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บทท ี  
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั หนึงในบริษทัผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้ประเภท แป้งขา้วเจา้
แป้งขา้วเหนียวและเครืองปรุงรสต่างๆชุดทาํขนม ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ “ตราชา้งสามเศียร” ซึง
ปัจจุบนัไดส่้งออกสินคา้ไปจาํหน่ายมากกวา่ 20 ประเทศทวัโลก ผลิตภณัฑ์ของทางบริษทัไดรั้บการ
ยอมรับจากผูบ้ริโภคอย่างกวา้งขวางทงัชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นผลมาจากเจตนารมณ์อนัแน่ว
แน่ในการรักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ให้เป็นทีวางใจจากผูบ้ริโภค ทงัความพยายามในการคิดคน้
และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสมาํเสมอ และสืบเนืองจาก AEC หรือ ASEAN 
Economics Communityหรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การรวมตวัเป็นกลุ่มของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทงัหมด 10 ประเทศเพือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างอาํนาจการ
ต่อรองทีเขม้แขง็กบัประเทศคู่คา้อืนๆทีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก  

จากการมาปฎิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ในแผนกฝ่ายการผลิต
และจดัเก็บขอ้มูลระหว่างประเทศ ทางคณะผูจ้ดัทาํเล็งเห็นโอกาสในการแสวงหาช่องทางการคา้
ใหม่ๆ จึงไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆให้เหมาะกบัการขยายตลาด
ส่งออกในประเทศมาเลเซียซึงเป็นหนึงในประเทศสมาชิกอาเซียน จากเดิมทางบริษทัไดส่้งเส้นหมี
ไปจาํหน่ายในประเทศมาเลเซียแลว้ จึงมองหาโอกาสในการส่งผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเขา้ไปจาํหน่าย เช่น
แป้งขา้วเจา้และแป้งขา้วเหนียว ซึงสามารถจาํหน่ายผา่นร้านอาหารไทยในประเทศทีอาศยัอยู่โดย
ติดต่อโดยตรงกบัเจา้ของร้าน หรือ ฝากจาํหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตในเมือง เพือตอ้งการขยายสินคา้
ใหม่และดดัแปลงเมนูเพือให้เขา้กบัวิถีชีวิตของคนมาเลเซียสามารถมีวิธีการบริโภคทีเปลียนแปลง
ไปและสามารถตอบโจทยก์ารบริโภคของประชาชนมาเลเซีย 
 

 

 

 

 

 

รักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ให้เป็นทีวางใจจากผูบ้ริโภค ทงัความพยาั
นาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่าางสมาํเสมอ และสืบเนืองจาก AE
cs Communityหรืออ ปประะชาาคคมมเศรษฐกกิจจอาเซียยน คคือ การรวมตวัเป็น
าเซียนทงัหมดด 100 ปปรระะเทศเพือผลลปรระะโยยชน์์ทางงเเศศรรษษฐฐกิจจ ตลอดจนกา
ขม้แขง็กบับปปรระะเททศศคูั ่คา้อืืนๆๆททีีไไม่ไดเ้ป็นสมาชชิก 

ากการมาปฎฎิบบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั โรงเสส้นหมมีชออเฮง จาํกกดั ในแั
บขอ้มูลระะหว่างปประเทศ ทางคณะผูจ้จดัทาํเล็งเห็นนโโอกกาาสในการแสวง
ไดท้าํกการรศศึึกษษาพฤฤตติกรรมผูบ้ริโโภคเพืือคิดดคคน้ผลิตตภัณัณฑ์ใหมม่ๆๆใใหห้เเหมาะ
นประเทศศมาาเเลเเซียซซึงงเป็นหหนึงในประเทศสมาชิกอาาเเซียนน จาากเดดิมทางบ ิ
ายในประเททศมมาาเลลเเซซียแล้ว้ จึงงมองหาโอกาาสสใในนกกาารสงงผลลิตตภภณัณฑฑ์ใหม่ๆเข
จา้และแป้งขา้ววเหหนนียยว ซซึงงสสามารรถจจาํหนายผา่านนรร้าานออาาหารรไทยในประเ
ยตรงกบัเจา้ของร้าน หหรืออ ฝฝากกจจาํหนั ายยใในซุุปปเปปออรร์์มมาเก็ตในเมือง เพือต้
ดดัแปลงเมนูเพือให้เขา้กบัวิถีชีวิตของคนมาเลเซียสามารถมีวิธีการบริโั
ามารถตอบโจทยก์ารบริโภคของประชาชนมาเลเซีย
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพือใหท้ราบถึงการการแสวงหาช่องทางการคา้ใหม่ 
 1.2.2 เพือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของชาวมาเลเซีย 
 1.2.3 เพือสามารถวเิคราะห์โอกาสและผลกระทบในการขยายตลาดสู่ประเทศมาเลเซีย 
 1.2.4 เพือเตรียมความพร้อมในการขยายผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดประเทศมาเลเซีย 
            1.2.5 เพือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคแป้งขนมไทยในประเทศมาเลเซีย 
            1.2.6 แสดงใหเ้ห็นถึงภาพรวมของปัญหาในการใชส้ารสนเทศ  
                    และผลกระทบทีเกิดขึนกบัองคก์ร 
            1.2.7 เพือเสริมสร้างกระบวนการทางธุรกิจของการตลาดมาเลเซีย 
                    ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
            1.2.8 เพือตรวจสอบโครงสร้างพืนฐานขององคก์รทีอยูใ่นปัจจุบนั 
                    สามรถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเนืองและสามารถทีจะรองรับการเปลียนแปลงในอนาคตได ้
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 ศึกษาสภาพแวดลอ้มทีมีผลกระทบต่อผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ในการ
ขยายช่องทางการตลาดสู่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในประเทศ
มาเลเซีย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ในผลิตภณัฑ์ของบริษทั โรงเส้นหมี
ชอเฮง จาํกดั การขยายตลาดในประเทศมาเลเซียเป็นการจดัทาํแผนกลยุทธ์การตลาดของ ษริษทัโรง
เส้นหมีชอเฮงโดยมุ่งเน้นไปทีการตอบสนองต่อสายการผลิตภณัฑ์กลุ่มแป้ง เนืองจากเป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑซึ์งสร้างรายไดห้ลกัใหก้บัทางษริษทัอีกทงั เป็นกลุ่มผลิตภณัฑที์เป็นตวัแปรทีทาํให้บริษทั
สามารถนาํมาสร้างเป็นกลยทุธ์ใหก้บัองคก์รได ้

1.4 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลสภาพแวดลอ้มของประเทศมาเลเซีย 
1.4.2 ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของชาวมาเลเซีย 
1.4.3 ทาํใหส้ามารถวเิคราะห์โอกาสและผลกระทบในการขยายตลาดสู่ประเทศมาเลเซียได ้
1.4.4 ทาํใหส้ามารถเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดสู่ประเทศมาเลเซีย 
1.4.5 เกิดการประสานงานระหวา่งหน่อยงานต่างๆ ในองคก์รมากขึน 
1.4.6 ช่วยใหอ้งคก์รไดรั้บประโยช์สูงสุด จากการขยายตลาดส่งออกในมาเลเซีย 

 

 

ุ
    ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
2.8 เพือตรวจสอบโครงสสร้างพืนนฐาานขขอององคคก์กรรททีอยูใ่นปัจจุบนั
    สามรถใชง้านนไไดดอ้อยา่งต่ออเนืองและสามารรถถททีจะะรอองรับบการเปลียนแปล

ขตของโคครรงงงาานน
ศึกษาสภาพพแแววดดลอ้มททีมีผผลกระทบต่อผลิตภณัฑข์องบริิษษทั โรงงเส้้นหมีชอ
ทางการตตลลาาดสูู่ปปรระะเทศมาเลเซีย รวมมถึงพฤติกรรมมกกาารรบริโภคคของผูบ้
การวิเคคราะะห์จุดแแขข็ง จุดอ่อน โโอกาส และอุปสรรค์์ใในผลิตภภัณัณฑฑ์ของบ
กดั การขยาายตตลลาดใในปประเเทศมาเลเซียเป็นการจดัททาําแแผนนกลลยุุทธธ์์การตล
อเฮงโดยมมุ่งเนน้้นนไไปปทีการตตอบบสนองต่ออสสาายยกการรผลลิตตภภณัณฑฑ์กกลุ่มแป้ง เ
ฑซึ์งสร้างรายไดดห้หลักัใใหก้ับับททางษริิษทัทอีีกทััั ง เเป็นนกกลลุุั ่มผผลลิตภัณัฑที์เป็นตวัแ
นาํมาสร้างเป็นกลยทุธธ์ใใหห้ก้ ับัอองงคคก์รได้ั

ยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ



บทท ี2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีเีกยีวข้อง  
 SWOT  ANALYSIS 

สาํหรับหลกัการสาํคญัของ SWOT ก็คือการวเิคราะห์โดยการสาํรวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันนัการวิเคราะห์ SWOTจึงเรียกไดว้่าเป็นการ
วเิคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซึงเป็นการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) 
รู้จกัสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทงั
ภายนอกและภายในองค์กร ซึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึงการเปลียนแปลงต่าง ๆ ที
เกิดขึนภายนอกองค์กร ทงัสิงทีได้เกิดขึนแล้วและแนวโน้มการเปลียนแปลงในอนาคต รวมทงั
ผลกระทบของการเปลียนแปลงเหล่านีทีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ดา้นต่าง ๆ ทีองค์กรมีอยู ่ซึงขอ้มูลเหล่านีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาํหนดวิสัยทศัน์ การ
กาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดบัองคก์รทีเหมาะสมต่อไป 

S คือ Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบจุดเด่นบริษทัโรงเส้นหมี
ชอเฮง คือ การมีกระบวนการผลิตทีมีมาตรฐาน ได้รับรางวลัและการยอมรับทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ  ทงันีผลิตภณัฑ์แป้งทีส่งจาํหน่ายออกไปนันมีวถุัดิบทีดี วตัถุดิบมีความสะอาดได้
คุณภาพ อยูไ่กลแ้หล่งวตัถุดิบและทรัพยย์ากรแรงงาน ถือวา่เป็นจุดแข็งของบริษทัโรงเส้นหมีชอเฮง 
เป็นอยา่งมาก 

W คือ  Weaknesses หมายถึง  จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  ที เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มเนืองจากทางบริษทัมีพืนทีจาํกดัทาํให้เนือทีในคลงัสินคา้มีพืนทีไม่เพียงพอในการ
เก็บสินคา้ทาํใหก้ารผลิตสินคา้ล่าชา้ 

O คือ Opportunities หมายถึง โอกาส  การทีสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอือ
ประโยชน์ต่างๆ ถือเป็นโอกาสดีอย่างหนึงทีทาํให้ทางบริษทันนัมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง-จดัส่งที
ลดลง ถือวา่เป็นการใชโ้อกาสในการลดตน้ทุนของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

T คือ Threats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จาํกดั ซึงเกิด จากสภาพแวดลอ้มภายนอกเช่น ตอนนีมี
บริษทัคู่แข่ง ทีมีตวัผลิตภณัฑ์แป้งขนมเส้นหมี และ ผลิตภณัฑ์อืนๆ อาจทาํให้มีขอ้เปรียบเทียบต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคไดซึ้งทาํใหย้อดขายนอ้ยลง 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกPEST Analysis 
 PEST Analysisนนัคือเครืองมือทีใชส้าํหรับการวิเคราะห์แนวโนม้ของตลาด และวิเคราะห์
ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศยัการขอ้มูลของการเปลียนแปลงของปัจจยัภายนอกต่างๆ ที

