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ABSTRACT
 The production, marketing and five competition forces analysis  of wood plastic composite 
(WPC) products in Thailand were analyzed. A designed questionnaire was used to interview five 
respondents. Statistical analysis used the frequency, percent, mean, minimum, and maximum. 
 The results of the study revealed that in 2009 there were only five active WPC entrepreneurs. 
The majority of raw materials used for WPC production were sawdust and thermoplastic and 
production was approximately 4,983 m3, with an increasing annual trend. Obvious obstacles to 
the production were: the price of plastic, the price and quality of sawdust, a lack of workers, and 
aging machinery. WPC products could be divided into three groups: solid, hollow, and C-shaped 
with clipped lock. The length varied between 2.5 and 6.0 m and the thickness and width varied 
from 0.8 to 5.0 cm and 1.3 to 30.0 cm, respectively. Of the products, 92% were distributed to the 
domestic market. The structure of market was an oligopoly. Obstructions to new entrants were 
mostly caused from being new-entry products, benefits in price from import shipment s, and not 
having certification to meet the industrial standard. Based on five competition forces analysis, 
there has been close competition in the production design to optimize products. New entrants 
might require a high budget to invest in running their business. Vinyl, wood cement board, and 
sawn wood were replacements for WPC products. Due to the economical recession, and to 
enhance the sales volume, buyers were playing a major role in bargaining, even the raw-material 
sellers, who had taken advantage to bargain as raw plastic plays an important role in the production 
lines of many business sectors. Furthermore, saw-dust was also being increasingly required for 
production.
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บทคัดยอ

 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงคเพือ่ศึกษาการผลิต การตลาด และพลงักดดันการแขงขันท้ัง 5 ประการของผลิตภัณฑ

ไมประกอบพลาสติกในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ แลว

นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสูงสุด และคาต่ําสุด

 ผลการศึกษา พบวา ในป พ.ศ. 2552 มีผูประกอบการ 5 ราย วัตถุดิบหลักในการผลิต ไดแก ข้ีเลื่อยไมและ

พลาสติก ปริมาณการผลิต 4,983 ลูกบาศกเมตร และมีแนวโนมการผลิตเพิ่มข้ึนทุกป พบปญหาการผลิต ไดแก ราคา

พลาสติก ราคาและคุณภาพขี้เลื่อย การขาดแรงงาน เครื่องจักรมีสภาพเกา ผลิตภัณฑจําแนกได 3 ลักษณะ ไดแก 

ชนิดเน้ือตัน ชนิดเน้ือกลวง และชนิดรูปตัว C โดยใชคลิปลอก ผลิตภัณฑที่จําหนายในตลาดมีความหนาและกวาง

ต้ังแต 0.8-5.0 และ 1.3-30 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความยาว 2.5-6.0 เมตร มีการจําหนายภายในประเทศรอยละ 92 

โครงสรางตลาดเปนแบบผูขายนอยราย ปญหาการตลาด ไดแก การเปนผลิตภัณฑใหมในตลาด การนําเขาท่ีมีราคา

ถูกกวา การไมไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การวิเคราะหพลังกดดันการแขงขันท้ัง 5 พบวา คูแขงมีการ

แขงขันในการออกแบบผลิตภัณฑ และการผลิตเพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด ผูประกอบการรายใหมตองใชเงิน

ลงทุนสูงในการต้ังโรงงาน ซ้ือเคร่ืองจักร และจางบุคลากรท่ีมีความสามารถ สินคาทดแทน ไดแก ไวนิล แผนไมอัด

ซีเมนต และไมแปรรูป ผูซ้ือมีอํานาจตอรองสูงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูจําหนายปจจัยการผลิตมีอํานาจ

ตอรองเนื่องจากพลาสติกถูกใชในหลายอุตสาหกรรมและข้ีเลื่อยมีความตองการบริโภคเพิ่มข้ึน 

คําสําคัญ: การตลาด  ไมประกอบพลาสติก

คํานํา

 ผลติภณัฑไมประกอบพลาสตกิ (wood plastic 

composite product) เปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสม

ระหวางพลาสติก (plastic) และผงไม (saw dust) เปน

ผลติภัณฑทีร่วมคุณสมบัติทีดี่ระหวางไมและพลาสติก  

ไดแก ทนน้ํา ทนปลวกและแมลงศัตรูไม ทนเช้ือรา 

ทนสภาพการกัดกรอนทางธรรมชาติ ไฟไมลามไมมี

อันตรายจากฝุ นผงใยหิน  และสารระเหยจําพวก

ฟอรมาลดีไฮด เหมาะสําหรับงานกอสรางและตกแตง

ภายนอกอาคารท่ีไมตองการรับน้ําหนักมาก สามารถ

พัฒนาเปนชิ้นสวนตาง ๆ ของพ้ืนไม วงกบประตู 

หนาตาง ฝาผนัง รั้ว บันได และสามารถนําไปผลิต

เปนเฟอรนเิจอรได (ปนสุภา, 2551) จะเห็นไดวาผลติภัณฑ

ไมประกอบพลาสติกมีประโยชนตอวงการกอสราง

และส่ิงแวดลอมมากในดานการชวยลดตนทุนวัสดุ

กอสราง การใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยใชข้ีเลื่อยที่

เปนเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม สามารถ

ใชเปนวัสดุทดแทนไมจรงิ ชวยลดปญหาการขาดแคลน

ไม และชวยบรรเทาปญหาภาวะโลกรอนไดอีก

ทางหน่ึง จึงทําใหไมประกอบพลาสติกสามารถ

เปนผลติภัณฑทีน่าจะไดรบัความนิยมอยางย่ิงในอนาคต 

ในป พ.ศ. 2552 มีผูผลิตไมประกอบพลาสติกภายใน

ประเทศ รวมท้ังส้ิน 5 ราย ไดแก บริษัท นวพลาสติก

อตุสาหกรรม จาํกัด เครือ่งหมายการคา วนิเซอร (Windsor) 

