which splits the customers into 3 groups , namely ,the modern 

trade ,the food service ,and the direct sale, indicate that , the cost of sale through food services 
groups was lowest compared to respectively to that of modern trade and direct sale. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1 หลักการและเหตุผล 
 

ในปจจุบันปริมาณผูบริโภคสินคาสําเร็จรูปและงายแกการประกอบอาหาร มีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึนจึงทําให เกิดชองทางท่ีจะจดัจาํหนายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคเหลานีใ้หไดมากท่ีสุดและ 
เปนสาเหตุท่ีมีบริษัทขนาดใหญใหความสนใจในการเขามาเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาสําเร็จรูป 
เพื่อกระจายสินคาไปสูผูบริโภค  

สินคาสําเร็จรูปชนิดหนึ่งท่ีงายแกการประกอบอาหารก็คือไสกรอก ไสกรอกเปนสินคาท่ีมี
มานานในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากขอมูลจากสถิติอุสาหกรรมซ่ึงนํามากลาวถึงจะเห็นไดวา
การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภณัฑจากเนื้อสัตวเพิ่มข้ึนทุก ๆ ป   จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาสินคาแปร
รูปท่ีเปนไสกรอกนั้นมีปริมาณเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ป                     

    ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวทางบริษัทเอ็กซ  จึงไดจดัต้ังข้ึนมา   เพื่อรองรับการกระจาย
สินคาสดและสินคาแปรรูปไปสูผูบริโภค  ซ่ึงสินคาหลัก ๆ ท่ีทางบริษัทเอ็กซไดจดัจาํหนายคือ  

 
1. เนื้อไกสด  
2. เนื้อหมูสด  
3. ไสกรอก  
4. ลูกชิ้น 
5. อาหารปรุงสุก 

 
จากผลิตภัณฑหลัก ๆ ของบริษัทท่ีไดกลาวมาแลวนัน้ ผลิตภัณฑไสกรอกถือวาเปน

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปตัวหนึ่ง และทางเอ็กซ  ไดเร่ิมนํามาสรางช่ือสินคา และนําเขาสูตลาด โดยเร่ิมจดั
จําหนายอยางเปนทางการต้ังแตเดือน   มกราคม 2546  จนกระท่ังถึงปจจุบัน และเม่ือพิจารณาถึง 
ลักษณะของสินคาไสกรอก จะมีกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 
กัน  ดังนั้น การจัดจําหนายสินคาไสกรอกไปยังกลุมผูบริโภคตาง ๆ จึงเปนส่ิงท่ีควรศึกษา เพราะ
ลูกคาของไสกรอกนั้น จะถูกกําหนดโดยลักษณะของลูกคาเองหรือสภาพแวดลอม เชน  สถานท่ี
นําไปจําหนายตอ เง่ือนไขการคาของลูกคา ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้ จะเปนสวนสําคัญในการนํามา
พิจารณารวมในการขยายการจําหนายสินคาไสกรอก  
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงขอมูลมูลคาไสกรอกท่ีจําหนาย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการแปรรูปของสดเปนไสกรอก 
 

ภาพท่ี  2  กราฟแสดงขอมูลปริมาณไสกรอกท่ีจําหนาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการแปรรูปของสดเปนไสกรอก 
แตการท่ีจัดจําหนายสินคาไสกรอกใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมองไปถึง

ตนทุนการจดัจําหนายสินคาซ่ึงจะอาศัยการศึกษาตนทุนของสินคา และ สัดสวนตอตนทุนตอรายได
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เปนสวนสําคัญและจะเปนเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนนิธุรกิจผานชองทางการจัด
จําหนายสินคาตาง ๆ ตาง ๆ  

 
เม่ือมองไปถึงการจําหนายไสกรอก และวิธีการจัดจําหนายของบริษทันั้น ไดแบงชอง

ทางออกตามลักษณะของกลุมลูกคา  ซ่ึงสามารถจําแนกกลุมลูกคาหลักออกไดเปน 3 สวนคือ  
 

1. กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  
2. กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  
3. กลุมลูกคาขายตรง กลุมโรงเรียน สถาบันตาง ๆ  

 
และจากการทีท่างบริษัทไดแบงกลุมการขายสินคาออกเปน 3 สวนนัน้มีผลทําใหการ

กระจายสินคาไปสูผูบริโภคนั้น มีตนทุนการจัดจําหนายสินคา แตกตางกันออกไป ซ่ึงจากการ
ทํางานจริงจึงเกิดคําถามข้ึนมา วาการจําหนายสินคาออกไปทางชองทางใดจึงจะเกิดประโยชนตอตัว
บริษัทสูงสุด ซ่ึงในท้ัง 3 แบบของชองทางการจัดจําหนายนั้น  ตางก็มีตนทุนการจัดจําหนายท่ี
แตกตางกนั ดังนั้นการวัด ประสิทธิภาพในการจัดจําหนายนั้น  จงึเปนเสมือนกระจกสะทอนให
บริษัทรูวาสมควรจะใชกลยทุธอยางไรในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหมีตนทุนตํ่าท่ีสุด 

 
2 วัตถุประสงคของการศึกษา  

 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารตนทุนการขายของ

บริษัทเอ็กซวาการจําหนายสินคาไสกรออกไปตามชองทางตาง ๆ นั้น  การ
จําหนายผานชองทางใด จะเกิดประสิทธิผลในการบริหารตนทุนไดสูงสุด   

 
2. เพื่อศึกษาแนวทางประกอบการตัดสินใจในการบริหารกลุมลูกคาใหมีสัดสวน

พอเหมาะกับการขายสินคาเพื่อใหเกิดประโยชนจากการจําหนายสินคาสูง
ท่ีสุด   
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3 ขอบเขตการศึกษา  
 

การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารตนทุนการขายของบริษัทเอ็กซ
จะมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกลุมลูกคาภายในกรุงเทพมหานครฯและเขตปริมณฑล ระหวาง 
เดือนมิถุนายน ป 2546 – เดือนธันวาคม 2547 โดยจะแบงการจัดจําหนายออกเปน 3 ชองทางคือ  

1. กลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  
2. กลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร 
3. กลุมลูกคาขายตรง กลุมโรงเรียน สถาบันตาง ๆ 

 
และสินคาท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองตนทุนการจัดจําหนายสินคานั้นจะเปนสินคาไส

กรอก เกรดเอของบริษัทท่ีทําการศึกษา   
 
 

4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

บริษัทท่ีทําการศึกษาเปนบริษัทท่ีจัดจําหนายไสกรอกในทองตลาด และมีลักษณะของ
ตนทุนการกระจายสินคาออกไปสูผูบริโภคโดยชองทางหลัก ๆ  3 ชองทาง    ดังนั้นขอสรุปของ
การศึกษานี้  สามารถนําไปอนุมานถึงสภาพของการจัดจําหนายสินคา  ปญหาตาง ๆท่ีเกิดขึ้นในแต
ละชองทางการจําหนายไสกรอก ซ่ึงจะเปนประเดน็สําคัญในการชวยผูประกอบการตดัสินใจในการ
จัดจําหนายสินคาไสกรอก ใหเกดิประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร  
 
5 วิธีการศึกษา  
   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาจะเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data ) โดยจะเปนขอมูลจาก

แหลงตาง ๆ ท้ังหนวยงานรัฐ และภาคเอกชนไดแก  
1. คนควาจากหนังสือ และวารสารตาง ๆ ในหองสมุด เว็บไซดสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. ขอมูลการจําหนายสินคาไสกรอกของบริษัทเอ็กซ  ซ่ึงจําหนายไปยังกลุมลูกคา

ท่ีมีความแตกตางกันใน 3 ชองทาง 
3. ขอมูลตนทุนท่ีใชไปในการจาํหนายไสกรอก จากบริษัทเอ็กซ  
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6 นิยามคาํศัพทท่ีใชในการศึกษา  
 

1. ไสกรอกเกรดเอหมายถึงไสกรอกท่ีมีสวนผสมของเนื้อหมูหรือเนื้อไกอยูในไส
กรอกซ่ึงมีสัดสวนต้ังแต  50 เปอรเซ็นตข้ึนไป   

 
2. ชองทางการจดัจําหนายหมายถึงชองทางท่ีทางบริษัทเอ็กซ ไดจัดจําหนาย

สินคาออกไปยังกลุมลูกคา ซ่ึงแบงลักษณะของชองทางการจัดจําหนายสามารถ
จําแนกกลุมลูกคาของบริษัทออกเปน 3 ชองทางอันประกอบไปดวย 

 
2.1 กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  
2.2 กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  
2.3 กลุมลูกคาขายตรงกลุมโรงเรียน สถาบันตาง ๆ 

 
3. กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย หมายถึงกลุมลูกคาท่ีเปนหางสรรพสินคา

ขนาดใหญเชน หางสรรพสินคาบ๊ิกซี,หางสรรพสินคาคารฟูร, หางสรรพสินคา
เทสโก โลตัส หรือเปนซูเปอรมารเก็ตท่ีจดัจําหนายอยูในหางสรรพสินคา เชน 
รานทอปซูเปอรมารเก็ต 

 
4. กลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร  หมายถึงกลุมลูกคาท่ีเปนชองทางจัด

จําหนายท่ีเปนรานอาหารขนาดใหญ เชน รานสุกี้เอ็มเค, รานอาหารญ่ีปุนตาง ๆ 
หรือบริษัทท่ีมีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเชน บริษัทยเูอฟเอ็มฟูจิ  

 
5. กลุมลูกคาขายตรงหมายถึงกลุมลูกคาท่ีเปนกลุมโรงเรียนตาง ๆ , 

สถาบันการศึกษาตาง ตาง ๆ ,กลุมลูกคาท่ีเปนโรงพยาบาล ,กลุมลูกคาท่ัว ๆ ไป  
, โบรคเกอร ตาง ๆ  

 
6. โบรคเกอรคือกลุมลูกคาท่ีเปนกลุมลูกคาขายตรงท่ีเปนผูจดัจําหนายท่ีรับสินคา

ไปจากบริษัท และกระจายสินคานั้น ๆ ไปยังลูกคาอีกทอดหนึ่ง ซ่ึงผลกาํไรจาก
การเปน  โบรคเกอร จะมาจากสวนตางของเปอรเซ็นต สวนลดจากราคากลาง
ของสินคานั้น  
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7. ราคากลาง หมายถึงราคาสินคาท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับการ
ขายสินคาไสกรอกใหแกพนกังานขายนําไปติดตอคาขายกับลูกคา  

8. ราคาสวนลดแลวคือราคาสินคาท่ีไดสวนลดแลวจากราคาสินคากลางโดยไส
กรอกนั้นจะมีสวนลดเปนเปอรเซ็นต   

 
9. พนักงานสงเสริมการขายหรือ พีซี(PC;Product Consultant) คือพนักงานท่ีทํา

หนาท่ีขายไสกรอกบริเวณตูขายไสกรอก 
 

10. พิธีกรประจําตูขายไสกรอกหรือเอ็มซี (MC; Master of Ceremony)  คือพิธีกร
ประจําตูขายไสกรอกมีหนาท่ีแนะนําสินคาใหกับลูกคาท่ีผานไปยังบริเวณตู
ขายไสกรอก นอกจากนั้น  
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บทที่ 2 
สภาวะของไสกรอกในประเทศไทย 

