6

บทที 2
กรอบความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
กรอบความคิด
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีใช้ในการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 4 Ps)
2.1.2 แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ (SWOT Analysis)
2.1.3 แนวคิดความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน (Theory of Competitive Advantage)
2.1.4 แนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโดยการรวมกลุ่มธุ รกิจ
เพือการแข่งขัน (Cluster)

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทใช้
ี ในการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 4 Ps)
สาวารส ยิมT เจริ ญ [1] ทฤษฎีกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ การผสม
ตัวแปรทางการตลาดทีบริ ษทั สามารถควบคุมได้ ในอัตราส่ วนทีจะสร้างความพึงพอใจ สร้างความ
ยินดี ให้แก่ตลาดเป้ าหมาย (Target Market) ได้มากทีสุ ดและมากกว่าคู่แข่งขันทีมีตลาดเป้ าหมาย
เดี ยวกัน จัดได้ว่าเป็ นสิ งกระตุน้ ทางการตลาด สุ ปัญญา ไชยชาญ [2] ดังรู ปที 2.1 ทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของลูกค้า อันประกอบด้วย
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รู ปที 2.1 ส่ วนประสมการตลาด

2.1.1.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ (Product Strategy) หมายถึงการจัดทํากลยุทธ์ของ
สิ นค้าให้สนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้สูงสุ ด
ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ นค้า บริ การ ความคิ ด สถานที องค์กรหรื อบุ คคล ซึ งต้อง
ประกอบด้ว ย อรรถประโยชน์ (utility) มี คุ ณ ค่ า (value) ในสายตาของลู ก ค้า จึ ง จะมี ผ ลทํา ให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถขายได้ ซึ งการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้อ งพยายามคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย
ดังต่อไปนีT
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (differentiate)
2. ความแตกต่างทางการแข่งขัน
3. องค์ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ ของผลิ ตภัณ ฑ์ เช่ น ประโยชน์ พTื น ฐาน,
คุณภาพ, บรรจุภณั ฑ์, ตราสิ นค้า
4. การกําหนดตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์ เพือแสดงตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
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5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ งคํานึ งถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียงขึ
ิ Tน
2.1.1.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price Strategy) การกําหนดกลยุทธ์ราคาตามลักษณะ
ของตลาด หรื อแบ่งเป็ นตลาดตัวแทนจําหน่าย และตลาดค้าส่ ง เป็ นต้น
ราคา (Price) หมายถึง สิ งทีบุคคลจ่ายสําหรับสิ งทีได้มาซึ งแสดงถึงมูลค่าในรู ปของ
เงินตรา (สุ ปัญญา ไชยชาญ [2] อ้างใน Stanton & Futrell) หรื ออาจหมายถึง ราคาต้นทุน (Cost) ของ
ลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู งกว่า
ราคาผูบ้ ริ โภคจะซืT อสิ นค้านัTน การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึงถึง
1. การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าผลิตภัณฑ์
2. ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
3. การแข่งขัน
4. สภาพแวดล้อมของตลาดทีเกียวข้อง
2.1.1.3 กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการขาย (Promotion Strategy) หมายถึง กิจกรรม
การสื อสารที บริ ษ ทั ส่ ง ข่ า วสารออกไปเพือเผยแพร่ ชื อเสี ย ง ความดี เด่ นของผลิ ตภัณ ฑ์ และเพื อ
ชักชวนให้กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายมาซืT อไปบริ โภค หรื อเป็ นการติดต่อสื อสารเกี ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ Tื อเพือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซืT อ การติดต่อสื อสารอาจใช้พนักงานขายทําการ
ขาย (personal selling) และการติดต่อสื อสารโดยใช้สือนัTน ในการติดต่อสื อสารอาจเลือกใช้หนึ ง
หรื อหลายเครื องมือ กิจกรรมสื อสารหรื อเครื องมือนัTนได้แก่
การโฆษณา (Advertising) เป็ นการเสนอขายโดยผ่านสื อต่างๆ เช่ น การโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณา โปสเตอร์ และใบปลิว เป็ นต้น
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็ นการสร้ างความคิดเห็ นหรื อทัศนคติทีดี
ต่อธุ รกิจ เช่น การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน เป็ นต้น
การขายโดยให้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายโดยใช้พนักงาน
ขายเข้าไปติดต่อลูกค้าโดยตรง

9

การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นกิจกรรมทีกระตุน้ การซืT อของผูบ้ ริ โภค
และเพิมประสิ ทธิ ภาพของผูข้ าย
2.1.1.4 กลยุทธ์ดา้ นการจัดจําหน่าย (Place Strategy หรื อ Distribution Strategy)
หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทางประกอบด้วย สถาบันและกิ จกรรม ใช้เพือเคลื อนย้ายผลิ ตภัณฑ์
และบริ การองค์การไปตลาด สถาบันที นําผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย คื อ สถาบันการตลาด
ส่ วนกิจกรรมเป็ นกิจกรรมทีช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย ระบบการขนส่ ง คลังสิ นค้า
และการเก็บรักษาสิ นค้า หรื อการจําหน่ายผ่านตัวแทนทางการค้า โดยเน้นตัวแทนทีมีสถานที ทําเลที
ดี มีลูกค้าจํานวนมาก กระจายสิ นค้าได้เร็ ว ดังนัTนการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ศิ รประภา สายทอง [3] ช่ องทางการจัดจําหน่ า ย (Channel of distribution)
หมายถึ ง เส้นทางทีผลิ ตภัณฑ์เคลื อนย้ายไปยังตลาดหรื อหมายถึ งกลุ่มบุคคลหรื อองค์การหนึ งซึ ง
อํานวยการเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังลูกค้าหรื อ หมายถึง เส้นทางทีผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ
กรรมสิ ทธิn ทีผลิตภัณฑ์ถูกเปลี ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ าย ซึ งประกอบด้วย
ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค
ผูผ้ ลิต

