
ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อกลยุทธก์ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่งออกอาหาร

ทะเลแช่แข็งของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

จิราพรรณ  สกุลล้ิม* 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออกอาหาร

ทะเลแช่แข็งของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มี

ผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ของผู้ประกอบการใน

จังหวัดสมุทรสาคร ตัวอย่างคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัด

สมุทรสาคร จาํนวน 68 บริษัท และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีรปูแบบธุรกจิเป็นแบบบริษัท ลักษณะการจัดตั้ง

องค์กรเป็นองค์กรของคนไทย โดยมีจํานวนเงินทุนเร่ิมต้นของกิจการระหว่าง 5,000,000-

10,000,000 บาท นอกจากน้ียังพบว่ามีระยะเวลาในการดาํเนินงานของกิจการตํ่ากว่า 5 ปี  

มีจาํนวนพนักงานในปัจจุบันตํ่ากว่า 50 คน  มีรายได้โดยเฉล่ียต่อปีระหว่าง 5,000,001-

10,000,000 บาท และมีตลาดส่งออกหลักที่สาํคัญในสหรัฐอเมริกามากที่สดุ โดยในภาพรวม 

ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ มีผลต่อการได้เปรียบทางการแข่งขันมี

ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความสาํคัญมากที่สดุคือความสามารถของผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur) ตามลาํดับ และกลยุทธก์ารแข่งขันในภาพรวม ตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่ากลยุทธ์

ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความสาํคัญมาก

ที่สดุคือกลยุทธค์วามเป็นผู้นาํด้านต้นทุน (Low-cost leadership strategy) และผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ที่มีรปูแบบธุรกจิแตกต่างกนัให้ความสาํคัญต่อกลยุทธก์ารแข่งขนัแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถติิที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคญั: กลยุทธก์ารแข่งขนั, การส่งออก, อาหารทะเลแช่แขง็, สมุทรสาคร 
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1.  บทนาํ 

การค้าระหว่างประเทศคือการดําเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง

ประเทศ (International trade) ทาํให้ผู้ที่ประกอบธุรกจิระหว่างประเทศต้องคาํนึงถึงปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปัจจัยทาง

เทคโนโลยี (ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร, 2552) ด้วยสภาพการแข่งขันปัจจุบันที่ทาํให้ผู้ประกอบการ

ต่าง ๆ มีความพยายามที่จะต้องปรับปรุงกลยุทธ์หรือกระบวนการบริหารงานของตนเองให้ทนัต่อ

สภาพการแข่งขันปัจจุบัน ทั้ ง น้ีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันคือการปรับปรุง

กระบวนการบริหารงานภายในองค์กร (นิฤมล มณีสว่างวงศ์, 2554) การสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันน้ัน ส่วนหน่ึงจะต้องคํานึงสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เน่ืองจากการดําเนิน

กจิกรรมขององค์กรจาํเป็นจะต้องมีทศิทางที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกบับุคลากรหรือองค์กรอื่น ๆ 

มากมาย เช่น ลูกค้า คู่แข่งขนั พนักงาน ผู้ถือหุ้นและรัฐบาล เป็นต้น บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ย่อมคาดหวังหรือมีความต้องการจากองค์กร (อนิวัช แก้วจาํนง, 2551) ในปัจจุบนัการดาํเนิน
ธุรกิจกาํลงักา้วเขา้สู่ยคุไร้พรมแดนหรือท่ีเรียกวา่สงัคมโลกาภิวฒัน์ ทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งต่ืนตวัต่อการ
แข่งขนัทั้งในดา้นจาํนวนคู่แข่งและความซับซ้อนในการดาํเนินการ หลายอุตสาหกรรมมีขอบเขต
การดาํเนินงานมากกว่าในท้องถิ่น ในปัจจุบันได้มีลู่ทางการทาํธุรกจิที่ท้าทายความสามารถและได้