บรษัิท สยาม พลาสวูด จาํกัด เครือ่งหมายการคา กรนีวดู 

(Greenwood) บริษัท  เบสท  โพลิเมอร  อินเตอร

เนช่ันแนล จาํกัด เครือ่งหมายการคา เบสทวูด (Bestwood) 

บรษัิท อารโตวูด (ไทยแลนด) จาํกัดเคร่ืองหมายการคา 

อารโตวู ด (Artowood) และบริษัท วี.พี.วู ด จํากัด 

เครื่องหมายการคา คาบอแนกซ (Cabonyx) 

 จากปญหาเศรษฐกิจและการเงินท่ัวโลกในป 

พ.ศ. 2551 ทําใหภาคอุตสาหกรรมกอสรางเกิดการ

ชะลอตัว สงผลกระทบทําใหยอดขายโดยรวมของธุรกจิ

วัสดุกอสรางลดลง และเกิดการแขงขันอยางรุนแรง

เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด ผลิตภัณฑไม
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ประกอบพลาสติกจึงเปนวัสดุกอสรางหน่ึงท่ีไดรับ

ผลกระทบดังกลาว เพื่อความอยู รอดและตองการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหเป นท่ีต องการของผู บริโภค 

ผูประกอบการผลิตไมประกอบพลาสติกจึงตองปรับ

เปลี่ยนกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขาย และแยงชิงสวนแบง

ทางการตลาด ดวยเหตุดังกลาวจึงจําเปนตองศึกษา

ดานการผลิต การตลาด และพลังกดดันการแขงขัน

ทัง้ 5 ประการ ของไมประกอบพลาสติก เพือ่ใหสอดคลอง

กบัความตองการของตลาดและหนวยธุรกิจสามารถนํา

ไปใชในการกําหนดกลยุทธในการแขงขันทางการ

ตลาดของหนวยธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (สันติ, 

2549) 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การผลิต การตลาด และพลังกดดันการแขงขันท้ัง 

5 ประการ ของผลิตภัณฑไมประกอบพลาสติกใน

ประเทศไทย  

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการวิจัยต้ังแตเดือน

ธันวาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2553 รวมระยะเวลา

ทั้งส้ิน 13 เดือน มีวิธีการศึกษาและวิจัยโดยสรุป ดังน้ี

 1. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) รวบรวม

จากเอกสารงานวิจยั นติยสาร วารสาร และส่ือสิง่พมิพ

ตาง ๆ ขอมูลบนเว็บไซดที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑไม

ประกอบพลาสติก

 2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจากการ

ใชแบบสอบถามสัมภาษณผูประกอบการผลิตไมประ

กอบพลาสติกในประเทศไทย ทั้งหมดจํานวน 5 ราย 

รวมท้ังสังเกต พดูคุยกบัเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของเพือ่ใหได

ขอเท็จจริงท้ังหมด

 3. การวิเคราะหขอมลู โดยวเิคราะหเชงิปริมาณ 

(quantitative analysis) และเชิงพรรณนา (descriptive 

analysis) ดังน้ี

  3.1 ขอมูลการผลิต ประกอบดวย

ขอมลูการใชวตัถุดิบ ปจจยัการผลติ เทคโนโลยีการผลติ 

ปริมาณการผลิต และปญหาในการผลิต วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉล่ีย และคา

รอยละ รวมท้ังวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา

  3.2 ขอมูลการตลาด มีการวิเคราะห

ขอมลู ดังน้ี

 3.2.1 สวนประสมทางการ

ตลาด (marketing mixed) ประกอบดวยขอมูล 4 ดาน 

ไดแก ผลติภัณฑ (product) ราคา (price) การจัดจําหนาย 

(place) และการสงเสริมการตลาด (promotion) รวม

ไปถึงปญหาการตลาด วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา

สูงสุด คาต่ําสุด คาเฉล่ีย และคารอยละ รวมท้ังวิเคราะห

ขอมูลในเชิงพรรณนา

 3.2.2 การวิเคราะหสัดสวน

ความเขมขนของผูขาย (seller concentration ratio) 

โดยใชปริมาณการผลิตของผูผลิตแตละรายมาคํานวณ 

ซ่ึงสัดสวนความเขมขนของผูขายเปนคารอยละของ

อัตราสวนระหวางผลรวมของปริมาณการผลิตของ

หนวยธุรกิจใหญท่ีสุด 4 อันดับแรก กับผลรวมของ

ปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจท้ังหมด ถาสัดสวน

ความเขมขนของผูขายเปนรอยละ 100 แสดงวาโครง

สรางตลาดน้ันเปนแบบผูกขาด (monopoly) ถาสัดสวน

ความเขมขนของผูขายมีคาอยูระหวางรอยละ 10 – 100 

แสดงวาเปนตลาดผูขายนอยราย (oligopoly) และถามี

สัดสวนความเขมขนของผูขายไมเกนิรอยละ 10 แสดง

วาเปนตลาดท่ีมีการแขงขัน (competitive market) 

(Caves, 1982)

  3 .3  การวิ เคราะห พลังกดดัน

การแขงขันท้ัง 5 ประการ (five forces competition) 

ประกอบดวย การแขงขันจากคูแขงขันภายในธุรกิจ

เดียวกนั (rivalry among present competitors) อปุสรรค

จากคูแขงขันที่เขามาใหม (threat of new entrants) 

อุปสรรคจากสินคาทดแทน (threat of substitute 

products) อุปสรรคจากการเพิ่มอํานาจการตอรองของ

ผูซ้ือ (threat of buyer’s growing bargaining power) 

และอุปสรรคจากการเพิม่อาํนาจตอรองของผูจาํหนาย

ปจจยัการผลติ (threat of supplier’s growing bargaining 

power) ทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา 
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ผลและวิจารณ

 สําหรับผลการศึกษาในคร้ังน้ี เนื่องจากมี

จํานวนตัวอยางของกรณีศึกษานอยราย และขอมูล

บางสวนเปนความลับทางการคา อาจสงผลกระทบตอ

ธุรกจิของผูประกอบการได ผูศึกษาจึงขอรายงานผลใน

ภาพรวม ดังน้ี

การผลิต
 1. ผูประกอบการ ในประเทศไทย อตุสาหกรรม

การผลติไมประกอบพลาสตกิรายแรกกอตัง้เม่ือป พ.ศ. 