คนกลาง

ผูบ้ ริ โภค

ในการตลาดระหว่างประเทศ คนกลางประเภทต่างๆ ดังกล่าว จะมีทT งั ในประเทศ
แม่ และประเทศที เข้า ไปดํา เนิ นกิ จการธุ รกิ จติ ดต่ อโดยเข้า สู่ ผูบ้ ริ โภคโดยตรงถึ ง ลู ก ค้า ในตลาด
ต่า งประเทศ หรื อผ่านคนกลางในประเทศ หรื อผ่านทัTงคนกลางในประเทศแม่ และคนกลางใน
ต่างประเทศ (อดุลย์ จาตุรงคกุล [4]) ดังรู ปที 2.2
คนกลางในรู ปแบบต่างๆ ในประเทศแม่ ได้แก่ คนกลางส่ งออก เช่น บริ ษทั ร่ วมค้า
(Trading Company) หรื ออาจเป็ นนายหน้าช่ วยหาคนกลางในต่างประเทศให้ตวั แทนส่ งออกทีรับ
ฝากขาย การใช้รู ป แบบนีT พบเห็ น มาก ถ้า บริ ษ ทั ที ค้า ขายระหว่า งประเทศยัง ไม่ แข็ ง แกร่ ง ด้า น
การตลาดระหว่างประเทศคนกลางในรู ปแบบต่างๆ ในประเทศทีไปทําธุ รกิ จด้วย ได้แก่ คนกลาง
นําเข้า ผูจ้ ดั จําหน่ายในต่างประเทศ ผูค้ า้ ส่ งในต่างประเทศ ผูค้ า้ ปลีกในต่างประเทศ
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ผูผ้ ลิ ต

คนกลางในรูปแบบต่ างๆ

คนกลางในรูปแบบต่ างๆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูบ้ ริ โภค

รู ปที 2.2 การขายผ่านคนกลางและขายโดยตรงไม่ผา่ นคนกลางในตลาดต่างประเทศ
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ช่องทางที 1 จําหน่ายจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศโดยไม่ผา่ นคนกลาง
ช่องทางที 2 จําหน่ายผ่านคนกลางในต่างประเทศ และให้คนกลางในต่างประเทศ
กระจายสิ นค้าให้
ช่องทางที 3 จําหน่ายผ่านคนกลางในประเทศแม่ คนกลางในประเทศทีเข้าทําธุ รกิจ
ด้วยและเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
การเลือกช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel Structure)
1. การออกแบบช่องทางการจัดจําหน่าย กําหนดจํานวนระดับของช่องทาง
ทีเหมาะสม
2. การกําหนดจํานวนคนกลาง
3. การเลือกประเภทของคนกลาง ในแต่ละระดับของช่องทาง
4. การคัดเลือกคนกลาง
5. การประสานงานในช่องทางการจัดจําหน่าย
6. การพิจารณาส่ วนประกอบของคนกลางในช่องทาง
- การค้าปลีก
- การค้าส่ ง
การกระจายตัวสิ นค้า (Physical distribution) หมายถึงกิจกรรมทีเกี ยวข้องกับการ
เคลือนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
(สุ ปัญญา ไชยชาญ [1] อ้างใน Stanton & Futrell) หรื อหมายถึง กิจกรรมการขนส่ ง
และเก็บรักษาสิ นค้าของธุ รกิ จหนึ งภายในระบบช่ องทางเพือให้เกิ ดการประสานงาน และให้เกิ ด
ต้นทุนในการจําหน่ ายตําสุ ดโดยมีระดับการให้บริ การลูกค้าที เหมาะสม (ศิรประภา สายทอง [3])
ประกอบด้วยงานทีสําคัญดังนีT
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1. การขนส่ ง (transportation)
2. การเก็บรักษาสิ นค้า (storage) และการคลังสิ นค้า (warehousing)
3. การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ (inventory management)
4. การพิจารณาต้นทุนการจัดจําหน่ายรวมให้ตาสุ
ํ ด
5. การดําเนิ นงานเกียวกับคําสังซืT อ (order processing)
6. การคาดคะเนความต้องการซืTอสิ นค้า
7. การกํา หนดขัTน ตอนในการเคลื อนย้า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นธุ ร กิ จ ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ
8. การบรรจุภณั ฑ์เพือการป้ องกัน