และภายในองค์กร ซึงจะชวยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี
ายนอกองค์กร ทงัสิั งทีไได้เกิดขึนแแล้ววและแแนนววโโน้มการเปลียนแปลงใ
บของการเปลียนนแแปปลลงงเหหลล่านีีทีีมมีีต่อองค์์กกรรธธุรกกิจ แลละจุดแข็ง จุดอ่อน แ
ๆ ทีองค์กรมมีีอยยู ่ซึึงงข้อ้มูลลเหล่าานนีจะเปป็็นปประะโโยชชนน์์ออยย่าางงมมากกต่อการกาํห
ลยทุธ์และะกาารรดดาําเนิินนตตาามกกลยทุธ์ขององคก์รระดบับองคก์รรทีเหหมมาาะสมต่อไ
S คือ Strenggthhss หมาายยถึงง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรรืือข้อไได้เปปรียบจจุดเดนบ
อ การมีกระบวนกการผผลิตทีมีมาตรฐาน ได้รับรางงววลัแและการยอมรับทั
ทศ  ทงังนนีั ผผลลิตภณัณฑฑ์แปป้งทีสงจจาํหน่าายออกไปนันนมีีววถุัดิบททีีดดี ววตัถุดิบ
อยูไ่กลแ้หหล่งงวว ัตัตถุดิบบแแลละทรรัพยย์ากรแรงงาน ถือวา่เปป็นนจุดดแแข็งขอองบริษทั
มาก
W คือ Weeakknnessses หหมายถึง  จจุดด้อยหรรืออจจุดออ่ออนนหหรืือข้อเสียเ
ดลอ้มเนืองจากทางบบรริษทัทมมีีพพืืนนทีีจําํกัดัดททําํใหห้เเนนืั ออทีีใในคลงัสินคา้มีพืนทีไ
ทาํใหก้ารผลิตสินคา้ล่าชา้

O คือ Opportunities หมายถึง โอกาส การทีสภาพแวดล้อมภายนอ
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เราไม่สามารถควบคุมได ้ซึงปัจจยัเหล่านีก็ประกอบไปดว้ย P – Politic : ปัจจยัทางนโยบายและ
การเมือง E – Economic : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ S – Social : ปัจจยัทางสภาพสังคม และสุดทา้ย  
 
T – Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 

ดงันนัธุรกิจทีรู้แนวโนม้ของตลาดจากปัจจยัภายนอกก่อนยอ่มไดเ้ปรียบในการทาํธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขอ้มูลเหล่าจะช่วยให้ผูป้ระกอบการได้เตรียมพร้อมรับมือกบัความ
เปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ รอบตัวทีเรากําหนดไม่ได้ แต่สามารถปรับตัวตามได้ ซึง PEST 
Analysis ถือเป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพอยา่งมากในการแกปั้ญหาในส่วนนีโดยเฉพาะอย่างยิง
กบัการไปลงทุนกบัธุรกิจในประเทศทีเรายงัไม่รู้จกัทงัในดา้นวฒันธรรมและการลงทุน เครืองมือ
ชินนีก็จะช่วยใหเ้ราตดัปัจจยัเสียงต่างๆ เพือให้สามารถลงทุนเดินหนา้ทาํการตลาดหรือพฒันาธุรกิจ
ใหไ้ปขา้งหนา้อยา่งมนัคง 

 
P – Politic: ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง  

ปัจจยัทางนโยบายและการเมืองคือปัจจยัทีมีการเปลียนแปลงตามสภาพของรัฐบาลและ
นโยบายของรัฐในช่วงเวลานนัๆ ในบางช่วงเวลารัฐอาจมีการส่งเสริมการส่งออก ก็จะส่งผลให้
ธุรกิจทีมีการส่งสินคา้ไปขายนอกประเทศไดเ้ปรียบ รวมไปถึงขอ้ตกลงและขอ้กฎหมายทางการคา้ที
มีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยขึนอยู่กบันโยบายของรัฐ ทีทาํให้เราตอ้งคอยปรับตวัหรือช่วย
ผูป้ระกอบการตดัสินใจวา่เราพร้อมทีจะลงทุนในประเทศทีมีนโยบายแบบนีหรือไม่ 

 
E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 

ปัจจยัต่อมาคือปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึงมีผลกบัทุกๆ ธุรกิจในทางตรงเป็นอยา่ง
มาก เพราะเศรษฐกิจของประเทศเป็นตวักาํหนดกาํลงัซือของคนในประเทศ และเป็นตวักาํหนด
ตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอีกดว้ย ซึงปัจจยัในหัวขอ้นีก็สามารถช่วยเราวางแผนธุรกิจว่าจะเลือก
ดาํเนินการเป็นระยะสันหรือระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและแนวโนม้ของเศรษฐกิจใน
อนาคตไดอี้กดว้ย 

 
S – Social : ปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยทางสังคมนันหมายถึงปัจจัยทุกๆ อย่างทีเกียวข้องกับ สภาพแวดล้อม สภาพ
สังคม  วฒันธรรม และชีวติการเป็นอยูข่องคนพืนทีนนัๆ วา่เป็นอยา่งไรก่อนทีจะเริมทาํการตลาดให้
ไดถู้กทาง เพราะวถีิชีวติของคนในแต่ละชุมชนนนัก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป การทีจะเขา้ไปทาํ
ตลาดในพนืทีต่างๆ เราตอ้งเขา้ไปศึกษาในส่วนนีก่อนเพือให้มนัใจไดว้า่ธุรกิจจะสามารถดาํเนินไป

ช่วยใหเ้ราตดัปัจจยัเสียงต่างๆ เพือให้สามารถลงทุนเดินหนา้ทาํการตลาด
หนา้อยา่งมนัคง

c: ปัจจัยทางงนนโโยยบายยแแลละการเมืองง
ปัจจยัทางนนโโยยบายยและะการรเมมืองคคือปัจจยัททีมมีีกการเปลียยนนแปปลงงตามสภา
ของรัฐใในนชวงงเเววลาานนัๆ ในบางชั วงเวลารัฐอาจจมีการสงงเสริมการส่งอ
การสงสินคา้าไปปขายยนนออกประเทศศไไดดเ้เปรียบ รวมไปถึงงข้อ้ตกลลงแลละขอ้กฎ
ยนแปลงออยยูู่ตตลอดดเวลาโดยขึนอยู่กบับนนโยบายของรัฐฐ ททีีทาํใใหห้เราตอ้งคอั
บการตดัดสสินนใจจววา่เรราพพร้อมทีจะลงทุนในประเทศทีมีนโยบาายยแบบนีหรืือไ

omic : ปัจจััยยททาางงเศรรษษฐกจิจ
ปัจจยัต่อมาคือปัจจจยัยทางเศศรรษฐฐกกิจจขขอองงปรระะเททศ ซซึงงมมีีผลลกบัทุกๆ ธุรกิจใน
าะเศรษฐกิจของประเทศเปป็็นตวักาํหนดกาําลงัซือของคนในประเทศ แ
าดใหญ่ในประเทศอีกดว้ย ซึงปัจจยัในหัวขอ้นีก็สามารถช่วยเราวางแผ



5 
 

ไดอ้ย่างราบรืนและเป็นทีสนใจของคนในชุมชนในดา้นทีดีโดยทีไม่ส่งผลกระทบดา้นลบใดๆ ต่อ
คนในชุมชนนนัๆ ดว้ย 

 
T – Technology: ปัจจัยทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 

แต่ละพืนทีในการทาํธุรกิจก็มีการพฒันาของนวตักรรมและเทคโนโลยีทีแตกต่างกัน
ออกไป บางชุมชนอาจอาศยัอยู่ได้โดยไม่ตอ้งอาศยัเทคโนโลยี แต่กบับางชุมชนกลบัตอ้งพึงพา
เทคโนโลยีในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตว่าถ้าในอนาคตมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาและธุรกิจเราจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ธุรกิจร้านเช่าวีดีโอรายใหญ่อย่าง 
Blockbuster ก็ตอ้งประสบปัญหาอย่างจงัเมือตอ้งเผชิญกบัเทคโนโลยีอย่างภาพยนตร์ระบบไฟล์
ดิจิตอลทีสามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวกสบายมาก 

 SWOT จะถูกนาํมาใชใ้นการขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียทาํให้สามารถทาํแบบ
แผนการวิจยัทงัสิงทีเกิดขึนแล้วมีแนวโน้มการเปลียนแปลงไปในอนาคตเพือเป็นวิสัยทศัน์ทาง
การตลาดนีใหมี้ความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

TOWS Matrix การประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จาํกดัของการขยายตลาดส่งออกในมาเลเซีย ก็จะนาํข้อมูลนีทงัหมดมาคาํนวนวิ
เคาะห์ในรูปแบบของ Matix เป็นตารางการวิเคราะห์ทีนาํขอ้มูลทีได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส  และข้อกําจัดของประเทศมาเลเซีย นํามาวิเคราะห์เพือกําหนดออกมาเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ในการนาํเทคนิคทีเรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิ
เคาะห์และกาํหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์นนั จะมีขนัตอนอยูส่องขนัคือ . การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของมาเลเซีย . การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็ง
กบัจาํกดั จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัอุปสรรค ทาํให้เกิดกลยุทธ์สามารถ แบ่งออก เป็น  
ประเภท ไดแ้ก่  
    .) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มทีเป็น
จุดแขง็และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก 
     .) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มที
เป็นจุดแข็งและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกนั  
     .) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มที
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
แกไ้ข ทงันีเนืองจากองคก์ารทีจะนาํแนวคิดใหม่ๆ มาใชแ้กไ้ขจุดอ่อนทีองคก์ารมีอยูไ่ด ้
     .) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพสิงแวดลอ้มที
เป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน

สามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวกสบายมาก
SWOT จะถูกนาํมาใชใ้นการขขยายตตลาดสสงอออกในประเทศมาเลเซียทาํใ
วิจยัทงัสิั งทีเกิดขึนนแแลล้้ววมมีแแนนวโโนน้มการเปปลีียยนแปปลงงไปในอนาคตเพือ
นีใหมี้ความสสมมดุลลแลละะเเกิดประโยชชน์์สสูงงสุุดด

TOWS MMattrrixx กการรปประะเมมินสภภาพแวดลลอ้มมโดยการรววิิเครราะะหห์ให้เห็นถึ
ละขอ้จาํกกดัขขอองกาารขยาายตลาดส่งออกในมาเลลเซีย ก็จะนาํขข้อมูลนีทงัั
รูปแบบขออง Matixx เป็นตาราางกการวิเคราะห์ทีนาําข้อ้อมูลทีีไดด้จากการ
โอกาส  แแลละะข้อกกํําจจัดของประเทศศมมาเลเซีย นํํามมาวิิเคราาะหห์์เพือกํา
ตร์หรือกกลลยยุุททธธ์ปรระเเภทตต่างๆ ในการนาํเทคนิคทีเรียกว่า TTOWS Matr
ะกาํหนดยยทุธธศศาสสตร์และะกลยุทุธ์นนัน จะมมีขัั นนตตอนนอยยูส่อองงขขนัคืือ . การระั
ละอุปสรรค ขขอองงมมาเลลเเซีย . กกาารววิเครราาะหห์ความมสัมมพพนันธธ์์ระหหวา่งจุดแข็ง
จุดอ่อนกับัโั อกาสส และจจุดดอ่ออนนกกบับออุปสสรรรคค ททาําใให้้เกกั ิดกลยุทธ์สามารถ
ไดแ้ก

.) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภ
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เชิงรับ ทงันีเนืองจากองคก์ารเผชิญกบัทงัจุดอ่อนและขอ้จาํกดัภายนอกทีองคก์ารไม่สามารถควบคุม
ได ้
 
