
  

บทคดัย่อ 

การศึกษานีมีวัตถปุระสงค์เพือจัดทาํกลยทุธ์การสร้างคุณค่า (Value Creation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึงเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีสาํคัญของประเทศ โดยในการศึกษานีทาํการคัดเลือกอุตสาหกรรมเชือมโยงและผลิตภัณฑ์ทีมีศักยภาพและสอดคล้องกับ
จุดแขง็ของประเทศอันได้แก่ บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging) เพือการศึกษาเชิงลึกในการสร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมโดย
ใช้โมเดลการสร้างคุณค่าในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ประกอบกับการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิด้วยกิจกรรมระดมสมอง โฟกัสกรุ๊ป และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ มีส่วนเกียวข้อง (Stakeholder) ตลอดโซ่อุปทาน จากนันนาํ
ข้อมูลทีได้มาประมวลผลเพือสร้างกลยทุธ์ด้วยแมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแขง็ ซึงผลทีได้จากการศึกษา คือ กลยทุธ์ใน
การสร้างคุณค่าให้กับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟอันจะนาํมาซึงปริมาณและมูลค่าทีเพิมขึนในอุตสาหกรรม ทังนีแม้อุตสาหกรรมพลาสติก
จะมิได้รับมลูค่าเพิมโดยตรงมากนัก แต่ผลทีได้รับคือประโยชน์เชิงมลูค่าตลาดทีขยายตัวขึนในระดับประเทศ 

คาํสําคญั: การสร้างคุณค่า อตุสาหกรรมพลาสติก การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส 
จุดอ่อน จุดแขง็ 

 

Abstract 
The objective of this study is to develop the value creation strategy in plastic industry  which is one of the strategic 

Industry of Thailand. This Study selected 1 linkage industries which have high potential and capability then selected 
one potential product in that linkage industry. This study used value creation model, SWOT analysis to analyze the 
selected industry. The collective data is retrieved from the brainstorming activities, focus group activities and interview 
with enterprise, organization, researcher, government and all stakeholders in the industry. The data mining tools are 
TOWS matrix to generate strategies for selected products. Result of this study is aimed to create value for potential 
products in the linkage industry. Even though, plastic industry has not take much of the direct value, but able to take 
benefits from the growth of linkage industries, so does the country. 
Keyword: Value Creation, Plastic Industry, SWOT Analysis, TOWS Matrix 
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กาํหนดรหสัส
 
จุดแขง็  
S1 มีตลาดพชื
S2 มีนวตักรร
S3 ตน้ทุนการ
S4 กาํลงัการผ
 
จุดอ่อน  
W1 การขยาย

ผลิตภณั
W2 มีปัจจยัท่ี
W3 ขอ้จาํกดั
W4 ขาดการป
W5 ขาดองค

เป็นระบ
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O2 มีผกั/ผลไมล้น้ตลาดในฤดูเกบ็เก่ียว 
O3 การส่งเสริมการส่งออกอาหาร 
O4 มีช่ือเสียงดา้นคุณภาพผกั/ผลไมใ้นตลาดโลก  
O5 การลดตน้ทุนการขนส่งดว้ยการการยดือายสิุนคา้  
O6 การขยายตลาดที่กวา้งข้ึนจากการขนส่งไดไ้กลข้ึนดว้ยการ

ยดือายสิุนคา้  
O7 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง เช่น การจ่ายตลาดนอ้ย

คร้ังลง ตอ้งการสินคา้ท่ีมีอายนุานข้ึน 
 
อุปสรรค  
T1 ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ในการใชง้าน  
T2 การทดลองใชง้านตอ้งใชเ้วลานานและตามฤดูกาลเท่านั้น  
T3 ผูใ้ชย้งัขาดความเขา้ใจการใชบ้รรจุภณัฑแ์อคทีฟ 
T4 กฎระเบียบต่างๆ เช่น REACH และขอ้กาํหนดต่างๆ ของ

สหภาพยโุรป (EU) เป็นตน้ 
 
4.3 แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง         
บรรจุภณัฑ์แอคทฟี 
จากผลการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์แอคทีฟด้วยโมเดลการ

สร้างคุณค่าและการวิเคราะห์ SWOT ขา้งตน้ สามารถกาํหนด
เป็นกลยทุธ์ตามแนวคิดแมททริกซ์ TOWS ดงัน้ี 
 
กลยุทธ์ S-O 
- ส่งเสริมการใชใ้นประเทศโดยเฉพาะห้างคา้ปลีกเพื่อลดการ
สูญเสียของผกัและผลไม ้[S1,O1] 