2.1.2 แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ (SWOT Analysis)
นุ กุล ทองสุ ข [4] การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ Albert Humphrey จะประกอบด้วยทัTง
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายนอกเพื อพิ จ ารณาถึ ง โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค
(Threats) ของสิ นค้าหรื อธุ รกิ จ และการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน เพือพิจารณาถึ ง จุ ดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของสิ นค้าหรื อธุ รกิจ ทัTงในปั จจุบนั และอนาคต เราเรี ยก การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเหล่านีT ว่า การวิเคราะห์ สวอต (SWOT Analysis) โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น
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ศริ ญญา หอมสิ นธุ์ [6] การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นการวิเคราะห์เกี ยวกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกทีอยูเ่ หนือการควบคุมขององค์กรประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค เช่น ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ
(อัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ การบริ โภคส่ วนบุ คคล โครงสร้ างอุ ตสาหกรรม) แนวโน้ม
อุ ตสาหกรรม (ยอดขายของสิ นค้า ในอุ ตสาหกรรม การจัดหาวัตถุ ดิบต่ า งๆ) สภาพสิ งแวดล้อม
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเมื อง กฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณี ต่างๆ รวมถึ งสภาพแวดล้อมทาง
สังคม
2. การวิเคราะห์ลูกค้า หมายถึง ประชากรทีจะซืTอ ลูกค้าทีซ่อนเร้นอยูม่ ีจาํ นวน
เท่าไหร่ โครงสร้างลูกค้าแยกเป็ นอย่างไร กระบวนการตัดสิ นใจซืT อ องค์ประกอบสําคัญในการซืT อ
คืออะไร ใช้เวลานานเท่าไรจึงตัดสิ นใจซืT อ ซืT อเมือไร ทีไหน และปริ มาณเท่าไร มีการเปรี ยบเทียบ
สิ นค้าหรื อไม่ อย่างไร
3. การวิเคราะห์คู่แข่ง เมือต้องการจะชิ งตลาดจากคู่แข่ง (หรื อป้ องกันคู่แข่ง) ก็
จําเป็ นต้องวิเคราะห์ในเชิ งการแข่งขัน การวิเคราะห์ยอดขาย กําไร จํานวนลูกค้า และการวิเคราะห์
ด้านทรัพยากรการบริ หาร เช่น จํานวนการขาย ความสามารถในการผลิต ความรวดเร็ วต่อการสนอง
ต่อการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อม มีความยืดหยุน่ อย่างไร สามารถทนต่อการเปลียนแปลงทีรุ นแรง
ได้หรื อไม่ หรื อทีเรี ยกว่าเป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคนัTนเอง
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โอกาส (Opportunities) เป็ นปั จจัยต่างๆในสภาพแวดล้อมภายนอกบริ ษทั ทีบริ ษทั
สามารถนํามาใช้ประโยชน์หรื อมีส่วนช่วยให้บริ ษทั สามารถใช้ความพยายามเพือให้บรรลุเป้ าหมาย
ทางกลยุทธ์ และทําให้องค์กรหรื อธุ รกิจมีความได้เปรี ยบเชิงแข่งขัน
อุปสรรค (Threats) เป็ นปั จจัยต่างๆในสภาพแวดล้อมภายนอกบริ ษทั อันอาจเป็ น
อุ ป สรรคหรื อภัย คุ ก คามที มี ผ ลกระทบต่ อการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ทํา ให้บ ริ ษ ทั ประสบความ
ล้มเหลวหรื อไม่บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ทีวางไว้ และอาจทําให้ความพยายามใน
การบรรลุความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันทางกลยุทธ์ตอ้ งสู ญเปล่า
นุ กุล ทองสุ ข [5] การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็ นการวิเคราะห์เกียวกับทรัพยากร
การบริ ห ารที สามารถควบคุ ม ได้ถึ ง จะวิเ คราะห์ ภ ายนอกได้ล ะเอี ย ดเพี ย งใด แต่ ไ ม่ ส ามารถหา
ความสามารถภายในของตนเองได้ก็จะทําให้เข้าใจผิดและดําเนินการผิดได้เช่นกัน โดยการวิเคราะห์
ภายในนัTนจะกล่ าวถึ ง วัฒนธรรมประเพณี ลักษณะพิเศษของสิ นค้า คุ ณภาพของสิ นค้า ส่ วนแบ่ง
การตลาด จุ ด เด่ น และจุ ด ด้อ ยของกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที ผ่า นมา ทรั พ ยากรบุ ค คล ความเป็ นผูน้ ํา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเงินทุน รวมแล้วเรี ยกว่า “จุดแข็งและจุดอ่อน”
จุดแข็ง (Strengths) เป็ นปั จจัยภายในบริ ษทั ทีเป็ นข้อได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน ซึ ง
บริ ษทั สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนิ นงานธุ รกิ จ เพือบรรลุ วตั ถุประสงค์และทําให้ธุรกิ จ
หรื อ องค์ ก รมี ค วามได้เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน ทางกลยุ ท ธ์ เพื อสร้ า งความเป็ นต่ อ ในตลาดหรื อ ใน
อุตสาหกรรม
จุดอ่อน (Weaknesses) เป็ นปั จจัยภายในบริ ษทั ทีเป็ นข้อเสี ยเปรี ยบเชิ งการแข่งขัน
ทางกลยุทธ์ ไม่สามารถบรรลุความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันทางกลยุทธ์หรื อมีดอ้ ยกว่าคู่แข่งขัน อัน
เป็ นปั ญหาหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
2.1.3 แนวคิดความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน (Theory of Competitive Advantage) จาก
ทฤษฎีเพชร (Diamond Model)
ธิ บดี คงหอม [8] แนวคิดทฤษฎี ความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน ของ ไมเคิล.อี. พอร์ เตอร์
(Michael E. Porter) เป็ นทฤษฎีทีบอกว่าบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ งในอุตสาหกรรมจะประสบความสําเร็ จ
ในธุ รกิ จระหว่างประเทศหรื อมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ก็ต่อเมือข้อ
ได้เปรี ย บทางด้านการแข่ งขันของประเทศสอดคล้องและส่ งเสริ ม กับ ข้อได้เปรี ยบทางด้า นการ
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แข่งขันระหว่างประเทศของบริ ษทั นัTน แต่ในทางตรงข้ามถ้าข้อได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันของ
ประเทศไม่ส่งเสริ มหรื อขัดขวางข้อได้เปรี ยบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศของบริ ษทั บริ ษทั นัTน
ในอุตสาหกรรมก็จะไม่ประสบความสําเร็ จในธุ รกิจระหว่างประเทศ หรื อสู ญเสี ยความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก ดังนัTนจึงได้พิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆ ทีเป็ นบ่อเกิ ดแห่ งความได้เปรี ยบเชิ ง
แข่งขันของประเทศไทยตามระบบเพชร http://exmba.nisit.ku.ac.th/forums/ index.php? [7] ดังรู ปที
2.3 ประกอบด้วยปั จจัยพืTนฐานทีกําหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยมีปัจจัย
ทีก่อให้เกิดความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน 4 ปั จจัย ได้แก่
1. สภาวะปั จจัยการผลิต (Factor Conditions)
2. สภาวะของอุปสงค์ (Demand Conditions)
3. อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกียวเนือง (Related & Supporting Industry)
4. ยุทธการโครงสร้างและสภาพการแข่งขันของธุ รกิจ (Firm Strategy
Structure & Rivalry)
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กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการ
แข่งขันในประเทศของบริ ษทั
Firm Strategy, Structure and Rivalry