 
1.ไสกรอก 
 
 เปนท่ีทราบกนัแลววาเนื้อสัตวเปนอาหารท่ีเสียงายท่ีสุดอยางหนึ่ง เม่ือเนื้อสัตวมีปริมาณ
มากและตองการเก็บไวนาน ๆ จึงจําเปนตองหาวิธีการตาง ๆ ท่ีจะถนอมเน้ือสัตวไว  ซ่ึงโดยท่ัวไป
แลวเนื้อสดยอมจะบริโภคอรอยกวาเนื้อแหงหรือเนื้อเค็มเสมอ และสามารถเลือกท่ีจะปรุงรสเปน
อาหารตาง ๆ ไดอยางมากมาย ซ่ึงในปจจบัุนแมวาจะมีหองเยน็หรือตูเย็นท่ีสามารถเก็บอาหารสดไว
ไดนานแตเปนท่ีทราบดีวาเนือ้สัตวใชเพยีง 15  เปอรเซ็นต  เทานั้นในการบริโภคสด และอีกราว 85 
เปอรเซ็นต ใชในการแปรรูป ซ่ึงการแปรรูปท่ีกระทํากนัโดยท่ัวไปจะทําใหอยูในรูปของ เนื้อเค็ม 
กุนเชียง หมูแฮม เบคอน ไสกรอก ฯลฯ   ซ่ึงจะขอกลาวถึงประวัติความเปนมาของไสกรอก 
ดังตอไปนี้  

 

 ไสกรอกเปนอาหารท่ีทําดวยการนําเนื้อสัตวมาสับใหละเอียดและปรุง โดยท่ัวไปจะ
บรรจุลงในถุงท่ีมีลักษณะกลม ยาว   และเรียกวาซอสเซส (Sausage) ไสกรอกเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญท่ีใชบรรจุในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเทศไสกรอกสวนมากจะทําใน
ฟารมและในครัวเรือน เนื้อสัตวท่ีใชทําไสกรอกจะเปนเนือ้หมู ( pork )  เนื้อววั ( beef ) เนื้อลูกววั ( 
veal)  เนื้อไก ( chicken ) เนือ้สัตวปา (game)  และผลิตภัณฑแฮมและเบคอน (  ham & bacon)  บาง
ประเทศทําจากเน้ือปลา (Fish ) ไสกรอกมักจะใชเคร่ืองปรุงรสดวยการผสมของเกลือ ( Salt) 
พริกไทยดํา  พริกไทยขาว (black & white red pepper ) ใบหูเสือ กระเทียม หัวหอม น้ําตาล ขิง และ
ผสมผลิตภัณฑเคร่ืองเทศ และสมุนไพร ตาง ๆ ในประเทศยุโรปมักจะใสไวนแดงดวยเพื่อชวยใหไส
กรอกมีสีสันตและเนื้อดีข้ึน ไสกรอกบางชนิดจะจําหนายดิบคลายไสกรอกหมูสด ถาเปนไสกรอก
ดิบจะตองนํามาตม,ทอดหรือยาง หรือบางทีก็ปรุงหรือรมควันเพื่อใหอยูในสภาพท่ีรับประทานได 
 

 ผลิตภัณฑไสกรอกอาจจะใชไสธรรมชาติ โดยใสเนื้อสัตวในไสซ่ึงทําจากลําไสของสัตว
เล้ียง ไสแกะ โดยท่ีไสเหลานั้นทําความสะอาดจากการแชเกลือหรือแชน้ําเกลือซ่ึงบางทีก็ใชไสเทียม 
จากการใชคร้ังแรกประมาณป ค.ศ.1916 และใน ค.ศ.1928 นักเคมีชาวอเมริกันไดประกาศวามีการ
คนคิดไสกรอกซ่ึงทําดวยสารพวกเซลลูโลส(Cellulose) จากวิธีนีใ้นป ค.ศ.1930 ไดทําไสกรอกโดย
ไมใชไสซ่ึงเปนไสกรอกท่ีรูจักกันในผลิตภัณฑแฟรงเฟอรท (Frankfurters) วา สกินแฟรงเฟอรท 
(Skinless Frankfurters)  เปนช่ือเมือง แฟรงเฟอรทในประเทศเยอรมัน เปนไสกรอกท่ีนิยมมากใน
โลกและในทองตลาดก็มีการจําหนายกันอยางแพรหลายท่ีเรียกวาฮอทดอกเรด ฮอก(Hotdog Red 
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hogs)  หรือไวน(Wienies)ในสหรัฐอเมริกามักจะใชรับประทานแมแตในการแขงขันกฬีาและ
สถานท่ีเพลิดเพลิน  ทําใหประชาชนในประเทศตาง ๆ คิดวาฮอทดอก เปนอาหารท่ีมีความสําคัญ
เกี่ยวกับคุณลักษณะชีวิตชาวอเมริกัน ฮอทดอก ซ่ึงทําจากการหมักและรมควันเนื้อหมูหรือเนื้อวัว 
ไสกรอกอ่ืน ๆ เชน ไวนเวอรส (Wienerwust,Vienna sausage) ก็คลายกับแฟรงเฟอรท เชนกัน ไส
กรอกเปนอาหารท่ีใหพลังงานท่ีดีอยางหน่ึงซ่ึงเหมาะกับการบริโภคจึงเปนอาหารท่ีนยิมกันมากใน
หมูชาวตางประเทศ แมกระทั่งชาวไทยก็นยิมรับประทานเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ ดังจะเห็นวาสวนท่ี
คลายไสกรอกมีหลายชนิดเชนไสกรอกอิสานเรียก “น้ําตับ” หรือ กนุเชียง โดยท่ัวไปจะมีลักษณะ
คลายคลึงกับไสกรอกมาก ไสกรอกเปนผลิตภัณฑเนื้อประเภทหนึ่งซ่ึงเปนกระบวนการแปรรูปเนื้อ  
(Processing meat) โดยผลิตภัณฑเนื้อสัตวท้ังหมดจะใชการแปรรูปราว 70 – 80 เปอรเซ็นต ไสกรอก
โดยมากจะใชเนื้อแดงท่ีไดจากการเหลือของแฮม และเบคอนมาบดเปนไสกรอกซ่ึงไดราว10
เปอรเซ็นตของเหลือจากแฮมและเบคอนจากท่ีกลาวมาแลววาไสกรอกหมายถึงผลิตภณัฑเนื้อท่ีถูก
บรรจุลงไสธรรมชาติหรือไสเทียมและรูจกักันในปจจุบันเชน ไสกรอกหมู  ก็หมายถึงไสกรอกซ่ึง
ประกอบไปดวยเนื้อหมูบรรจุในลําไสหมู หรือไสแกะ ไสกรอกเนื้อหมายถึงไสกรอกท่ี
ประกอบดวยเนื้อวัว และบรรจุดวยไสหมูตอนหรือไสแกะนอกจากนัน้ก็มีไสกรอกปลา หมายถึงไส
กรอกท่ีประกอบไปดวยเนื้อปลาขาวหรือปลาเน้ือแดงและบรรจุในไสหมูหลอดคอววัหรือลําไส
แพะก็ไดเชนกนั เนื้อสัตวท่ีทดลองเอามาทําไสกรอกสวนมากมีท้ังเนื้อหมู เนื้อววั เนื้อปลาและบางที
ก็มีผลิตภัณฑเคร่ืองในตาง ๆ ดวย    
 
2.สวนแบงทางการตลาด 

 ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไสกรอกของไทยมีผูผลิตและผูจัดจําหนายราย
ใหญอยูไมมากนัก  เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีใชทุนในการลงทุนคอนขางสูง และเปน
อุตสาหกรรมท่ีคอนขางจะใหมในประเทศไทย ดงันั้นผูท่ีเขามาลงทุนในตลาดไสกรอกไดจงึ
คอนขางจะเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเกษตรครบวงจร โดยตลาดไสกรอกท่ีแขงขันกันในประเทศ
ไทยจะมีสวนแบงทางการตลาดท่ีไมแตกตางกันมากนัก  จากตารางจะเหน็ไดวา บริษัท ซีพีไอเอฟ
(CPIF)  เปนบริษัทท่ีมีสัดสวนทางการตลาดมากท่ีสุดถึง  26 เปอรเซ็นต  ซ่ึงเปนเพียง 1 ในส่ีของ
สัดสวนท้ังหมด  

ซ่ึงจากผูจําหนายในตลาดไสกรอกนั้น สามารแยกออกมาเปนบริษทัใหญ ๆ ได
ดังตอไปนี้  

1. บริษัท ซี พี อินเตอรฟูดส  จาํกัด  
2. บริษัท ซี พี คอนซูเมอร จํากัด 
3. บริษัท สหฟารม จํากัด  
4. บริษัท เบทาโกรฟูดส จํากดั  
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5. บริษัท ไทย ซอสเซสจํากัด  
6. บริษัท บางกอกแฮม จํากัด  
7. บริษัท บี ลักกี้ จํากัด  
8. บริษัท ศรีไทย จํากัด  

 
และเม่ือมองสวนแบงทางการตลาด สามารถจําแนกออกมาไดดัง ตารางท่ี  2   ซ่ึงไดจาํแนกสวนแบง
ทางการตลาดออกมาเปนมูลคาทางการตลาด ในแตละบริษัทท่ีทําการคาขายไสกรอกอยูในประเทศ
ไทย  จากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 จะเห็นไดวาบริษทัในเครือซีพี จะมีสวนแบงทางการตลาดสูง
ท่ีสุดเปนลําดบั 1 และ 2 ตามลําดับโดยบริษัท ซ่ึงบริษัท บริษัทซีพ ี อินเตอรฟูดส  จํากัด จะเปน
บริษัทในการผลิตไสกรอกเปนหลักและมีสวนแบงทางการตลาดสูงถึง  26.50 เปอรเซ็นต และลําดับ
ท่ี 2 บริษัทซี พี คอนซูเมอร จํากดั ซ่ึงเปนบริษัทในการจดัจําหนายสินคาของเครือซีพี จะมีสวนแบง
ทางการตลาด  10.11 เปอรเซ็นต ซ่ึงเม่ือรวมบริษัทท้ังสองน้ีเขาดวยกนัก็จะมีสวนแบงทางการตลาด
สูงถึง  36.61 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนสวนแบง 1 ใน 3 ของสวนแบงทางการตลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี   2  ตารางแสดงสวนแบงทางการตลาดผูจําหนายไสกรอกในประเทศไทย  
 

บริษัท ตราสินคา 
ยอดขาย 

(ลานบาท) 
สวนแบงทาง 
การตลาด (%) 

บริษัทซีพี อินเตอรฟูดส  จํากดั 
ซี พี ไอ เอฟ  

(CPIF) 472 26.50 

บริษัทซี พี คอนซูเมอร จํากัด บี เค พี  180 10.11 
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(BKP) 

บริษัท สหฟารม จํากัด 
สหฟารม

(SAHAFARM) 60 3.37 

บริษัท เบทาโกรฟูดส จํากดั 
เบทเทอรฟูดส 
(Better Food) 53 2.98 

บริษัท ไทย ซอสเซสจํากัด 
ที จี เอ็ม (TGM) และ

หมูสองตัว 225 12.63 

บริษัท บางกอกแฮม จํากัด หมูตัวเดียว 120 6.74 

บริษัท บี ลักกี้ จํากัด บีลัคกี้ 150 8.42 

บริษัท ศรีไทย จํากัด ศรีไทย 105 5.90 

บริษัทอ่ืน ๆ  - 416 23.36 

รวมท้ังส้ิน  1781 100.00 
 
ท่ีมา : แผนกการตลาดบริษัท เบทาโกรฟูดส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงสวนแบงทางการตลาดผูจําหนายไสกรอกในประเทศไทยจากมากไปนอย  
 
ลําดับท่ี บริษัท แบงทางการตลาด(เปอรเซ็นต) 

1 บริษัท ซีพี อินเตอรฟูดส  จํากัด 26.50 
2 บริษัท ไทย ซอสเซสจํากัด 12.63 
3 บริษัทซี พี คอนซูเมอร จํากัด 10.11 
4 บริษัท บี ลักกี้ จํากัด 8.42 
5 บริษัท บางกอกแฮม 6.74 
6 บริษัท ศรีไทย 6.74 
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7 บริษัท สหฟารม จํากัด 3.37 
8 บริษัท เบทาโกรฟูดส จํากดั 2.98 

