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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต
เลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาทระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2558 ทําการวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ท่ีตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยและดําเนินการผลิตต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2558 มีรายได้
ของธุรกิจในอันดับที่สูงสุดใน 4 อันดับแรกของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยวัดขนาดของ
การกระจุกตัวของรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยอัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio--CR) ดัชนี 
Herfindhal-Hirschman Index—HHI และ Size-Ratio (W) รวมทั้งวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้แบบจําลอง 
growth share matrix ของ Boston Consulting Group—BCG 
 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่มี
รายได้สูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่ บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ 
จํากัด บริษัท โพลีซัน จํากัด และบริษัทซูงิโต ออพติคัล จํากัด มีอัตราส่วนการกระจุกตัว (CR4) มากกว่าร้อย
ละ 67 จึงมีการกระจุกตัวสูงและระดับการแข่งขันต่ํา และผล HHI ที่คํานวณได้พบว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน
จากการแข่งขันไปเป็นการผูกขาดหรือมีการกระจุกตัวมากข้ึนในส่วนของการวัดขนาดด้วย Size Ratio (W) 
พบว่าค่าที่คํานวณได้มีแนวโน้มที่มากกว่า 16 แสดงว่าลักษณะอุตสาหกรรมมีขนาดที่ใกล้เคียงกันและอาจมี
ขนาดที่แตกต่างกันด้วย และจากการศึกษากลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้แบบจําลอง BCG พบว่า ตําแหน่งของผู้
ประกอบธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ดังกล่าว เป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่ต้องปรับกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน 
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Abstract 
 
 The objective of this research aimsto study the market structure and competitive 
strategy in the medium and small size lens manufacturing industry in Thailand with a 
registered capital of no more than Bt 200 million during 2012 – 2015. The focus of the lens 
industry is on small and medium sized businesses (SMEs) where the factoriesare locatedin 
Thailand and continued production in during 2012 – 2015 and the revenues of business are 
ranked in the top 4 of small and medium - sized enterprises (SMEs). The study employs the 
concentration of revenues by Concentration Ratio ( CR) , Size-Ratio ( W)  and Herfindhal - 
Hirschman Index (HHI). To study the strategy, it is based on the growth share matrix model 
of the Boston Consulting Group (BCG).  
 

The study indicated that The top four largest lenses manufacturers which are Eyebiz 
laboratory (Thailand) Company limited, Thai Hoya lens Company limited, Poly Sun Company 
limited and Sugitoh Optical Company limited have CR4  ratio of more than 67%  with high 
concentration and low level of competition including with HHI results interpret as the 
tendency to change from competition to monopoly or morn concentrated. In terms of size 
ratio (W) is that the calculated values tend to be more than 16, indicating that the industry 
sizes are not different. They are similar and might vary by sizes. Based on the BCG model. it 
is found that the position of SMEs in the lens manufacturing industry is the SMEs that need 
to adjust their competitive strategies 
 
Keywords: Market structure, Concentration, Competitive strategy 

 

บทนํา 
 
 การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งจําเป็นในทุกช่วงอายุ แต่ถ้าวันหน่ึงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่มี
สาเหตุจากปัญหาความผิดปกติของสายตาที่สามารถแก้ไขได้ เช่นสายตาสั้น สายตายาว การแก้ไขด้วยการใช้
แว่นสายตา การผ่าตัดแก้ไขสายตา ก็สามารถทําให้การมองเห็นได้ชัดเจนข้ึน แต่การแก้ปัญหาอาจมีข้อจํากัด
หลายด้าน อย่างไรก็ตามการแก้ไขโดยใช้แว่นสายตาเพ่ือแก้ไขสายตาที่ผิดปกตินับเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยของ
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ผู้ที่ต้องการใช้แว่นตาทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยเช่นกัน เพราะสามารถเลือกใช้ได้ง่าย  และจากความ
ต้องการของผู้ที่ต้องการใช้แว่นตาที่มีจํานวนมากและหลากหลายทําให้ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันที่ค่อนข้าง
สูงเพ่ือการมียอดขายในปริมาณมากในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ ดังน้ันโรงงานหรือผู้ประกอบธุรกิจการ
ผลิตเลนส์นอกจากจะพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงลักษณะ
โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร การเข้ามาแข่งขันมีอุปสรรคมากน้อย
เพียงไร เมื่อทราบถึงโครงสร้างตลาดแล้วจะได้พิจารณาถึงสิ่งที่เก่ียวข้อง เช่น เทคโนโลยีการผลิต การกําหนด
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่จะสามารถกระตุ้นยอดขายเพื่อให้มีการผลิตท่ีมากข้ึนและเป็นที่มาของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
จึงเป็นที่มาของการศึกษาโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ในประเทศไทย 
                                                                      