ผลตอบแทนที่เป็นที่น่าพอใจ ธุรกจิน้ันคือการส่งสินค้าออก การส่งออก (Exporting) (คาํนาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2553) สาํหรับภาวะอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในไทยยังมีปัญหา

และอุปสรรคจากการดาํเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านวัตถุดิบ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาทาง

การตลาดและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ฝ่ายงานมาตรฐานและกฎระเบียบการค้า สมาคม

อาหารแช่เยือกแขง็ไทย, 2556) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) สรุปภาพรวมภาวะธุรกจิใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2558 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยน็แช่แขง็

และแปรรูปในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 การผลิตและส่งออกปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกนัปีก่อนและ

จากไตรมาสก่อนหน้า ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจส่งออกของไทยมีศักยภาพทางการ

แข่งขนัที่มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะธุรกจิในกลุ่มอตุสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ 

จึงควรมีการศึกษาถงึปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่งออก

อาหารทะเลแช่แขง็ของผู้ประกอบการ โดยเลือกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเล

แช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสาครน้ันเป็นจังหวัดชายทะเล จึงมีศักยภาพ

หรือความสามารถในการจับสัตว์นํ้าทางทะเลได้เป็นจํานวนมาก การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร 

เน่ืองจากจะได้ผลการศึกษาที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงจุดเด่นและข้อจาํกดัใน

การดาํเนินธุรกจิของตนเอง ทาํให้มีการปรับปรุงกลยุทธแ์ละกระบวนการดาํเนินงานของตนเองให้

มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขนัในระดับโลกได้อย่างมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นได้ต่อไป 
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2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการให้ความสําคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของ

ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร  

2. เพ่ือศึกษาการให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์การแข่งขันตามความคิดเห็นของ

ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ประกอบการในจังหวัด

สมุทรสาครในด้านสภาพแวดล้อมโดยจาํแนกตามข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

4. เพ่ือศึกษาความมีอิทธิพลของความสาํคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ

แข่งขันตามความคิดเหน็ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัด

สมุทรสาคร 

 

3.  สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัด

สมุทรสาคร ที่มีข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการแตกต่างกนัจะทาํให้ความสาํคัญต่อกลยุทธก์าร

แข่งขนัแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 การให้ความสาํคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่อการให้ความ 

สาํคัญด้านกลยุทธก์ารแข่งขนั 

 

4.  ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหาร

ทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร เน่ืองจากจะได้ผลการศึกษาที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ได้ทราบถึงจุดเด่นและข้อจาํกัดในการดาํเนินธุรกิจของตนเอง ทาํให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์และ

กระบวนการดําเนินงานของตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับโลกได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นได้ต่อไป 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา การศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์

การแข่งขนั 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออก

อาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร จาํนวน 100 บริษัท 

ขอบเขตดา้นพื้ นที ่พ้ืนที่ในการศึกษาคือ เขตจังหวัดสมุทรสาคร 
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ขอบเขตดา้นเวลา การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลประมาณ 4 

สปัดาห์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและทาํการเกบ็ข้อมูลในช่วง

เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาในคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล ซ่ึงแบบสอบถาม

ได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ  

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสาํคัญต่อการส่งออกอาหาร

ทะเลแช่แขง็  

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามความสาํคัญของกลยุทธก์ารแข่งขนั  

ตอนที ่4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ิมเติม  

ระดับความสาํคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการได้เปรียบทางการแข่งขันและ

ความได้เปรียบทางการแข่งขนั จะมีช้ันของคะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ียดังน้ี 

ค่าเฉลีย่   การแปลผล 

4.21-5.00   สาํคัญมากที่สดุ 

3.41-4.20   สาํคัญมาก 

2.61-3.40   สาํคัญปานกลาง 

1.81-2.60   สาํคัญน้อย 

1.00-1.80   สาํคัญน้อยที่สดุ 

 

