ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็งของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร
จิ ราพรรณ สกุลลิ้ ม*

บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออกอาหาร
ทะเลแช่ แ ข็ง ของผู้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งของผู้ประกอบการใน
จังหวัดสมุทรสาคร ตัวอย่างคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 68 บริษัท และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุท่รี ะดับนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีรปู แบบธุรกิจเป็ นแบบบริษัท ลักษณะการจัดตั้ง
องค์กรเป็ นองค์กรของคนไทย โดยมีจํา นวนเงิน ทุน เริ่ มต้ นของกิจการระหว่ าง 5,000,00010,000,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่ามีระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการตํ่ากว่า 5 ปี
มีจาํ นวนพนักงานในปั จจุบันตํ่ากว่า 50 คน มีรายได้ โดยเฉลี่ยต่อปี ระหว่าง 5,000,00110,000,000 บาท และมีตลาดส่งออกหลักที่สาํ คัญในสหรัฐอเมริกามากที่สดุ โดยในภาพรวม
ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็น ว่ า ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น มี
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้ านที่มีความสําคัญมากที่สดุ คือความสามารถของผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) ตามลําดับ และกลยุทธ์การแข่งขันในภาพรวม ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ากลยุทธ์
ความได้ เปรียบทางการแข่งขันมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้ านที่มีความสําคัญมาก
ที่สดุ คือกลยุทธ์ความเป็ นผู้นาํ ด้ านต้ นทุน (Low-cost leadership strategy) และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มีรปู แบบธุรกิจแตกต่างกันให้ ความสําคัญต่อกลยุทธ์การแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05
คําสําคัญ: กลยุทธ์การแข่งขัน, การส่งออก, อาหารทะเลแช่แข็ง, สมุทรสาคร
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1. บทนํา
การค้ า ระหว่ า งประเทศคื อ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ (International trade) ทําให้ ผ้ ูท่ปี ระกอบธุรกิจระหว่างประเทศต้ องคํานึงถึงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทางสังคมและความแตกต่ างทางวัฒนธรรมและปั จจัยทาง
เทคโนโลยี (ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร, 2552) ด้ วยสภาพการแข่งขันปั จจุบันที่ทาํ ให้ ผ้ ูประกอบการ
ต่าง ๆ มีความพยายามที่จะต้ องปรับปรุงกลยุทธ์หรือกระบวนการบริหารงานของตนเองให้ ทนั ต่อ
สภาพการแข่ ง ขั น ปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ การสร้ างความได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น คื อ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริหารงานภายในองค์กร (นิฤมล มณีสว่างวงศ์, 2554) การสร้ างความได้ เปรียบ
ทางการแข่ งขันนั้ น ส่วนหนึ่งจะต้ องคํานึงสภาพแวดล้ อมทางการแข่ งขัน เนื่องจากการดําเนิ น
กิจกรรมขององค์กรจําเป็ นจะต้ องมีทศิ ทางที่เหมาะสมและเกี่ยวข้ องกับบุคลากรหรือองค์กรอื่น ๆ
มากมาย เช่น ลูกค้ า คู่แข่งขัน พนักงาน ผู้ถือหุ้นและรัฐบาล เป็ นต้ น บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
ย่อมคาดหวังหรือมีความต้ องการจากองค์กร (อนิวัช แก้ วจํานง, 2551) ในปั จจุบนั การดําเนิ น
ธุรกิจกําลังก้าวเข้าสู่ยคุ ไร้พรมแดนหรื อที่เรี ยกว่าสังคมโลกาภิวฒั น์ ทําให้ผบู ้ ริ หารต้องตื่นตัวต่อการ
แข่งขันทั้งในด้านจํานวนคู่แข่งและความซับซ้ อนในการดําเนินการ หลายอุตสาหกรรมมีขอบเขต
การดําเนินงานมากกว่าในท้ องถิ่น ในปัจจุบันได้ มีลู่ทางการทําธุรกิจที่ท้าทายความสามารถและได้
ผลตอบแทนที่เป็ นที่น่าพอใจ ธุรกิจนั้นคือการส่งสินค้ าออก การส่งออก (Exporting) (คํานาย
อภิปรัชญาสกุล, 2553) สําหรับภาวะอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในไทยยังมีปัญหา
และอุปสรรคจากการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้ านวัตถุดิบ ปั ญหาด้ านแรงงาน ปั ญหาทาง
การตลาดและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ า (ฝ่ ายงานมาตรฐานและกฎระเบียบการค้ า สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย, 2556) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และแนวโน้ มไตรมาสที่ 1 ปี 2558 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง
และแปรรูปในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 การผลิตและส่งออกปรับตัวดีข้ นึ จากช่วงเดียวกันปี ก่อนและ
จากไตรมาสก่อนหน้ า ดังนั้นเพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ ธุรกิจส่งออกของไทยมีศักยภาพทางการ
แข่งขันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความได้ เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออก
อาหารทะเลแช่แข็งของผู้ประกอบการ โดยเลือกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเล
แช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็ นจังหวัดชายทะเล จึงมีศักยภาพ
หรื อ ความสามารถในการจั บ สัต ว์ นํ้า ทางทะเลได้ เ ป็ นจํา นวนมาก การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมส่ งออกอาหารทะเลแช่ แ ข็งในจั งหวัด สมุ ทรสาคร
เนื่องจากจะได้ ผลการศึกษาที่เป็ นการส่งเสริมให้ ผ้ ูประกอบการได้ ทราบถึงจุดเด่นและข้ อจํากัดใน
การดําเนินธุรกิจของตนเอง ทําให้ มีการปรับปรุงกลยุทธ์และกระบวนการดําเนินงานของตนเองให้
มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับโลกได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มตามความคิ ด เห็น ของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการให้ ความสํา คั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่ อเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของความคิดเห็นของผู้ ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครในด้ านสภาพแวดล้ อมโดยจําแนกตามข้ อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
4. เพื่อศึกษาความมีอิทธิพลของความสําคัญต่อปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่ อการ
แข่งขันตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัด
สมุทรสาคร

3. สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการแตกต่างกันจะทําให้ ความสําคัญต่อกลยุทธ์การ
แข่งขันแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การให้ ความสําคัญต่ อปั จจัยสภาพแวดล้ อมมีผลต่ อการให้ ความ
สําคัญด้ านกลยุทธ์การแข่งขัน

4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากจะได้ ผลการศึกษาที่เป็ นการส่งเสริมให้ ผ้ ูประกอบการ
ได้ ทราบถึงจุ ดเด่ นและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจของตนเอง ทําให้ มีการปรับปรุงกลยุทธ์และ
กระบวนการดํา เนิ น งานของตนเองให้ มีศั ก ยภาพเพี ยงพอที่จ ะแข่ งขัน ในระดับ โลกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ต่อไป

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาในครั้งนี้ทาํ การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้ อมและกลยุทธ์
การแข่งขัน
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ ศึกษาคือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออก
อาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 100 บริษัท
ขอบเขตด้านพื้ นที่ พื้นที่ในการศึกษาคือ เขตจังหวัดสมุทรสาคร
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ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลประมาณ 4
สัปดาห์ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและทําการเก็บข้ อมูลในช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล ซึ่งแบบสอบถาม
ได้ แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้ อมที่มีความสําคัญต่อการส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็ง
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความสําคัญของกลยุทธ์การแข่งขัน
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามข้ อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
ระดับความสําคัญของปัจจัยสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการได้ เปรียบทางการแข่งขันและ
ความได้ เปรียบทางการแข่งขัน จะมีช้ันของคะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลีย่
การแปลผล
4.21-5.00
สําคัญมากที่สดุ
3.41-4.20
สําคัญมาก
2.61-3.40
สําคัญปานกลาง
1.81-2.60
สําคัญน้ อย
1.00-1.80
สําคัญน้ อยที่สดุ