วัตถุประสงคข์องการศึกษา  
 
 เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันในอตุสาหกรรมการผลติเลนสใ์นประเทศไทย  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ในการศึกษานีใ้ช้ข้อมลูทตุิยภูมิของผู้ประกอบธุรกิจผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ลา้นบาท ระหวา่งปี พ.ศ.2555-2558 เพ่ือศึกษาถึงสถานภาพของอตุสาหกรรมนี้
หลังเกิดวิกฤตนํ้าท่วมในปี พ.ศ.2554 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 
 โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมการผลติเลนสม์ีแนวโน้มเป็นโครงสร้างตลาดแบบตลาดผู้ขายน้อยราย
และตําแหน่งของผู้ประกอบธุรกิจ SMEsในตลาดอุตสาหกรรมการผลติเลนส์เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งปรับกลยุทธ์ใน
การแข่งขัน 
 
วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่องโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ในประเทศไทย ทํา
การวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ตั้ง
โรงงานผลิตในประเทศไทย และดําเนินการผลิตต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 มีรายได้ของธุรกิจสูงสุดใน 
4 อันดับแรกของกลุ่มธุรกิจ SMEs โดยวัดขนาดของการกระจุกตัวด้วยรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย
อัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio--CR) Size Ratio (W) และดัชนี Herfindhal-Hirschman 
Index--HHI  รวมทั้งวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้แบบจําลอง BCG model 
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 แนวความคิดทางทฤษฎี 
 
 การศึกษาใช้แนวคิดโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันโดยพิจารณาบนพ้ืนฐานทางทฤษฎี
โครงสร้างตลาด การวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือวัดได้แก่ อัตราส่วนการกระจุกตัว 
(Concentration Ratio--CR) Size Ratio (W) และดั ช นี  Herfindhal-Hirschman Index--HHI รวมทั้ ง
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยใช้แบบจําลอง Growth Share Matrix ของ Boston Consulting Group--BCG  

 
ทฤษฎีโครงสร้างตลาด  

 
 โครงสร้างตลาดคือ ภาวะที่ผลของสิ่งน้ันมีผลกระทบต่อลักษณะของหน่วยผลิตในตลาด (วันชัย ริม
วิทยากร, 2558, หน้า 177) ตลาดมีหลายรูปแบบแต่ที่ต้องการศึกษาคือตลาดสินค้าและบริการท่ีแบ่งตาม
ลักษณะของการแข่งขัน ประกอบด้วย ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึงแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาด
ผู้ขายน้อยราย (สุพัฒน์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์, 2553, หน้า 157-159) ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีโครงสร้างคือ มี
จํานวนธุรกิจจํานวนมาก สินค้าทดแทนกันได้ ไม่มีอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขัน ตลาดผูกขาดมีโครงสร้างคือ 
จํานวนธุรกิจมีคนเดียว สินค้าไม่สามารถทดแทนกันได้ ยากในการเข้ามาแข่งขัน ตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาดมี
โครงสร้างคือ มีจํานวนธุรกิจจํานวนมาก สินค้าทดแทนกันได้ มีอุปสรรคน้อยในการเข้ามาแข่งขัน และตลาด
ผู้ขายน้อยรายมีโครงสร้างคือ มีจํานวนธุรกิจน้อย สินค้าสามารถทดแทนกันได้ การเข้ามาแข่งขันค่อนข้างยาก 
 
 อัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio--CR) 

 
เป็นดัชนีที่บอกให้ทราบว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ มีอัตราส่วนแบ่งการครองตลาดของธุรกิจใหญ่

จํานวนน้อยรายเรียงลําดับจากใหญ่สุด และรองลงมา คิดเป็นร้อยละของธุรกิจทั้งหมด มีสูตรในการคํานวณ 
ดังน้ี (อํานวยเพ็ญมนูสุข, 2541, หน้า 122) 

 

   CR n      =    ∑ X i / T     

 

 โดยที่             CR n    =  อตัราส่วนการกระจุกตัวของหน่วยธุรกิจจํานวน n หน่วย 

Xi       =     ยอดขายของหน่วยธุรกิจที่  i  

T        =     ยอดขายท้ังหมดของอุตสาหกรรม  

n    =    จํานวนหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่n หน่วย 
 

n

 i=1
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 ค่าที่คํานวณไดจ้ะเป็นการวัดร้อยละสะสมของตลาดทีม่ีผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่จํานวนน้อยรายที่
ครอบครองตลาดนั้นๆอยู่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา CRn ท่ีคํานวณได้เพ่ือแสดงลกัษณะการกระจุกตวัของ
อตุสาหกรรมดงัน้ี  ถ้าค่า CRn  เทา่กับหรือมากกว่าร้อยละ 67 แสดงว่า อตุสาหกรรมน้ันมีการกระจุกตัวสูงหรือ
มีการผูกขาดระดับสูง  
 
 ถ้าค่า CRn อยู่ระหว่างร้อยละ 34-66 แสดงว่า อุตสาหกรรมน้ันมีการกระจุกตัวปานกลางหรือมีการ
ผูกขาดระดับปานกลาง  
 

ถ้าค่า CRn มค่ีาอยู่ในระดับต่าํประมาณรอ้ยละ 33 หรอืต่ํากว่า แสดงว่าอุตสาหกรรมน้ันมีการกระจกุ
ตัวต่ํา หรือมีการแข่งขันในอตุสาหกรรมมาก 

 
ดัชน ี Herfindhal-Hirschman Index—HHI เป็นดชันีที่ใช้วดัการกระจุกตัวอตุสาหกรรม คํานวณ

จากผลรวมกําลังสองของขนาดของธุรกิจในตลาดเมือ่เปรียบกับยอดขายท้ังหมดของอุตสาหกรรมมสีูตรในการ
คํานวณดังน้ี (Koch James, 1980, p 56) 

 

HHI=     ∑ (Si/T) 2  

 

กําหนดให ้      HHI      =    Herfindhal Hirschman Index 

  Si =     ยอดขายของหน่วยธุรกิจที่ i  

  T         =     ยอดขายทั้งหมดของอตุสาหกรรม 

n         =     จํานวนหน่วยธุรกิจทั้งหมด n หน่วย    

 
              ค่า HHI บอกให้ทราบถึงระดับการกระจุกตัวของอตุสาหกรรม มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 กล่าวคือ ถ้ามี
ค่าใกล้เคียง 0 แสดงว่าธุรกิจในอตุสาหกรรมน้ันมีลักษณะใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แต่ถ้ามีค่าใกล้เคียง 1 
แสดงว่าธุรกิจในอตุสาหกรรมน้ันมีลักษณะใกล้เคียงตลาดผูกขาด แต่ถ้าธุรกิจมีขนาดเท่าเทียมกันจะมีค่า
เท่ากับ 1/n 
 
 Size-Ratio (W)  
 