ปั จจัยการผลิตใน
ประเทศ
Factor Conditions

อุปสงค์ในประเทศ
Demand Conditions

อุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เกียวเนืองในประเทศ

Related and Support Industries

รู ปที 2.3 ตัวกําหนดข้อได้เปรี ยบเชิงแข่งขันของประเทศ
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1. สภาวะปั จจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions)
ปั จจัยการผลิตสามารถแบ่งเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1.1 ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ปริ มาณ คุณภาพ และราคา (เงินเดือน
ค่าจ้าง แรงงาน ผลประโยชน์ และสวัสดิการทัTงหมด) ของบุคลากรในทุกระดับตัTงแต่ล่างสุ ดไปจน
ถุงสู งสุ ดในทุกสาขาอาชีพ
1.2 ทรัพยากรกายภาพ หมายถึ ง ปริ มาณ คุ ณภาพ ความยากง่ายในการนํามาใช้
และราคาหรื อต้นทุน ของทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ในประเทศ เช่ น ทีดิ น นํTา แร่ ไม้ แหล่งไฟฟ้ า
พลังงานนํTา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตําแหน่ งทีตัTงของประเทศ ขนาดของประเทศและเขตแบ่งเวลา
ของประเทศ เป็ นต้น
1.3 ทรั พยากรความรู ้ โดยทัวไป ซึ งแหล่งทรั พยากรความรู ้ ของประเทศ ได้แก่
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐและเอกชน สํานักงานสถิติ
1.4 ทรัพยากรทุน หมายถึง เงินทุน เงินออมต่างๆ ในทุกรู ปแบบ
1.5 โครงสร้างพืTนฐาน เช่ น ระบบการขนส่ ง ระบบโทรคมนาคม ระบบไปรษณี ย ์
ระบบโอนเงิน ระบบสาธารณสุ ข
การพัฒ นาความได้เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน ของประเทศและของบริ ษ ัท มี ค วามจํา เป็ นต้อ ง
ยกระดับและเพิมจํานวนของปั จจัยการผลิ ตอย่างต่อเนื องจากปั จจัยพืTนฐานหรื อปั จจัยทัวไป ไปสู่
ปั จจัยขัTนสู งหรื อปั จจัยเฉพาะทาง นอกจากนัTนมาตรฐานในการแบ่งระหว่างปั จจัยพืTนฐานกับปั จจัย
ขัTนสู ง และระหว่างปั จจัยทัวไปกับปั จจัยเฉพาะทาง ก็จะถูกยกระดับเพิมสู งขึTนไปพร้อมๆ กับความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศ ปั จจัยขัTนสู งและปั จจัยเฉพาะทางในปั จจุบนั จะกลายเป็ นปั จจัยพืTนฐาน
และปั จจัยทัวไปสําหรับอนาคต ดังนัTนจึงจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาปั จจัยการผลิ ตอย่างต่อเนื องทัTงใน
ด้านปริ มาณและคุณภาพ
แม้วา่ ประเทศจะมีความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันทีเกิดขึTนเนื องมาจากการทีประเทศมีปัจจัย
การผลิ ตมาก แต่ความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันในลักษณะนีT มกั เป็ นความได้เปรี ยบขัTนตํา และมักจะ
ก่ อให้เกิ ดการใช้ปั จ จัย การผลิ ต ที มี อยู่อ ย่า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที ควร ในทางตรงกันข้า มใน
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บางครัT งการทีประเทศมี ความเสี ยเปรี ยบด้านปั จจัยการผลิ ตพืTนฐาน (เช่ น ขาดแคลนแรงงาน ขาด
แคลนวัตถุ ดิบ และสภาพอากาศที หนาวมาก เป็ นต้น) อาจส่ ง ผลทํา ให้เกิ ดแรงกดดันให้พ ฒ
ั นา
นวัตกรรมเพือแก้ไขปั ญหาต่างๆ ซึ งเทคโนโลยีเหล่านีT มกั ทําให้ประเทศมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน
สู ง รวมทัTงทําให้ประเทศสามารถยกระดับและเพิมจํานวนบ่อเกิดแห่งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของ
ประเทศมากขึTนอี กด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที ความเสี ยเปรี ยบด้านปั จจัยการผลิ ตนัTนเกิ ดขึT นใน
ประเทศนัTนก่อนประเทศอืนๆ และจะเกิดขึTนในประเทศอืนๆอีกภายหลัง
2. สภาวะอุปสงค์ในประเทศ (Demand Conditions)
สภาวะอุปสงค์ในประเทศมีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นการต่างๆ ของบริ ษทั โดยประเทศจะมี
ความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันในอุตสาหกรรมหรื อในส่ วนของอุตสาหกรรมทีอุปสงค์ของประเทศให้
รู ปแบบความต้องการของผูซ้ Tื อทีชัดเจนหรื อเกิดขึTนก่อนประเทศอืน รวมทัTงการทีผูซ้ Tื อในประเทศ
กดดันให้บริ ษทั ต่า งๆ ในประเทศพัฒนานวัตกรรมเร็ วกว่าประเทศอื นๆ ก็เป็ นส่ วนหนึ งที ทําให้
ประเทศมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันในอุตสาหกรรมหรื อในส่ วนของอุตสาหกรรมนัTน ดังนัTนจะ
เห็นว่าลักษณะของเส้นอุปสงค์ในประเทศทีแตกต่างกันจะก่อให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างประเทศใน
ด้านความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันของประเทศได้
ในบางครัTงอาจเข้าใจว่าการส่ งออกหรื อตลาดระหว่างประเทศมีผลทําให้อุปสงค์ในประเทศ