2.2 งานวจัิยทเีกยีวข้อง 
 ธนพร ไชยนาเดช (2550)ไดศึ้กษาและทาํรายงานวิจยัเรือง แนวโนม้การส่งออกขา้วไทยไป
ยงัสหภาพยโุรป เนืองจากพบวา่มูลค่าการส่งออกขา้วของประเทศไทยมีมูลค่าค่อนขา้งสูงทาํให้เป็น
สินคา้ทีสําคญัต่อประเทศ ส่วนทางสหภาพยุโรปนนัเป็นตลาดหลกัของประเทศไทยในตลาดโลก
และยงัมีแนวโน้มในการส่งออกข้าวไปยงัสหภาพยุโรปทีเพิมสูงขึน ในการศึกษาครังนีจึงมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพทัวไปในการผลิตข้าว ความสัมพันธ์ด้านการส่งออกข้าวไทย
พฤติกรรมการผลิตและบริโภคขา้วไทยในสหภาพยุโรป เพือให้ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดหรือกล
ยทุธ์ศาสตร์ขา้วไทย งานวจิยัดงักล่าวไดมุ้่งศึกษาวเิคราะห์อนุกรมเวลา โดยใชข้อ้มูลโยสถิติเกียวกบั
มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยไปยงัสหภาพยุโรป ในช่วงปีพ.ศ.2545-2550ซึงผลจาก
การศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการส่งออกขา้วไปยงัสหภาพยุโรปเพิมขึนสูงเรือยๆ โดยในปี 2549 
นนัมีอตัราการส่งออกขา้วไทยไปยงัสหภาพยุโรปสูงสุด คือมีอตัราการขยายตวัถึงร้อยละ 12.5 และ
ปริมาณการส่งออกขา้วของประเทศไทยไปยงัสหภาพยุโรปนนัก็มีลกัษณะทีเพิมสูงขึนเช่นเดียวกนั 
โดยมีอตัราการขยายตวัสูงสุดในปี 2550 คือมีการขยายตวัถึงร้อยละ 44.35 นบัไดว้า่ประเทศไทยกบั
สหภาพยโุรปมีความสัมพนัธ์กนัมากขึน 

พรทิพย์  แสงสุขศิริ(2551)ทาํการศึกษาการส่งออกลาํไยอบแห้งของไทย โดยศึกษาถึง
ภาพรวมการผลิตลาํไยอบแห้งของไทย ตลอดจนการศึกษาแนวโน้มการส่งออกลาํไยอบแห้งของ
ไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายเดือน ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2552 ซึงใชก้ารวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
เพือทาํการพยากรณ์แนวโนม้การส่งออกลาํไยอบแห้งของประเทศไทย รายเดือน ในระหวา่งปี พ.ศ. 
2553-2555 จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยมีแนวโนม้ในการผลิตลาํไยเพิมสูงขึน ทาํให้ผลผลิตที
ออกสู่ตลาดมากเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงเกิดการแปรรูปผลผลิตลาํไยเพือยืดอายุการเก็บ
รักษา ส่งผลใหป้ริมาณและมูลค่าการส่งออกลาํไยแหง้มีแนวโนม้เพิมสูงขึนและจากการวิเคราะห์ค่า
ความเคลือนไหวตามฤดูกาล มูลค่าการส่งออกลาํไยอบแหง้ของไทยในเดือนสิงหาคมสูงทีสุด  
 

ทฤษฎีหลักการแนวคิดทีเกียวข้องและนํามาใช้ในการประกอบการขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศมาเลเซีย ประกอบดว้ย 

. ทฤษฎีแนวคิด SWOT Analysis 
  . การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก PEST Analysis 

. ทฎษฎีการวเิคราะห์ TOWS  Matrix  

. ทฤษฎีงานวจิยัทีเกียวขอ้งในการขยายตลาดการส่งออก 

มการผลิตและบริโภคขา้วไทยในสหภาพยุโรป เพือให้ทราบถึงกลยุทธ์
ตร์ขา้วไทย งานวจิยัดงักล่าวไดดมุ้่งศึกกษาวเิคครราะห์อนุกรมเวลา โดยใชข้อ้ม
รส่งออกข้าวของปประะเเททศศไไททยยไปยงัสหหภาาพยุโโรปป ในชวงปีพ.ศ.254
พบว่า ประเททศไไทยมมีกการสงออกขา้ววไไปปยยงัสหหภาาพพยยุโโรรปปเเพพิมขึนสูงเรือ
าการสงอออกขข้า้ววไไททยไไปยังังสสหหภาพพยุโรปสสูงสสุด คือมีอตัตรากาารขขยายตวัถึง
ารส่งอออกกข้า้ววขของปประเทศไทยไปยงัสหภาพยุโรรปนันัก็มมีลกัษษณะทีเพิมส
ราการขยายตตวัสูงสุดดในนปี 2550 คคืออมมีการขยายตวัถึงงร้ออยลละ 444.355 นบัไดว้
โรปมีควาามสสัมมพันัธ์กนัมากขึั น
พรทิพย์  แแสสงงสสุขศศิิรริ(25551)ทาํการศึกษาการสงออกลาํไยยออบแห้้งของไ
การผลิตลาําไไยยออบแแห้งขอองไทย ตลอดจนนการรศศึกษาแนววโโนน้มกาารสงออก
ใชข้อ้มูลทุติิยยภููมมิิเเป็นนรรายเดดืออนน รระหวา่งงปี พ.ศ. 254488--255552 ซซึงใชก้ารวิเค
รพยากรณ์์แนวโนม้มกการส่งงอออกกลลาําไไยยออบแแหห้งขของงปปรระเททศไทย รายเดือน
5 จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยมีีแนวโโนม้ในการผลิตลาํไยเพิมสูงขึ
าดมากเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงเกิดการแปรรูปผลผลิตลาํไยเ
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3.1 ชือและทตีงัของสถานประกอบการ 
 
 สถานประกอบการ บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั 
 ทีตงั   เลขที 19 หมู่ที 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

โทรศพัท ์  034-321661   
โทรสาร   034-312660 
เวบ็ไซต ์  www.cho-heng.com   
ประวติับริษทักิจการของ บริษทัโรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ได้เริมก่อตงัขึนเมือประมาณปี 

ค.ศ. 1930 โดยมีคุณชอไค แซ่จึง เป็นผูเ้ริมก่อตงัขึน ในสมยัเริมแรกนนักิจการของโรงงานไดรั้บการ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนภายใตชื้อ “ห้างหุน้ส่วนจาํกดัชอเฮง” และมีโรงงานแรกตงัอยูใ่นเขต
อาํเภอปทุมวนั ฝังพระนคร หรือกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนั โดยทาํการผลิตเส้นหมีเพียงอยา่งเดียว
ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ “ตราชา้งสามเศียร” และ “ตราเอราวณั”  จนกระทงัเมือกิจการของห้าง
หุ้นส่วนเป็นรูปแบบของบริษทัจาํกดัในปี ค.ศ. 1959 และไดใ้ช้ชือว่า “บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง 
จาํกดั” เป็นตน้มา บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยทีไดมี้การริเริมใช้
ระบบอบแป้งใหแ้หง้ดว้ยลมร้อนในการผลิตแป้งขา้วเจา้ และแป้งขา้วเหนียว ผลสําเร็จทีไดจ้ากการ
ใชร้ะบบดงักล่าว ทาํใหแ้ป้งทีผลิตโดยบริษทั ฯ มีคุณภาพไดม้าตรฐานดีสมาํเสมอตลอดมา 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 ผูผ้ลิตและจาํหน่ายแป้งขา้วเจา้แป้งขา้วเหนียว แป้งขนมไทย และเครืองชุดทาํขนม ภายใต้
เครืองหมายการคา้ “ตราชา้งสามเศียร”  
ประเภทผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1. แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว   เป็นตน้ 
2. ขนมแป้ง เช่น ขนมแป้งดอกจอก ขนมแป้งทองมว้น ขนมแป้งบวัลอย 
3. เส้นหมีเซียงไห ้เช่น เส้นเซียงไหท้าํอาหาร 
4. เครืองชุดทาํขนม อุปกรณ์ทาํขนมไทย เป็นตน้ 
5. ผลิตภณัฑอื์นๆ เช่น เส้นหมีเอราวณั เป็นตน้ 
 

 

วบ็ไซต์ www.cho-heng.com  
ประวติับริษทักิจการขออง บริษทัโรรงเเส้นหมมีชชออเเฮง จาํกดั ได้เริั มก่อตงัขึั
0 โดยมีคุณชอไค แแซซจจึงง เปป็็นนผู ้เ้ริิมกก่อตงัขึั นน ใในนสมมัยัเริมมแรกนนักิจการของ
นเป็นห้างหหุ้้นสสววนนภายใตตช้ชือ “หห้างงหุ้้นสวนนจจาํกดัดชชออเฮฮงง” แและมีโรงงาน
มวนั ฝังพพระะนนคครร หหรืออกกรุงงเทพมหานคร ในปปััจจุบบนั โดยททาํกกาารรผผลิตเส้นห
รืองหมายการรคคา้ “ตตรราชชา้งสามเศียร” และ “ตราาเอราววณั”” จนกกระทงัเมั
ป็นรูปแบบของบริษทัทจาํกดัในปปีี ค.ศ. ั 1959 และะไไดดใ้ใช้ชือว่า “บริษทั 
นตน้มมา บบรริิษษทั โโรรงเส้นนหมีชอเเฮง จําํกดั เปป็นบริษษทัแแรรกในปปรระะเเทศไทยั
แป้งใหแ้แห้ง้งดด้ว้ยลมมรร้อนนในนการผลิตแป้งขา้วเจา้ และะแแป้งขข้า้ววเหนนียว ผลส
ดงักล่าว ทาําใใหห้แ้แปป้งททีผลิตโดดยยบริษทั ฯ มีคุุณณภาพพไไดม้าาตตรรฐฐานนดดีสสมาํเสมอ

ณะการประกอบการผลลติภภัณณฑฑ์กกาารใให้บรริกการหหลลกักขของงองค์กร
ผูผ้ลิตและจาํหนายแป้งขา้วเจา้แป้งขา้วเหนียว แป้งขนมไทย และเครือง
ายการคา้ “ตราชา้งสามเศียร”
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดัทีส่งไปในประเทศมาเลเซีย และผลิตภณัฑที์
ทางบริษทัไดไ้ปขยายตลาดส่งออก ไดแ้ก่เส้นหมี เส้นก๋วยเตียว ดงัรูปภาพ 
 

 
 

รูปที 3.1 ผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที 3.1 ผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
 

รูปที 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั 
 

        จากแผนผงัองค์กรบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกัด แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขององค์กร 
คณะกรรมการผูบ้ริหาร เป็นผูท้บทวนเกียวกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย ตลอดจนการ
วางแผนดาํเนินงาน ซึงประกอบไปดว้ย 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

1. ฝ่ายการเงิน ซึงมีผูจ้ ัดการฝ่ายการเงินเป็นผูรั้บผิดชอบ ทาํหน้าทีในการวางแผน
งบประมาณ  จัดทํางบการเงิน  และดําเนินการกลยุทธ์ด้านการเงิน ตามนโยบายทีทางคณะ
กรรมการบริหารกาํหนด 

2. ฝ่ายบริหาร เป็นฝ่ายทีจดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคุณภาพขององคก์ร ทงั
ในด้านการผลิต และการบริหารจดัการ มีหน้าทีในการดูแลกิจกรรมเกียวกบัการจดัการคุณภาพ
มาตรฐาน และเอกสารทีเกียวขอ้ง เพือพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเนือง 

3. ฝ่ายการขาย และการขาย (ต่างประเทศ) รับผิดชอบโดยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการ
ขายต่างประเทศ โดยมีหนา้ทีในการดูแลลูกคา้ และขยายตลาดไปตามภูมิภาคต่างๆทวัโลก 

4. ฝ่ายการตลาด และการขาย (ต่างประเทศ) รับผิดชอบโดยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด และการ
ขายในประเทศ โดยมีหนา้ทีในการดูแลลูกคา้ และขยายตลาดภายในประเทศ 

5. ฝ่ายโรงงาน ซึงเป็นหัวใจสําคญัของษริษทั ทีทาํการผลิตสินคา้เพือความต้องการของ
ตลาด ซึงในส่วนของโรงงานนนัมีการแยกส่วนการบริหารจดัการเพือลดจาํนวนลาํดบัชนัของสาย
การบริหารลง โดยมีฝ่ายต่างๆไดแ้ก่ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลงัสินคา้ 
 