 
ท่ีมา    แผนกการตลาดบริษัท เบทาโกรฟูดส จํากัด 
 
ภาพท่ี  3  กราฟแสดงขอมูลสวนแบงทางการตลาดผูจําหนายไสกรอกในประเทศไทย  

สหฟารม
3.37%

เบทาโกรฟูดส
2.98%

ไทย ซอสเซสจํากัด
12.63%

บางกอกแฮม
6.74%

บีลัคกี้
8.42%

ศรีไทย
5.90%

บริษัทอื่น ๆ 
23.36%

ซีพี อินเตอรฟูดส
26.50%

ซี พี คอนซูเมอร จํากัด
10.11%

 
ท่ีมา  :    แผนกการตลาดบริษัท เบทาโกรฟูดส  

 
 

3.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 

จากการศึกษาถึงงานวิจยัท่ีเกีย่วของในดานการบริหารตนทุนของการขายสินคานั้น   ไม
ปรากฏเดนชัดนัก  ซ่ึงงานวิจยัโดยสวนใหญ ในเร่ืองตนทุนจะมีการเปรียบเทียบตนทุนระหวาง
ประเภทของการดําเนินการดานหน่ึง เทียบกับการดําเนินงานอีกดานหนึ่ง ซ่ึงจะเปนไปเพื่อหา
ผลสรุปสุดทายวา การดําเนนิงานดานไหน จะสามารถ ใหตนทุนท่ีต่ํากวาได  ดังนั้นงานวจิัยท่ี
เกี่ยวของและยกมาอางอิงนัน้ จะเปนไปในแนวทางของงานวิจยัท่ี  เปนการเปรียบเทียบตนทุนต้ังแต
สองแหงเสมอ ๆ  

 
1. อัศริยา สอนบุญลา (2544) การวิเคราะหตนทุนเปรียบเทียบการเล้ียงไกเนื้อครบวงจร

และการเล้ียงไกเนื้อ ฟารมเกษตรกรท่ีมีสัญญาผูกพันกับบริษัทโดยมีวัตถุประสงค  
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1. เพื่อศึกษาระบบเศรษฐกิจของการเล้ียงไกเนื้อ  รูปแบบการเล้ียงตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไกเนื้อเปรียบเทียบ ระหวางการเล้ียงไก
เนื้อฟารมของบริษัท และการเล้ียงไกเนื้อฟารมของเกษตรกรท่ีมีสัญญา
ผูกพันกับบริษทั(Farm  Contracting ) 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตนทุนจากการเล้ียงไกเนื้อระหวางฟารมของบริษัท ( 
Vertical Integration ) และฟารมของเกษตรกรท่ีมีสัญญาผูกพันกับบริษัท 
ซ่ึงเปนแนวทางชวยในการตดัสินใจของบริษัท ในการเลือกท่ีจะลงทุน
เล้ียงไกเนื้อ เพื่อใชในการสงออกเนื้อไกใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สหภาพยูโรป(EU)   

สําหรับขอบเขตการศึกษา ไดศึกษาเฉพาะบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจครบวงจรคือมีบริษัท
ผลิตอาหารสัตว เวชภณัฑ  บริษัทผลิตลูกไก ฟารมไกเนื้อ โรงงานชําแหละและโรงงานแปรรูปท่ี
เปนของบริษทัเทานั้น  โดยศึกษาขอมูลจากบริษัท เอ็กซ (นามสมมติ) เพียงบริษทัเดียว เนื่องจาก
การศึกษาตองใชขอมูลภายในบริษัทบางสวน บริษัทไมพึงประสงคจะเปดเผยช่ือแทจริงของบริษัท
ในวิทยานพินธ  ซ่ึงใชเปนบริษัทอางอิงสําหรับธุรกิจไกเนื้ออ่ืน ๆ  บริษัทเอ็กซ  เปนบริษัทท่ีมีการ
เล้ียงไกเนื้อใน 2 ลักษณะใหญ ๆ ดวยกนัดงันี้  

 
1. ฟารมของบริษัท (บริษัทดําเนินการเล้ียงไกเอง )  
2. ฟารมของเกษตรกรท่ีมีสัญญาผูกพันกับบริษัท (Farm Contracting) ซ่ึง

สามารถแบงการเล้ียงออกเปน  2 ประเภทคือ  
ฟารมของเกษตรกรท่ีทําสัญญาแบบประกันราคากับบริษัท  
ฟารมของเกษตรกรท่ีทําสัญญาแบบรับจางเล้ียงกับบริษัท  

การศึกษาในคร้ังนี้ไดศึกษาฟารมของเกษตรกรทุกฟารมท่ีมีการทําสัญญาการเล้ียงไก
เนื้อกับบริษัทเอ็กซ  ท้ังนี้ศึกษาเฉพาะตนทุนการเล้ียงไกเนื้อในป  2541 -  2543 รวมระยะเวลาท่ี
ทําการศึกษา 3 ป ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
 

ตนทุนการเล้ียงไกเนื้อฟารมบริษัท  
 

ฟารมของบริษัทมีตนทุนการผลิตตํ่าท่ีสุด  ดังนั้นบริษัทควรจะสรางฟารมเล้ียงไก
เพิ่มข้ึน นอกจากการเล้ียงไกของฟารมมีตนทุนตํ่าท่ีสุดแลว  บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพการเล้ียง
การจัดการ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปไดอีกดวย โดยมีตนทุนการผลิตในป  2541  
2542 และ 2543 ดังนี้คือ   29.77  25.70 และ 25.22  บาท/กก. ตามลําดับ  เนื่องจากในป 2541 ราคา
อาหารสูงมากวาป 2542 และ 2543 ทําใหตนทุนการผลิตในป 2541 สูงกวาป 2542   และ 2543 
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ประสิทธิภาพการเล้ียงไกเนือ้ พิจารณาจากสวนตางของอัตราแลกเนื้อ(FCR) จริงเทียบกับอัตราแลก
เนื้อมาตรฐานพบวาฟารมของบริษัทมีประสิทธิภาพการเล้ียงเปนอันดบัสองรองจากฟารมผูเล้ียง
ประกันราคา  
 

ตนทุนการเล้ียงไกเนื้อฟารมผูเล้ียงแบบประกันราคา 
  

ฟารมของผูเล้ียงแบบประกนัราคามีตนทุนการผลิต  อันดับสองรองจากฟารมของ
บริษัท โดยมีตนทุนการผลิตในป 2541  2543 และ 2543 ดังนี้คือ  29.99 25.91 และ 25.68 บาท/กก. 
ตามลําดับ ประสิทธิภาพการเล้ียงไกเนื้อ พจิารณาจากสวนตางของคา  อัตราแลกเนื้อ  จริงเทียบกับ  
อัตราแลกเนื้อ  มาตรฐานพบฟารมฟารมผูเล้ียงประกันราคา  
มีประสิทธิภาพการล้ียงดีท่ีสุด  เนื่องจากผูเล้ียงตองพยายามทําใหตนทนุในการเล้ียงตํ่าท่ีสุด เพื่อให
ไดรับผลตอบแทนสูงสุด  รวมท้ังผูเล้ียงยังได  Intensive  จากบริษัทในการเล้ียง จึงมีความพยายาม
ในการเล้ียง เพื่อใหไดไกสงโรงงานมากท่ีสุด และมีคุณภาพดีท่ีสุดตามท่ีบริษัทตองการเพราะถาผู
เล้ียงเล้ียงไกไมดี  อาจจะเกดิความเสียหายเชน  %  เล้ียงรอดตํ่า  ไกไมไดคุณภาพตามท่ีตองการ  ผู
เล้ียงอาจจะประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากผูเล้ียงตองรับความเส่ียง จากผลการเล้ียงท้ังหมดเอง  
  

ตนทุนการเล้ียงไกเนื้อฟารมของผูเล้ียงแบบจางล้ียง  
 

ฟารมของผูเล้ียงแบบจางเล้ียง มีตนทุนการผลิตสูงท่ีสุด โดยมีตนทุนการผลิตในป 2541 
2542 และ 2543 คือ 30.49  26.18 และ 26.12 บาท/กก.  ตามลําดับ และประสิทธิภาพการเล้ียงตํ่าสุด 
เนื่องจากผูเล้ียงไมมีแรงจูงใจ ( Intensive)  ในการเล้ียง ผูเล้ียงจึงไมมีความพยายามและไมเอาใจใส
ในการเล้ียงเทาท่ีควร เพราะผูเล้ียงจะไดเฉพาะคาจางเล้ียงเทานั้น ผูเล้ียงจะมีความเสี่ยงจากผลการ
เล้ียงนอยกวาการเล้ียงแบบประกันราคา  เพราะผูเล้ียงไมตองลงทุนในสวนของคาลูกไก คาอาหาร 
คายาและวัคซีน แรงงานวัคซีน แรงงานจบัไกใหญ  บริษัทจะดําเนนิงานจัดหามาใหท้ังหมด  ซ่ึงเปน
สาเหตุใหบริษทัมีตอนทุนการผลิตท่ีสูง 
  

2. กิตติพร แกวมณีชัย (2544) การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทน และความเส่ียงของการ
ผลิตหนอไมฝร่ัง  ระหวางการผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษโดยมีสัญญาซ้ือขายและการผลิตท่ีใช
สารเคมีโดยไมมีสัญญาซ้ือขาย ในจังหวดันครปฐม   
  

วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาถึงสภาพการผลิตหนอไมฝร่ังของเกษตรกรผู
ปลูกหนอไมฝร่ังระหวางกลุมเกษตรกรที่มีการทําสัญญาซ้ือขาย(การผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษ) 
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และกลุมเกษตรกรท่ีไมมีการทําสัญญาซ้ือขาย (การผลิตท่ีใชสารเคมี) พิจารณาเปรียบเทียบตนทุน 
ผลตอบแทน วิเคราะหความเส่ียงจากปจจัยทางเศรษฐศาตรในการผลตหนอไมฝร่ังของเกษตรกร 
และทราบถึงเง่ือนไข  ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของสัญญาซ้ือขาย ตลอดจนเหตุผลและทัศนคติของ
เกษตรกรที่มีตอสัญญาซ้ือขาย 
  

ซ่ึงมีวิธีในการศึกษา โดยการวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน ความแปรปรวน    
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวน และการทดสอบเอฟ (F-Test)  ของเกษตรกรตัวอยาง 50 ราย ในพ้ืนท่ี
จังหวดันครปฐม ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกหนอไมฝร่ังท่ีใหญท่ีสุดจังหวดัหนึ่งของประเทศ  ขอมูลการ
ผลิตท่ีนํามาศึกษาคร้ังนี้เปนขอมูลระหวางปเพาะปลูก 2542/43 ตัวอยางเกษตรกรทีทํ่าการศึกษา ได
นํามาจากกลุมตัวอยางของกลุมเกษตรกรทัง้สองกลุมดวยวิธีการสุมแบบต้ังวัตถุประสงคืไว  

ผลการศึกษาพบวาตนทุนท้ังหมดจากการผลิตหนอไมฝร่ังของเกษตรกรท่ีปลูก
หนอไมฝร่ังโดยมีสัญญาซ้ือขายนั้นมีมูลคาสูงกวา เกษตรกรที่ปลูกหนอไมฝร่ังโดยไมมีสัญญาซ้ือ
ขายเพียงเล็กนอย  ผลตอบแทนท้ังหมด และผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรท่ีปลูกหนอไมฝร่ัง โดย
มีสัญญาซ้ือขายสูงกวาเกษตรกรท่ีปลูกหนอไมฝร่ังโดยไมมีสัญญาซ้ือขาย  จาการวิเคราะหความ
เส่ียงเปรียบเทียบความเส่ียงของกําไรสุทธิ พบวาเกษตรกรท่ีปลูกหนอไมฝร่ังโดยมีสัญญาซ้ือขาย มี
ความเส่ียงในการผลิตสูงกวา เกษตรกรที่ปลูกหนอไมฝร่ังโดยไมมีสัญญาซ้ือขายเนื่องจากมีราคา
หลายราคา และการแบงเกรดผลผลิตหนอไมฝร่ังหลายเกรด  ดังนั้นผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับจงึ
ข้ึนอยูกับคุณภาพละปริมาณ  สําหรับเง่ือนไขท่ีสําคัญในการทําสัญญาก็คือ  การรวมกลุมของ
เกษตรกรเพื่อทําสัญญาและระบุพื้นท่ีเพาะปลูกของแตละราย  โดยท่ีเกษตรกรจะตองขายผลลิต
ท้ังหมดท่ีไดใหกับผูซ้ือ  ซ่ึงทําการซ้ือขายในราคาตามขนาดและคุณภาพท่ีกําหนดในแตละเกรด  
ทัศนคติท่ีเกษตรกรทั้งสองกลุมสวนใหญท่ีมีตอการทําสัญญาซ้ือขายก็คือ  เห็นดวยกบัการทําสัญญา
และมีเหตุผลเห็นดวยเพราะมีความม่ันใจวา สามารถขายผลผลิตไดแนนอน  และเพราะราคาดมีี
ความม่ันคงแนนอน  
  