มีความสําคัญลดลงต่อการเสริ มสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศ แต่ในความเป็ นจริ ง
แล้ว อุปสงค์ในประเทศมีผลต่อการเสริ มสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศมากกว่าอุป
สงค์ในต่างประเทศหลายๆ ประเทศรวมกันเสี ยอีก เนื องจากบริ ษทั มีความเข้าใจใจความต้องการ
ของผูซ้ Tื อในประเทศมากกว่าความต้องการของผูซ้ Tื อในต่างประเทศ ซึ งจากความเป็ นจริ งแสดงให้
เห็ นถึ งความสําคัญของการอยู่ใกล้กบั ผูซ้ Tื อรายสําคัญต่อการเสริ มสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน
ของบริ ษทั และประเทศสําหรับอุปสงค์ในประเทศทีมีอิทธิ พลต่อความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน จะถูก
แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
2.1 ขนาดของตลาด ถ้าตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ ซึ งแสดงถึงความสามารถใน
การรองรั บการผลิ ตได้มาก ย่อมสร้ างโอกาสที จะลดต้นทุ นการผลิ ตต่อหน่ วยหรื อก่ อให้เกิ ดการ
ประหยัดจากขนาดได้จากการผลิ ตครัTงละมากๆ (Economies of scale) และผูผ้ ลิ ตยังสามารถลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้จากการสะสมความชํานาญในการผลิตหลายๆครัTง (Learning curve) อีก
ด้วยและเพือตอบสนองอุปสงค์ในประเทศทีมีขนาดใหญ่ยงั ส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตให้ดีขT ึน
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2.2 ผูซ้ Tื อที รู ้ จริ ง สําหรั บ ผูซ้ Tื อ ในที นีT หมายความรวมถึ งผูอ้ ุ ป โภคบริ โภค ช่ อง
ทางการจัดจําหน่าย และผูท้ ีเป็ นองค์กรหรื อบริ ษทั ต่างๆ โดยผูซ้ Tื อเหล่านีT จะมีส่วนในการเสริ มสร้าง
ข้อได้เปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน คื อ ผูซ้ Tื อในประเทศรู ้ จริ ง ในการซืT อสิ นค้า และบริ ก ารแล้ว จะมี ก ารตัTง
มาตรฐานในการเลื อกซืT อสิ นค้า หรื อบริ ก ารนัTนไว้สูง ซึ งเป็ นแรงกดดันให้บ ริ ษทั ต้องพัฒนาข้อ
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมทีผูซ้ Tือในประเทศรู ้จริ งมากกว่าผูซ้ Tื อในต่างประเทศ
2.3 อุ ป สงค์ใ นประเทศเกิ ด ขึT น ก่ อ นประเทศอื น อุ ต สาหกรรมที เกิ ด ขึT น เพื อ
สนองตอบอุปสงค์ในประเทศจะมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันได้ ถ้าอุปสงค์ทีเกิดขึTนนัTนเกิดขึTนก่อน
ในประเทศแล้ว จึงกลายเป็ นอุปสงค์สากลทีเกิดขึTนในประเทศอืนๆ ภายหลัง แต่ในทางตรงข้ามถ้า
อุปสงค์ในประเทศตอบสนองต่ออุปสงค์สากลล่าช้า ย่อมส่ งผลให้ประเทศนัTนเสี ยเปรี ยบด้านการ
แข่งขันระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมนัTนได้
2.4 ส่ วนผสมของอุปสงค์ในประเทศ ในอุตสาหกรรมหนึงๆ อาจมีหลายส่ วนตลาด
ที มี ล ัก ษณะของอุ ป สงค์ ค ล้า ยคลึ ง กับ อุ ป สงค์ ใ นตลาดโลก ซึ งถ้ า ตลาดนัTน มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ
อุตสาหกรรมสู งกว่าตลาดเดียวกันนีT ในประเทศอืน จะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถมีความได้เปรี ยบเชิ ง
แข่งขันในตลาดนีT ได้ ในทางตรงข้ามถ้าตลาดนัTนมีความสําคัญในอุตสาหกรรมตํากว่าตลาดส่ วน
เดี ยวกันนีT ในประเทศอืนๆ ประเทศจะเสี ยเปรี ยบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศในอุตสาหกรรม
นัTนได้
3. อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกียวเนืองในประเทศ (Related and Supporting Industries)
การทีประเทศมีอุตสาหกรรมทีเกียวโยง (Related Industries) และ อุตสาหกรรมสนับสนุ น
(Supporting Industries) ทีมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน จะมีความสัมพันธ์เชื อมโยงกันของกิจกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการผลิต (Activity Linkages) ตามห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ย่อมมีผลทําให้
อุตสาหกรรมทีมีอุตสาหกรรมสนับสนุ นนัTนสนับสนุ นอยูม่ ีการผลิ ตสิ นค้าทีมีคุณภาพมีวตั ถุดิบทีมี
คุ ณภาพ และมี ตน้ ทุ นการผลิ ตตํา ซึ งส่ งผลให้อุตสาหกรรมนัTนมี ความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน โดย
ความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันทีเกิดขึTน เกิดขึTนเนืองจาก
3.1 ช่องทางทีรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ และบางครัTงมีสิทธิ พิเศษมากกว่าผูผ้ ลิตราย
อืนในต่างประเทศในการเข้าถึงวัตถุดิบหรื อชิTนส่ วนทีดีทีสุ ด
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3.2 ความร่ วมมื อกันระหว่างบริ ษทั ผูใ้ ช้กบั บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตวัตถุ ดิบ ชิT นส่ วนหรื อ