รรููปปที 3.2 แผนผผงังองคคก์กร บริษทั โโรงเส้นหมมีีชอเฮฮง จาํกดั

แผนผงัองคค์์กรบริษษทั  โรงเส้นหหมมีชชอเฮง จาํกัด แแสสดงงให้เห็นถถึงโครง
มการผูบ้ริหหาาร เปป็นผูท้บทวนเกยววกกับวิสัยทศัน์ พพันัธธกิจ แแลละเป้าหม
าเนินงาน ซซึงปประกกอบไปปดว้ย 5 ฝ่าย ไดแ้ก
. ฝ่ายกการรเเงงิินน ซึงมีีผผู ้จ้ ัดการฝ่าายการรเงินนเเปป็นนผู้ร้รับผผิิดดชอบ ทาํหน้าท
าณ  จัดทํางบบกกาารเงงิินน  แลละะดดําาเนนินกกาารกกลยุททธ์ดด้้าานกการเเงิน ตามนโ
บริหารกาํหนด
. ฝ่ายบริหาร เป็นฝ่ายทีจัดัตตงัขึั นโโดยมีวตัถถุประสงคใ์นการพฒันาคุณภ
ารผลิต และการบริหารจดัการ มีหน้าทีในการดูแลกิจกรรมเกียวกบักั
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3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานทไีด้รับมอบหมาย 
ตําแหน่งงานทไีด้รับมอบหมาย เจา้หนา้ทีฝ่ายการผลิตและจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งประเทศ 
ลกัษณะงานทไีด้รับมอบหมาย 

 -ศึกษาผลิตภณัฑ์ของบริษทั ชือผลิตภณัฑ์รหัสสินคา้(Code) ขนาดสินคา้(Size) ปริมาณที
บรรจุต่อกล่อง(Content) นาํหนกั(Kg) ของผลิตภณัฑ ์
            -ตรวจสอบเอกสารของลูกคา้ ใบ Purchase order สอบถามรายละเอียดผลิตภณัฑ์และการ
สังซือผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ ถา้มีการยืนยนัจากทางลูกคา้จะส่ง Purchase order หรือคาํสังซือกลบัมา
ทางบริษทั จากนนัจะใชใ้บ PO เป็นโคด้อา้งอิงเพือออก Sales order หรือคาํสังขายเพือยืนยนัการสัง
ซือของลูกคา้ เมือลูกคา้ยนืยนัแลว้จะออกใบ invoice เพือส่งสินคา้และราคาไปยงัลูกคา้เพือให้ลูกคา้
ทราบยอดสินคา้และราคาและทาํการซือขายกนัต่อไป 
            -ศึกษาเอกสารใบแจง้ราคาสินคา้ ใบกาํกบัการบรรจุหีบห่อ คาํนวณนาํหนกัสินคา้    

-ศึกษาวธีิลาํเลียงสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์  
-ศึกษาการตรวจสินคา้ของ SGS ปัจจุบนัเอสจีเอสเป็นองค์กรทีไดรั้บการยอมรับว่า เป็น

บรรทดัฐานระดบัสากลสาํหรับมาตรฐานสูงสุดในดา้นผูเ้ชียวชาญดา้นคุณภาพ และความซือสัตยอี์ก
ทงัยงัเป็นผูน้าํในการให้บริการตรวจสอบ และตรวจติดตามการคา้ระหว่างประเทศในดา้นสินคา้
เกษตร แร่ นํามันและก๊าซ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทังการรับรองระบบ การให้บริการแก่
หน่วยงานรัฐบาล และสถาบนัระดบันานาชาติ นอกจากนีเอสจีเอส ยงันาํเสนอบริการเชิงกลยุทธ์
ใหก้บัภาคอุตสาหกรรม สิงแวดลอ้มและการขนส่งอีกดว้ย  

-ศึกษาเอกสาร ในการจองเรือหรือรถไฟสาํหรับการส่งสินคา้ (shipping order) 
-ศึกษาเอกสารใบตราส่งทางเรือ (Bill of Ladind) 
 -ทาํใบสรุปยอดการสังซือของลูกคา้ จากแฟ้มประวติัการซือขาย เป็นการทาํไคเซ็น(Kaizen) 
เพือลดเวลาการทาํงานในการหาขอ้มูลเก่าของลูกคา้จากแฟ้ม   
งานอืนๆทีไดรั้บมอบหมาย 
 -ทาํโครงการมาตรฐานความปลอดภยัทางอาหาร (Food Safety)ทีเกิดจากการรวมกลุ่มของ
องคก์รการคา้ปลีกขนาดใหญ่(The British Retail Consortium: BRC)ของบริษทั  

-บนัทึกขอ้มูลในการทาํเอกสารเกียวโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม
ขององค์กร( Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นการดาํเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรม
และการจดัการทีดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิงแวดลอ้มทงัในระดบัไกลและใกล ้อนันาํไปสู่การ
พฒันาทียงัยนื  
 
 
 

ดสินคา้และราคาและทาํการซือขายกนัต่อไป
ศกษาเอกสารใบแจง้ราคาสินคคา้ ใบกาํกบักกาารรบบรรจุหีบหั อ คาํนวณนาํหนกั
ศึกษาวธีิลาํเลียงสินนคคา้าเเขขา้าตตูค้คออนนเทนเนอรร์ 
ศึกษาการตรรววจสสิินคา้าขของ SGS ปัจจจุบบันัเอสสจีเอสสเเปป็็นนอองคค์กรทีไดรั้บก
านระดบัสสากลลสสาําหหรับบมาตรรฐฐาานสสูงงสุดในดดา้นนผผู้เ้ชียวชาญญดา้นนคุณณภาพ แล
ผูน้าํในนกกาารใใหห้้บริกการตรรวจสอบ และตรวจติดดตตามการคค้า้ระหว่างประ
ร่ นํามันแลละก๊าซ สินนค้าอุปโภภคคบบริโภค รวมททังกการรรับรองงระบบ 
นรัฐบาล แแลละะสถาบนันระดบันานาชาาตติ นอกจากนีีเออสสจีีเอส ยยงันนําํเสนอบ
คอุตสาหหกกรรรมม สิงแแววดลอ้อมและการขนสงอีกดว้ย
ศึกษาเอกสสาารร ใในกการจองงเรือหรือรถไฟสสาํหรรับบการสสงสสินนคค้า้ (shhipping o
กสารใบตราสส่งททาางเรืืออ (Billll off LLaddindd))
ทาํใบสรุปปยอดการรสสังซือขขอองลลูกกคคา้า จจาากแแฟฟ้มปประะววตัติิการซือขาย เป็นการท
ลาการทาํงานในการหาขอ้มูลเกาของลูกคา้จจากแฟ้ม  
ทีไดรั้บมอบหมาย
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3.5 ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทปีรึกษา 
 คุณอญัชนา กิจเจา ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาดต่างประทศ 
 
3.6 ระยะเวลาทปีฏิบัติงาน 
 เริมตน้วนัที 30 พฤษภาคม 2559 สินสุดวนัที  2 กนัยายน 2559 
            ระยะเวลาการฝึก ตงัแต่ 8.00น. – 17.00น. 
 
3.7 ขนัตอนและวธีิการดําเนินงาน 

. .  ศึกษาหวัขอ้โครงงาน 
โดยปรึกษากบัพนกังานทีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญ 

. .  การรวบรวมขอ้มูล 
รวบรวมและศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวมาเลเซียจากเว็บไซค์ โดยศึกษาจาก

ขอ้มูลทุติยภูมิ อีกทงัคณะผูจ้ดัทาํไดส้ัมภาษณ์พนกังานทีปรึกษาและผูที้เกียวขอ้งในการดาํเนินการ
ซึงจะไดข้อ้มูลทีตรงความเป็นจริงและเป็นปัจจุบนัทีสุด 

. .  วเิคราะห์ขอ้มูล 
หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแลว้ผูจ้ดัทาํไดท้าํการวิเคราะห์การขยายตลาดในประเทศ

มาเลเซียจากขอ้มูล 4 ดา้น คือ 1.ดา้นการเมืองการปกครอง 2.ดา้นเศรษฐกิจ 3.ดา้นสังคมวฒันธรรม 
4.ด้านเทคโนโลยี ทงันีคณะผูจ้ดัทาํได้ทาํการวิเคราะห์ตลาดเพิมเติมจากเดิมทีมีการส่งสินคา้มา
จาํหน่ายในประเทศมาเลเซียอยูแ่ลว้ โดยใช ้SWOTและ TOWS Matrixในการวเิคราะห์ 

. .  จดัทาํโครงงาน 
 

ตารางที 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ขนัตอนการดําเนินงาน พ.ค.25  มิ.ย. 25  ก.ค. 25  ส.ค. 25  

1.การศึกษาหวัขอ้โครงงาน     

2.การรวบรวมเก็บขอ้มูล     

3.การวเิคราะห์เก็บขอ้มูล     

4.การจดัสร้างโครงงาน     
 
 

โดยปรึกษากบัพนกังานทีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญั
. .  การรวบรวมขอ้มลู

รวบรวมแลละะศศึกกษษาพพฤฤตติกรรมผูบ้บริิโโภคชชาววมมาเลเซียจากเว็บไซ
ยภูมิ อีกทงัคคณณะผผูจ้ดัดททําําไไดส้ัมภาษษณ์พพนนักังานนทีปปรรึึกกษษาาแและะผูที้เกั ยวขอ้ง
อ้มูลทีตรรงงคววามมเปป็นจจริงแลละะเเป็็นปปัจจุบนัททีสุดด
. .  วเิคคราาะหห์ขข้อ้มูลล

หลงังจากรวบบรรวมขอ้มูลแแลลว้วผูจ้ดัทาํไดท้าํกการวิิเเคราะห์์กการขยาย
ากขอ้มูล  44 ดด้า้น คคืือ 1.ดา้นการเมืองงกกาารปกครอง 2..ดด้า้นเศรรษษฐฐกกิจ 3.ดา้น
คโนโลยยี ททังันนีั คคณณะผผูจ้ดัดทาํได้ทาํการวิเคราะห์ตลาดเพิมเเตติิมจากเดิิมที
นประเทศศมาาเเลลเซีียยอยูแ่ลล้ว้ว โดยใช ้SSWOTTและะ TTOOWWS MMaatrixในนการวเิคร
. .  จดัทาํโคครงงงาาน

.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโคครงงาน

ารดําเนินงาน พ.ค.25 มิ.ย. 25 ก.ค. 25



บทท ี4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
 จากการมาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกัดในตาํแหน่งผูช่้วย
พนกังานฝ่ายขายต่างประเทศ ไดเ้ขา้ไปมีส่วนช่วยในการทาํขอ้มูลเกียวกบัการหาช่องทางการขยาย
ตลาดนีไปสู่ประเทศมาเลเซียและประเทศต่างๆ ซึงโอกาสในการขยายตลาดจาํเป็นต้องศึกษา
เกียวกบัสภาพแวดลอ้มทีมีผลกระทบต่อผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั  
 
4.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของประเทศมาเลเซีย  

บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ไดมี้การส่งสินคา้ไปจาํหน่ายในประเทศมาเลเซียอยู่แล้ว
ดังนันการนําผลิตภัณฑ์ใหม่  เ ช่น  ชุดเครืองทําขนมแป้งเข้า สู่ตลาดมาเลเซียให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต้องศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ด้าน เพือให้เกิดโอกาสในการสร้าง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัมากขึน ดงันี 

4.1.1 สภาพแวดลอ้มดา้นการเมืองการปกครองของประเทศมาเลเซีย 
 สําหรับประเทศมาเลเซีย การปกครองของประเทศใช้ระบอบเศรษฐกิจทุนนิยม มีการ
ส่งเสริมการคา้การลงทุนผา่นองคก์รต่างๆ เช่น ASEAN นโยบายรัฐบาลนนัก็ส่งเสริมอุตสาหกรรม
อาหาร โดยประเทศไทยไดป้ระกาศนโยบายดา้นอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในการเป็น "ครัว
ของโลก" เมือปี 2546 รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดกวา้งทางการคา้และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
เรือยมาจนปัจจุบนัดงันนัทาํให้การเขา้ไปลงทุนในประเทศมาเลเซียมีความเป็นไปไดสู้งเนืองจากมี
ความสัมพนัธ์อนัดีร่วมกนัมานานมากแลว้ ประเทศมาเลเซียเองก็ยงัเปิดรับตลาดสินคา้สําเร็จรูปเป็น
จาํนวนมาก ทาํใหง่้ายต่อการเขา้สู่ตลาดภายในประเทศมาเลเซีย 