2545 และในป พ.ศ. 2548 มีผูประกอบการรายใหม

เพิ่มข้ึนอีก 2 ราย ตอมาในป พ.ศ. 2550 มีผูประกอบ

การเพิ่มข้ึนอีก 2 ราย (รวมท้ังส้ิน 5 ราย) ผูประกอบ

การท้ังหมดเปนนิติบุคคลในรูปแบบของบริษัทจํากัด 

มีการรวมลงทุนกับบริษัทคูคาในตางประเทศ ไดแก 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา และ

ราชอาณาจักรกมัพชูา สวนใหญเปนโรงงานขนาดกลาง 

มีโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญอยางละ 1 โรง มีทุน

จดทะเบียนอยูระหวาง 40-400 ลานบาท ขนาดของ

เคร่ืองจกัรอยูระหวาง 618.50-5,789.20 แรงมา สถานท่ี

ต้ังของโรงงานอยูในจังหวดันครปฐม พระนครศรีอยธุยา 

กรงุเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และระยอง แหงละ 1 โรง 

โดยไดรับการสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (Board of Investment; BOI) จาํนวน 

1 โรง และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อีก 1 โรง

 2. วตัถุดิบ ใชขีเ้ลือ่ยไมเน้ือแข็งและพลาสติก

ชนดิเทอรโมพลาสติก ชนดิ PVC PE HDPE และไวนิล 

(vinyl) เปนวตัถุดิบหลกัในการผลิตไมประกอบพลาสติก 

รวมท้ังมีการใชสารเคมีบางชนิดเพียงเล็กนอยเพื่อ

ปรับปรุงหรือเพิ่มคุณสมบัติใหกับผลิตภัณฑ เชน สาร

เพิ่มความแข็งแรง สารปองกันแสงอัลตราไวโอเลต 

สารเพ่ิมสี สารหลอลื่น เปนตน ข้ีเลื่อยไมเน้ือแข็งท่ีใช 

เชน ไมสัก ไมมะคา ไมเต็ง ไมแดง และไมยางพารา 

แหลงท่ีมาของข้ีเลื่อย เชน โรงเลื่อยในพื้นท่ีจังหวัด

ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 

และปทุมธานี เปนตน ในป พ.ศ. 2552 มีปริมาณการ

ใชข้ีเลื่อยประมาณ 1,914 ตัน ราคาตันละ 1,500-

6,000 บาท (คิดเปนมูลคาประมาณ 2.9-11.5 ลานบาท) 

ปริมาณการใชพลาสติกใหม (virgin plastic) ประมาณ 

2,550 ตัน ราคาตันละ 30,000-52,000 บาท (คิดเปน

มูลคาประมาณ 76.5-132.6 ลานบาท) ปริมาณการใช

พลาสติกนาํกลับมาใชใหม (recycled plastic) ประมาณ 

36 ตัน ราคาตันละ 20,000 บาท (คิดเปนมูลคา 0.72

 ลานบาท) และมีปรมิาณการใชสารปรับปรุงคุณสมบัติ

อยูระหวางรอยละ 5-10 หรอืคดิเปน 225-450 ตัน ราคา

อยูในชวง 50-1,500 บาทตอกิโลกรัม

 3. เทคโนโลยกีารผลติ ผูผลติแตละรายมีการ

ใชเทคโนโลยีการผลิตและกรรมวิธีการผลิตท่ีคลายคลึง

กัน โดยมีข้ันตอนการผลิต ดังน้ี

  3.1 การเตรียมผงไม โดยการนํา

ข้ีเลื่อยมาบดและรอนคัดขนาดใหมีอนุภาคอยูระหวาง 

40-60 เมช (ประมาณ 250-350 ไมครอน) แลวนําเขา

เครื่องอบแหงเพื่อควบคุมปริมาณความช้ืน

  3.2 การเตรียมพลาสติก พลาสติก

ที่ใชมี 2 ลักษณะ คือ พลาสติกใหม และพลาสติกท่ี

ใชงานแลว โดยพลาสติกท่ีใชงานแลวจะตองทําความ

สะอาด และนํามาบดกอนถึงจะนําไปผลิตได

  3.3 การเตรียมสวนผสม ผูผลิต

แตละรายมสัีดสวนการใชวตัถุดิบหลกัทัง้สองทีแ่ตก

ตางกันอยูในชวงระหวางรอยละ 30-70 มีการใชสารเคมี

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการ

ประมาณรอยละ 5-10 ของสวนผสมไมและพลาสติก 

เชน สารเพิ่มการยึดเกาะ สารเพิ่มสี และสารปองกัน

แสงอัลตราไวโอเลต จากน้ันใชเคร่ืองจักรผสมสวน

ผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน

  3.4  การข้ึนรูป นําสวนผสมเขา

เครื่องข้ึนรูปพลาสติก (molding machine) ดวยวิธี

การอัดรีด (extrusion) ที่อุณหภูมิไมเกิน 200 องศา

เซลเซียส สวนผสมจะไหลผานแมพิมพออกมาใน

ลักษณะของเสนไมประกอบพลาสติกยาวตอเนื่อง 

แลวทําใหเย็นลงดวยนํ้าเพื่อใหกลายเปนของแข็ง

  3.5 การตัดและตกแตงแผน ใช

เครื่องจักรตัดแผน แลวนํามาวางไวที่อุณหภูมิหอง 

จากนั้นนําไปเปดผิวไมโดยการขัด หรือพิมพลายไม
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โดยใชความรอน แลวทําการตรวจสอบคุณภาพและ