เครื องจัก รซึ งถ้า สํา นัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และของบริ ษ ทั ผูใ้ ช้อยู่ใ นประเทศเดี ย วกัน มี
กิ จกรรมสํา คัญและมี ผูบ้ ริ หารอยู่ใ นประเทศเดี ยวกัน ย่อมส่ งผลทํา ให้เกิ ดความร่ วมมื อกันอย่า ง
จริ งจังมากกว่าในกรณี ทีสํานักงานใหญ่ของอีกผ่ายหนึ งอยู่ในประเทศเดียวกันกับบริ ษทั สาขาของ
อีกผ่ายหนึง
3.3 มีความร่ วมมื อกันในด้านกระบวนการนวัตกรรมและกระบวนการยกระดับ
และเพิมจํานวนบ่อเกิดแห่ งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน คือ ถ้าผูข้ ายวัตถุดิบช่วยให้บริ ษทั มองเห็นถึง
วิ ธี ใ หม่ โอกาสใหม่ หรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ บริ ษ ัท มี ช่ อ งทางที รวดเร็ ว ในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ใหม่
ความคิ ดใหม่ มุ มมองใหม่ และนวัตกรรมใหม่ของผูข้ ายวัตถุ ดิบ ซึ งเมือทุ กฝ่ ายร่ วมมื อกันแก้ไข
ปั ญหาแลกเปลียนแนวคิดการวิจยั และพัฒนาระหว่างกัน ย่อมก่อให้เกิดการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลได้ในทีสุ ด นอกจากนีT ผูข้ ายวัตถุ ดิบมักจะกระจายข้อมูลใหม่หรื อนวัตกรรมใหม่
ไปสู่ อุ ตสาหกรรมที เกี ยวเนื องซึ งจะส่ ง ผลทํา ให้อ ัต ราความเร็ ว ในการสร้ า งนวัต กรรมภายใน
อุตสาหกรรมทีเกียวเนืองต่างๆถูกเร่ งให้เร็ วขึTน
อย่างไรก็ตามประเทศหนึ งไม่จาํ เป็ นต้องมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันในทุกอุตสาหกรรม
สนับสนุนของอุตสาหกรรมหนึงเพือทําให้อุปสงค์มีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน และถ้าอุตสาหกรรม
เกี ยวเนื องมีบริ ษทั แม่อยู่ใกล้กนั และมี นวัตกรรมเดี ยวกันจะทําให้มีการร่ วมมือกันอย่างจริ งจังอยู่
ตลอดเวลา ส่ งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเพิมจํานวนบ่อเกิ ดแห่ งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน
ของทุกๆฝ่ ายทีเกียวข้องกันนัTนให้เพิมมากขึTน
4. ยุทธการโครงสร้างและสภาพการแข่งขันของธุ รกิจ (Firm Strategy Structure & Rivalry)
ปั จ จัย ที เป็ นบ่ อ เกิ ด แห่ ง ความได้เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน ปั จ จัย สุ ด ท้า ยในระบบเพชร ได้แ ก่
ยุทธการโครงสร้าง และสภาพการแข่งขันในประเทศของบริ ษทั โดยถ้าตัวกําหนดนีT ในประเทศใด
สอดคล้องกับข้อได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมใดในประเทศนัTน ตัวกําหนดนีT จะช่วยส่ งเสริ ม
ให้ประเทศมีความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมนัTนได้
4.1 ยุทธการและโครงสร้ างของบริ ษทั ในประเทศ วัฒนธรรมของประเทศย่อมมี
ผลกระทบต่อการเลือกใช้กลยุทธ์และโครงสร้างของบริ ษทั ในประเทศ ถึงแม้วา่ คงไม่มีประเทศใดที
ทุกบริ ษทั ในประเทศนัTนเลือกใช้กลยุทธ์และโครงสร้างเดียวกันหมดแต่บริ ษทั ส่ วนมากในประเทศ
เดียวกันมักมีลกั ษณะร่ วมกันบางประการทีแตกต่างจากบริ ษทั ในประเทศอืน
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4.2 สภาพการแข่งขันในประเทศของบริ ษทั สภาวะการแข่งขันในประเทศ ทัTงใน
ด้านราคาและด้านอืนๆ เช่ น ด้านเทคโนโลยี ถื อเป็ นปั จจัยหนึ งในระบบเพชรทีมีความสําคัญมาก
ทีสุ ดในการกําหนดความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศ คือ ถ้าในประเทศมีการแข่งขันทีรุ นแรง
จะเป็ นแรงผลักดันให้ผูผ้ ลิ ตต้องพัฒนา ต้องนวัตกรรม และต้องปรั บปรุ ง กลยุทธ์ ในการผลิ ตให้
สามารถผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพด้วยต้นทุนตํา ซึ งจะทําให้สามารถแข่งขันในต่างประเทศได้ในทีสุ ด
รวมทัTงจากการที ในประเทศมี การแข่งขันที รุ นแรงเป็ นแรงกดดันให้บริ ษทั ต้องส่ งออกเพือขยาย
ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าการลดต้นทุ นจากการผลิ ตครัTงละมากๆ เป็ นบ่อเกิ ดสําคัญของความ
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมนัTน
การแข่ งขันในประเทศมี ประโยชน์ม ากกว่า การแข่งขันระหว่างประเทศในการ
กดดันให้เกิดการพัฒนาและนวัตกรรม เนืองมาจากว่าผูแ้ ข่งขันรายใหญ่ในประเทศมักก่อให้เกิดแรง
กดดันทีเห็นและรู ้สึกได้ชดั กว่าผูแ้ ข่งขันในต่างประเทศ ความสําเร็ จของผูแ้ ข่งขันรายใดรายหนึ งใน
ประเทศจะเป็ นการช่วยชีT แนวทางให้แก่ผแู ้ ข่งขันรายอืน รวมทัTงเป็ นการดึงดูดผูแ้ ข่งขันรายใหม่ให้
เข้ามาในอุตสาหกรรมอีกด้วย ดังนัTนผูแ้ ข่งขันในประเทศจึงจําเป็ นต้องแสวงหาข้อได้เปรี ยบด้านการ
แข่งขันขัTนสู งซึ งเป็ นความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันทียังยืนกว่า ซึ งในการศึกษายุทธการโครงสร้างและ
สภาพการแข่งขันของธุ รกิจนีT จะรวมถึง 6 ประเด็น ทีมีผลกระทบสําคัญต่อการสร้างบรรยากาศใน