กฎระเบียบเกียวกับการควบคุมความปลอดภยัด้านอาหารทีมีแหล่งกาํเนิดจากพืชของ
ประเทศมาเลเซียมีการขึนทะเบียนรายชือประเทศผูส่้งออก โดยประเทศผูส่้งออกตอ้งยืนขอ้มูลที
กาํหนดเกียวกบัระบบควบคุมความปลอดภยัอาหารต่อหน่วยงานทีรับผิดชอบของมาเลเซีย และเดิม
บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ไดมี้การส่งออกผลิตภณัฑ์ไปสู่ตลาดมาเลเซียอยูแ่ลว้จึงง่ายต่อการที
จะขยายผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ประเทศมาเลเซีย 

มาตรฐานการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของอาหารนนัประเทศมาเลเซียไดแ้บ่งออกเป็น 
 ระดบั 

. ระดบัปกติ (Normal inspection) 
มีการขึนทะเบียนรายชือประเทศผูส่้งออก โดยประเทศผูส่้งออกตอ้งยืนขอ้มูลทีกาํหนด

เกียวกบัระบบควบคุมความปลอดภยัอาหารต่อหน่วยงานรับผิดชอบของมาเลเซีย ทงันีมาเลเซียอาจ

บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ไดมี้การสั งสินคา้ไปจาํหนายในประเท
รนําผลิตภัณฑ์ใหม่  เเชช่น  ชุดเคครืือองทํําขขนนมมแป้งเข้าสูตลาดมาเลเ
ภาพต้องศึกษาปปัจจจัยยสภาาพพแวดดล้อมภาายยนนออก  ดด้้าน เพือให้เกิดโอ
ยชน์ต่อบริษทัมาากกขขึนน ดังันนี
.1.1 สภาาพแแวดดลลอ้มมดา้านนกาารเมืองการปกครองขอองประเททศมาาเเลลเซีย
สําหรับปประะเททศมาาเเลลเซซีย การปกครองของประะเทศใใชช้ระบอบเเศรษฐ
ารคา้การลงทุนผา่านองงคก์รต่างๆ เเช่่น ASEAN นโโยบาายยรัฐบาลนนัก็ส่งเ
ดยประเททศศไไททยไดดป้ประกาศนโยยบายดด้า้นออาาหารแลละออุตตสาหกกรรรรมเกษตร
 เมือปี 2255466 รรััฐฐบบาลลไไทยมมีนโยบายเปิดกวา้งทางกาารคา้แแลละะสงเเสริมอุต
นปัจจุบนัดังันนันททาําใให้การเขขา้าไปลงงทุนในปประเเททศศมาเเลลเเซียยมมีคั ววามเป็นไป
พนัธ์อนัดีรวมกกันันมาานนาานมมาากแล้ว้ ปปรระเเทศมาเลลเเซซียยเเอองงกกัั ็ยยงัเเปปิิดรับตลาดสิ
ก ทาํใหง่้ายต่อการเเขขา้าสููตตลลาดภภายใในปประเทศศมมาาเเลลเซซีย
กฎระเบียบเกียวกับการควบคุมความปลอดภยัด้านอาหารทีมีแหล่งกํ
มาเลเซียมีการขึนทะเบียนรายชือประเทศผส้งออก โดยประเทศผส้งออ
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ดาํเนินการตรวจประเมิน ณ ประเทศผูส่้งออกประกอบการขึนทะเบียน กรมควบคุมคุณภาพการ
อาหาร จะประกาศรายชือประเทศผูส่้งออกทีสามารถส่งออกสินคา้อาหารทีมาจากใยขา้วไปประเทศ
มาเลเซีย บนเวบ็ไซดข์องกรม www.nafiqad.vn 

สินคา้อาหารนาํเขา้จะถูกตรวจสอบ ณ ด่านนาํเขา้หรือโกดงัสินคา้ ผูน้าํเขา้ตอ้งยืนเอกสาร
ตามทีกาํหนด โดยหากพบวา่สินคา้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด จะเพิมระดบัความเขม้งวดใน
การตรวจสอบ 

การตรวจสอบประกอบดว้ย การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบทางกายภาพ และการสุ่ม
ตวัอยา่งเพือวเิคราะห์ทดสอบ (ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ขึนอยูก่บัระดบัความเสียงของสินคา้อาหาร)  

. ระดบัเพิมความเขม้งวด (Tighten inspection)  
มีการตรวจสอบเพิมขึนเป็นร้อยละ ๓๐ และหากมีการตรวจพบวา่สินคา้รุ่นต่อไปไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน จะเพิมความเขม้งวดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมือผลการตรวจสอบพบวา่สินคา้ ๓ รุ่น เป็นไป
ตามมาตรฐาน จะลดระดบัเป็นการตรวจสอบแบบปกติ 

. ระดบัลดความเขม้งวด (Reduced inspection)  
เป็นไปตามทีกาํหนดใน item , Article  of Law on Food Safety และ Article  of the 

Decree No. / /ND-CP ขนัตอนการตรวจสอบและความถีการสุ่มตวัอยา่งเป็นไปตามความตก
ลงทวภิาคีระหวา่งเวยีดนามและประเทศผูส่้งออก 

ทงันีสินคา้ทีตรวจสอบและพบวา่ไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดจะถูกส่งกลบั แต่หากพบว่า
ไม่สอดคลอ้งอย่างร้ายแรงและไม่สามารถส่งกลบัได้ให้ทาํลาย และให้แจง้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ทราบดว้ยเพือการเรียกคืนหรือการดาํเนินการจดัการใดๆ ทงันีหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู ้
ส่งออกต้องทาํการสืบสวนหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขและแจง้กลับ สินค้าทีถูกส่งออกไปยงั
ประเทศมาเลเซียมีขนัตอนการปฏิบติัของทางกรมศุลกากรผูส่้งออกทาํใบส่งสินคา้ขาออกพร้อม
เอกสารประกอบอืน เช่น บญัชีสินคา้ และใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้พร้อมส่งใบขอ้มูลการขนส่งยา้ย
สินคา้ขาออกเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

4.1.2 เศรษฐกิจมาเลเซีย 
ศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจในอนาคตถา้พิจารณาในดา้นศกัยภาพตลาดของมาเลเซีย

นนันบัวา่มีสูง จากขอ้มูลทางกระทรวงวางแผนและการลงทุนของมาเลเซียคาดการณ์วา่ ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของมาเลเซียในช่วงครึงปีแรกของปี 58 จะขยายตวั . 6% นบัวา่
ใกลเ้คียงกบัเป้าการเติบโตของ GDP ปีนีทงัหมดที . % เนืองจากอุปสงคภ์ายในประเทศปรับตวัดี
ขึนซึงเป็นระดบัสูงสุดของช่วงครึงปีแรกนบัตงัแต่ปี 7เท่ากบั 5.3% ประชากรมีรายไดต่้อหัว 
1,024 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นบัวา่เป็นประเทศทีมีอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจดีประเทศหนึง และ
ประชากรมีรายไดต่้อหวัพอสมควร 

มีการตรวจสอบเพิมขึนเป็นร้อยละ ๓๐ และหากมีการตรวจพบวา่สินคา้รุ
ฐาน จะเพิมความเขม้งวดเป็นนร้อยละะ ๑๐๐๐ เมือผลการตรวจสอบพบวา่สิน
ฐาน จะลดระดบัเป็นนกกาารตตรววจสสอบแบบปปกกตติ
. ระดบัลดคววาามเขขม้งงววดด (Reducedd inssppecttion)
ป็นไปตามมททีีกกาํหหนนดใน itemm , AArrticle off Law onn FFoodd Saafety และ
o. / //NNDD// -CP ขันัตออนการตรวจสอบและคความถีีการรสุมมตวัอยา่งเป็
ระหวา่งเวยียดนามแแลละประเทศผูส้สงงอออก
ทงันีั สินค้า้าททีีตตรรวจสสอบและพบวา่ไม่สสออดคลอ้งตาามขขอ้กกาํหนนดดจจะถูกส่งก
ลอ้งอย่าางงรร้าายยแแรงงแและไมม่สามารถส่งกลบัได้ให้ทาํลาย แลละให้แแจง้หน
ยเพือการเรรียกกคคืืนนหหรืออกาารดาํเเนินการจดัการใใดดๆๆ ทังันีีั หหนน่่วยงานนรับผิดช
องทาํการสืืบบสสวนหหาาสาเหหตตุแแลละะแนนววทาางแกก้้ไไขแแลละะแแจง้กกลับ สินค้าที
มาเลเซียมีขนัตอนนกการปฏฏิบบัติัขขอองงททาางงกรรมมศศุลลกากกรรผผูส้สั งงออกทาํใบสงสิ
ระกอบอืน เชน บญัชีสินค้า้ และใใบกําํกบักาารขนยา้ยสินคา้พร้อมสัั งใบขอ้
ออกเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
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การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียทาํให้ประชากรมีอาํนาจการซือสินคา้อุปโภค บริโภคเพิมมาก
ขึน ในตลาดมาเลเซีย ผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดัไดรั้บความเชือมนัจากผูบ้ริโภค
ชาวมาเลเซีย เนืองจากชาวมาเลเซียเชือมนัในคุณภาพสินคา้ไทย เพราะภาพลกัษณ์ในฐานะผูน้าํการ
ผลิตอาหารทีมีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากลได้รับการยอมรับจากตลาดญีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปทงันีไดรั้บการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานสากล ถือเป็นจุดแข็ง
และขอ้ไดเ้ปรียบของสินคา้จากประเทศไทยในมาเลเซีย แต่ในระยะยาว ผูป้ระกอบการตอ้งเรียนรู้
พฤติกรรมผู ้บริโภคให้มาก เพราะมีความแตกต่างจากผู ้บริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ไทยบางอยา่ง เมือมาทาํตลาดทีมาเลเซียก็อาจตอ้งมีการปรับเปลียน เพือความ
เหมาะสมกบัค่านิยมของผูบ้ริโภคชาวมาเลเซีย 

4.1.3 ลกัษณะทางสังคมภูมิศาสตร์และวถีิชีวติของชาวมาเลเซีย 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวมาเลเซียแมว้่าคนมาเลเซียจะชอบอาหารสด แต่คนจาํนวนมากก็

เปลียนทศันคติในเรืองอาหารสําเร็จรูปและอาหารปรุงสุก  โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ซึงได้รับ
อิทธิพลจากไลฟ์สไตล์แบบตะวนัตกและมีเวลานอ้ยลงในการซือกบัขา้วและทาํอาหาร คนในเมือง
ใหญ่จะซืออาหารสําเร็จรูป  และอาหารแห้งมากขึน  มีคนทีนิยมซีเรียลเป็นอาหารเช้าเพือ
ประหยดัเวลา  หรืออาหารพร้อมปรุงแบบอาหารแห้ง เพือให้ประกอบอาหารไดเ้ร็วขึน อาหารกึง
สาํเร็จรูปเหล่านีมียอดขายเพิมขึนมากเมือเปรียบเทียบระหวา่งปี 2557-2558 อาหารพร้อมกินเช่นมนั
ฝรังของขบเคียวและสินคา้พร้อมปรุง เริมจะเป็นทีนิยมมากขึน ทางบริษทัมองว่าผลิตภณัฑ์ของ
บริษทั เหมาะแก่การบริโภคของชาวมาเลเซียเนืองจากมีวิถีการบริโภคคล้ายคลึงกนั จึงเล็งเห็น
ช่องทางในจะขยายตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ทีมีความสะดวกในการทาํอาหารอาหาร เช่น เครืองทาํขนม
รูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 

4.1.4 เทคโนโลยสีถานภาพดา้นเทคโนโลยทีีใชจ้ดัการสารสนเทศ (ICT) 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน

การทาํงาน ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพือสืบคน้ขอ้มูล หรือรับ-ส่งขอ้มูลระหวา่งกนั ตลอดจนการใชโ้ทรศพัท์
เครือนที(mobile phone) หรือโทรศพัทมื์อถือในการติดต่อสือสารระหวา่งองคก์ร  

บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใน
การบริหารจดัการ เพือช่วยเพิมความยดืหยุน่ใหก้บัองคก์รในการทาํงาน ทาํให้การประสานงานหรือ
การทาํกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในองคก์รหรือระหว่างองค์กรเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน นอกจากนียงัสามารถใชป้รับปรุงการให้บริการกบัลูกคา้ทวัไป สิงเหล่านีนบัเป็นการสร้าง
โอกาสความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร  

 
 
 

.1.3 ลกัษณะทางสังคมภูมิศาสตร์และวถีิชีวติของชาวมาเลเซีย
พฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวมาเลเเซียแมมว้่าคนนมาเลเซียจะชอบอาหารสด แต
ศนคติในเรืองอาหาารสสําาเรร็จรรููปปแและอาหาารรปปรรุงสสุกก โดยเฉพาะคนในเมื
ากไลฟ์สไตลล์แแบบบตะะววันัตกและมมีเวลลาานนอ้ยลงในกกาารรซซืออกบับขา้วและทาํอั
ซืออาหารรสําาเรร็็จรรูปป  และออาหาารรแห้งมากกขขึึึึน  มีคนนททีีนิิยยมซซีเรียลเป็
เวลา  หรืือออาาหหารพร้้อมปปรุงแบบอาหารแห้ง เพพือให้้ปประะกอบบอาหารได
หล่านีมียอดดขายเพิมมขึนนมากเมือเปปรรียยบเทียบระหวา่งปปี 22557-255558 อาหา
ขบเคียวแลละะสสินค้า้าพร้อมปรุง เริมจะะเปป็นทีนิยมมาากขขึึึนน ทาางงบริิษทัมอง
มาะแกก่กกาารรบบรริโภภคของงชาวมาเลเซียเนืองจากมีวิถีการบบรริโภคคล้้ายค
นจะขยายตตลลาาดดดา้านผลลิิตตภภณัฑฑ์ทีมีความสสะดววกกในกการททําําออาหารรอาหาร เ
างๆ เป็นตน้
.1.4 เทคโโนโลยสีสถถานภาพพดด้า้นนเเททคคโโนนโลลยยีทีีใใชช้จ้ดัดกการรสสาารสนเทศ (ICT)
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเททศและการสืือสสารมีบทบาทมาก เชน มีการใ
น ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพือสืบคน้ขอ้มูล หรือรับ-ส่งขอ้มูลระหวา่งกนั ตลอดจั
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4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล ในการขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซีย 
 บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั มีการส่งสินคา้ไปจาํหน่ายยงัประเทศมาเลเซียอยูแ่ลว้ และ
ปัจจุบนัมีโครงการขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซีย ในการขยายตลาด ทางบริษทัฯใชว้ิธีการ
เขา้ไปแสดงสินคา้ ในงานจดัแสดงสินคา้ ภายในงานบริษทัไดมี้การจดัเตรียมผลิตภณัฑใ์หม่ของทาง
บริษทัฯไปแสดง  รวมทงัได้มีการสาธิตวิธีทาํอาหารจากผลิตภณัฑ์ของทางบริษทัฯโดยการใช้
วตัถุดิบทอ้งถินใหก้บัผูบ้ริโภคภายในงานไดท้ดสอบรสชาติ และไดมี้การสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูบ้ริโภคเกียวกบัรสชาติของผลิตภณัฑ์ และบริษทัฯยงัได้มีการจดัเตรียมผลิตภณัฑ์เพือจาํหน่าย
ให้กับผู ้บริโภคหลังจากได้ทดสอบรสชาติอาหารแล้วชืนชอบในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท 
นอกจากนีทางบริษทัไดมี้การจดัโปรโมชนัสําหรับลูกคา้ทีสนใจผลิตภณัฑ์อีกดว้ย ทางษริษทัโรง
เส้นหมีชอเฮงมีวิสัยทศัน์ คือเป็นการเป็นผูน้ําทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑืแปรรูปจากข้าว ใน
ตลาดโลก โดยมีพนัธกิจ ในการสร้างสรรคน์วตักรรม ทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ในมาเลเซียอย่างต่อเนือง ตลอดจนการดําเนินการด้านต่างๆเพือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม  
เป้าหมายขององค์กรรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือง ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ในมาเลเซียรักษาดาํแน่งผูน้าํในการเป็นผูที้ครอบครองส่วนแบ่งตลาดของผลิตภณัฑ์แปรรูป
จากขา้ว ในตลาดโลก 
 
        ผูจ้ดัทาํไดท้าํการวเิคราะห์ตลาดเพิมเติมจากเดิมทีมีการส่งสินคา้มาจาํหน่ายในประเทศมาเลเซีย
อยูแ่ลว้ โดยใชท้ฤษฎี SWOTและ TOWS Matrixในการวเิคราะห์ครังนี 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั หรือผลิตภณัฑ์ “ตราชา้งสามเศียร”  ไดรั้บ
การยอมรับจากผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวางทงัชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่งสินคา้ออกไปจาํหน่าย
มากกวา่ 20 ประเทศทวัโลก 

2. บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายแป้งขา้วเจา้ แป้งทาํขนม แป้งขา้ว
เหนียว เส้นหมี และเครืองชุดทาํขนมต่างๆมากกวา่ 30 ชนิด 

3. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ทีกา้วไกล มีการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อยูเ่สมอ 
4. กา้วหนา้ทางวจิยัและพฒันามีเครืองมือเทคโนโลยทีีทนัสมยั 

 
      บริษทัเป็นผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์สินคา้ขา้วทีใหญ่ทีสุดในระดบัประเทศขนัตอนการ
ผลิตนนัถูกควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทีทนัสมยัโดยมีการควบคุมคุณภาพอยา่ง
ใกลชิ้ดทุกขนัตอนระหวา่งการผลิต เริมตงัแต่การคดัเลือก และการตรวจสอบวตัถุดิบ ตลอดจนการ
ขนส่งสินคา้ เพือเป็นเครืองยนืยนัคุณภาพสินคา้ทีเป็นมาตรฐาน ษริษทั ตระหนกัถึงความสําคญัของ
งานวิจยั และพฒันา มีการจดัตงัห้องปฎิบติัการและทดลองภายในโรงงาน ตลอดจนอนัเครืองมือที

อเฮงมีวิสัยทศัน์ คือเป็นการเป็นผูน้ําทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑืแป
 โดยมีพนัธกิจ ในการสร้างสสรรคน์ววตักรรรม ทีสามารถตอบสนองความ
ซียอย่างต่อเนือง ตตลออดดจจนนกกาารรดําเนินกการดด้านนต่่าางงๆเพือเป็นการรับ
ขององค์กรรรักกษาาคุณณภภาพของผลิตภัณัณฑ์ออย่างงต่ออเเนนือองง ใใหห้ตรงกบัความั
มาเลเซียรักกษษาาดาํแแนงผูน้าํใในนการเเปป็นผูที้คครอบบครองสสววนนแบบ่งตตลาดของ
นตลาดโโลลก

ทาํไดท้าํกการรววเิคราะห์ตลาดเพิมเติมจจากกเดิมทีมีการสงงสิินนคา้มมาาจําําหนายใน
ดยใชท้ฤฤษษฎฎี SSWWOOTTและ TOWS Matrixในการวเิคราะห์ครังงนนี
Strengths))
. ผลิตภณัฑ์ข์ของงบบริษัทัท โรงงเเสส้นนหหมมีชออเฮฮง จาํกั ดัด หรรืออผลลิตภณัณฑ์ ั “ตราชา้ง
ับจากผูบ้ริิโภคอยยา่างงกวา้งขวาางททงัชชาาววไททยยแและชชาาววตั ่างชาติ และส่งสินค

20 ประเทศทวัโลกั
. บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั เป็นผูผ้ลิตและจาํหนั ายแป้งขา้วเจา้ แป้
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ทนัสมยัได้มาตรฐานทีเทียบเท่ากับงานวิจัยระดับสากลโดยมีบุคลากรด้านการวิจยั ทาํหน้าที
ตรวจสอบคุณภาพคน้ควา้วิจยัองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพือศึกษาวิธีการนาํสินคา้ไปใช้ใช้ให้เกิด
ประโบช์สูงทีสุด และทดสอบหรือปรับปรุงสินคา้ทีมีอยู่ให้เกิดการพฒันาทีมากขึนอย่างต่อเนือง 
ด้วยกลยุทธ์ในการทรัพยากรบุคลากรทีมีคุณค่าประกอบกับเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพ เป็นพืนฐานทีทาํให้บริษทัไดด้าํเนินกิจการได้อย่างแข็งแกล่งเพือรองรับตลาดที
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดว้ยนโยบายทีบริษทัยึดมนัไวต้ลอดคือ การคาํนึงถึงความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั ลดช่องว่างระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน คิดคน้และพฒันาอยู่เสมอ ในส่วนของ
ตลาดของษริษทัชอเฮงนัน เนืองจากทางษริษทัเป็นกลุ่มธุรกิจเครือญาติโดยธุรกิจหลกั คือษริษทั 
โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ทาํหน้าทีเป็นโรงงานผลิต ผลิตสินคา้ เพือป้อนให้กบัตวัแทนจาํหน่าย
เท่านนั โดยษริษทัตวัแทนมีอยูใ่นทุกภมิถาคทวัโลกรวมถึงมาเลเซียทีทางษริษทํจะเขา้ไปขยายตลาด
เพิม ดงันนั ความสัมพนัธ์ในเครือข่าย จึงมีสูง ทาํให้ไม่มีความเสียงในเรืองการถูกแทรกแซงตลาด
ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายอีกทงัผลิตภณัฆข์องทางบริษทัโรงเส้นหมีชอเฮง เนน้ทีคุณภาพสูงสุด 
ซึงทางลูกคา้มีความไวว้างใจสินคา้ทางษริษทัเป็นอยา่งมาก ทาํให้ษริษทัสามารถครอบครองตลาด
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทีมีความตอ้งการเฉพาะ หรือNiche market ไดอ้ยา่งมนัคง  
 
จุดอ่อน (Weakness) 

1.เนืองจากบริษทัใชว้ตัถุดิบทีมีคุณภาพมากอาจทาํใหมี้ตน้ทุนสูง 
2.ในตลาดคู่แข่งทางการค้าของบริษัทมีความเข้มแข็งมากเพราะมีส่วนแบ่งการตลาด

มากกวา่ 
3.บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮงมีคู่แข่งแป้งขนม ไดแ้ก่ บริษทั โรงเส้นหมีตราพระอาทิตย ์จาํกดั

และ บริษทั ไวไว จาํกดั ส่งผลใหแ้ยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด 
4.การไม่สามารถผลิตให้เพียงพอทีต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์แป้งวตัถุดิบได้ เนืองจาก

สถานทีตงัโรงงานอยูใ่นเขตพืนทีสีเขียว 
     
โอกาส (Opportunities) 

1.ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, Q-MAEK, 
ISO9001:2008 และ HALAL 

2.บริษทัไดส่้งออกผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพและราคาทีเหมาะสมซึงผูบ้ริโภคจากต่างประเทศ
ได้ทาํการวิจยัก่อนทีจะตดัสินใจในทาํการตลาดทีจะถูกดึงดูดจากการแยกผลิตภณัฑ์จากนักการ
ตลาด 

3.บริษทัมีโอกาสในขยายตลาดสูง เพราะทางบริษทัมีการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆอยูเ่สมอ 
4.ไดรั้บรองการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะดบัโลก 