7.  ผลการศึกษา 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกจิเป็นแบบบริษัท ลักษณะการจัดตั้งองค์กรเป็นองค์กร

ของคนไทย โดยมีจาํนวนเงินทุนเร่ิมต้นของกิจการระหว่าง 5,000,000-10,000,000 บาท 

นอกจากน้ียังพบว่ามีระยะเวลาในการดาํเนินงานของกิจการตํ่ากว่า 5 ปี มีจาํนวนพนักงานใน

ปัจจุบันตํ่ากว่า 50 คน มีรายได้โดยเฉล่ียต่อปีระหว่าง 5,000,001-10,000,000 บาท และมี

ตลาดส่งออกหลักที่สาํคัญในสหรัฐอเมริกามากที่สดุ  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสาํคัญต่อการแข่งขนัในภาพรวม ตัวอย่างมีความคิดเหน็

ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการได้เปรียบทางการแข่งขันมีความสาํคัญอยู่ในระดับมาก โดย

ด้านที่มีความสาํคัญมากที่สุดคือความสามารถของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) รองลงมาคือ

การเมืองและการปกครอง (Political and Legal) และด้านที่มีความสาํคัญน้อยที่สดุคือเทคโนโลยี 

(Technology)  
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ด้านกลยุทธ์การแข่งขันในภาพรวม ตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่ากลยุทธ์ความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความสาํคัญมากที่สุดคือกลยุทธ์

ความเป็นผู้นาํด้านต้นทุน (Low-cost leadership strategy) รองลงมาคือกลยุทธก์ารสร้างความ

แตกต่าง (Differentiation strategy) และด้านที่มีความสาํคัญน้อยที่สุดคือการมุ่งเน้นตลาด

เป้าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy)  

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี

รูปแบบธุรกิจแตกต่างกันให้ความสาํคัญต่อกลยุทธ์การแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างในด้านลักษณะการจัดตั้งองค์กร จาํนวนเงินทุนเร่ิมต้น

ของกจิการ ระยะเวลาในการดาํเนินงานของกจิการ จาํนวนพนักงานในปัจจุบัน รายได้โดยเฉล่ียต่อ

ปีและตลาดส่งออกหลักที่สาํคัญ 

 

8.  อภิปรายผลการศึกษา 

ด้านความเป็นผู้นาํด้านต้นทุน (Low-cost leadership strategy) พบว่า ตัวอย่างมี

ความคิดเหน็ว่ากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุน (Low-cost leadership 

strategy) มีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสาํคัญมากที่สุดคือการนาํเข้า

วัตถุดิบในปริมาณมาก ทั้งน้ี ผู้วิจัยมีความเหน็ว่าเน่ืองจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดอยู่ติด

ชายทะเล อีกทั้งความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลของไทยที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีความหลากหลาย

ทางด้านชีวภาพและทาํให้มีสัตว์นํา้อย่างอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่

ของผู้ประกอบการ จึงทาํให้ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครมีการบริหารงานที่ทาํให้เกิดการ

ประหยัดต้นทุนได้ สอดคล้องกับการเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

น้ัน  พิบูล ทปีะปาล  (2555) กล่าวว่ากลยุทธ์การแข่งขันที่ประสบความสาํเรจ็น้ันจะต้องอาศัย

แหล่งที่มาของการได้เปรียบทางการแข่งขัน ซ่ึงพอร์เตอร์ ได้พัฒนากลยุทธ์ทางการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมขึ้นโดยใช้แนวคิดที่สาํคัญ 2 ประการคือแนวคิดขอบข่ายการแข่งขันและแนวคิดการ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและได้กาํหนดเป็นกลยุทธ์การแข่งขันโดยทั่วไป ได้แก่กลยุทธ์ความเป็น

ผู้นาํด้านต้นทุน (Low-cost leadership strategy) เป็นกลยุทธท์ี่นาํมาใช้โดยอาศัยความสามารถ