3. วิธาน สันติไชยกุล (2541) การลดตนทุนการจัดซ้ือแบบมีสวนรวมกับผูขายและการ
กําหนดตนทุนเปาหมาย   :  กรณีศึกษาบริษทัเหล็กสยาม  
 โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ  

1. เพื่อศึกษาวิธีและข้ันตอนการบริหารการจัดซ้ือแบบมีสวนรวมกับผูขายท่ี
ประสบผลสําเร็จของบริษัทช้ันนําในตางประเทศ  

2. เพื่อใหทราบถึงการนําวิธีการจัดซ้ือแบบมีสวนรวมกับผูขาย มาใชให
สอดคลองกับตนทุนเปาหมาย  
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ท้ังนี้ในการศึกษาจะศึกษาถึงความสําเร็จในการจัดซ้ือแบบมีสวนรวมกบัผูขายและการ
กําหนดตนทุนเปาหมายของบริษัท ไครสเลอร จํากัดมาประยุกตใชกบับริษัทเหล็กสยามจํากัด ซึง
เปนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 

  
ผลการศึกษาพบวาสามารถนําวิธีการดังกลาวมาประยุกตใชกับบริษัทเหล็กท่ีประสบ

ปญหาในเร่ืองตนทุนขายท่ีสูงกวาคูแขง  ดวยการนําขอมูลราคาขาย และขอมูลคูแขงขันมากําหนด
เปาหมายในการลดตนทุนใหต่ํากวาคูแขงขันมีแผนการใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพลดคาใชจาย
โรงงานโดยนําแนวคิดเร่ืองตนทุนเปาหมาย อุตสาหกรรม   การผลิตแบบตอเนื่องมาใช  ทําใหผล
การดําเนินงานป 2540 ดีกวาป 2539 และนําการจัดซ้ือแบบมีสวนรวมกับผูขายมาประยุกตใชเพื่อลด
การนําเขาวัสดจุากตางประเทศ  และลดจํานวนวัสดุคงคลัง โดยกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการ
จัดหาวัสดุในประเทศทดแทน ดวยการคัดเลือกผูขายและสรางความเช่ือม่ันตอผูขายดวยการให
สัญญาซ้ือขาย 1 – 2 ป  

 
อยางไรก็ตามเหล็กสยามจะตองจะตองพฒันาแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง รวมท้ัง

ศึกษาวิธีการใหม ๆ ท่ีจะนํามาใชพัฒนาผลิตภัณฑและลดตนทุนอยางจริงจัง เพื่อใหสามารถแขงขัน
ในตลาดได  

 
จากการตรวจสอบงานวิจัยท่ีผานมาท้ัง 3 หัวขอการทําวจิัยนัน้ หวัขอ ท่ี 1 และ 2 จะเปน

การตรวจสอบหาตนทุนท่ีแตกตางกัน ของการทําสัญญาท่ีแตกตางกันในการคาขายสินคาดาน
การเกษตร เพือ่ท่ีเปนตัวช้ีวัด ใหเห็นถึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุดวา การกระทําตามรูปแบบใด สามารถให
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด  ในสวนของงานวิจยัท่ี 3 นั้น การลดตนทุนการจดัซ้ือแบบมีสวนรวมกับผูขาย
และการกําหนดตนทุนเปาหมายจะเปนแนวทางท่ีสามารถนํามาประยุกตในการมองถึงกรณีศึกษาใน
เร่ืองตนทุนได  ซ่ึงเม่ือนํางานวิจยัท้ังหมดมาวิเคราะหรวมกันแลว การทํากรณีศึกษาในเร่ืองลูกคาใน
แตละกลุมของบริษัทเอ็กซนั้นจะมีความนาสนใจในสวนของลงไปดถึูงตนทุนจริง ๆ ท่ีไดเกิดข้ึน
ระหวางทางการนํา ไสกรอกจากผูผลิต ไปสูผูบริโภค ซ่ึงระหวางทางมีตนทุนตาง ๆ เกิดข้ึนเปน
ลําดับ และในสวนของลูกคาท้ัง 3 กลุมของบริษัทเอ็กซนั้นยังเปนการศึกษาถึงความแตกตาง ในตวั
ของกลุมลูกคาวาทําไมถึงมีความแตกตางกนัในดานการจดัจําหนาย ตลอดถึงผลที่ไดกลับมาจากการ
ขายสินคาไสกรอก ในแตละกลุมลูกคานั้น   
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บทที่  3 
แนวความคิดทางทฤษฎี 

  
1. ทฤษฎีเกีย่วกับ Economies of Scale   

 
 Economies of Scale  หมายถึง การพิจารณาถึงตนทุนตอหนวยสินคาที่ลดลงเมื่อ

ผลผลิตเพิ่มมากข้ึน นั่นหมายความวา ถาเราเพิ่มวัตถุดิบเขาไปในกระบวนการผลิตมากข้ึน และ

ควบคุมในเร่ืองราคาของวัตถุดิบ ตนทุนตอหนวยของสินคาที่นําเขาไป ผลลิตที่เราจะไดรับนอกจาก

จะมากข้ึนแลว ตนทุนตอหนวยของสินคาที่ผลิตไดนั้น จะมีมูลคาลดลงตามไปดวย   โดยสวนใหญ

การมองในเร่ืองเทคโนโลยีจะทําความเขาใจไดโดยงาย ตัวอยางที่เห็นเดนชัดคือ  ในตนศตวรรตที่ 

20 เฮนร่ี ฟอรด  ทําการปรับเปล่ียนจากการผลิตรถยนตโดยใชแรงงานมือไปเปนการกําหนด

มาตรฐานของเทคโนโลยี  ทําการเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ ลดตนทุนสินคาตอหนวยรถ  ซึ่งทําใหรถยนต

ฟอรดสามารถเขาถึงผูที่ตองการใชไดอยางทั่วถึง หากจะมองไปถึงการไมมีเทคโนโลยีเขามา

เกี่ยวของ  ส่ิงที่สามารถจะเห็นไดอยางงายที่สุด ไดแก การที่รถยนตโดยสาร 1 คันบรรทุกคน 100 

คนจากกรุงเทพ ฯ เดินทางไปยังเชียงใหม ยอมจะมีตนทุนตอผูโดยสารตํ่ากวา การที่ทุกคนขับ

รถยนตสวนตัวจากกรุงเทพ ฯ ไปเชียงใหมแนนอน  

ภาพท่ี 4     
Economies of scale 
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 การมองถึง  Economies of Scale  สวนของผลิตภัณฑที่ไสกรอกที่จาํหนายไดนัน้ เมื่อ

มีปริมาณมากข้ึนตนทนุตอหนวยในการจัดจําหนายสินคาที่ไดยอมมีคาลดลง  เมื่อมองไปถึงการมี

ตนทนุที่คงทีท่ีเ่ทาเดิม  ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี  Economies of Scale     ซึ่งตัวเลขที่จะนํามา

วิเคราะหนัน้จะนําสวนของตนทนุกับรายไดเขามาเปนส่ิงทีพ่ิจารณาเปนสวนสําคัญ  

 
2.การวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทน  

 
ในสวนของการพิจารณาสักสวนผลตอบแทนการศึกษาวเิคราะหเพื่อจะไดเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลการบริหารตนทุนการขายไสกรอกของบริษัทเอ็กซ การพจิารณาจะจํากดัไปสูอัตราสวน
ของตนทุนท้ังหมด/รายรับท้ังหมด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบอกไดวา การขายสินคานั้น มีสัดสวนของตนทุน/
รายไดเทาไร ซ่ึงถามีจํานวนนอยกวาหนึ่งมากเทาไรก็จะเปนตัวสะทอนวาการคาขายนั้นไดกําไรตอ
หนวยมาก ซ่ึงในท้ังสองสวนท่ีกลาวมานี้นัน้จะมีองคประกอบรายละเอียดในสวนยอยลึกเขาไป
ตามลําดับตอไปนี้  
  

องคประกอบของผลตอบแทนท้ังหมด  (Total Revenue : TR )  จะคิดในสวนท่ีเปน
เฉพาะรายไดท่ีของสินคาท่ีถูกขายออกไปตามจริง  

 
TR : PxQ    
 

3. ตนทุนของการขายสินคาไปสูลูกคา  
 

องคประกอบของตนทุนการผลิตท้ังหมด  ( Total Cost ) แบงออกเปน 2 ชนิดคือ  
1. ตนทุนคงท่ีท้ังหมด   ( Fixed Cost : TFC)  เปนตนทุนท่ีนํามาพิจารณา

ประกอบไปดวย  คาบริหารงาน ,คาเชาพืน้ท่ี    
 
2. ตนทุนผันแปรทั้งหมด  ( Total Variable Cost ;TVC  )  เปนคาใชจายในการ

กระจายสินคาไปสูผูบริโภค ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร  ประกอบไปดวย คาไส
กรอก ,คาขนสงคาสงเสริมการขาย , สินคาแถมและตัวอยาง,คาจางขายสินคา   

 
3. ตนทุนท้ังหมด (Total Cost ;TC ) คือคาใชจายท้ังหมดสําหรับการนําไสกรอก

ไปจําหนายยังกลุมลูกคาท่ีศึกษาท้ัง 3 กลุม   
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เนื่องจากในกลุมลูกคาท้ัง 3 กลุมนั้นจะมีความแตกตางกนัในสวนของทําเล ,สินคาท่ีถูก
วางออกไปจําหนาย , เง่ือนไขการจําหนายสินคาออกไปใหกับกลุมลูกคา การเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ 
ไปประกอบอาหาร หรือนาํสินคานั้นไปเปนวัตถุดิบในการทําอาหารชนิดใหมก็ตาม ดังนั้น การ
พิจารณาของตนทุนท้ังหมด จึงมองถึงตนทุนจริง ๆ ท่ีสามารถแยกออกไดตามจริง  โดยสามารถเขา
ไปจับจุดถึงปญหาจริง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีการทํางานขององคกรนั้นมีปญหาในสวนของตนทุน 
และชวยขยายผลไปถึงสาเหตุขางเคียงซ่ึงจะเขามาเปนส่ิงชวยเหลือในการคนหาสาเหตุของปญหา
อ่ืน ๆ ตอไป  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห 

 
ตนทุนการขายสินคาไสกรอกออกไปใหกลุมลูกคาก็คือตนทุนตาง ๆ ท่ีถูกผนวกเขา

ไปสูตัวสินคาระหวางท่ีมีการนําสินคาจากแหลงรับซ้ือของบริษัทเอ็กซ ไปยังกลุมลูกคาของ
บริษัทเอ็กซ  ซ่ึงในการวิเคราะหถึงตัวตนทุนนั้นจะจําแนกออกตามกลุมลูกคาท่ีไดกําหนดไว 3 กลุม
ดังท่ีกลาวไวแลวคือ  

 
1. กลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  
2. กลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร  
3. กลุมลูกคาขายตรง กลุมโรงเรียน สถาบันตาง ๆ  

 
ซ่ึงท้ัง 3 กลุมลูกคานี้จะมีความตางของสินคาท่ีลงไปในกลุม การขนสง การหาสถานท่ี

วางจําหนายเง่ือนไขการขายสินคาซ่ึงในแตละสวนจะมีความสลับซับซอนอยู ซ่ึงในการวิเคราะหจะ
จําแนกตนทุนตาง ๆ ของกลุมลูกคาตาง ๆ ออกมา รวมถึงรายไดท่ีไดรับของกลุมลูกคาตาง ๆ    