บรรจุหีบหอ

 4. ปริมาณการผลิต ในป พ.ศ. 2552 มีปรมิาณ

การผลติไมประกอบพลาสติกประมาณ 4,983 ลกูบาศก

เมตร หรือคิดเปนน้ําหนักประมาณ 4,951 ตัน โดยมี

ผูผลิตไมต่ํากวารอยละ 40 ที่มีแนวโนมการผลิตไม

ประกอบพลาสติกเพิ่มข้ึนจากปกอนอยูในชวงรอยละ 

80-100

 5. ปญหาดานปจจัยการผลิต  การผลิต

ผลิตภัณฑไมประกอบพลาสติกพบปญหาซึ่งทําให

ตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังน้ี

  5.1 ราคาพลาสติกไมแนนอนและ

มีการแปรผันข้ึนลงตามราคาน้ํามันปโตรเลียม ซ่ึงใน

ป พ.ศ. 2551-2552 เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก 

ทําใหเม็ดพลาสติกขาดตลาดและมีความผันผวนดาน

ราคา ตัวอยางเชน พลาสติกชนิด HDPE มีราคาขาย

เฉลี่ยรายเดือนอยูตันละ 34,000-69,700 บาท (สมาคม

อุตสาหกรรมพลาสติกไทย, 2553)