เป็นการแสดงถึงความแตกตา่งในขนาดผลติของหน่วยธุรกิจต่างๆในอตุสาหกรรมโดย 
 

 

    i=1 

n 
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Size-Ratio(W) =  
 

 
หลักการการพิจารณาคือ ถ้าค่า Size-Ratio (W) ท่ีคํานวณได้ มีค่า W น้อยกว่า 16 แสดงว่าขนาด

ธุรกิจต่างๆ มีความใกล้เคียงกัน มีค่า W มากกว่า 16 แสดงว่าขนาดธุรกิจต่างๆมีความแตกต่างกันมาก และใน
กรณีที่อุตสาหกรรมที่มีค่า CRn และค่า W สูง แสดงว่าอุตสาหกรรมน้ันมีอํานาจผูกขาดสูงในทางกลับกันกรณี
ที่อุตสาหกรรมที่มีค่า CRn และค่า W ต่ํา แสดงว่าอุตสาหกรรมน้ันมีอํานาจผูกขาดน้อยกว่าในกรณีแรก 

 
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยใช้แบบจําลอง Growth Share Matrix ของ Boston Consulting 
Group—BCG การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มีความสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร เพราะ
องค์กรจะได้เข้าใจในสถานะขององค์กรและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจหรือสินค้า
โดยใช้ BCG model ช่วยในการประเมิน ทําให้สามารถกําหนดเป้าหมายและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ BCG model เป็นแบบจําลองที่ใช้ท้ังอัตราการขยายตัวทางตลาด (market growth) และส่วน
แบ่งตลาด (market share) ของธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการจัดความสําคัญในผลิตภัณฑ์ว่ากลุ่มไหนท่ีจะได้รับ
การทบทวนและจัดหมวดหมู่ในรูปแบบการเจริญเตบิโตของสัดสว่นในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังภาพ 1จากภาพ  1 
แสดงการจัดหมวดหมู่การเติบโตและส่วนแบ่งตลาดจําแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
 
  1.star เป็นหน่วยธุรกิจจากตลาดที่มีการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่มีส่วนแบ่งตลาดที่สูง จึงจัดเป็น
ธุรกิจที่ทําเงินได้สูง ธุรกิจประเภทน้ีควรมีค่าใช้จ่ายในการขยายการผลิต 
 

2. cash cow เป็นหน่วยธุรกิจที่ส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนขณะที่อัตราการขยายตัวอยู่ในอัตราท่ีต่ําหรือ
หดตัวลง ผู้ประกอบการจึงควรพยายามรักษาฐานตลาดเดิมไว้ 

 
3. dog เป็นหน่วยธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและอัตราการขยายตัวลดลง ธุรกิจอาจมีกําไรต่ําหรือเข้าสู่

สภาวะขาดทุน 
 
4.problem children เป็นหน่วยธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลง ขณะที่อัตราการขยายตัวในอัตราที่สูง  
 

  

มูลค่าเฉลี่ยยอดรายได้ของกลุ่มหน่วยธุรกิจที่ส่วนแบ่งตลาดสูง 
      มูลค่าเฉลีย่ยอดรายได้ของหน่วยธุรกิจที่เหลอื 
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ภาพ 1: The Boston Consulting Group’s growth-share matrix 

 

 

  

 

 

 

 

 

ท่ีมา: จาก Haas Robert, Industrial Market Management (England: Kent PubishingCompany, 1986), p. 80. 
 

 
ผลการศึกษา 
 
 อัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio--CR) จากตาราง 1 พบว่า การวิเคราะห์อัตราส่วน
การกระจุกตัว (Concentration Ratio--CR) ของอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ที่เป็น SMEs ในประเทศไทยที่มี
รายได้สูงสุดใน 4 อันดับแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558 มีค่า CR4 คือ ร้อยละ 96.68  97.81 97.51 และ 
97.69 ตามลําดับ ซึ่งค่าที่ได้มากกว่าร้อยละ 67 แสดงว่าอุตสาหกรรมผลิตเลนส์มีการกระจุกตัวสูงหรือมีการ
ผูกขาดระดับสูง กล่าวคือ มีการกระจุกตัวสูงอยู่ใน 4 บริษัทท่ีมีรายได้สูงสุด 4 อันดับแรกในกลุ่มที่เป็น SME 