 
ในบทนี้จะแบงการวิเคราะหออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้  

 
1. ตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  
2.  ตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร  
3. ตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคาขายตรง  
4. เปรียบเทียบตนทุนกับรายรับของชองทางการจัดจําหนาย  ธุรกิจคาปลีก 
ทันสมัย ,ธุรกิจบริการดานอาหาร  และกลุมลูกคาขายตรง  

 
ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
1.ตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  

 
ในกรณีท่ีทางบริษัทเอ็กซทําการขายสินคาใหกับกลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  นั้น

จะมีตนทุนท่ีเกิดข้ึนแยกออกเปน 2 สวนคือ  
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1.1 ตนทุนคงท่ี(FixCost)คือตนทุนซ่ึงจํานวนรวมไมแปรเปล่ียนไปในชวง
ปริมาณท่ีพิจารณาแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการขายสินคาเขาไปยัง
สถานท่ีของลูกคานั้นเปนจํานวนมากหรือนอย   

 
1.2 ตนทุนผันแปร(VariableCost)คือตนทุนซ่ึงมีจํานวนรวม แปรเปล่ียนเปน

อัตราสวนโดยตรงกับปริมาณสินคาท่ีถูกสงออกไปจําหนายและมีตนทุนตอ
หนวยคงท่ี  

 
ตนทุนคงท่ี       =  คาบริหารงาน + คาเชาพืน้ท่ี   
ตนทุนผันแปร  = คาไสกรอก + คาสงเสริมการขาย + สินคาแถมและตัวอยาง + คาขนสง  + คาจาง
ขายสินคา  + คาจางพนักงานสงเสริมการขาย  
ตนทุนการจําหนายสินคาไปสูชองทาง  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ท้ังหมด   =  ตนทุนคงท่ี + ตนทุนผัน
แปร  
 
- คาไสกรอก ในชองทางของธุรกิจคาปลีกทันสมัยจะมีราคาท่ีแตกตางจากอีก 2 ชองทางเนื่องจาก
ลักษณะกลุมลูกคาท่ีทําการซ้ือไสกรอกธุรกิจคาปลีกทันสมัยจะเปนผูซ้ือท่ีเขาไปซ้ือในยังตูขาย
สินคาหางสรรพสินคาขนาดใหญ  
 
- คาบริหารงาน จะเปนคาการบริหารงานภายในองคกรบริษัท เอ็กซ  
 
- คาเชาพื้นท่ี จะถูกคิดในกลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  เทานั้นเนื่องจากการเขาไปจําหนายไส
กรอกในลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  จะตองจายคาเชาใหกับผูใหเชาพื้นท่ี  ซ่ึงรวมถึงคาน้ํา คาไฟ 
สําหรับการทํางานขายสินคาในแตละวัน  
 
- คาจางขายสินคา  การขายสินคาให  ธุรกิจคาปลีกทันสมัยบริษัทเอ็กซจะตองจางพนักงานภายนอก 
มาจําหนาย ซ่ึงเรียกกนัวาผูรับจางภายนอก(Out Source),พนักงานจะมีหนาท่ีกระตุนลูกคาเขามาซ้ือ
สินคา ท่ีวางจดัจําหนายอยูในตูสินคาของบริษัท  รวมท้ังจะมีการจดัสินคาเพื่อใหลูกคาท่ีสนใจใน
สินคา เขามาเลือกซ้ือ หรือจะเลือกชิมในสินคาท่ีมีตัวอยางใหชิมดานหนาตูขายสินคา    
- คาโฆษณา  ในการขายสินคาผานกลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  จะมีการทําโฆษณาไปสู
ผูบริโภค ซ่ึงจะออกมาในรูปแบบการทําแผนพับแจกใหกบัลูกคาท่ีเดินผานไปมา บริเวณ
หางสรรพสินคา  การทําปายโฆษณา สําหรับการแนะนําผลิตภัณฑสินคาไสกรอก ใหผูสนใจติดห ู
ติดตาในตัวของสินคานั้น  
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-  คาสงเสริมการขาย จะแบงออกเปน 2 สวนคือ   

1.  คาสงเสริมการขายสินคาท่ีใหกับ  พนกังานสงเสริมการขาย  ท่ีทําการขายสินคาได
มากตามขอกําหนดที่ทําไวกบับริษัท เอ็กซ  

2. เปนขอตกลงระหวางบริษทั กับลูกคานัน้ ๆ เพื่อเปนส่ิงจูงใจในการจําหนายสินคาให
เปนจํานวนมาก ซ่ึงทางหางสรรพสินคาท่ีเปนลูกคาของบริษัท นั้นจะคิดจากยอดขายท่ีไดตามท่ีได
ทําสัญญาผูกพันกันไว   

 
-   สินคาแถมและตัวอยาง  เปนสินคาท่ีแถมเม่ือทําการส่ังสินคาครบตาเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ถาส่ัง
มากก็ไดแถมมาก  สวนสินคาตัวอยางนัน้จะคิดเปนสัดสวนกับการส่ังสินคาเชนกนั เพื่อนําไปให
พนักงานพนักงานสงเสริมการขาย  ทําการจัดสินคาใหผูท่ีสนใจในตวัสินคาผานไปผานมา สามารถ
แวะชิมได  

 
ผลสรุปจากขอมูลตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 

 
จากขอมูลตนทุนของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย จะเหน็ไดวา ในป 2546 ซ่ึงเร่ิมการขาย

ตั้งแตเดือนมิถุนายน  ตนทุนผันแปรจะมีมูลคาสูงมาก  โดยเฉพาะตนทุนในสวนของคาจางขาย 
สาเหตุเนื่องมาจาก ในการเขาสูตลาดไสกรอกในครั้งแรก  ทางบริษัทตองลงทุนในสวนของ
พนักงานขายสินคาและพิธีกรประจําตูขายไสกรอกเปนมูลคาสูง   หลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2546  คาพนักงานขายสินคา และพิธีกรประจําตูขายไสกรอก จึงลดลงตามลําดับ ในสวน
ของคาสง 
เสริมการขายน้ัน ตนทุนในเดือนมิถุนายน 2546 จะถูกนาํไปรวมกับเดอืนกรกฎาคม จึงทําใหตนทุน
คาสงเสริมการขายมีมูลคาสูง ซ่ึงในสวนของตนทุนคาสงเสริมการขายน้ันจะรวมในสวนของคา
โฆษณาเขาไปดวยในชวงปลายปนั้นตนทุนผันแปรของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยจะคอย ๆ ขยบั
สูงข้ึนไปจนกระท่ังถึงปลายป 2546ท้ังนี้มีสาเหตุมาจาก ในชวงปลายปนั้นคาไสกรอกมีแนวโนม
เพิ่มสูงข้ึนและในการขายสินคาไสกรอก มีการเพิม่พีกรประจําตูขายไสกรอกเพื่อชวยกระตุนให
จํานวนผูบริโภคเขามาซ้ือสินคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากเปนชวงใกลส้ินปดังจะเห็นไดจากคาสงเสริมการ  
 
 
 
 
 

DPU



ภาพท่ี 5 แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ป 2546 

แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ป 2546
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ท่ีมา :  ตารางท่ี 4 ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ป 2546  
 
 
ภาพท่ี 6 แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ป 2547 
 

แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย ป 2547
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ท่ีมา : ตารางท่ี 5 ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ป 2547  
ขายในเดือนธันวาคม2546ซ่ึงมีมูลคาถึง 22.45 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเปนมูลคาท่ีสูงข้ึนกวาเดือน
พฤศจิกายน ถึง  18.77  บาท/กิโลกรัม   
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ในป 2547  ตนทุนตอหนวยของตนทุนผันแปรมีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการจํากดั
ควบคุมคาใชจายในสวนของ คาสงเสริมการขาย แตในสวนของตนทุนไสกรอกก็ยังเพิ่มข้ึนทุก ๆ 
เดือนเนื่องจากตนทุนของสินคาสดท่ีนํามาทําเปนไสกรอกนั้นมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน  แตเม่ือพิจารณา
ภาพรวมของตนทุนท้ังหมดจะเห็นไดวา ตนทุนของการจําหนายสินคาใหกลุมลูกคา ธุรกิจคาปลีก
ทันสมัยมีแนวโนมลดลงเปนลําดับจนกระท่ังถึงส้ินป  สวนหนึ่งมาจากการที่ทางบริษัทสามารถ
จําหนายไสกรอกไดเปนจํานวนมากข้ึน ซ่ึงทําใหตนทุนตอหนวยของตนทุนคงท่ีท่ีเปนคาเชาพื้นท่ีมี
สัดสวนลดลงไปในชวงคร่ึงปหลังของป 2547  ทําใหแนวโนมการขายสินคาเร่ิมท่ีจะมีตนทุนท่ี
ลดลงต่ํา   ในทางกลับกันตนทุนคาขนสงของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย มีมูลคาเพิ่มข้ึนในทุก ๆ 
เดือน ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญมาจากการท่ีกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยมีการขยายตัวออกไปมาก เปน
สาเหตุท่ีทําให การขนสงสินคาไสกรอกตองทําใหทันกับความตองการของลูกคา ดังน้ันในการ
ขนสงสินคาในแตละคร้ังจึงไมสามารถบรรทุกสินคาใหเต็มความจุของรถบรรทุกสินคาจริง อันเปน
สาเหตุให  ตนทุนตอหนวยจริงท่ีปรากฏมีมูลคาสูง 

และจากตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบตนทุนเฉล่ียของท้ังสองปแลวปรากฏ
วา ตนทุนในการขายสินคาไสกรอกไปสูลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  นั้นอยูท่ี   148.95  บาท/กก. 
ในป 2546 และ  119.84 บาท/กก. ในป 2547  
 
 
2.ตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  

 
ในกรณีท่ีทางบริษัทเอ็กซทําการขายสินคาใหกับกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารนัน้

จะมีตนทุนท่ีเกิดข้ึนแยกออกเปน 2 สวนคือ  
 
2.1 ตนทุนคงที่ (  Fix Cost )  คือตนทุนซ่ึงมีจํานวนรวมไมแปรเปล่ียนไป 
ในชวงปริมาณท่ีพิจารณา  แมวาจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการขายสินคา 
เขาไปยังสถานท่ีของลูกคานั้นเปนจํานวนมากหรือนอย   

 
2.2 ตนทุนผันแปร ( Variable Cost )  คือตนทุนซ่ึงมีจํานวนรวมแปรเปล่ียน

เปนอัตราสวนโดยตรงกับปริมาณสินคาท่ีถูกสงออกไปจําหนายและมี
ตนทุนตอหนวยคงท่ี  

 
ตนทุนคงท่ี   = คาบริหารงาน  
ตนทุนผันแปร  = คาไสกรอก + คาสงเสริมการขาย + สินคาแถมและตัวอยาง + คาขนสง 
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ตนทุนการจําหนายสินคาไปสูชองทาง ธุรกิจบริการดานอาหาร   ท้ังหมด   =  ตนทุนคงท่ี + ตนทุน
ผันแปร  
 
- คาไสกรอกนั้น ในชองทางของ  ธุรกิจบริการดานอาหาร   จะมีราคาท่ีแตกตางจากอีก 2 ชองทาง
เนื่องจากโดยสวนใหญ กลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร  จะซ้ือไสกรอกนําไปเปนวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารอ่ืน ๆ ดังนั้น ไสกรอกท่ีทางกลุม  ธุรกิจบริการดานอาหาร  มองหาจึงเนนไปท่ีการ
ซ้ือเปนปริมาณมาก ๆ และคํานึงถึงเง่ือนไขทางการคาเปนสําคัญ โดยมองไปท่ีราคาท่ีจะตองถูกกวา
กลุมลูกคาอ่ืน ๆ     
 