  5.2 ราคาและคุณภาพข้ีเลือ่ย ข้ีเลือ่ย

ทีร่บัซ้ือมามีคุณภาพต่ํา กลาวคือ มีปรมิาณความช้ืนสูง 

และมีขนาดใหญ จึงตองเพิ่มข้ันตอนการบดรอนและ

อบข้ีเลือ่ย หรอืในบางชวงปริมาณความตองการข้ีเลือ่ย

ในระบบมากข้ึน ผูขายสามารถปรับราคาสูงข้ึนตาม

กลไกตลาด

  5.3 ขาดแคลนแรงงานและบุคลากร

เฉพาะทาง เน่ืองจากแรงงานคนไทยมักจะมีการเลือก

งาน เปล่ียนงานมากกวาแรงงานตางดาว และโรงงาน

ที่ต้ังอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมจะมีปญหาการดึงตัว

แรงงานเขานิคมโดยใหคาตอบแทนที่ดีกวา ทําใหการ

ดําเนินการผลิตไมตอเน่ือง และตองเสียเวลาและคาใช

จายเพิ่มในการฝกอบรมแรงงานใหม 

  5.4 การนําเคร่ืองจกัรเกาจากโรงงาน

เดิมมาใชในการผลิต โดยพบวาผูประกอบการรอยละ 

60 เดิมประกอบการในอุตสาหกรรมข้ึนรูปผลิตภัณฑ

พลาสติก ไดนําเคร่ืองจักรเกามาใชงานตอ ทําใหมีคา

ใชจายในการบํารุงรกัษาและซอมแซมสูง สงผลใหการ

ผลิตไมตอเนื่อง

การตลาด
 1. สวนประสมทางการตลาด มีผลการศึกษา

ดังน้ี

  1.1 ผลิตภัณฑ เน่ืองจากผลิตภัณฑ

ไมประกอบพลาสติกมีสีในเน้ือผลิตภัณฑ มีสีใหเลือก

ถงึ 4 สี ในข้ันตอนการผลิตผวิผลติภัณฑจะมีความวาว

เน่ืองจากสารหลอลื่น จึงมีการขัดผิว หรือมีการพิมพ

ลายไมโดยใชความรอนเพื่อใหผลิตภัณฑมีผิวสัมผัส

เหมือนไมจริง มีการจําแนกรูปแบบผลิตภัณฑตาม

ลักษณะการติดต้ังเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ไมประกอบ

พลาสติกชนิดเน้ือตัน มีผูผลิตท้ังส้ิน 4 ราย 32 ขนาด 

ความกวางต้ังแต 2.5-30.0 เซนติเมตร แตกตางท่ีความ

หนา มีใหเลือกใช 7 ขนาด กลาวคือ ต้ังแต 0.8, 1.0, 

1.3, 2.0, 2.5, 3.8 และ 5.0 เซนติเมตร 2) ชนดิเน้ือกลวง 

พบผูผลิต 3 รายจากท้ังหมด 5 ราย มี 11 ขนาด ความ

กวางต้ังแต 2.5-25.0 เซนติเมตร และความหนา 2.0, 

2.5 และ 3.8 เซนติเมตร 3) ชนดิรูปตัว C โดยใชระบบ

คลปิลอก มีผูผลติจํานวน 2 ราย มีขนาดท่ีผลติ 5 ขนาด 

ความกวาง 1.3-10.0 เซนติเมตร และความหนา 1.3, 

2.5 และ 3.8 เซนติเมตร โดยความยาวท่ีนิยมใชใน

ทองตลาด คือ 2.5-6.0 เมตร นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ

ทีข้ึ่นรปูพเิศษสําหรบัใชงานเฉพาะสวนซ่ึงแตละผลติภัณฑ

มีผูผลิตเพียงรายเดียว ไดแก ไมบันไดชนิดเน้ือกลวง

ขอบมนดานเดียว ไมฝาเพดาน ไมวงกบ ไมบัว ทุก

บริษัทมีเคร่ืองหมายการคาเปนของตนเอง ไมมีการ

ประทับตราลงไปบนสินคา แตจะสรางความแตกตาง

ของสินคาจากอัตราสวนผสมและการเลือกใชวัตถุดิบ 

การออกแบบขนาดและผลิตภัณฑ และการเลือกใช

บรรจุภัณฑในการบรรจุสินคา ไดแก ใชกระดาษแข็ง

หอปดมุม หอดวยกระดาษลูกฟูกกันกระแทก หอดวย

พลาสติกใส และติดฉลากสินคาท่ีผิววัสดุหอสินคา 

หรือใชสายรัดท่ีมีตราเคร่ืองหมายการคา ปจจุบันยัง

ไมไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม

  1.2 ราคาจําหนาย ผูผลิตใชวิธีการ

ตางๆ ในการกําหนดราคา ไดแก การกําหนดราคาจาก

ราคาผูประกอบการรายอ่ืนหรือจากราคาวัสดุทดแทน

ชนิดอ่ืน การกําหนดราคาโดยนําตนทุนบวกกับกําไร
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ที่ตองการ ราคาผลิตภัณฑที่ความยาว 1 เมตร ที่ขนาด

ความหนาและความกวางแตกตางกัน ชนดิเน้ือตนัมีราคา

ขายตอแผนอยูระหวาง 23.33-616.67 บาท ขนาดท่ีมี

ราคาขายถูกท่ีสุด คือ ความกวาง 1.0 เซนติเมตร ความ

หนา 5.0 เซนติเมตร ขนาดท่ีมีราคาขายแพงท่ีสุด คือ 

ความกวาง 20.0 เซนติเมตร ความหนา 5.0 เซนติเมตร 

ตัวอยางราคาท่ีขนาดความหนา 2.5 เซนติเมตร ทีร่ะดับ

ความกวาง 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0 

และ 30.0 เซนติเมตร มีราคาขายเฉล่ียแผนละ 75.00, 

115.56, 121.67, 162.50, 270.00, 216.67, 290.00, 

360.00 และ 433.33 บาท ตามลําดับ แตละบริษัทมี

ราคาแตกตางกันแผนละ 16.67-180.00 บาท ชนิด

เน้ือกลวง มีราคาขายตอแผนอยูระหวาง 80.00-650.00 

บาท ขนาดท่ีมีราคาขายถูกท่ีสุด คือ ความกวาง 2.5 

เซนติเมตร ความหนา 2.5 เซนติเมตร ขนาดท่ีมีราคา

ขายแพงท่ีสุด คือ ความกวาง 25.0 เซนติเมตร ความ

หนา 3.8 เซนติเมตร ตัวอยางราคาท่ีขนาดความหนา 2.5 

เซนติเมตร ทีร่ะดับความกวาง 2.5, 5.0, 12.5 และ 16.5 

เซนติเมตร มีราคาขายแผนละ 80.00, 120.00, 280.00 

และ 300.00 บาท ตามลําดับ ชนดิรูปตัว C โดยใชระบบ

คลิปลอก มีราคาขายตอแผนอยูระหวาง 45.00-65.00 

บาท ขนาดท่ีมีราคาขายถูกท่ีสุด คือ ความกวาง x ความ

หนา 5.0x1.3, 2.5x2.5 และ 1.3x3.8 เซนติเมตร ขนาด

ที่มีราคาขายแพงท่ีสุด คือ ความกวาง 10.0 เซนติเมตร 

ความหนา 1.3 เซนติเมตร ซ่ึงราคาดังกลาวเปนราคา

เงินสดท่ียังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาขนสง มีการ

ใหสวนลดกับลูกคารอยละ 5-30 ข้ึนกับฤดูกาล เปน

กลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดขาย รวมท้ังยังมีการ

ใหเครดิตสินเชื่อกับลูกคาระหวาง 30-60 วัน อีกดวย

  1.3 การจัดจําหนาย ผลิตภัณฑไม

ประกอบพลาสติกสวนใหญมีการจําหนายภายใน

ประเทศเฉล่ียรอยละ 92 หรือประมาณ 4,584 ลูกบาศก

เมตร ชองทางจําหนายผานโครงการกอสรางโดยตรง 

ผานตัวแทนจําหนายวัสดุกอสราง ผานรานคาของบริษัท 

จําหนายใหผูบริโภคโดยตรง และผานรานคาปลีก

สมัยใหม (modern trade) คิดเปนรอยละ 29, 29, 25, 

5 และ 4 ตามลําดับ นอกจากน้ีมีเพียงรอยละ 8 หรือ

ประมาณ 399 ลูกบาศกเมตร ท่ีสงไปจําหนายยัง

ตางประเทศ ไดแก ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ

แหงสหภาพพมา

  1.4 การสงเสริมการตลาดสวนใหญ

ผูประกอบการดําเนินการ ดังน้ี

 1) โฆษณาผานส่ือตางเชน 

นติยสารบานและสวน, Elle Decoration, SME Thailand, 

Better shop, วารสารอาษา และส่ิงพมิพ Builder News 

เปนตน รวมไปถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑผานเว็บไซดตางๆ

  2) มีบรกิารโดยพนกังานขาย

ใหคําแนะนําและติดต้ังผลิตภัณฑ

  3) มีบริการหลังการขาย 

เชน การรับประกันสินคาสูงสุดถึง 10 ป มีบริการจัด

สงสินคาฟรีในพื้นท่ีที่กําหนด เปนตน

  4) ใชกลยุทธการบริหาร

ความสัมพนัธลกูคา (customer relationship management; 

CRM) กับตัวแทนจําหนาย โดยการจัดกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาเพื่อใหความรู  เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและการติดต้ังผานกลุมชางในรานตัวแทน

จําหนาย

  5) นอกจากนีผู้ประกอบการ

ประมาณรอยละ 80 มีการออกงานนิทรรศการแสดง

สินคาท่ีเกีย่วกบัท่ีอยูอาศัยและวัสดุกอสราง เชน งานบาน

และสวนแฟร งานพฤกษาสยาม และงานสถาปนิกซ่ึง

จัดเปนประจําทุกป

 2.การวิเคราะหสัดสวนความเขมขนผู ขาย 

เน่ืองจากในชวงป พ.ศ. 2545-2547 มีผูประกอบการไม

ประกอบพลาสติกในตลาดเพียงรายเดียว คาสัดสวน

ความเขมขนของธุรกิจจึงเทากับรอยละ 100 ตลาดจึง

เปนแบบผูกขาด แมวาในป พ.ศ. 2548 จะมีผูผลิตราย

ใหมเพิ่มเขามาในตลาดอีก 2 ราย คาสัดสวนความ

เขมขนของธุรกจิกย็งัคงเปนรอยละ 100 และในป พ.ศ. 