 

ตารางท่ี 1: ผลคํานวณ CR4 อตัราส่วนการกระจุกตัวของอตุสาหกรรมการผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มีรายได้สูงสดุ 4 อนัดับแรกในอุตสาหกรรมการผลติเลนส ์ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 

ปีพ.ศ. พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ค่า CR 4 (ร้อยละ) 96.68 97.81 97.51 97.69 

ท่ีมา : จากการคํานวณ  

 
  

relative  market share 

star      problem children 

dog cash 

Growth rate of market 
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 ดัชน ี Herfindhal-Hirschman Index—HHI 

 

ตารางท่ี 2: ผลการคํานวณ Herfindhal - Hirschman Index ของอตุสาหกรรมการผลติเลนส์ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่มีรายได้สูงสดุ 4 อันดบัแรกในอตุสาหกรรมการผลิตเลนส ์ระหว่างปี พ.ศ. 
2555 - 2558         

ปี พ.ศ. Herfindhal-Hirschman Index 
2555 0.476
2556 0.584 
2557 0.562 
2558 0.586

    ท่ีมา : จากการคํานวณ  
 

จากตารางที่ 2 ดชันี Herfindhal- Hirschman Index--HHI ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มีรายได้สูงสดุ 4 อนัดับแรก ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2558  พบว่า  ค่าดัชนี HHI ทีคํ่านวณได้มีค่า
เท่ากับ 0.476  0.584  0.562 และ 0.586 ตามลําดับ ค่า HHI ทีคํ่านวณได้มีแนวโน้มสงูข้ึนไปใกล้เคียง 1
แสดงว่าธุรกิจผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยมีแนวโน้มทีจ่ะเปลี่ยนจากการ
แข่งขันไปเป็นการผูกขาดหรอืมีการกระจุกตัวมากข้ึน  

 
Size-Ratio (W) 

 
ตารางท่ี 3: ผลการคํานวณ Size-Ratio (W) ของอตุสาหกรรมการผลติเลนสข์นาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มีรายได้สูงสดุ 4 อนัดับแรกในอุตสาหกรรมการผลติเลนส ์ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558    

ปี พ.ศ. Size-Ratio (W) 
2555 14.54 
2556 22.36
2557 19.60 
2558 20.94 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
 ผลการวิเคราะห์ Size-Ratio (W) ของอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดัง
ตารางท่ี 3 โดยพิจารณาจากรายได้สูงสุด 4 อันดับแรกในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ ระหว่างปี พ.ศ.2555–2558 
พบว่า ค่า Size-ratio (W) ท่ีได้จากการคํานวณมีค่า 14.54 22.36 19.60 และ 20.94 ตามลําดับ ซึ่งในปี พ.ศ. 
2555 มีค่าน้อยกว่า 16 แสดงว่าขนาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์มีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ตั้งแต่ปีพ.ศ.
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2555 – 2558 ค่า Size-Ratio(W) ที่คํานวณได้มีค่ามากกว่า 16 แสดงว่าขนาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิต
เลนส์มีขนาดท่ีแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบค่า Size-Ratio (W) กับค่า Concentration Ratio (CRn ) พบว่า 
ทั้งค่า W และ CRn มีแนวโน้มท่ีสูงแสดงว่าอุตสาหกรรมผลิตเลนส์มีการกระจุกตัวสูงและมีแนวโน้มในทางมี
อํานาจการผูกขาดสูง 
 
 การวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์โดยใช้แบบจําลอง growth share matrix ของ Boston Consulting 
Group—BCG 
 