- การขยายผลการใชบ้รรจุภณัฑแ์อคทีฟไปยงัผูส่้งออกผกัและ
ผลไม ้[S1,O2,O3,O4] 

- การขยายตลาดผกัและผลไมจ้ากการลดตน้ทุนค่าขนส่งจาก
เคร่ืองบินเป็นเรือหรือรถไฟ (Shift Mode Transportation) 
[S1,O5] 

- การสร้างภาพลกัษณ์ผลไมไ้ทยท่ีมีคุณภาพสูงและเก็บไดน้าน
ข้ึน [S1,O7] 

 
กลยุทธ์ W-O  
- การประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั [W4,O3] 

- การรวบรวมองค์ความรู้ด้านสรีระพืชอย่างเป็นระบบ 
[W1,W2,O3,O6] 

- คดัเลือกผลิตภณัฑน์าํร่องเพือ่การส่งออก [W1,O3] 
 
กลยุทธ์ S-T 
- การสนบัสนุนการนาํบรรจุภณัฑแ์อคทีฟไปใชใ้นผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง [S2,T1] 

- การพฒันาฐานขอ้มูลสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการควบคุม
การขนส่งของแต่ละผลิตภณัฑ ์[S1,T1,T3] 

- การพฒันาเทคโนโลยีสาํหรับจาํลองสภาวะการขนส่งเม่ือใช้
บรรจุภณัฑแ์อคทีฟ [S2,T2] 

- การสร้างความเป็นเลิศเชิงปฏิบติั (Best Practice) สาํหรับพืช
เศรษฐกิจแต่ละผลิตภณัฑ ์[S4,T3] 

 
กลยุทธ์ W-T 
- การส่งเสริมการพฒันากระบวนการก่อนการเกบ็เก่ียวเพื่อให้
ไดม้าตรฐานผลไมคุ้ณภาพดีตั้งแต่ตน้ [W5,T3] 

- การพัฒนาฐานข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของตลาดและ
ผูบ้ริโภค [W1,T1] 

- การพฒันาเครือข่ายผูผ้ลิต/ผูน้าํไปใชง้าน/ผูจ้าํหน่าย/ผูบ้ริโภค 
[W4,T1] 

- การสร้างบุคลากรในด้านการผลิตและการนําไปใช ้
[W1,W5,T1] 

 
5. แนวทางการสร้างคุณค่าอุตสาหกรรมพลาสติก  

จากแมททริกซ์ TOWS สามารถสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเ ป็น  3  ด้าน  ได้แ ก่  ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ การสร้างฐานขอ้มูลการนาํไปใชง้าน และการ
พฒันา Best Practice โดยมีโครงการท่ีสาํคญัในการพฒันา 6 
โครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 8 ซ่ึงจะทาํใหมี้การขยายตลาดของ
บรรจุภณัฑแ์อคทีฟจากในประเทศสู่การส่งออกในหลากหลาย
สินคา้ โดยผูแ้ปรรูปพลาสติกจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าท่ี
สูงข้ึนจากสินคา้พลาสติกราวร้อยละ 30 เกษตรกรสามารถลด
ผลกระทบที่ไดรั้บจากภาวะสินคา้ลน้ตลาด ผูจ้ดัจาํหน่ายลดการ
สูญเสียระหว่างการจาํหน่าย ปัจจยัการสําเร็จจึงอยู่ท่ีการขยาย



 

ผลการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่อนั
จะนาํไปสู่การสร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนื 

จากการศึกษาบรรจุภณัฑแ์อคทีฟจะพบวา่การนาํงานวิจยัท่ี
มีในประเทศมาขยายผลให้สอดรับกบัจุดแข็งและโอกาสของ
ประเทศไทยจะสามารถสร้างคุณค่าผ่านการวางยุทธศาสตร์
ร่วมกนัของผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรม
เช่ือมโยง ซ่ึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทาํงานในเชิงวิจัยและ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยในประเทศไทยยงัมีงานวิจยัอีกมากท่ี
ยงัขาดการนํามาต่อยอด หวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยน้ีจะเป็น
แนวทางในการนาํงานวิจยัมาต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมต่อไป 

   
กติติกรรมประกาศ 
ผู ้ ศึ กษ าขอขอบคุณ  ก ลุ่ม อุตสาหกรรมพลาส ติก  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่านท่ีสนบัสนุนและ
ใหข้อ้มูลสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
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