การแข่งขัน รวมทัTงการดําเนินกลยุทธ์ของธุ รกิจ ได้แก่
1. การเปิ ดเสรี และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
2. นโยบายการส่ งเสริ มการลงทุน
3. นโยบายการแข่งขันทางการค้า
4. การบิดเบือนและแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐ
5. ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ
6. ความซับซ้อนในการดําเนิ นธุ รกิจและกลยุทธ์ของธุ รกิจ
นอกจากประโยชน์ต่างๆ ทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว การแข่งขันภายในประเทศจะมีประโยชน์
มากขึTนถ้าผูแ้ ข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันอยูก่ ระจุกตัวหรื ออยูใ่ นเมืองเดียวกัน เนื องมาจากว่าการ
ทีบริ ษทั อยูใ่ นบริ เวณเดียวกันจะทําให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ในอุตสาหกรรมสามารถเผยแพร่ ได้อย่าง
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รวดเร็ ว บริ ษทั ต้องมีการเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพือรักษาความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของตนไว้
ส่ งผลทําให้อุตสาหกรรมเจริ ญก้าวหน้าไปเร็ วกว่าผูแ้ ข่งขันในประเทศทีอยูก่ ระจัดกระจายกัน
จากทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นปั จจัยทีเป็ นบ่อเกิดแห่งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศ แต่
อย่างไรก็ตาม ตามแนวความคิดของ ไมเคิล.อี.พอร์ เตอร์ ยังมีปัจจัยอีก 2 ปั จจัย ทีไม่ใช่ ตวั กําหนด
โดยตรงแต่เป็ นเพียงตัวแปรทีมีผลต่อตัวแปรทัTง 4 ทีกําหนดความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศ
ซึ งได้แก่
5. เหตุสุดวิสัย (Chance)
เหตุ สุดวิสัย หมายถึ ง การเปลี ยนแปลงครัTงสําคัญที อยู่นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษ ทั
ต่างๆ ในอุตสาหกรรม (โดยมีบ่อยครัTงทีอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของรัฐบาลในประเทศนัTนด้วย แต่
อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุ มของรั ฐบาลประเทศอืน) เช่ น สิ งประดิ ษฐ์ใหม่ การเปลี ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีครัTงสําคัญ การเปลียนแปลงราคาปั จจัยการผลิตครัTงสําคัญ การเพิมสู งขึTนอย่างกะทันหัน
ของอุปสงค์ การตัดสิ นใจทางการเมืองโดยรัฐบาลประเทศอืนๆ และสภาวะสงคราม เป็ นต้น
เหตุ สุดวิสัย ดังกล่ า วข้า งต้นมี ค วามสํา คัญต่ อการกําหนดความได้เปรี ยบเชิ ง แข่ งขันของ
ประเทศ เนืองมาจากว่าเหตุสุดวิสัยจะก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในโครงสร้างของอุตสาหกรรมใน
ระบบเพชร หรื อในบ่อเกิ ดแห่ งข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม เหตุสุดวิสัยอาจลบ
ล้างข้อได้เปรี ยบด้านการแข่งขันของผูแ้ ข่งขันรายเดิ ม จึงเกิ ดช่ องว่างที ผูแ้ ข่งขันรายใหม่สามารถ
เอาชนะผู ้แ ข่ ง ขัน รายเดิ ม ได้ ในขณะที เหตุ สุ ด วิ สั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี ยนแปลงในโครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมมาในระบบเพชร หรื อในบ่อเกิ ดแห่ งข้อได้เปรี ยบด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประเทศที จะประสบความสําเร็ จในการใช้ประโยชน์จากการเปลี ยนแปลงนัTน ก็คือ ประเทศที มี
ระบบเพชรทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงนัTน
6. รัฐบาล (Government)
รั ฐบาลเป็ นตัวแปรที มี ผ ลกระทบต่ อตัวกําหนดความได้เปรี ยบเชิ ง แข่ง ขันต่ างๆ 4 อย่า ง
ข้างต้น โดยรัฐบาลสามารถทีจะส่ งเสริ มหรื อขัดขวางการเสริ มสร้างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของ
ประเทศได้ แต่รัฐบาลไม่มีความสามารถทีจะสร้างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันได้โดยตรงแต่จะต้อง
กระทําผ่านการดําเนินนโยบายในการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา ให้การสนับสนุ นอุตสาหกรรมให้
สิ ท ธิ พิ เศษต่ า งๆ ย่อมส่ ง ผลทํา ให้อุตสาหกรรมมี ต้นทุ นตํา แล้วก่ อให้เกิ ดความสามารถในการ
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แข่ ง ขัน ได้ใ นที สุ ด แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า มถ้า รั ฐบาลดํา เนิ นนโยบายผิ ดพลาด ย่อ มส่ ง ผลทํา ให้
อุ ต สาหกรรมไม่ ส ามารถแข่ ง ขัน กับ ต่ า งประเทศในตลาดโลกได้จ ากที กล่ า วมาข้า งต้น เป็ น
ตัวกําหนดต่างๆ ทีเป็ นบ่อเกิดแห่งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศและตัวแปรทีมีอิทธิ พลต่อ
ตัวกําหนดเหล่านัTนซึ งประกอบกันเป็ นระบบเพชรทีสมบูรณ์ดงั รู ปที 2.4