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้ BCG model พบว่า ในปี พ.ศ.2556  บริษัท อายบิส แล
บอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด  บริษัทซูงิโต ออพติคัล(ประเทศไทย) จํากัด ตก
อยู่ในตําแหน่ง problem children ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงขณะที่อัตราการขยายตัวใน
อัตราที่สูง ส่วนบริษัทที่ตกในตําแหน่ง dog  ในปี พ.ศ.2556 ได้แก่ บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด   
บริษัท เซ็นทรัล อายเล็บ จํากัด และบริษัทโพลี ซัน จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและอัตราการ
ขยายตัวลดลง ธุรกิจอาจมกีําไรต่ํา หรือเข้าสู่สภาวะขาดทุน แสดงดังภาพ 2 
 

ภาพท่ี 2: ตําแหน่งอุตสาหกรรมผลติเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช ้BCG model ปี พ.ศ.
2556 

 

 
  

 

 
 

 

 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ 1. บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
      2. บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด 

3. บริษัทโพลี ซัน จํากัด 
4. บริษัทซูงิโต ออพติคัล(ประเทศไทย) จํากัด 
5. บริษัท เซ็นทรัล อายเล็บ จํากัด  
6. บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์เปอเรช่ัน จํากัด  

growth rate of market 

dog 

problem children star

cash cow 

relative market share 

1

5
3 
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ในปี พ.ศ.2557 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้ BCG model พบว่า บริษัท อายบิส แลบอ
ราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด บริษัทโพลีซัน จํากัดบริษัทซูงิโต ออพติคัล
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ตกอยู่ในตําแหน่ง problem children ซึ่งมี
ส่วนแบ่งตลาดลดลงขณะท่ีอัตราการขยายตัวในอัตราที่สูงมีเพียงบริษัทเดียวที่ตกในตําแหน่ง dog น่ันคือ 
บริษัท เซ็นทรัล อายเล็บ จํากัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและอัตราการขยายตัวลดลง แสดงดังภาพ 3 

 
ในปี พ.ศ.2558 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้ BCG model พบว่า  บริษัท อายบิส แล

บอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ทั้ง 
3 บริษัทตกอยู่ในตําแหน่ง problem children ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดลดลงขณะท่ีอัตราการขยายตัวสูง  และอีก 
3 บริษัทท่ีตกในตําแหน่ง dog น้ันคือ บริษัทโพลี ซัน จํากัด บริษัทซูงิโต ออพติคัล(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท 
เซ็นทรัล อายเล็บ จํากัดซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและอัตราการขยายตัวลดลง แสดงดังภาพ4 

 

ภาพ 3: ตําแหน่งอุตสาหกรรมผลติเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช ้BCG model ปีพ.ศ. 2557      

 

 

 

  

 

 

 

 
  
  ท่ีมา: จากการคํานวณหมายเหต ุ
     1. บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด  

2. บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด   
3. บริษัทโพลี ซัน จํากัด 
4. บริษัทซูงิโต ออพติคัล(ประเทศไทย) จํากัด 
5. บริษัท เซ็นทรัล อายเล็บ จํากัด 
6. บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์เปอเรช่ัน จํากัด  
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จะเห็นว่าระหว่างปี พ.ศ.2556 - 2558 การวิเคราะห์โดยใช ้BCG model ไม่พบว่าบริษัทใน
อตุสาหกรรมผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในประเทศไทยตกอยู่ในตําแหน่ง star ซึ่งเป็น
ตําแหน่งที่มีการเติบโตสูงและมีแนวโนม้ท่ีมสีว่นแบ่งตลาดทีสู่ง และตําแหน่ง cash cow เป็นตําแหน่งที่ส่วน
แบ่งตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนขณะทีอ่ตัราการขยายตัวอยู่ในอตัราทีต่่าํหรือหดตัวลง   

   

ภาพ 4: ตําแหน่งอุตสาหกรรมผลติเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช ้BCG model ปี พ.ศ.2558  

 

 

  

 

 

 

 
 