- คาบริหารงาน จะเปนคาการบริหารงานภายในองคกรบริษัทเอ็กซ  
 

ผลสรุปจากขอมูลตารางท่ี 6 และ ตารางท่ี 7 
 

จากขอมูลตารางท่ี 6 ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร ป 
2546  จะเร่ิมจากเดือนมิถุนายน 2546 เนื่องจากตองการเปรียบเทียบขอมูลใหเปนเดือนเดยีวกันกบั
กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย และจากขอมูลท่ีปรากฏ จะเห็นไดวาในกลุมลูกคาธุรกิจบริการดาน
อาหารนั้นจะมีแนวโนมของตนทุนการจําหนายสินคาเพิม่ข้ึนในทุกๆเดือนสาเหตุเนือ่งมาจากการที่
กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารนั้น มีตนทุนในการจําหนายสินคาไสกรอกไมมากชนิดเทากับ
กลุมลูกคา ธุรกิจคาปลีกทันสมัย ดังนัน้ตนทุนท่ีมีผลตอการเพิ่มอยางเหน็ไดชัดจึงเปนตนทุนผัน
แปรซ่ึงเปนตนทุนของไสกรอกและตนทุนของคาขนสงซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหตนทุนรวม
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในแตละเดือน 

ในป 2547 แนวโนมของตนทุนการจําหนายสินคาในกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร
จะมีแนวโนมเชนเดียวกับป 2546 คือการเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วของตนทุนผันแปร อันไดแกคา  
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ภาพท่ี  7 แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  ป 2546 

แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร ป 2546
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ท่ีมา :  ตารางท่ี 6 ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร ป 2546 
 
ภาพท่ี  8 แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  ป 2547 

 

แสดงตนทุนลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  ป 2547
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ท่ีมา : ตารางท่ี 7 ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร ป 2547 

 
น้ํามันและคาขนสง สวนตนทุนในสวนของคาบริหารงานนั้นก็มีการเพิ่มข้ึนเชนเดียวกันแตปริมาณ
การเพิ่มก็ไมมากนักเม่ือเทียบกับการเพิ่มข้ึนในตนทุนของไสกรอก ละการเพ่ิมข้ึนของคาขนสง  
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เนื่องจากการขายไสกรอกใหกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารจึงเปนการขายสินคาให
ลูกคาเปนปริมาณมากในลูกคาแตละรายและมีเง่ือนไขการจําหนายสินคาคอนขางจะแนนอนดังนั้น
ตนทุนการจดัจําหนายสินคา จะข้ึนอยูกับตนทุนของไสกรอกและตนทุนของคาขนสงเปนสําคัญ ใน
สวนของมูลคาการสงเสริมการขายน้ันจึงมีมูลคาคอนขางนอยเม่ือเทียบกับกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีก
ทันสมัยและกลุมลูกคาขายตรงดังนั้นจดุสําคัญท่ีจะทําใหตนทุนของการจัดจําหนายสินคาสงไปยัง
กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร มีมูลคาตํ่าลงนั่นก็คือ ทางบริษัทจะตองควบคุมคาขนสง และ
ตนทุนไสกรอกใหอยูในระดบัท่ีสามารถจะแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการคิดตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร   จะแบงออกเปน 2 ป
คือ  ป 2546 ซ่ึง  เร่ิมต้ังแตเดอืน มิถุนายน และป 2547 ท้ังป ท้ังนี้เพื่อใหการเปรียบเทียบกลุมลูกคาท่ี
ไดนั้นเปนกลุมลูกคากลุมเดยีวกันกับลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย   ซ่ึงจะมีรายละเอียดแสดงดงั
ตารางท่ี 6 -  7  โดยตนทุนในการขายสินคาไสกรอกไปสูลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร  นั้นอยูท่ี   
64.22   บาท/กก. ในป 2546 และ  75.88  บาท/กก. ในป 2547 
 
3.ตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคาขายตรง  

 
ในกรณีท่ีทางบริษัทเอ็กซทําการขายสินคาใหกับกลุมลูกคาชายตรงนั้นจะมีตนทุนท่ี

เกิดข้ึนแยกออกเปน 2 สวนคือ  
3.1 ตนทุนคงที่ (  Fix Cost )  คือตนทุนซ่ึงมีจํานวนรวมไมแปรเปล่ียนไป
ในชวงปริมาณท่ีพิจารณา  แมวาจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการขายสินคา 
เขาไปยังสถานท่ีของลูกคานั้นเปนจํานวนมากหรือนอย   

 
3.2 ตนทุนผันแปร ( Variable Cost )  คือตนทุนซ่ึงมีจํานวนรวมแปรเปล่ียน

เปนอัตราสวนโดยตรงกับปริมาณสินคาท่ีถูกสงออกไปจําหนายและมี
ตนทุนตอหนวยคงท่ี  

ตนทุนคงท่ี   =  คาบริหารงาน  
ตนทุนผันแปร  = คาไสกรอก +คาสงเสริมการขาย + สินคาแถมและตัวอยาง + คาขนสง 
ตนทุนการจําหนายสินคาไปสูชองทาง ขายตรง   ท้ังหมด   =  ตนทุนคงท่ี + ตนทุนผันแปร  
- คาไสกรอกนั้น ในชองทางของ  ขายตรง   จะมีราคาท่ีแตกตางจากอีก 2 ชองทางเนื่องจากโดยสวน
ใหญ กลุมลูกคา  ขายตรงจะเปนการซ้ือไสกรอกนําไปทอดและขายใหกับผูบริโภคโดยตรง ซ่ึงราคา
ท่ีทางผูซ้ือจะซ้ือไปนั้นจะตองไมสูงจนเกนิไปนัก     
 
- คาบริหารงาน จะเปนคาการบริหารงานภายในองคกรบริษัทเอ็กซ  
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จากขอมูลตารางท่ี 8 และ ตารางท่ี 9   
 
ตนทุนการจําหนายสินคาของกลุมลูกคาขายตรงจะเปนขอมูลท่ีเร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน 

2546 ท้ังนี้เนื่องจากตองการจะเทียบกับการจําหนายไสกรอกไปสูกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยซ่ึง
เร่ิมในเดือนมิถุนายน 2546  ตนทุนการจําหนายสินคาของกลุมลูกคาขายตรง จะคอนขางคงท่ีในชวง
เดือนท่ีโรงเรียนเปดเทอม เนื่องจากลูกคาสวนหนึ่งของกลุมลูกคานี้จะเปนกลุมสถาบัน ,โรงเรียน 
ดังนั้นถาชวงเดือนใดเปนชวงวันหยุดติดตอกันนาน ๆ ตนทุนการจดัจําหนายสินคาจะพุงสูงข้ึน เชน
เดือนตุลาคม   2546  ตนทุนจะสูงท่ีสุดท้ังนี้เร่ืองมาจากสถาบันและรงเรียนมีการปดภาคเรียน ทําให
การส่ังสินคาลดลง แตในขณะเดียวกนั การขนสงตามสายรถจําเปนจะตองสงลูกคาในเสนทางเดมิ
จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยสินคานั้นๆ เพิ่มสูงข้ึน นอกจากนัน้ ตนทุนตอหนวยของไสกรอกก็เพิ่ม
สูงข้ึนเชนกัน เนื่องจาก  ไสกรอกท่ีนําไปขายในกลุมสถาบันนั้นโดยสวนใหญตนทุนตอหนวยจะมี
มูลคาตํ่ากวามูลคาไสกรอกท่ีนําไปขายใหลูกคาขายตรงอ่ืน ๆ ดังนั้นเม่ือปริมาณการส่ังซ้ือไสกรอก
ลดลงจึงเปนผลทําใหมูลคาไสกรอกตอหนวยท่ีเหลือมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 

จากขอมูลในป พ.ศ.  2547 ตนทุน การจดัจําหนายไสกรอกใหแกกลุมลูกคาขายตรง ก็
เปนไปในทิศทางเดียวกันกบัป 2546 ซ่ึงก็คือมีการเพิ่มข้ึนของตนทุนตอหนวยเปนลําดับ แตในชวง
เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคมยอดตนทุนตอหนวยสินคามีการเพิ่มข้ึนซ่ึงสาเหตุการเพิ่มข้ึนนั้นมี
สวนคลายกับป 2546 ในชวงเดือนตุลาคม ซ่ึงก็คือมีการปดภาคเรียน  แตกลุมสถาบันนั้นในชวงเวลา
ดังกลาว การเรียนภาคฤดูรอนยังคงมีการเปดสอนบางสวน ประกอบกับกิจกรรมของสถาบันตางๆ
ในชวงนี้ยังคงดําเนินตอไปบางสวนทําใหการจัดจําหนายไมสงผลกระทบตอปริมาณท่ีขายออกไป
มากนักดังนั้นตนทุนสินคาท่ีเพิ่มข้ึนจึงไมเห็นชัดเจนเหมือนในชวงเดือนตุลาคม 2546 แตก็เห็นได
อยางชัดเจนวา มีการเพิ่มขึ้นของตนทุนอยางเดนชดัในเดือนมีนาคม,เมษายนและเดือนพฤษภาคม
เม่ือเทียบกับเดอืนมกราคมและกุมภาพันธในขณะเดยีวกนัในเดือนตุลาคม ตนทุนตอหนวยสินคา
นั้นเพ่ิมสูงข้ึนเชนเดียวกับป 2546  ซ่ึงเม่ือนํารายละเอียดตนทุนของสินคาในแตละชนิดมาพิจารณาก็
จะพบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนจะเหมือนกับปญหาในป 2546 ซ่ึงก็คือการส่ังสินคามี  
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ภาพท่ี 9   แสดงตนทุนลูกคาขายตรง  ป 2546 

แสดงตนทุนลูกคาขายตรง  ป 2546
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ท่ีมา  ตารางท่ี 8 ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาขายตรง ป 2546 

 
ภาพท่ี 9   แสดงตนทุนลูกคาขายตรง  ป 2547 

แสดงตนทุนลูกคาขายตรง  ป 2547
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ท่ีมา : ตารางท่ี 9 ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาขายตรง ป 2547 
 
จํานวนนอยลง ทําใหการจัดการเร่ืองสายสงสินคามีปญหา ดังนั้น เม่ือทางลูกคาส่ังซ้ือสินคา รถ
ขนสงจะบรรทุกสินคาไดนอยลงในสายสงเดิม ซ่ึงทําใหการคิดตนทุนตอหนวยของคาขนสงนั้น มี
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มูลคาเพิ่มสูงข้ึน   ในขณะเดยีวกัน สินคาไสกรอกท่ีขายออกไป ก็จะเปนไสกรอกท่ีมีตนทนุสูง 
เนื่องจากสินคาไสกรอกตนทุนตํ่านั้นทางกลุมโรงเรียนและสถาบันไมไดส่ังออกไปจําหนาย   

ในการคิดตนทุนของไสกรอกกลุมลูกคา  ขายตรง   จะแบงออกเปน 2 ปคือ  ป 2546 ซ่ึง 
เร่ิมต้ังแตเดือน มิถุนายน และป 2547 ท้ังป ท้ังนี้เพื่อใหการเปรียบเทียบกลุมลูกคาท่ีไดนั้นเปนกลุม
ลูกคากลุมเดียวกันกับลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี  8 – 9 โดยตนทุน
ในการขายสินคาไสกรอกไปสูลูกคา  ขายตรง  นั้นอยูท่ี   72.98   บาท/กก. ในป 2546 และ  89.97  
บาท/กก. ในป 2547  
 