ดยษริษทัตวัแทนมีอยูใ่นทุกภมิถาคทวัโลกรวมถึงมาเลเซียทีทางษริษทํจะั
น ความสัมพนัธ์ในเครือข่าย จึงมีสูง ทาํใใหห้ไม่มีความเสียงในเรืองการถู
ทางการจดัจาํหน่ายออีกททงังผผลลิตตภภณัณฆข์องททาางบบริษษทัโโรรงเส้นหมีชอเฮง เน้ั
กคา้มีความไววว้วางงใจสสินนค้า้ทางษริษษทัเเปป็นนออยา่งมากก ททําํใใหห้้ษษริษทัสามารถ
กลุ่มเป้าหหมาายททีีมีคความตอ้งกการเฉฉพพาะ หรืือNNiiche marrkkeet ไไดด้อ้ยยา่งมนัคง 

Weakness)
.เนืองจากกบบรริษษทัใใชชว้ตัถุดิบทีมีคุณภาาพพมากอาจทาํใหหมีี้ตต้น้ทุนนสสููงง
.ในตลาาดดคคู่แแขข่งททางการรค้าของบริษัทมีความเข้มแข็งมาากเพรราะมีสว

.บริษทั โรงเสส้้นนหหมีชชออเฮงมมีคคู่แแขข่งแแป้งงขขนมม ได้แ้แก บบรริิษัทัท โรงงเส้นหมีตรา
ทั ไวไว จําํกดั ส่งงผผลใหแ้ยยง่ส่ววนนแแบบ่งงททางงกการรตตลลาดด
.การไม่สามารถผลิตให้เพพียงพอทีีต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์แป้งวตั
งโรงงานอยูใ่นเขตพืนทีสีเขียว
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5.ประชากรโลกทีเพิมมากขึน ทาํให้ปริมาณการบริโภคอาหารมีความสูงขึนตามไปด้วย
ส่งผลใหย้อดขายของกลุ่มผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งวตัถุดิบมีแนวโนม้ทีดี 

6.ภาวะโลกร้อนทีดาํเนินอยู่ทาํให้ปริมาณอาหารสําหรับประชากร ไม่สมดุลกบัปริมาณ
ประชากรทาํใหมี้แนวโนม้วา่ สินคา้กลุ่มอาหาร และวตัถุดิบจะมีราคาทีสูงขึน 

7.มีการคิดคน้สูตรแป้งเฉพาะตวั และมีความเชียวชาญเรืองเทคนิคการผลิต 
8.สร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์ทาํใหผ้ลิตภณัฑ์ของทางบริษทั ถูกจดัอยูใ่นตลาดบน 

ซึงมีสัดส่วนกาํไรทีสูงกวา่ เป็นเหตุใหแ้รงกดดนัจากคู่แข่งลดตาํลง 
 
อุปสรรค์ (Threat) 

.ตลาดของไทยและต่างประเทศ โรงเส้นหมีชอเฮง เป็นผูน้าํเส้นหมีทีอยูถึ่งในจุดอิมตวัอาจ
เกิดจากการทีประชากรบริโภคผลิตภณัฑ์ทีเดิมๆไม่แปลกใหม่และอาจมีผลิตภณัฑ์อืนทีทดแทนกนั
ได ้

.ในตลาดษริษทัคู่แข่ง อาจมีการพฒันาตลาดทีแขง็แกล่งมากกวา่ได ้และอาจแบ่งการตลาด
มากกวา่เพราะบริษทัคู่แข่งมีการแยง่ชิงตลาดซึงกนัระหวา่งษริษทั ส่งผลให้บริษทัตอ้งมีการปรับตวั
อยา่งรวดเร็วเสมอ 

3.การดาํเนินธุรกิจของษริษทัติดขดัเนืองจากมีภาวะโลกร้อน ทาํให้มีการจาํกดัปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องภาคอุตสาหกรรมซึงอาจส่งผลต่อกาํลงัการผลิตของธุรกิจได ้

4.ปัญหาสิงแวดล้อมทีทวีความรุนแรงขึนทาํให้วตัถุดิบทีได้ ไม่มีคุณภาพอีกทงัการขาด
แคลนนาํทีใชใ้นการผลิต ซึงส่งผมโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

5.เรืองของการแปรปรวนดา้นวตัถุดิบ เนืองจากขา้วเป็นสินคา้เกษตร มีขอ้กาํหนดในการ
จดัสรรปริมาณเพือบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 

6.ปัจจยัเสียงทางดา้นค่าเงิน ซึงเป็นปัญหาสาํคญัของธุรกิจส่งออก เนืองจากค่าเงินมีการผนั
ผวน ทาํใหเ้กิดความเสียงทีจะขาดทุนจากค่าเงินไดใ้นกรณีทีค่าเงินบาทแขง็ตวั 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

.ตลาดของไทยและต่างประเทศ โรงเส้นหมีชอเฮง เป็นผูน้าํเส้นหมีทีอยูถึ่
ารทีประชากรบริโภคผลิตภณัณฑ์ทีเดิมๆไมม่แปลกใหม่และอาจมีผลิตภณัฑ

.ในตลาดษริษษทัคคู่แข่งง ออาจมีการพฒันาาตตลาาดททีแขง็งแแกกลล่งงมมาากกกวา่ได ้และ
พราะบริษษทัทคคูู่แแขข่งมมีการแยง่ชชิงงตลาาดดซึงกนัรระหหวา่งษริษษัทัท ส่งงผลลให้บริษทั
เร็วเสมออ
.การดาํเนินนธุรกิจขอองษษริษทัติดขขัดัดเนืองจากมีภาวะโโลกกร้อนน ทําําให้มีการ
ซคาร์บอนนไไดดอออกไไซดข์องภาคอุตสาหหกกรรมซึงอาจสสงผลลต่อกกาํลลังัการผลิต
.ปัญหาสสิงงแแววดดล้ออมทีทวีความรุนแรงขึนทาํให้วตัถุดิบททีไได้ ไมม่มีคุณภ
ทีใชใ้นการรผลลิตต ซซึงสงผมมโดยตรงต่อคุณภาพพขขอองงผลลิิตภณัณฑฑ์
.เรืองของกาารแแปปรปปรรวนดดา้านนววตัถถุดิบบ เนือองจากกขา้าววเเปป็็นนสินนคา้เกษตร มี
ริมาณเพือบริโภคภภาายในปรระะเททศศ แแลละะกการรสสงอออกก
.ปัจจยัเสียงทางดา้นค่าเงิน ซซึงเป็นปปัญหาสําาคญัของธุรกิจส่งออก เนืองจ
หเ้กิดความเสียงทีจะขาดทุนจากค่าเงินไดใ้นกรณีทีค่าเงินบาทแขง็ตวั
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ตารางที 4.1 แสดง TOWS Matrix
TOWS Matrix 

                            ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็(S) 
1.ผลิตภณัฑ์ของบริษทัโรงเส้น
หมีชอเฮง  จํากัด  ได้รับการ
ยอม รับจากผู ้บ ริ โภคอย่ า ง
กว้า งขวางทังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และส่งสินคา้ออก
ไ ป จํ า ห น่ า ย ม า ก ก ว่ า  40 
ประเทศทวัโลก 
2.ผู ้บ ริหารมีวิสัยทัศน์ทีก้าว
ไกล  มีการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม่อยูเ่สมอมา 
 

จุดอ่อน(W) 
1.ในตลาดคู่แข่งทางการคา้ของ
บริษัท มีความ เข้มแข็งมาก
เพราะมีส่วนแบ่งการตลาด
มากกวา่ 
2.เนืองจากบริษทัใช้วตัถุดิบที
มีคุณภาพอาจทาํใหมี้ตน้ทุนสูง 

โอกาส (O) 
1.ได้ รับการ รับรอง คุณภาพ
มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, 
HACCP,Q-MAEK, 
ISO9001:2008 และ HALAL 
2.ข้อกําหนดทางก ารค้า ได้
เกือหนุนผลิตภณัฑ์ของบริษทั
เช่นเขตการคา้เสรี 
 
 
 

SO 
(กลยุทธ์เชิงรุกใช้จุดแข็งเกาะ
กุมโอกาส) 
1.มุ่งตลาดเฉพาะส่วนและหา 
กลยุทธ์ในการเจาะตลาดให้
มากขึน เพิมยอดขายจากกลุ่ม
ลูกคา้เดิม  

WO 
(กลยุทธ์ เ ชิงแก้ไข  เอาชนะ
จุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส) 
1.เก็บวตัถุดิบในช่วงทีมีราคา
ถูก เพือลดตน้ทุน 

นอก

ประเทศทวัโลกั
22.ผู ้บ ริหาารมมีวิสัั ยยททัศศนน์ทีก้าว
ไไกกล  มีีกการคิดคค้้นนแแลละพัฒฒนา
ผผลิตภภณัณฑฑใ์หม์์ ่ออยูเ่สมมอมมาา

O)
การ รับรอง คุณภาพ
นสากล ได้แก GMP,

SSOO
(กลยุทธ์เชิงรุกใช้้จุดแข็งเกาะ
กมโอกาส)

WO
(กลยุทธ์ เ ชิ
จดอ่อนโดยอ
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อุปสรรค ์ (T) 
1.บริษัทโรงเส้นหมีชอเฮง  มี
คู่แข่งทางการคา้ค่อนขา้งเยอะ
ส่งผลให้มีการแย่งส่วนแบ่ง
การตลาด 

ST 
(กลยุทธ์เชิงป้องกนั ใช้จุดแข็ง
หลีกเลียงอุปสรรค)์ 
1.ทําให้กําหนดทิศทางของ
บริษทัใหมี้ความมนัคง แน่วแน่ 
ตามทีตงัไว ้
 

WT 
(กลยุท ธ์ เ ชิง รับ  ลดจุดอ่อน
หลีกเลียงอุปสรรค)์ 
1.เน้นคุณภาพของสินค้าเพือ
ลดคู่แข่งทางการตลาด 

  
จากการศึกษา SWOTและ TOWS Matrixในการวิเคราะห์ ทาํให้ทราบว่าสินคา้ของบริษทั 

โรงเส้นหมีชอเฮง มีคุณภาพและชือเสียงทีดีเป็นทีน่าเชือถือในตลาดมาเลเซียจึงไดรั้บความไวว้างใจ
จากผูบ้ริโภคอยู่แลว้ บริษทัจึงไดน้าํผลิตภณัฑ์ประเภทสําเร็จรูปประเภทแป้งขนม ผลกัดนัเพือไป
เป็นผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ ซึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย โดยมุ่งหาตลาดส่วนเฉพาะในการเจาะ
ตลาด และประยุกต์ให้เขา้กบัอาหารต่างๆได้ แล้วยงัพยามเขา้ไปยงัผูบ้ริโภคสมยัใหม่ซึงมีเวลา
ประกอบอาหารในชีวิตประจาํวนันอ้ยลง ให้เขา้กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ทีมีวิถีชีวิต
เปลียนไปตามทุกยคุทุกสมยั  
 
 
 
 
 
 
 

มีชอเฮง มีคุณภาพและชือเสียงทีดีเป็นทีนาเชือถือในตลาดมาเลเซียจึงได้
โภคอยู่แลว้ บริษทัจึงไดน้าํผลลิตภณัฑ์ประะเภภทสําเร็จรูปประเภทแป้งขน
ภณัฑ์ตวัใหม่ ซึงมีคควาามมเเปป็นนเออกกลกัษณ์ขขอองไไทยย โโดดยมุ่งหาตลาดส่วนเ
ะประยุกต์ใหห้เข้า้ากบับออาหารต่างๆๆได้้ แแลว้วยงัพยาามมเเขข้า้าไไปปยยงัผูบ้ริโภคส้
อาหารในนชีีวิตตปประะจาํววนัน้อ้อยยลง ใให้เขา้กบับคววามตอ้งกาารรของผผูบ้บริโภคสั
ตามทุกกยคุคทุกกสสมยั 



 
 

บทท ี5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
.  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานทีบริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั เป็นระยะเวลา  สัปดาห์ ระหวา่งวนัที 30 
พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที 2 กนัยายน2559 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 