ท่ีมา: จากการคํานวณ   
หมายเหตุ                                                                                                                                                          
 1. บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด  
 2. บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด   
 3. บริษัท โพลี ซัน จํากัด  
 4. บริษัทซูงิโต ออพติคัล จํากัด 
 5. บริษัทเซ็นทรัล อายเล็บ จํากัด 
 6. บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์เปอเรช่ัน จํากัด  

 

สรุปผลการศึกษา         
 
 ผลการศึกษาอัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio--CR) จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้
ประกอบธุรกิจการผลิตเลนส์ที่มีรายได้สูงสุด 4 อันดับแรกที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ 
บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด  บริษัทโพลี ซัน จํากัด และ
บริษัท ซูงิโต ออพติคัล จํากัด ตั้งแต่ปีพ .ศ . 2555-2558 พบว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนการกระจุกตัว 
(Concentration Ratio--CR) มีค่า CR4 คือร้อยละ 96.68 97.81 97.51 และ 97.69 ตามลําดับ ซึ่งมีค่า
มากกว่าร้อยละ 67 แสดงว่าอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีการกระจุกตัวสูงหรือ
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มีการผูกขาดระดับสูง กล่าวคือ กระจุกตัวสูงอยู่ในบริษัทที่มีรายได้สูง 4 อันดับแรก ซึ่งค่า CR4 ที่สูงยังแสดงว่า
โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์มีแนวโน้มเป็นตลาดแบบผู้ขายน้อยราย 
 
 ผลการศึกษาการวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโดยใช้ดัชนี Herfindhal-Hirschman 
Index—HHI ระหว่างปีพ .ศ .2555 - 2558 พบว่า ค่า HHI ที่ คํานวณได้มี ค่าใกล้  0 แสดงว่าธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีการแข่งขันกันสูง และขนาดใกล้เคียงกัน ใน
การวิเคราะห์ยังพบว่าค่า HHI ที่ คํานวณได้จากช่วงปีดังกล่าวมี ค่า 0.476  0.584 0.562 และ 0.586 
ตามลําดับซึ่งมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนแสดงว่าโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมผลิตเลนส์มีแนวโน้มเป็นโครงสร้างตลาด
แบบผู้ขายน้อยรายในอนาคตเช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ด้วย Concentration Ratio ผลการศึกษาการ
วิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโดยใช้ Size-Ratio (W) ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2558 พบว่า ค่าW ที่
คํานวณได้ในปี พ.ศ. 2555 มีค่าน้อยกว่า 16 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
– 2558 พบว่าค่า W ที่คํานวณได้มีค่ามากกว่า 16 ซึ่งขนาดธุรกิจมีความแตกต่างกัน ดังน้ันแสดงให้เห็นว่า
ขนาดของธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์มีขนาดที่แตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้าง โดยมีการ
แข่งขันกันมากและกระจุกตัวสูงในกลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีรายได้สูงใน 4 อันดับแรก แสดงว่าโครงสร้างตลาด
อุตสาหกรรมผลิตเลนส์มีแนวโน้มเป็นโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยรายในอนาคต 
 
 ผลการศึกษาการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้ BCG model พบว่า ทุกบริษัทในอุตสาหกรรม
การผลิตเลนส์ขนาดกลางและขนาดย่อ (SMES) ระหว่างปี พ.ศ.2556-2558 ตกอยู่ในตําแหน่ง problem 
children และ dog โดยตําแหน่ง dog เป็นตําแหน่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดน้อยและยังมีการเติบโตน้อยด้วย 
ทําให้ได้ผลกําไรน้อย ซึ่งการที่บริษัทตกอยู่ในตําแหน่ง dog มีโอกาสยากที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งอื่นๆ คือ บริษัท 
เซ็นทรัล อายแล็บ จํากัด ส่วนตําแหน่ง problem children เป็นตําแหน่งที่ในตลาดมีการเติบโตแต่บริษัทที่ตก
ในตําแหน่งน้ีมีการครองตลาดท่ีต่ํา คือ บริษัท  อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยโฮยา 
เลนส์ จํากัด และบริษัท ซูงิโต ออพติคัล จํากัด มีตําแหน่งลดลงจาก problem children ไปเป็นตําแหน่ง 
dog ในปีพ.ศ.2558 อย่างไรก็ตามในภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ในประเทศไทยมีการขยายตัวแต่
ทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีส่วนแบ่งการตลาดที่ต่ําจึงจําเป็น ต้องปรับ
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 