2550 มีผูผลติรายใหมเขามาสูตลาดอีก 2 ราย (รวมเปน 

5 ราย) ทาํใหคาสัดสวนความเขมขนของธุรกจิในป พ.ศ. 

2550-2552 มีคารอยละ 96.76 โครงสรางตลาดเปน

แบบผูขายนอยราย ที่คอนไปทางตลาดผูกขาด
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  3.ปญหาทางการตลาด ในการประกอบธุรกิจ

ผลิตผลิตภัณฑไมประกอบพลาสติกประสบปญหา

ทางการตลาด ดังน้ี

  3.1 เน่ืองจากผลติภัณฑไมประกอบ

พลาสติกเปนสินคาใหมในตลาด ในชวงป พ.ศ. 2545 

ผูบริโภคยังไมรูจักผลิตภัณฑชนิดน้ีมากนัก มีผูคาราย

ยอยบางรายเรียกผลิตภัณฑชนิดน้ีวาไมเทียม ทําใหผู

บรโิภคเขาใจผิดวาเปนผลติภัณฑชนดิอ่ืน เชน แผนไมอดั

ซีเมนต (wood cement board) ที่ทําการสงเสริมการ

ตลาดไวเปนอยางดี ที่รูจักกันในช่ือไมเฌอรา (Shera 

wood) ผูผลิตจึงตองสรางภาพลักษณใหกับผลิตภัณฑ

โดยการใชส่ือโฆษณา การออกแสดงสินคา การกระจาย

สินคาใหทั่วถึงในทุกภูมิภาค เพื่อใหผู บริโภครู จัก

ผลิตภัณฑชนิดน้ีมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจําเปนตองใชเวลา และ

งบประมาณท่ีสูง

  3.2 มีคู แขงขันท่ีไมไดผลิตไม

ประกอบพลาสติกเองนําเขาไมประกอบพลาสติกจาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงมีราคาจําหนายถูก

กวาราคาไมประกอบพลาสติกท่ีผลติข้ึนภายในประเทศ

  3.3 ปญหาตอเนื่องจากการท่ีไม

ประกอบพลาสติกยังไมไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม (มอก.) ทําใหผูบริโภคกลัววาผลิตภัณฑ

ไมประกอบพลาสติกจะไมไดมาตรฐาน อาจเกิดปญหา

ภายหลงัการใชงาน ทาํใหยอดจําหนายไมมากเทาท่ีควร

ซ่ึงเปนผลเสียตอภาพพจนและความนาเชื่อถือในตัว

ผลิตภัณฑของไมประกอบพลาสติกตอผูบริโภค

การวเิคราะหพลงักดดันการแขงขนัทัง้ 5 ประการ
 1. การแขงขันจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน 

โครงสรางตลาดของผลิตภัณฑไมประกอบพลาสติก

ในประเทศไทยเปนแบบผูขายนอยรายท่ีคอนไปทาง

ตลาดผูกขาด ในป พ.ศ. 2552 มีผูประกอบการในตลาด

เพียง 5 ราย ทําใหมีการแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบง

ทางการตลาดโดยสามารถสังเกตไดจาก การผลิตและ

ออกแบบผลติภณัฑใหมีขนาดท่ีหลากหลาย มีผลติภัณฑ

พิเศษท่ีข้ึนรูปใหมีลักษณะการใชงานเฉพาะสวน เชน 

ไมบัว ไมบันไดขอบมน 1 ดาน เปนตน และมีระบบ

การใชงานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีผูประกอบการ

จะตองใชเงินลงทุนท่ีสูงในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางในสายตาของผูบริโภค 

ผูประกอบการแตละรายตองผลิตสินคาในปริมาณท่ี

มากเพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด และตองเนน

การสงเสริมการขายเพ่ือจําหนายสินคาใหไดมากท่ีสุด

จึงทําใหการแขงขันจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกันมี

ความรุนแรงพอสมควร

 2. อุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาใหม 

ผูประกอบการรายใหมจะตองใชเงินลงทุนสูงในการ

จดัต้ังโรงงาน และซ้ือเครือ่งจกัร (ทุนจด ทะเบียนไมต่ํา

กวา 40 ลานบาท) อีกท้ังผูประกอบการแตละรายมี

ความลับทางการคาโดยการปดบังสูตรและเทคนิค

การผลติทําใหผูประกอบการรายใหมจาํเปนตองเสียคา

ใชจายในการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพเทียบเทากับผูประกอบการรายอ่ืนๆ และจะตอง

เสียคาจางบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะใน

การผลิตไมประกอบพลาสติกที่สูงกวาอัตราปกติ 

นอกจากน้ีผูประกอบการรายเกาสามารถผลิตสินคาให

มีการประหยัดตนทุนการผลิตตอหนวยได และมีการ

เขาถึงชองทางการจําหนายกับผูจัดจําหนายสินคามานาน 

ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีทําใหผูประกอบการรายใหมมีความยาก