ขององค์กรซ่ึงจะทาํให้สนิค้าและบริการมีต้นทุนตํ่ากว่าของคู่แข่ง เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการได้เปรียบ

ทางด้านต้นทุนที่เหนือกว่าคู่แข่ง แนวทางในการสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน ควรหาวิธีลด

ต้นทุนตามเส้นทางของกจิกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นลูกโซ่ห่วงแห่งคุณค่าทั้งกจิกรรมหลักและ

กจิกรรมสนับสนุน 

 ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) พบว่า ตัวอย่างมีความ

คิดเหน็ว่ากลยุทธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) มีความสาํคัญอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสาํคัญมากที่สุดคือการเน้นเทคนิคการขายและการบริการหลังการ

ขาย ทั้งน้ี ผู้วิจัยมีความเหน็ว่าเน่ืองจากเทคนิคการขายและการบริการหลังการขายคือการเอาใจใส่
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ต่อลูกค้า ซ่ึงผู้ประกอบการแต่ละรายกจ็ะมีเทคนิคเหล่าน้ีที่แตกต่างกนัไปตามลักษณะเฉพาะของ

แต่ละบุคคล สอดคล้องกับการเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันน้ัน 

พิบูล  ทปีะปาล  (2555) กล่าวว่ากลยุทธ์การแข่งขันที่ประสบความสาํเรจ็น้ันจะต้องอาศัย

แหล่งที่มาของการได้เปรียบทางการแข่งขัน ซ่ึงพอร์เตอร์ ได้พัฒนากลยุทธ์ทางการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมขึ้นโดยใช้แนวคิดที่สาํคัญ 2 ประการคือแนวคิดขอบข่ายการแข่งขันและแนวคิดการ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและได้กาํหนดเป็นกลยุทธ์การแข่งขันโดยทั่วไป ได้แก่กลยุทธ์การสร้าง

ความแตกต่าง (Differentiation strategy) ทาํได้ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑห์รือบริการให้มี

ลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคู่แข่งขันในสายตาของลูกค้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

สนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ กลยุทธน้ี์ให้ความสาํคัญที่ว่าลูกค้าจะมี

ความเตม็ใจที่จะจ่ายเงินซ้ือในราคาที่สงูกว่า ได้แก่ การสร้างความแตกต่างในลักษณะพิเศษของ

ผลิตภัณฑ ์การบริการหลังการขาย ภาพลักษณท์ี่ต้องการ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 

 ด้านการมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy) พบว่า ตัวอย่างมีความ

คิดเหน็ว่ากลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy) มีความสาํคัญอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสาํคัญมากที่สดุคือการเลือกกลุ่มลูกค้าขนาดเลก็ที่เหมาะสมกบั

ความชาํนาญของกิจการเป็นตลาดเป้าหมายหลัก ทั้งน้ี ผู้วิจัยมีความเหน็ว่าเน่ืองจากการให้

ความสาํคัญต่อกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มจะทาํให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดในกลุ่มน้ีได้มีประสทิธิภาพมากกว่าตลาดกลุ่มใหญ่ที่อาจจะไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับการเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันน้ัน พิบูล ทปีะปาล (2555) กล่าวว่ากลยุทธ์การแข่งขันที่ประสบความสาํเรจ็น้ันจะต้อง

อาศัยแหล่งที่มาของการได้เปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงพอร์เตอร์ ได้พัฒนากลยุทธท์างการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมขึ้นโดยใช้แนวคิดที่สาํคัญ 2 ประการคือแนวคิดขอบข่ายการแข่งขันและแนวคิดการ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและได้กาํหนดเป็นกลยุทธก์ารแข่งขันโดยทั่วไป ได้แก่กลยุทธก์ารมุ่งเน้น

ตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ (Focus strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบขึ้นเพ่ือให้บริษัทจาํกัด

ขอบเขตการดาํเนินงานโดยการเลือกมุ่งเน้นตลาดขนาดเลก็โดยเฉพาะ โดยการเลือกกลุ่มลูกค้า