ข้อเสนอแนะ 
   

1. จากผลการวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมผลิตเลนส์โดยใช้อัตราส่วนการกระจุกตัว 
(CR)ดัชนี HHI  Size Ratio (W) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีแนวโน้มเป็นโครงสร้างตลาด
แบบผู้ขายน้อยรายเพราะมีการกระจุกตวัสูงใน 4 บริษัทที่มีรายได้สูงสุด โดยมีแนวโน้มไปทางผูกขาดในอนาคต 
แต่เน่ืองจากในตลาดมีการแข่งขันทางด้านราคาเพราะในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์เป็นกลุ่มสินค้าเดียวกันและใช้
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ทดแทนกันได้ ผู้ผลิตจึงควรสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีสูงกว่าเดิม ซึ่งต้องใช้เงินลงทุน
เพ่ิม อันจะเป็นอุปสรรคสําหรับผู้แข่งขันรายอื่น และเมื่อสินค้ามีความแตกต่างจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจของ
ผู้บริโภคมากข้ึน ในที่สุดแล้วจะทําให้มีรายได้และส่วนแบ่งในตลาดสูงขึ้น  

 
2. การวิเคราะห์ด้วย BCG model ในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ทุกบริษัทในธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) พบว่า  บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทยโฮยา เลนส์จํากัด บริษัท 
คริสตัล เลนส์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด บริษัท โพลี ซัน จํากัด บริษัท ซูงิโต ออพติคัล จํากัดและบริษัทเซ็นทรัล 
อายเล็บ จํากัด ต่างอยู่ในตําแหน่งที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ต่ํา ดังน้ันจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เช่น  ในกลุ่มธุรกิจที่
อยู่ในตําแหน่ง problem children  ควรเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้หลากหลายเพื่อเพ่ิมรายได้ การนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ทดแทนแรงงานท่ีอัตราค่าจ้างมีแนวโน้มสูงข้ึน และนําระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การ
ลดข้ันตอนการผลิตที่ซ้ําซ้อนเพ่ือลดต้นทุนโรงงาน เพ่ือให้ตําแหน่งทางธุรกิจสามารถเลื่อนไปอยู่ในตําแหน่งท่ีดี
ข้ึนคือ cash cow และ star  ต่อไป พร้อม ๆ กับจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายเพ่ือให้มีส่วนแบ่งตลาดและ
อัตราการขยายตัวที่เพ่ิมข้ึนในกลุ่มที่อยู่ในตําแหน่ง dog ผู้ประกอบธุรกิจอาจต้องพิจารณานโยบายว่าจะ
ดําเนินการผลิตต่อเพ่ือแข่งขันหรือไม่ และถ้าต้องการดําเนินการต่อเพ่ือเลื่อนตําแหน่งไปเป็นตําแหน่งที่มากขึ้น
ก็ต้องเพ่ิมรายได้ โดยอาจต้องพิจารณาคุณภาพของสินค้าให้สูงข้ึนน้ันก็คือ ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงข้ึน และอาจ
นําเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทางของการจําหน่าย เช่น การค้าทางออนไลน์ ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
ความรวดเร็ว การตลาดที่เป็นเชิงรุกเพ่ือเข้าหาลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าเดิมอาจติดต่อบ่อยข้ึนเพ่ือค้นหาความพึง
พอใจหรือปัญหาที่สามารถแก้ไขแล้วนํามาซึ่งการเพ่ิมยอดการจําหน่าย 
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