จากตารางท่ี 10 เม่ือนําขอมูลตนทุนการจดัจําหนายสินคาของกลุมลูกคา ธุรกิจคาปลีก
ทันสมัย,ธุรกิจบริการดานอาหาร และกลุมลูกคาขายตรง มาเปรียบเทียบกันโดยแยกออกเปน ป พ.ศ. 
2546 และ ป พ.ศ. 2547   จะเห็นไดอยางชัดเจนวาตนทุนการจัดจําหนายสินคาในกลุมลูกคา ธุรกิจ
คาปลีกทันสมัย จะมีมูลคาสูงท่ีสุด  รองลงมาคือกลุมลูกคาขายตรงและกลุมลูกคาท่ีมีตนทุนตอ
หนวยสินคาตํ่าสุดคือกลุมลูกคา ธุรกิจบริการดานอาหาร  สาเหตุท่ีกลุมลูกคาธุรกิจบริการดาน
อาหารมีตนทุนตอหนวยตํ่าสุดเนื่องจาก การจําหนายสินคาใหกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารจะ
มีการส่ังซ้ือสินคาลวงหนาท่ีชัดเจน แนนอน การติดตอระหวางพนักงานขายและลูกคาเปนการทํา
สัญญาระยะยาวระหวาง 1 – 3 เดือน  สายสงรถสามารถจัดสินคาไดเต็มประสิทธิภาพของรถบรรทุก  
และกลุมลูกคาไมมีตนทุนในเร่ืองคาเชาพื้นท่ี การจางพนกังานขายจึงทําใหประสิทธิภาพตนทุนของ
กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารดีท่ีสุด   

  ซ่ึงผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารตนทุน ทางบริษัทเอ็กซควร
จะขยายฐานลูกคาออกไปทางกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารเปนหลัก  
 
4.เปรียบเทียบตนทุนกับรายรับของชองทางการจัดจําหนาย  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย ,ธุรกิจบริการ
ดานอาหาร  และกลุมลูกคาขายตรง 
 
  จากสัดสวนตนทุนท่ีไดนําเสนอในตารางท่ี  17 – 22 ซ่ึงเปนสัดสวนของตนทุนตอรายรับ
ตอหนวย   จะเห็นภาพชัดเจนวา ในกลุมลูกคาท่ีมีการขายออกไปและมีสัดสวนมากกวา 1 ในทุก ๆ 
เดือนคือ  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย   รองลงมาคือกลุมลูกคาขายตรงและสุดทายก็คือกลุมลูกคา  ธุรกิจ
บริการดานอาหาร  โดยมีลําดับสัดสวนตามลําดับตอไปนี้   ป 2546   ธุรกิจคาปลีกทันสมัย =  1.67, 
ธุรกิจบริการดานอาหาร =0.85   และ ลูกคาขายตรง  = 1.00 ในป 2547  กลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีก
ทันสมัย =  1.16 , กลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร = 0.88   กลุมลูกคาขายตรง  = 1.04 

จากตัวเลขสัดสวนดังกลาวจะเหน็ไดวาในกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยจะยังคงมีผล
ขาดทุนอยู แตท่ีบริษัทยังสามารถดําเนินกิจการไปไดเพราะไดผลกําไรจากการจําหนายสินคาไกสด
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และสุกรสดและการท่ีคาไสกรอกเปน นองใหมในตลาดจึงทําใหยอดขายคอนขางจะนอยเมื่อรวม
กับการลงทุนในชวงแรกจึงทําใหมีผลขาดทุน แตจากแนวโนมของขอมูลท่ีปรากฏ กลุมลูกคาธุรกิจ
คาปลีกทันสมัยมีแนวโนมการขาดทุนลดลงซ่ึงเปนสัญญาณท่ีดีในการดําเนินธุรกิจตอไป    

ในกลุมลูกคาขายตรงตัวเลขสัดสวนในป 2546 ท่ีขายสินคาก็ยังคงมีกําไรอยู แตเม่ือเวลา
ผานไปก็เร่ิมท่ีจะขาดทุน ซ่ึงสาเหตุนั้นมาจากการเพ่ิมสูงข้ึนของตนทุนน้ํามัน  

กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารเปนกลุมลูกคาท่ีมีกําไรตั้งแตป 2546 จนกระท่ังถึง
ปจจุบันซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการวัดประสิทธิภาพตนทุน ดังนั้นทางบริษัทเอ็กซควรจะ
ขยายฐานลูกคาออกไปทางกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารเปนหลัก  

  
 
ตารางท่ี 10 ตารางเปรียบเทียบตนทุนเฉล่ียการจัดจําหนายของลูกคาท้ัง 3 ชองทางบริษัทเอ็กซ 
 

  หนวย:บาท/กก 

กลุมลูกคา 
ป 

2546 2547 

ธุรกิจคาปลีกทันสมัย 148.95  119.84  

ธุรกิจบริการดานอาหาร 64.22  76.13  

ขายตรง 72.98  89.97  
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ภาพท่ี   11  แสดงสัดสวนตนทุน/รายรับท้ัง 3 กลุมลูกคา   ป 2546 

แสดงสัดสวนตนทุน/รายรับทั้ง 3 กลุมลูกคา  ป 2546
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ท่ีมา : ตารางท่ี  11 รายรับการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย    ป 2546 
         ตารางท่ี 13 รายรับการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  ป 2546  
         ตารางท่ี 15 รายรับการขายสินคาไสกรอกของลูกคาขายตรง   ป 2546 

 
ภาพท่ี   12  แสดงสัดสวนตนทุน/รายรับท้ัง 3 กลุมลูกคา   ป 2547 
 

แสดงสัดสวนตนทุน/รายรับทั้ง 3 กลุมลูกคา   ป 2547

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เดือน

ต
น
ทุ
น

(บ
าท

/ก
ก.

)

MT

FS

ขายตรง

 
ท่ีมา : ตารางท่ี 12 รายรับการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย    ป 2547 
         ตารางท่ี 14 รายรับการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  ป 2547  
         ตารางท่ี 16 รายรับการขายสินคาไสกรอกของลูกคาขายตรง   ป 2547 
 

เม่ือพิจารณาจากตนทุนท้ังหมดท่ีไดขายไสกรอกออกสูกลุมลูกคาตาง ๆ ของบริษัทแลว 
กลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  เปนกลุมท่ีมีตนทุนตอหนวยสูงท่ีสุด ตามมาดวยกลุมลูกคาขาย
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ตรงและสุดทายคือกลุมลูกคา  ธุรกิจบริการดานอาหาร   ปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนในกลุมลูกคา  ธุรกิจ
คาปลีกทันสมัย  ก็คือคาจางขายสินคาซ่ึงตองไปจางบริษทัภายนอก  รองลงมาก็คือคาเชาพื้นท่ี  ซ่ึง
เม่ือเปรียบเทียบกับอีกกลุมลูกคา  2 กลุมท่ีเหลือจะไมมีคาใชจายท้ัง 2 สวนนี้ และดวยความท่ีเปน
บริษัทเปดใหมจึงทําให คาใชจายเร่ิมแรกตอหนวยคอนขางจะสูงในสวนของการลงทุนในกลุม
ลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ซ่ึงเม่ือมองเปนการเร่ิมตนของบริษัท รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
ของยอดขาย รวมทั้งการท่ีตนทุนตอหนวยของกลุมลูกคา  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย  ลดลงอยางตอเนื่อง
ซ่ึงเขากับทฤษฎี  Economies of scale  จึงเปนหนทางท่ีจะเปนชองทางที่ควรจะปรับปรุงในสวนของ
ยอดขายใหไดจํานวนมากข้ึน เนื่องจากตนทุนคงท่ี  ของกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย คอนขางจะ
สูง  ดังน้ันทางท่ีจะทําใหตนทุนตอหนวยตํ่าลงก็คือการขายสินคาออกไปเปนจํานวนมากข้ึน   
 

ในกลุมลูกคา ธุรกิจบริการดานอาหาร   นั้นเปนกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพในการทํากําไร
ตอหนวยเปนอยางมาก เนือ่งจากปริมาณในการส่ังซ้ือแตละคร้ัง มีเปนจํานวนมาก แตสัดสวนของ
บริษัทท่ีเขาไปสูชองทาง ธุรกิจบริการดานอาหาร  ยังมีเปนจํานวนนอย ท้ังนี้เนื่องมาจากกลุมลูกคา  
ธุรกิจบริการดานอาหาร  เปนกลุมลูกคาท่ีมีจํานวนจํากัดในตลาด  และมีคูแขงอยูในตลาด
คอนขางมาก และ 
 

ในกลุมลูกคาขายตรง ปญหาท่ีทําใหตนทุนเพิ่มข้ึนมานั้น เนื่องมาจากการท่ีคาขนสงซ่ึง
มีราคาสูงข้ึนอยูตลอดเวลาอีกท้ังคาสงเสริมการตลาดซ่ึงสูงข้ึนมากในชวงไตรมาสสามของป 2547 
ทําใหสัดสวนตัวเลขท่ีแสดงออกมาเปนตัวเลขท่ี มากกวา 1 ซ่ึงถาสามารถลดในสวนของคาขนสงจะ
ทําใหสัดสวนตนทุน/รายไดลดลง  
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บทที่ 5 
สรุปผลกรณศีึกษาและขอเสนอแนะ 

 
สรุป  
 

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนการจดัจําหนายไสกรอกออกไปท้ัง 3 ชองทางของ
บริษัทเอ็กซนัน้  เพื่อทราบตนทุนตอหนวย วาชองทางใดมีตนทุนตอหนวยตํ่าสุด อันประกอบไป
ดวย   

1. กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย  จะมีตนทุนตอหนวยสูงสุด   
2. กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร  จะมีตนทุนตอหนวยตํ่าสุด  
3. กลุมลูกคาขายตรง กลุมโรงเรียน สถาบันตาง ๆ จะมีตนทุนตอหนวยสูงเปน

ลําดับสอง  
 

และเพื่อเปรียบเทียบวาในแตละชองทางท่ีทําการขายสินคา ออกไปเทียบกับผลที่ไดรับ
กลับเขามาวาชองทางใดจะสามารถทําการขายไดเอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด  มิใชจะพิจารณาจาก
ตนทุนสินคาตํ่าเปนหลัก  เนือ่งจากในแตละชองทางน้ัน จํานวนลูกคาในแตละชองทางตางกัน การ
เขาถึงลูกคาในแตละกลุมก็ตางกัน ดังนัน้การจัดการดานลูกคาในแตละจุดจึงจําเปนจะตองแยกแยะ
ออกไปเปนกรณี ๆ ไป ซ่ึงท้ัง 3 ชองทางนั้น ถาวัดตนทุนตอหนวยแลว ชองทาง  ธุรกิจบริการดาน
อาหาร  จะมีตนทุนตอหนวยต่ําท่ีสุด สวนชองทางท่ีมีตนทุนตอหนวยสูงสุดคือ  ชองทาง  ธุรกิจคา
ปลีกทันสมัย   แตเม่ือพิจาณาถึงปจจยัดานการคาแลว ในแตละชองทางก็ยังมีขอดขีอเสียท่ีจะตอง
แกไข เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการขายสินคาออกไปสูลูกคา  

ซ่ึงจาการกรณศึีกษาการขายสินคาของบริษัทเอ็กซออกไปสูกลุมลูกคาท้ัง 3 ชองทางจะ
เกิดผลดีดังตอไปนี้  
 

1. รูสถานะของตนทุนสินคาท่ีถูกจําหนายออกไปในแตละชองทาง ซ่ึงจะทําใหผูมีสวน
รับผิดชอบเขาใจถึงปญหา และหาทางแกไขปญหานั้น โดยเร็วกอนท่ีจะเรงขยายฐาน
ลูกคาออกไป ตามอัตราการเติบโตของบริษัท  

2. รูถึงสัดสวนผลตอบแทนซ่ึงจากการวัดผลโดยตัวเลขจะเห็นไดวาบริษทัยังตอง
ปรับปรุงในสวนของตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสูงมาก เม่ือเทียบ
กับยอดขายท่ีขายออกไป  ซ่ึงจะตองรวมกนัพิจารณาไปดวยกัน  
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3. เปนขอมูลในการตัดสินใจการขยายฐานลูกคาออกไปในอนาคต เพื่อลดผลการขาดทุน
ในแตละชองทางท่ีเกิดข้ึนใหนอยลง  จนกระท่ังมีกําไร โดยใชระยะเวลาคืนทุนไมนาน 