หรือตลาดขนาดเลก็หรือการเลือกกลุ่มลูกค้าขนาดเลก็ที่เหมาะสมกบัความสามารถของบริษัทเป็น

ตลาดเป้าหมายเพียง 2-3 ตลาดเท่าน้ันและทาํการเสนอสนิค้าและบริการที่มีความแตกต่างจาก

คู่แข่ง 

 

9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิด ซ่ึงในบางกรณีภาครัฐอาจจะมีการ

ออกข้อกาํหนดหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการได้ หาก
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ผู้ประกอบการได้มีการติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิดกจ็ะทาํให้เกิด

การปรับตัวให้ทนัต่อเหตุการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปได้อย่างทนัท่วงท ี

2.  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรทาํการซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัปัญหาความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน

สกุลเงินที่ มีความผันผวนหรือไม่แน่นอน  ซ่ึ งจะช่วยให้การบริหารงานการส่งออกของ

ผู้ประกอบการมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นได้ 

3.  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรทาํการศึกษาลักษณะพ้ืนฐานซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในประเทศน้ัน 

ๆ อยู่เสมอ เน่ืองจากผู้บริโภคในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกนัซ่ึงขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของ

แต่ละประเทศ ซ่ึงจะทาํให้ผู้ประกอบการสามารถจัดหาผลิตภัณฑท์ี่เหมาะสมกบัลักษณะเฉพาะของ

ผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้ต่อไป 

4.  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรทาํการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของตนเองด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

เสมอ รวมถงึการวางแผนการผลิตที่มีประสทิธภิาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ผลผลิตสงูสดุตามกาํลังการผลิต

ที่เหมาะสมของผู้ประกอบการต่อไป 

5.  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรทาํการปรับปรงุผลผลิตของตนเองให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพคงที่อยู่เสมอ รวมถึงการศึกษา

ลักษณะการแข่งขันของคู่แข่งขันด้วย ซ่ึงจะทาํให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการบริหารงาน

ของตนเองให้สามารถทาํการแข่งขนัได้ในธุรกจิน้ีต่อไป 

6. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรศึกษาแหล่งวัตถุดิบแหล่งอื่น ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลน

วัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการรวมตัวกนัของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิเดียวกนัเพ่ือเพ่ิมอาํนาจ

การต่อรองราคาวัตถุดิบเพ่ือให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนการผลิตได้ต่อไป 

7. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรปรับปรงุและจัดระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้เกดิความคล่องตัวมากที่สดุ ซ่ึงกค็ือการ

กาํหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของพนักงานในองค์การไว้อย่างชัดเจน 

8. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ควรทาํการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็อยู่เสมอ รวมถึง

การเข้ารับการฝึกอบรมหรือการสัมมนาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม

ประสบการณใ์นธุรกจิน้ีมีความแขง็แกร่งมากย่ิงขึ้น 
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10.  กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาในคร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดีจากความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณา

สละเวลาให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตั้งแต่เร่ิมทาํการศึกษา การปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนกระทั่งสรุปผลเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสน้ี การศึกษาคร้ังน้ียังได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่สนับสนุนเวลาการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนส่งผลให้การศึกษาในคร้ังน้ี

ประสบความสาํเรจ็ไปด้วยดี  

สุดท้ายน้ี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา

ความรู้   อันมีคุณค่าอย่างย่ิงแก่ผู้เขียน และผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร 

เน่ืองจากจะได้ผลการศึกษาที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงจุดเด่นและข้อจาํกดัใน

การดาํเนินธุรกจิของตนเอง ทาํให้มีการปรับปรุงกลยุทธแ์ละกระบวนการดาํเนินงานของตนเองให้

มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับโลกได้อย่างมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นได้ต่อไปและสาํหรับ

ข้อบกพร่องของการศึกษาในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 
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