ในการเขามาทําธุรกิจผลิตผลิตภัณฑไมประกอบ

พลาสติกในประเทศไทย

 3. อุปสรรคจากสินคาทดแทนชนิดอ่ืน แมวา

ผลิตภัณฑไมประกอบพลาสติกสามารถใชงานไดดี

ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร แตพบวาในทองตลาด

มีผลิตภัณฑที่สามารถใชทดแทนไดมากมายเน่ืองจาก

ความกาวหนาในการพัฒนาผลิตภัณฑทดแทนไมใน

ปจจบุนั แตอยางไรก็ดีจากคุณสมบัติทีดี่ของผลติภัณฑ

ไมประกอบพลาสติกบางประการ ไดแก การคงทนตอ

สภาวะการกัดกรอนทางธรรมชาติ เชน การทนตอ

ความช้ืน แสงแดด และความเค็มจากไอทะเล เปนตน 

การทนตอการกดักินของปลวก แมลงศัตรูไม และเช้ือรา 

ซ่ึงคุณสมบัติเหลาน้ีทําใหผลิตภัณฑไมประกอบ

พลาสตกิมคีวามเหมาะสมในการใชงานภายนอกอาคาร 

แตก็มีขอเสียหรือขอจํากัดคือ ไมสามารถใชเปนวัสดุ

รบัแรงได และมีราคาคอนขางสูงเม่ือเทยีบกบั ผลติภัณฑ

 ทดแทนไมชนิดอ่ืนๆ เชน ผลิตภัณฑไวนิล แผนไม
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อัดซีเมนต และไมธรรมชาติ ซ่ึงมีรูปแบบการใชงาน 

และมีสมบัติบางประการท่ีใกลเคียงหรือดีกวาผลิตภัณฑ

ไมประกอบพลาสติก เปนคูแขงท่ีสําคัญท่ีจะทําให

ผูบริโภคสนใจท่ีจะไปซ้ือสินคาเหลาน้ันมาทดแทน

 4. อปุสรรคจากการเพ่ิมอาํนาจการตอรองของ

ผูซ้ือ กลุมลูกคาหลักของไมประกอบพลาสติก ไดแก 

กลุมสถาปนิก นักออกแบบ และผูรับเหมากอสราง

โครงการขนาดใหญ เชน อาคารสํานักงาน ศูนยการคา 

และโครงการหมูบานจัดสรร เปนตน ผูซ้ือมีอํานาจ

ในการตอรองสูงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

ทําใหกําลังซ้ือลดลง ผูผลิตจึงตองมีมาตรการจูงใจโดย

ใหสวนลดและขยายสินเชือ่กับลกูคา อกีท้ังยงัตองสราง

ความแตกตางในดานการใหบรกิาร เชน การพฒันาชอง

ทางการเผยแพรขอมูลขาวสารทางส่ือตางๆ การรับ

ประกันการใชงานสินคาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด การ

รบัคืนสินคาท่ีชาํรดุ และการขนสงสินคาโดยไมเสียคา

ใชจายเพิ่มในพ้ืนท่ีที่กําหนด เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวา

ผูซ้ือมีอํานาจตอรองในการซ้ือสินคาสูง

 5. อุปสรรคจากการเพ่ิมอํานาจตอรองของ

ผูจาํหนายปจจยัการผลติ เน่ืองจากวัตถุดิบหลกัท่ีใชใน

การผลิต คือ พลาสติก และผงไม แตพลาสติกเปน

วัตถุดิบท่ีมีความตองการ (demand) ใชงานอยางแพร

หลายในหลายอุตสาหกรรม ดังน้ันผูจาํหนายพลาสติก

จงึมีอาํนาจสูงในการกําหนดราคาพลาสติก สวนข้ีเลือ่ย

ไมในระยะหลังก็มีธุรกิจท่ีใชพัฒนาเปนวัตถุดิบผลิต

ผลติภัณฑตางๆ เชน อตุสาหกรรมผลิตธูป อตุสาหกรรม

ทําถานอัดแทง และธุรกิจการเพาะเห็ด เปนตน ดังน้ัน

ในปจจุบันความตองการใชขี้เล่ือยจึงมีมากข้ึน ทําให

ราคาข้ีเลือ่ยสามารถปรับข้ึนตามอุปสงคของตลาดเชนกนั 

สงผลใหผูประกอบการตองหาวิธีการในการลดตนทุน

การผลิตโดยการกระจายการซ้ือพลาสติกและข้ีเลื่อย

จากผูจําหนายรายอ่ืนๆ ดวย ไมผูกขาดรายใดรายหน่ึง 

เพื่อใหเกิดทางเลือก และเปนการสรางอํานาจในการ

ตอรองกับผูจําหนายปจจัยการผลิต

 