7. ผลการศึกษา
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจเป็ นแบบบริษัท ลักษณะการจัดตั้งองค์กรเป็ นองค์กร
ของคนไทย โดยมีจาํ นวนเงินทุนเริ่มต้ นของกิจการระหว่าง 5,000,000-10,000,000 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่ามีระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการตํ่ากว่า 5 ปี มีจาํ นวนพนักงานใน
ปัจจุบันตํ่ากว่า 50 คน มีรายได้ โดยเฉลี่ยต่อปี ระหว่าง 5,000,001-10,000,000 บาท และมี
ตลาดส่งออกหลักที่สาํ คัญในสหรัฐอเมริกามากที่สดุ
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมที่มีความสําคัญต่อการแข่งขันในภาพรวม ตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่าปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการได้ เปรียบทางการแข่งขันมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดย
ด้ านที่มีความสําคัญมากที่สุดคือความสามารถของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) รองลงมาคือ
การเมืองและการปกครอง (Political and Legal) และด้ านที่มีความสําคัญน้ อยที่สดุ คือเทคโนโลยี
(Technology)

31

ด้ านกลยุทธ์การแข่งขันในภาพรวม ตัวอย่ างมีความคิดเห็นว่ากลยุทธ์ความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขันมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้ านที่มีความสําคัญมากที่สุดคือกลยุทธ์
ความเป็ นผู้นาํ ด้ านต้ นทุน (Low-cost leadership strategy) รองลงมาคือกลยุทธ์การสร้ างความ
แตกต่าง (Differentiation strategy) และด้ านที่มีความสําคัญน้ อยที่สุดคือการมุ่งเน้ นตลาด
เป้ าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy)
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี
รูปแบบธุรกิจแตกต่ างกันให้ ความสําคัญต่ อกลยุ ทธ์การแข่งขันแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างในด้ านลักษณะการจัดตั้งองค์กร จํานวนเงินทุนเริ่มต้ น
ของกิจการ ระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการ จํานวนพนักงานในปัจจุบัน รายได้ โดยเฉลี่ยต่อ
ปี และตลาดส่งออกหลักที่สาํ คัญ