 
ขอเสนอแนะ  
 

ในแตละกลุมลูกคาจะมีปญหาที่ทําใหตนทุนสินคามีมูลคาสูงแตกตางกันออกไป ดงันั้น
ขอเสนอแนะ จึงจะจดัแบงออกไปตามกลุมของลูกคาท่ีทางบริษัทไดจัดจําหนายสินคาออกไปตาม
ชองทางดังตอไปนี้  

 
1.ปญหาตนทุนสูงการจัดจําหนายสินคากลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย 

 
ปญหาหลักท่ีกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยมีตนทุนตอหนวยสูงประกอบไปดวย  
1.1 ปญหาคาขนสงสูง  

ราคาคาขนสงท่ีเพิ่มข้ึนในแตละเดือนนัน้เปนตัวช้ีวัดไดวาการบริหาร
ตนทุนคาขนสงไมมีประสิทธิภาพ โดยสวนใหญการขนสงไสกรอกจะใชรถ 1 ตันสําหรับการขนไส
กรอกจะมีคาใชจายตอคันรถท่ี 2,500 บาทนั่นก็คือตนทนุตอหนวยควรจะอยูท่ี  2.5 บาท แตจากการ
ทําการศึกษา  คาขนสงในเดือนธันวาคมพุงข้ึนสูงไปถึง  5.32  บาท ในชองทาง  ธุรกิจคาปลีก
ทันสมัย  ทําใหการขนสินคาข้ึนรถกระทําไดไมเต็มประสิทธิภาพ  เชนไสกรอกถาขายไดแค 400 
กิโลกรัมแตลูกคาจะรับตอน 6 โมงเชาละเปนลูกคาท่ีอยูหางจากลูกคารายอ่ืน ๆ มากจําเปนจะตองใช
รถคันเดียว จงึจําเปนจะตองแบกคารถไปสงสินคา  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ปนเหตุท่ีทําให การบริหารตนทุน
ในสวนนี้ทําไดไมดีพอ 

การแกไขปญหาคาขนสงสูง   
1.เพิ่มลูกคาในเสนทางการขนสงตาง ๆ ใหรถขนสงสามารถใชบรรจุ

ผลิตภัณฑไสกรอก ไดใกลเคียงกับความจขุองรถ ,จัดสายรถใหใกลเคียงกับจํานวนท่ีขนสง ,ตอรอง
ลูกคาเร่ืองเวลาขนสงใหสามารถกําหนดตามวงรอบลูกคารายอ่ืน ๆ ท่ีไมใช  ธุรกิจคาปลีกทันสมัย   

2.เพิ่มคลังกระจายสินคาในตัวเมืองเพื่อลดคาใชจายการขนสงสินคาจาก
ตางจังหวัดและ ปรับไปใชรถขนาดเล็กในการกระจายสินคาในตัวเมืองแทน  

1.2 ปญหาคาเชาสถานท่ีและคาพนักงานขายตนทุนสูง  
การท่ีตนทุนคง ท่ีของสินคาไสกรอกในชองทางจัดจําหนายธุรกิจคาปลีกทัน 

สมัย  สูงเนื่องมากจากการจางพนักงานภายนอกเขามาชวยขายและการเสียคาเชาพื้นท่ีเนื่องเพราะ
การจัดจําหนายสินคาใหกับกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย จําเปนท่ีจะตองมีพนกังานขายสินคา
ประจําสถานท่ีจัดจําหนายสินคาและตองมีพิธีกรประจําตูขายไสกรอกเพื่อ เปนคนคอยกระตุนให
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ผูบริโภคท่ีผานเขามาในบริเวณขายสินคาเกิดความสนใจในสินคาไสกรอก และตัดสินใจเดนิเขามา
ซ้ือไดงายข้ึน    
 

การแกไขปญหาคาเชาสถานท่ีและคาพนกังานขายตนทุนสูง   
แนวทางการแกไขปญหาสามารถทําไดตามแนวทางดังตอไปนี ้
1.เพิ่มยอดขายโดยพนักงานขาย 
เนื่องจากการจางพนักงานขายรายวนัเปนส่ิงท่ีตองเสียคาใชจาย เปนตนทุนอยู

แลว ดังนั้นจึงตองกระตุนใหพนักงานแตละคนท่ีประจําตูขายสินคาตาง ๆ เรงขายสินคาในแตละวนั
ใหไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงสามารถจัดส่ิงจูงใจใหแกพนกังานขายสินคาเปนลําดับข้ันบันไดเชน ถา
ขายตอวันได 2,000 บาทจะไดรับสวนแบงจากยอดขายเทาใด ถาขายสินคา ไดเพิ่มข้ึนเปนวันละ 
3,000 บาทก็จะไดสวนแบงจากยอดขายเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวนเทาใด นอกจากนั้นอาจจะจดั
โปรโมช่ันสรางแรงจูงใจใหลูกคาสนใจในตัวสินคาเพื่อกระตุนใหลูกคารูจักสินคามากข้ึนเชน การ
ซ้ือ 1 กิโลกรัม แถมใหลูกคาอีก 1 ขีด   

 
2 การขอตอรองลดคาเชาพื้นท่ี  
ในครั้งแรกท่ีทางบริษัทจําหนายไสกรอกออกไปใหกับลูกคาขอมูล ดานการ

ขายอาจจะยังไมมากพอท่ีจะนําไปตัดสินใจ แตเม่ือดําเนินธุรกิจการไปถึงชวงเวลาหนึ่ง ตนทุนท่ี
สะทอนออกมาในชองทางการขายของกลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยมีปริมาณท่ีสูง เม่ือเทียบกบั
ปริมาณท่ีขายออกไป ดังนัน้การจะลดตนทุนทางดานการจัดจําหนายสินคาตองมีการขอลดในเร่ือง
คาเชาพื้นท่ี เพื่อท่ีบริษัทจะไดขาดทุนนอยลงหรือเร่ิมทํากําไรมากข้ึน ซ่ึงสวนดีกคื็อจะทําใหทาง
รานคาท่ีอยูในกลุมธุรกิจคาปลีกทันสมัยสามารถดําเนินธุรกิจไปดวยกนัได  ดังนั้นส่ิงท่ีจําเปน
จะตองทําก็คือเจรจาตอรองขอลดในเร่ืองคาเชาลงมาใหบริษัทสามารถแขงขันได  

 
2.ปญหาตนทุนสูงการจัดจําหนายสินคากลุมธุรกิจบริการดานอาหาร 

ปญหาคาขนสงสูง  
ปญหาของกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหารที่เปนปญหาใหญ กคื็อการ

เพิ่มข้ึนของตนทุนคาขนสง  ซ่ึงลักษณะของปญหาที่บริษัทพบกคื็อการขาดประสิทธิภาพในการ
ขนสงสินคากระจายไปสูลูกคา     

การแกไขปญหาคาขนสงสูง  
เม่ือพิจารณาปญหาเร่ืองคาขนสงของกลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร จะมี

ความหนกัของปญหานอยกวากลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัย เนื่องจากการรับสินคาของลูกคาใน
กลุมลูกคาธุรกิจบริการดานอาหาร จะมีเวลาท่ีสามารถตอรองกับลูกคาไดงายและสะดวกกวาลูกคา
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กลุมธุรกิจคาปลีกทันสมัย ทางทีมงานผูขายจะตองรวมมือกับทางผูจัดสายสงในการกระจายกลุม
ลูกคาในแตละสายรถใหเหมาะสม และสามารถจัดรถขนสงสายหน่ึง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
โดยสามารถพวงสินคาท่ีจะตองจัดสงนั้นไปรวมกับสินคาของกลุมลูกคาขายตรงได  หรือรวมไปกบั
กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยในเสนทางท่ีรานคาอยูรวมกัน  

 
3.ปญหาตนทุนการจัดจําหนายสินคากลุมลูกคาขายตรง 

3.1 ปญหาคาขนสงสูง  
ปญหาเร่ืองคาขนสงของลูกคาขายตรงจะมีอยู 2 สาเหตุคือ 

3.1.1 การหยดุขายสินคาในกลุมโรงเรียนในชวงปดเทอมเปนสวนใหญ   
ซ่ึงเม่ือมีการหยุดขายสินคาเพราะโรงเรียนปด การกระจายสินคา 
ไปท่ีรถขนสงจะมีปริมาณนอยลงทําใหตนทุนตอหนวยของสินคา
เพิ่มมากข้ึนในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมและเกิดอีกคร้ังใน
เดือนตุลาคมของทุก ๆ ป  

3.1.2  การจัดการในดานการกระจายสินคาไปสูลูกคายังขาด
ประสิทธิภาพในแตละสายรถทําใหตนทุนตอหนวยของคาขนสง
นั้นสูงมากเกนิไป   

 
การแกไขปญหาคาขนสงสูง  
ในชวงปดภาคการศึกษา ทางทีมงานขายและทางจัดสงตองวางแผนรวมกัน

ในการจําหนายสินคาไปสูลูกคาโดยการจดัสายการสงสินคาข้ึนมาใหมใหครอบคลุมกลุมลูกคาให
มากท่ีสุด   เนือ่งจากลูกคาขายตรงเปนกลุมลูกคาท่ีมีปริมาณยอดขายตอใบ อินวอยส(Invoice) นอย
ดังนั้นจึงควรมีขอกําหนดการขายสินคาใหกบัลูกคาใน 1  ใบอินวอยสใหมี มูลคาท่ีเหมาะสม
สําหรับการนําสินคาไปขายใหกับลูกคา  ซ่ึงจะเปนการชวยใหการส่ังซ้ือสินคาในแตละคร้ัง  มีความ
คุมคากับการนาํสินคาไปสงมอบใหกับลูกคา และชวยลดตนทุนสินคาท่ีเกิดข้ึนดวย  

 
การเขาสูตลาดไสกรอกโดยมีเจาของตลาดอยูแลวนั้น ส่ิงท่ีจะชวยให การเขาตลาด

ประสบความสําเร็จก็คือความพรอมกับการกีดกันตลาดจากคูแขงท่ีอยูในตลาด ดังนัน้ การบริหาร
การจัดการเร่ืองตนทุนจะตองใหความสําคัญเปนลําดับแรก ถายังไมสามารถควบคุมตนทุนใหพอจะ
สูกับในตลาดไดแลว การคืนทุนจะกินระยะเวลาไปมาก ซ่ึงจะไมกอใหเกิดผลดกีับองคกรในอนาคต  
และควรมองถึงอุปนิสัยการบริโภคของลูกคาในตลาดใหขัดเจน ซ่ึงจะเปนส่ิงชวยทําใหการดําเนิน
ธุรกิจการขายไสกรอก เปนไปอยางท่ีคาดหวัง  
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ตารางท่ี 4  ตนทุนการขายสินคาไสกรอกของลูกคาธุรกิจคาปลีกทันสมัยบ

หนวย

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ตนทุนคงท่ี 

1.คาบริหาร 1.36       1.19       0.94       1.60       1.41       1.61       2.45       
2.คาเชาพื้น 17.43     15.06     12.93     14.20     12.66     15.98     12.65     

รวมตนทุนคงท่ี 18.80     16.25     13.87     15.80     14.07     17.59     15.10     
ตนทุนผันแปร 

1.คาไสกรอ 72.02     73.05     74.85     77.04     77.41     78.98     77.86     
2.คาสงเสริ -         51.61     2.89       1.65       1.20       1.20       22.45     
3.สินคาแถ 14.93     28.92     13.62     14.20     15.52     10.35     11.33     
4.คาขนสง 3.25       4.00       4.05       4.15       4.05       4.02       4.01       
5.คาจางขา 64.46    24.34    15.59    19.37    15.38    24.28    19.95    

รวมตนทุนผันแปร 154.66   181.92   111.00   116.41   113.56   118.83   135.60   
รวมตนทุนท้ังส้ิน 173.45   198.17   124.87   132.21   127.63   136.42   150.70   

ตนทุนสินคาขาย
เดือน
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บริษัทเอ็กซป 2546

ย:บาท/กก

1.53       
14.22     
15.75     

76.06     
11.57     
15.44    

3.93       
26.19    

133.19   
148.95   

เฉล่ีย
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