สรุป

 การผลิตไมประกอบพลาสติก มีผูผลิตท้ังส้ิน 

5 ราย วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต ไดแก ข้ีเลื่อยไม

และพลาสติกชนิดเทอรโมพลาสติก ใชข้ันตอนการ

ผลิตคลายคลึงกัน เริ่มจากการเตรียมผงไมโดยการบด

และรอนคัดขนาด แลวนํามาอบ สําหรับการเตรียม

พลาสติก ถาพลาสติกใหมสามารถนําไปผลิตไดเลย 

แตหากเปนพลาสติกท่ีใชแลวจะตองทําความสะอาด

และทําการบดกอน แลวจึงนําสวนผสมระหวางผงไม

และพลาสติกซ่ึงมีสัดสวนการใชวัตถุดิบท้ังสองอยู

ระหวางชวงรอยละ 30-70 และมีการเติมสารปรับปรุง

คุณสมบัติเขาไปประมาณรอยละ 5-10 ของสวนผสม

ไมและพลาสติก โดยใชเคร่ืองจักรผสมใหเปนเน้ือ

เดียวกันนําไปข้ึนรปูโดยใชเคร่ืองข้ึนรปูพลาสติกแบบ

อัดรีดและทําใหเย็นลงโดยการใชนํ้า จากน้ันนําไปตัด

และตกแตงแผน ขัดผิว พิมพลายไม ข้ันตอนสุดทาย

คือทําการตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุหีบหอตอไป 

จากขอมูลปริมาณการผลิตในป พ.ศ. 2552 มีประมาณ 

4,983 ลูกบาศกเมตร และผูผลิตไมต่ํากวารอยละ 40 มี

ปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนจากปกอนอยูในชวงรอยละ 

80-100 ปญหาท่ีพบในการผลิต ไดแก ราคาพลาสติก

ไมคงท่ี ราคาและคุณภาพของข้ีเลื่อย การขาดแคลน

แรงงานและบุคลากร และเคร่ืองจักรมีสภาพเกา

 การตลาดไมประกอบพลาสติก พบวาไม

ประกอบพลาสติกมีสีในเน้ือผลติภัณฑและมีสีใหเลอืก

ถึง 4 สี จําแนกชนิดผลิตภัณฑตามการติดต้ังได 3 

ลกัษณะ คือ ชนิดเน้ือตัน มีผูผลติ 4 ราย จาํนวน 32 ขนาด 

มีความหนาต้ังแต 0.8-5.0 เซนติเมตร ความกวางต้ังแต 

2.5-30 เซนติเมตร ชนดิเน้ือกลวง มีผูผลติ 3 ราย จาํนวน 

11 ขนาด มีความหนา 2.0, 2.5 และ 3.8 เซนติเมตร 

ความกวางต้ังแต 2.5-25.0 เซนติเมตร ชนิดรูปตัว C 

โดยใชระบบคลิปลอก มีผูผลิต 2 ราย จํานวน 5 ขนาด 

มีความหนา 1.3, 2.5 และ 3.8 เซนติเมตร ความกวาง

ต้ังแต 1.3-10.0 เซนติเมตร มีความยาวท่ีขายในตลาด

ระหวาง 2.5-6.0 เมตร ราคาผลิตภัณฑทีค่วามยาว 1 เมตร 

ที่ขนาดความหนาและความกวางแตกตางกัน ชนิด

เน้ือตันมีราคาขายตอแผนอยูระหวาง 23.33-616.67 
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บาท ขนาดท่ีมีราคาขายถูกท่ีสุดคือ ความกวาง 1.0 

เซนติเมตร ความหนา 5.0 เซนติเมตร ขนาดท่ีมีราคา

ขายแพงท่ีสุดคือ ความกวาง 20.0 เซนติเมตร ความ

หนา 5.0 เซนติเมตร ชนิดเน้ือกลวง มีราคาขายตอ

แผนอยูระหวาง 80.00-650.00 บาท ขนาดท่ีมีราคา

ขายถูกท่ีสุดคือ ความกวาง 2.5 เซนติเมตร ความหนา 

2.5 เซนติเมตร ขนาดท่ีมีราคาขายแพงท่ีสุดคือ ความ

กวาง 25 เซนติเมตร ความหนา 3.8 เซนติเมตร ชนิด

รูปตัว C โดยใชระบบคลิปลอก มีราคาขายตอแผนอยู

ระหวาง 45.00-65.00 บาท ขนาดท่ีมีราคาขายถูกท่ีสุด

คือ ท่ีความกวางxความหนา 5.0x1.3, 2.5x2.5 และ 

1.3x3.8 เซนติเมตร ขนาดท่ีมีราคาขายแพงท่ีสุดคือ 

ความกวาง 10.0 เซนติเมตร ความหนา 1.3 เซนติเมตร 

มีการใหสวนลดระหวางรอยละ 5-30 และการให

สินเชือ่อยูระหวาง 30-60 วนั มีการสรางความแตกตาง

ของสินคาท่ีขนาดและรูปแบบการใชงานเฉพาะสวน 

แตไมมีการประทับเคร่ืองหมายการคาลงบนสินคา 

ปจจุบันยังไมไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ดังน้ันสินคาสวนใหญมีการจําหนายในประเทศรอยละ

 92 และตางประเทศรอยละ 8 มีการสงเสริมการตลาด

ในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 

การใชพนักงานแนะนําและขายสินคา มีบริการหลัง

การขาย การใชกลยุทธบรหิารความสัมพนัธลกูคา การ

ออกงานนิทรรศการแสดงสินคา ปจจุบันโครงสราง

ตลาดเปนแบบผูขายนอยรายท่ีคอนไปทางตลาดผูกขาด 

ปญหาทางการตลาด ไดแก ไมประกอบพลาสติกเปน

สินคาใหมในตลาด การนําเขาไมประกอบพลาสติก

ที่มีตนทุนต่ํากวา และท่ีสําคัญยังไมไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 การวิเคราะหพลังกดดันการแขงขันท้ัง 5 
ประการของไมประกอบพลาสติก พบวาคูแขงภายใน
ธุรกิจเดียวกันมีการแขงขันในดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และการผลิตเพ่ือใหเกิดการประหยัดตอ
ขนาด ผูประกอบการรายใหมตองใชเงินลงทุนสูงใน
การจัดต้ังโรงงาน ซ้ือเครื่องจักร และจางบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ มีผลิตภัณฑอื่นท่ีใชทดแทนผลิตภัณฑ
ไมประกอบพลาสติก ไดแก ไมธรรมชาติ แผนไมอัด
ซีเมนต และผลิตภัณฑไวนิล ผูซ้ือมีอํานาจในการตอ
รองสูงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําใหตอง
ใชนโยบายสงเสริมการขายเพ่ิมข้ึน ผูจําหนายปจจัย
การผลิตมีอํานาจในการตอรองเนื่องจากพลาสติกท่ีใช
เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตมีการบริโภคในหลาย
อุตสาหกรรม และข้ีเลื่อยไม มีปริมาณความตองการ
บริโภคเพิ่มมากข้ึน ผูประกอบการจึงตองซ้ือวัตถุดิบ
จากผูขายปจจัยการผลิตหลายราย
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