8. อภิปรายผลการศึกษา
ด้ านความเป็ นผู้นาํ ด้ านต้ นทุน (Low-cost leadership strategy) พบว่า ตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่ ากลยุทธ์ความได้ เปรียบทางการแข่ งขันด้ านต้ นทุน (Low-cost leadership
strategy) มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือการนําเข้ า
วัตถุดิบในปริมาณมาก ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่ าเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดอยู่ติด
ชายทะเล อีกทั้งความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลของไทยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยมีความหลากหลาย
ทางด้ านชีวภาพและทําให้ มีสัตว์นาํ้ อย่างอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งการใช้ แรงงานต่างด้ าวเป็ นส่วนใหญ่
ของผู้ประกอบการ จึงทําให้ ผ้ ูประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครมีการบริหารงานที่ทาํ ให้ เกิดการ
ประหยัดต้ นทุนได้ สอดคล้ องกับการเลือกใช้ กลยุทธ์เพื่อการสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน
นั้น พิบูล ทีปะปาล (2555) กล่าวว่ากลยุทธ์การแข่งขันที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้ องอาศัย
แหล่ งที่มาของการได้ เปรี ยบทางการแข่ งขัน ซึ่งพอร์ เตอร์ ได้ พัฒนากลยุ ทธ์ทางการแข่ งขันใน
อุตสาหกรรมขึ้นโดยใช้ แนวคิดที่สาํ คัญ 2 ประการคือแนวคิดขอบข่ายการแข่งขันและแนวคิดการ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันและได้ กาํ หนดเป็ นกลยุทธ์การแข่งขันโดยทั่วไป ได้ แก่กลยุทธ์ความเป็ น
ผู้นาํ ด้ านต้ นทุน (Low-cost leadership strategy) เป็ นกลยุทธ์ท่นี าํ มาใช้ โดยอาศัยความสามารถ
ขององค์กรซึ่งจะทําให้ สนิ ค้ าและบริการมีต้นทุนตํ่ากว่าของคู่แข่ง เป็ นกลยุทธ์ท่เี น้ นการได้ เปรียบ
ทางด้ านต้ นทุนที่เหนือกว่ าคู่ แข่ ง แนวทางในการสร้ างความได้ เปรียบด้ านต้ นทุน ควรหาวิธีลด
ต้ นทุนตามเส้ นทางของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็ นลูกโซ่ห่วงแห่งคุณค่าทั้งกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน
ด้ านการสร้ างความแตกต่าง (Differentiation strategy) พบว่า ตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่ากลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง (Differentiation strategy) มีความสําคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือการเน้ นเทคนิคการขายและการบริการหลังการ
ขาย ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากเทคนิคการขายและการบริการหลังการขายคือการเอาใจใส่
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ต่อลูกค้ า ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายก็จะมีเทคนิคเหล่านี้ท่แี ตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
แต่ ละบุคคล สอดคล้ องกับการเลือกใช้ กลยุ ทธ์เพื่อการสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่ งขันนั้น
พิบูล ทีปะปาล (2555) กล่าวว่ากลยุทธ์การแข่งขันที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้ องอาศัย
แหล่ งที่มาของการได้ เปรี ยบทางการแข่ งขัน ซึ่งพอร์เตอร์ ได้ พัฒนากลยุ ทธ์ทางการแข่ งขันใน
อุตสาหกรรมขึ้นโดยใช้ แนวคิดที่สาํ คัญ 2 ประการคือแนวคิดขอบข่ายการแข่งขันและแนวคิดการ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันและได้ กาํ หนดเป็ นกลยุทธ์การแข่งขันโดยทั่วไป ได้ แก่กลยุทธ์การสร้ าง
ความแตกต่าง (Differentiation strategy) ทําได้ ด้วยการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ มี
ลั ก ษณะเด่ น เป็ นเอกลั ก ษณ์ แ ตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ขัน ในสายตาของลู ก ค้ า โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ
สนองตอบความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ รับความพึงพอใจ กลยุทธ์น้ ีให้ ความสําคัญที่ว่าลูกค้ าจะมี
ความเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อในราคาที่สงู กว่า ได้ แก่ การสร้ างความแตกต่างในลักษณะพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย ภาพลักษณ์ท่ตี ้ องการ นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยี
ด้ านการมุ่งเน้ นตลาดเป้ าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy) พบว่า ตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่ากลยุทธ์การมุ่งเน้ นตลาดเป้ าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy) มีความสําคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สดุ คือการเลือกกลุ่มลูกค้ าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับ
ความชํานาญของกิจการเป็ นตลาดเป้ าหมายหลัก ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากการให้
ความสําคัญต่อกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มจะทําให้ ผ้ ูประกอบการสามารถตอบสนองต่อความต้ องการ
ของตลาดในกลุ่มนี้ได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าตลาดกลุ่มใหญ่ท่อี าจจะไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการได้ อย่ างทั่วถึง สอดคล้ องกับการเลือกใช้ กลยุ ทธ์เพื่อการสร้ างความได้ เปรียบทางการ
แข่งขันนั้น พิบูล ทีปะปาล (2555) กล่าวว่ากลยุทธ์การแข่งขันที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้ อง
อาศัยแหล่งที่มาของการได้ เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งพอร์เตอร์ ได้ พัฒนากลยุทธ์ทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมขึ้นโดยใช้ แนวคิดที่สาํ คัญ 2 ประการคือแนวคิดขอบข่ายการแข่งขันและแนวคิดการ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันและได้ กาํ หนดเป็ นกลยุทธ์การแข่งขันโดยทั่วไป ได้ แก่กลยุทธ์การมุ่งเน้ น
ตลาดเป้ าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy) เป็ นกลยุทธ์ท่อี อกแบบขึ้นเพื่อให้ บริษัทจํากัด
ขอบเขตการดําเนินงานโดยการเลือกมุ่งเน้ นตลาดขนาดเล็กโดยเฉพาะ โดยการเลือกกลุ่มลูกค้ า
หรือตลาดขนาดเล็กหรือการเลือกกลุ่มลูกค้ าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับความสามารถของบริษัทเป็ น
ตลาดเป้ าหมายเพียง 2-3 ตลาดเท่านั้นและทําการเสนอสินค้ าและบริการที่มีความแตกต่างจาก
คู่แข่ง