8.00 – 7.  น.งานส่วนใหญ่ทีไดรั้บมอบหมายเป็นงานเกียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลเป็นหลกั  คิด
รูปแบบของขอ้มูลใหม่ๆเสนอษริษทั ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอื้น ซึงการทาํงานในบริษทั
นนัทาํให้ไดฝึ้กการมีความรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย และพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีซือสินคา้
ตามนกัการตลาด อีกทงัรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ ษริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั 
ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดว้ิเคราะห์กลยุทธ์ทาง การตลาดเบืองตน้ ซึงเป็นแนวทางให้กบัทางษริษทั โรงเส้น
หมีชอเฮง จาํกดั เป็นอยา่งดีและไดด้าํเนินการธุรกิจประกอบการอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1ปัญหาทีพบของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
     การปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายการกรอกใบคาํสังซือตรวจสอบราคาทีซือขายและ ติดตาม
เอกสารการซือขาย ไม่วา่จะเป็นงานทีตอ้งทาํภายในบริษทัหรือตอ้งออกไปทาํนอกสถานทีนนัเช่น
การออกบูธ หากไม่เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัยในขนัตอนการทาํงานต่างๆ ตอ้งสอบถามพีเลียงถึงขนัตอน
ต่างๆและขอ้สงสัยทีอยากจะทราบ เพือใหง้านทีไดรั้บมอบหมายนนัเสร็จและมีความถูกตอ้งตามทีพี
เลียงไดก้าํหนดไว ้รวมไปถึงทีจะไดไ้ม่ตอ้งเกิดขอ้ผิดพลาดระหวา่งการปฏิบติังาน การปฏิบติังาน
สหกิจศึกษาในบางครังทีได้รับหมายงานแบบกะทนัหัน เราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา เพือทีจะได้ปฏิบติังานทีได้รับมอบหมายมาได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางครังขอ้มูล
ต่างๆก็ไม่มาสามารถมีส่วนเกียวขอ้งได ้ และการร่วมงานกบัล่ามของษริษทัมีการสือสารทีขดัขอ้ง
กนับา้งแต่มีการปรับตวัไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ารตลาด อีกทงัรู้จุดแข็ง จุดอั ่อน โอกาส และอุปสรรคของ ษริษทั โรงเส้
ดทาํไดว้ิเคราะห์กลยุทธธ์ททาง การตตลาดเบืองงตตน้น ซซึงเป็นแนวทางให้กบัทั
จาํกดั เป็นอยั า่งดดีแลละะไไดด้ด้ ําําเเนิินการธุรกิจจปปรระะกกอบกาารอยา่งมีประสิทธิภ

ผลการปฏฏิบัตติงงาานนสหหกกจิจศศึกกษษา
.2.1ปัญหาททีพพบของงการรปฎิบติังานสหกิจศึกษา
การปฏิบติังานทีไดดรั้บมมอบหมายกาารกรอกใบคาํสังงซซือตตรรวจสอบราคาทีซื
ารซือขขายย ไไมม่วา่จจะะเปป็นงานทีตอ้องทาํภภายใในนบริษทัทหรรืืออตอ้งออออกกไไปทาํนอ
บูธ หากไไม่เขขา้าใจหรรืออมมีขอ้สสงสัยในขนัตอนการทาํงานนตั ่างๆๆ ตตอ้งสสอบถาม
ขอ้สงสัยทีีออยาากกจจะะททราบ เพพืออใหง้านทีไดร้รับบมออบหมาายยนนนันเเสสรร็จจและมีควั
าหนดไว ้รวมไไปปถึึงงททีจจะไไดด้ไ้ม่ต้อ้องเกกิดขอ้ผิดพพลลาาดดระะหหววา่งงการปฏิบติังา
ษาในบางครังทีไได้้รรับหหมมายยงงาานแบบบกะทนันหหันน เเรราจึงต้องมีการเตรีย
า เพือทีจะได้ปฏิบติังานทีได้รับมอบหมายมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ม่มาสามารถมีสวนเกียวขอ้งได้ และการร่วมงานกบัล่ามของษริษทัมีกา



21 
 

   5.2.2 ข้อดีของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 
     การทีผูจ้ดัทาํไดป้ฎิบติังานสหกิจศึกษา ทาํใหผู้จ้ดัทาํไดเ้รียนรู้งานอยา่งละเอียดและต่อเนือง  
ทาํให้รู้ถึงวิธีการและการทาํงานต่างๆภายในษริษทัซึงหลงัจากผูจ้ดัทาํหลงัจบการศึกษาสามารถ
ปรับตัวกับทีทาํงานได้อีกทังมีระเบียบวินัยมากขึนและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที
ประโยชน์ของการปฎิบติังานสหกิจนีมีความสําคญัเป็นอย่างมากในการทาํงานและได้เรียนรู้การ
ทาํงานจริงส่งผลใหมี้ทกัษะทางดา้นการปฎิบติังานจริงและมีประสิทธิภาพเต็มทีจากการปฎิบติังาน
สหกิจศึกษา ณ บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั ไดเ้ล็งเห็นโอกาสในการแสวงหาช่องทางการคา้และ
การขยายตลาดส่งออกและมีความสามารถในการทาํงานจริงและประสบการณ์ในการทาํงานมากขึน 
 
ข้อจํากดัในการทาํงาน 

.การเขา้ถึงเอกสารส่งออกเอกสารบางชุดไม่สามารถเขา้ถึงและรับรู้จากทางบริษทัได ้

.การเขียนเอกสารใบสังซือไม่สามรถทาํได้ด้วยตนเองได้ต้องมีพนักงานผู ้รู้คอยให้
คาํแนะนาํอยูเ่สมอและในการตดัสินใจขึนอยูก่บัทางพนกังานโดยหลกั 
 
ประโยชน์ในการฝึกสหกจิศึกษาในครังนี 

.ไดป้ฏิบติังานกบัสถานทีจริงเรียนรู้งานทีแปลกใหม่จากทางษริษทั 

.ช่วยใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์สูงสุด จากการขยายตลาดส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย 

.เกิดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆในองคก์รมากขึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นการทาํงาน
.การเขา้ถึงเอกสารสงออกเอกกสารบางชุดไไมม่สามารถเขา้ถึงและรับรู้จากท
.การเขียนเอกสารรใบบสสังงซซืออไไมม่สามรถถททําํไได้ดด้วยตตนเองได้ต้องมีพน
าอยูเ่สมอและะใในกการตตดัดสิินใจขึนออยููก่ ับับททางงพนนกังาานนโโดดยยหหลลกััั

นในการฝฝึกกสหหกกิจิศึกกษาในคครังนี
.ไดป้ฏิบติังานกบัสสถถานนทีจริงเรียยนรรู้งานทีแปลกใหหมั ่จากกทางษริิษษทั
.ช่วยใหอ้องคคก์กรไได้รั้บบประโยชน์สูงสุด จากการขยาายตตลาดสงงอออกกไปยงัป
.เกิดการรปปรระสสาานงงานนระหวา่งหน่วยงานต่างๆในองค์ก์รมาากกขึึน
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ภาคผนวก ก 
ภาพปฏบิัติงานและสถานททีาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก
ภภาพปฏบิัตติงงานและสถานนททีทาํางงาน
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ตรวจสอบเอกสารใบPO และเอกสารทีไดรั้บมอบหมายจากทางบริษทัเพือขนส่งสินคา้          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วจสอบเอกสสาารใบPPO และเอกสารรทีไดรั้บมอบหมายจากกทางงบรริษทัเพือข
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เอกสารทีไดรั้บมอบหมาย ตรวจเช็คของขนส่งสินคา้ ใบPO 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางปฏบิัติงาน 4 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคคผนวกก  ขข
ตตาารรางงปปฏฏบิัติงาาน 44 สัปดาาหห์์
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ตารางปฏบิัติงาน 4 สัปดาห์ 

 

 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
สัปดาห์ที  ยงัไม่ไดรั้บมอบหมายงาน 
สัปดาห์ที  คิด Presentation ของบริษทั เพือทาํพอร์ตใหแ้ก่บริษทั  
สัปดาห์ที  จดัทาํเอกสารในการส่งสินคา้ของษริษทั เขียนใบPO 
สัปดาห์ที  ใบสังซือ/SALES ORDER 
สัปดาห์ที 5 เขียนใบขนส่งสินคา้ส่งออก 
สัปดาห์ที 6 ใบตารางการจดัส่งสินคา้ไปมาเลเซีย 
สัปดาห์ที 7 ใบสังของชวัคราว 
สัปดาห์ที 8 ออกบูทงานแป้งขนมไทยทีไบเทค 
สัปดาห์ที 9 รายงานแผนการขนส่งต่างประเทศ (ประจาํแต่ละเดือน) 
สัปดาห์ที 10 ศึกษาเกียวกบัการผดิพลาดทีเกิดขึนระหวา่งการขนส่งสินคา้ออก 
สัปดาห์ที 11 ใบสังของชวัคราว 
สัปดาห์ที 12 ทาํเอกสารในการส่งสินคา้ของษริษทั 
สัปดาห์ที 13 ใบตารางการจดัส่งสินคา้ไปมาเลเซีย 
สัปดาห์ที 14 วางแผนการขยายตลาดส่งออกกบัทางษริษทั 

ห์ที 5 เขียนใบขขนนสสงงสสิินนคค้า้าสสงงออออกก
ห์ที 6 ใใบบตตาารราางงกกาารจจดัดสสงงสสินนคคา้าไไปปมมาาเเลลเเซซีียย
ห์ที 7 ใใบบสสัังงขขอองงชชัวัวคครราว
ห์ที 8 ออออกบบูททงานนแแปป้้งงขนนมไทยทีไไบบเทค
ห์ที 9 รราายยงานนแผนนกกาารรขขนนสส่งงตต่าางงปปรระะเเทศ ((ปประะจจําําแแตต่ลละะเเดดืืออน
ห์ที 10 ศึกษาเกกยยวกบัการผผิดิดพลาดทีเกั ิดขขึนรระะหวา่งกาารขนส่ง
ห์ที 111 ใใบบสสัังงขของงชชวัครราาวว
ห์ที 12 ททาําเเอกกสสาารในนการสงสินคา้ของษริษษทัท
ห์ที 13 ใใบบตตาารราางกกาารรจจัดัดสสงสินคา้าไไปปมมาาเเลลเซซียย
ห์ที 14 ววาางงแแผผนนการรขขยยาายยตตลลาาดดสส่งงออออกกกกับับททาางงษษรริิษษัทัทั
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 
 
ชือ-นามสกุล  นาย สิริภาส โพธิไพบูลย ์  
รหัสนักศึกษา   5604300416  
เบอร์ติดต่อ  084 3157900  
Email              most_c@hotmail.com  
ทอียู่ปัจจุบัน  3 หมู่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
                                     
ประวตัิการศึกษา  สาํเร็จการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

มธัยมปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์
ปัจจุบัน   กาํลงัศึกษาอยูที่มหาวทิยาลยัสยาม ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
   วชิาเอก การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ความสนใจทางด้านนักวชิาการ  

    Export Manager 
ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา   

    ตาํแหน่ง  ฝ่ายการผลิตและจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งประเทศ 
    สถานประกอบการ บริษทั โรงเส้นหมีชอเฮง จาํกดั  
ทกัษะและความสามารถพเิศษอนืๆ 

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้เช่นโปรแกรม Adobe  Photoshop CS6
โปรแกรม Adobe Illustrator  CS6 โปรแกรมMicrosoft Office Word โปรแกรม Microsoft Office 
PowerPoint  
 

สกุล นาย สิริภาส โพธิไพพบูลยย์
กษา 55604433000044166
อ 00884 3311577900

             mmost_cc@@hhootmail.com
บัน 3 หหมมู่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพรานน จ.นครปฐฐม 773110
                    
รศึกษา สสาํเรร็จกการศึกษามธัยยมมตน้น โโรงเรียนนยยออแซฟออุปปถถัมัมภ์

มธัธยยมปลาาย โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภภ์
กกําําลลงัศึกษาาออยูที่มหหาวทิยาาลลยัยสสยยาม ระะดับัปริญญญาตรี คณ
ววิชิชาเเออก กกาารจจดักกาารธุรกิจระหววา่างงปปรระะเททศศ

ใจทางด้านนักวชิากาารร
Export Manager 

ารณ์ด้านสหกจิศึกษา
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