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ ชิด ซึ่งในบางกรณีภาครัฐอาจจะมีการ
ออกข้ อกําหนดหรื อกฎหมายต่ าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ อการส่งออกของผู้ ประกอบการได้ หาก
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ผู้ประกอบการได้ มีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่ างใกล้ ชิดก็จะทําให้ เกิด
การปรับตัวให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างทันท่วงที
2. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรทําการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนไว้ ล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันปัญหาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สกุ ล เงิ น ที่ มี ค วามผั น ผวนหรื อ ไม่ แ น่ น อน ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ การบริ ห ารงานการส่ ง ออกของ
ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
3. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรทําการศึกษาลักษณะพื้นฐานซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคกลุ่มเป้ าหมายในประเทศนั้น
ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูประกอบการสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ท่เี หมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
ผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้ ต่อไป
4. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรทําการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของตนเองด้ วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
เสมอ รวมถึงการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ ได้ ผลผลิตสูงสุดตามกําลังการผลิต
ที่เหมาะสมของผู้ประกอบการต่อไป
5. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรทําการปรับปรุงผลผลิตของตนเองให้ มีมาตรฐานและมีคุณภาพคงที่อยู่เสมอ รวมถึงการศึกษา
ลักษณะการแข่งขันของคู่แข่งขันด้ วย ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูประกอบการสามารถวางแผนการบริหารงาน
ของตนเองให้ สามารถทําการแข่งขันได้ ในธุรกิจนี้ต่อไป
6. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรศึ กษาแหล่ งวัตถุ ดิบแหล่ งอื่น ๆ เพิ่ มเติมอยู่ เสมอ ทั้งนี้ เพื่ อป้ องกันปั ญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อเพิ่มอํานาจ
การต่อรองราคาวัตถุดิบเพื่อให้ ผ้ ูประกอบการประหยัดต้ นทุนการผลิตได้ ต่อไป
7. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรปรับปรุงและจัดระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้ เกิดความคล่องตัวมากที่สดุ ซึ่งก็คือการ
กําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในองค์การไว้ อย่างชัดเจน
8. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่ แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
ควรทําการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งอยู่เสมอ รวมถึง
การเข้ ารั บ การฝึ กอบรมหรื อ การสั ม มนาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ประสบการณ์ในธุรกิจนี้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
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10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ด้วยดีจากความกรุณาของอาจารย์ท่ปี รึกษาที่ได้ กรุณา
สละเวลาให้ คําแนะนํา ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะตั้งแต่ เริ่ มทําการศึกษา การปรั บปรุงแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องเป็ นอย่ างดีมาโดยตลอด จนกระทั่งสรุปผลเป็ นรูปเล่ มที่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ด้ ว ยดี จ าก
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร ที่สนับสนุนเวลาการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลและให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนส่งผลให้ การศึกษาในครั้งนี้
ประสบความสําเร็จไปด้ วยดี
สุดท้ ายนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ อันมีคุณค่าอย่างยิ่งแก่ผ้ ูเขียน และผู้ศึกษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมส่ งออกอาหารทะเลแช่ แ ข็งในจั งหวั ด สมุ ทรสาคร
เนื่องจากจะได้ ผลการศึกษาที่เป็ นการส่งเสริมให้ ผ้ ูประกอบการได้ ทราบถึงจุดเด่นและข้ อจํากัดใน
การดําเนินธุรกิจของตนเอง ทําให้ มีการปรับปรุงกลยุทธ์และกระบวนการดําเนินงานของตนเองให้
มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับโลกได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ต่อไปและสําหรับ
ข้ อบกพร่องของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน้ อมรับแต่เพียงผู้เดียว
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