เหตุสุด
วิสยั

กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการ
แข่งขันในประเทศของบริ ษทั
(Firm Strategy, Structure and
Rivalry)

ปั จจัยการผลิตในประเทศ
Factor Conditions

อุปสงค์ในประเทศ
Demand Conditions

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกียวเนื องใน
ประเทศ (Related and Support Industries)

รู ปที 2.4 ระบบเพชรทีสมบูรณ์

รัฐบาล
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2.1.4 แนวคิ ด การพัฒ นาขี ด ความสามารถของอุ ต สาหกรรมโดยการ
รวมกลุ่มธุ รกิจเพือการแข่งขัน (Cluster)
ศริ ญญา หอมสิ นธุ์ [6] ด้วยระบบเศรษฐกิ จโลกปั จจุ บนั ได้เข้า สู่ ยุคเศรษฐกิ จใหม่ (New
Economy) ที มี ก ารพัฒนาเปลี ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว สลับ ซับ ซ้อนและเชื อมโยงกันมากขึT น นับ
เนื องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีทันสมัยทีนํามาใช้ในการผลิ ต การตลาด การบริ การและ
การสื อสารโทรคมนาคม อีกทัTง จากการเปิ ดตลาดการค้าเสรี ตามพันธกรณี ขององค์การการค้าโลก
(WTO) ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าในภูมิภาคต่างๆ ของโลกทีทวีสูงขึTนเป็ นลําดับ นับเป็ นเงือนไข
ทีส่ งผลต่อการแข่งขันทางการค้าให้ทวีความเข้มข้นมากขึTน ธุ รกิ จจึงจําเป็ นต้องปรับตัวเพือรองรับ
กับความเปลียนแปลงได้อย่างรวดเร็ วเพือความอยูร่ อด
ดังนัTนเพือทําให้อุตสาหกรรมอยูร่ อดในยุคเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงได้มีการ
นําแนวคิดเกียวกับคลัสเตอร์ (Cluster) หรื อการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการในบริ เวณพืTนทีเดียวกัน
โดย อัลเฟรด มาร์ แชล (Alfred Marshall) ผูซ้ ึ งเป็ นศาสตราจารย์แห่ งมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ได้ตT งั
ข้อสังเกตว่ากลุ่มอุ ตสาหกรรมทีฝั งตัวอยู่ ณ ที ใดทีหนึ งจะมีประสิ ทธิ ภาพทีดี กว่าอุ ตสาหกรรมที
กระจายกันอยูแ่ ละดําเนินธุ รกิจโดยลําพัง โดยรู ปแบบทีสะท้อนแนวคิดของคลัสเตอร์ ทีเป็ นรู ปธรรม
ได้แก่ เขตอุ ตสาหกรรมในอิตาลี ซึ งมีวิวฒั นาการมากกว่าร้ อยปี โดยมี กลุ่ มผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กมารวมตัวกันเพือทําธุ รกิจอยูใ่ นพืTนทีเดียวกัน มีความร่ วมมือกันและแข่งขันใน
เวลาเดี ยวกันด้วย การรวมตัวในลักษณะนีT ได้นาํ ไปสู่ ความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันทางธุ รกิ จ ต่อมา
ได้รับการพัฒนาเป็ นทฤษฎี โดยศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ (Michael E. Porter) และด้วย
ภาวะเศรษฐกิจโลกได้เปลียนแปลงไปมาก อันเนื องมาจากกระแสโลกาภิวฒั น์ การเปิ ดเสรี ทางการ
ค้า และผลกระทบของเทคโนโลยีทีมีการพัฒนาซับซ้อนขึTน จึงทําให้คลัสเตอร์ ยิงมีบทบาทสําคัญ
มากขึTนในฐานะทีเป็ นเครื องมือในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
“คลัสเตอร์ ” ตามแนวคิดของ Michael E. Porter หมายถึง ความร่ วมมือกันและการเชื อมต่อ
กันตลอดเวลาของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ งอาจเป็ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อต่างอุตสาหกรรมกันอัน
เป็ นอุตสาหกรรมทีมีความต่อเนื องกัน รวมถึ งผูจ้ ดั หาวัตถุ ดิบสําหรับการผลิ ตโดยมีเป้ าหมายและ
ยุทธวิธีร่วมกัน ตลอดจนหน่วยงานหรื อสถาบันต่างๆทีเกียวข้องและกลุ่มบุคลากรซึ งให้บริ การด้าน
การเงิ นที มี ความรู ้ ความเชี ยวชาญในธุ รกิ จหรื ออุ ตสาหกรรมนัTนมารวมตัวกันในพืTนที ภูมิศาสตร์
เดียวกัน ซึ งจะก่อให้เกิดการบริ หารจัดการด้านความรู ้เทคนิ ค รวมถึงการแลกเปลียนข้อมูล ข่าวสาร
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และนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพการผลิ ต ร่ วมกั น โดยมี ภ าครั ฐ เป็ นผู ้ส นั บ สนุ น และจัด หา
สาธารณูปโภคทีจําเป็ นให้
นอกจากนีT ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ (Michael E. Porter) ยังได้กาํ หนดคุณลักษณะเฉพาะทีสําคัญ
ของคลัสเตอร์ ประกอบด้วย
1. การเชื อมโยงซึ งกันและกัน (Connectivity) เนื องจากทําให้เกิดการแลกเปลียน
ความรู ้ ผลที ตามมานอกเหนื อจากการถ่ า ยทอดความรู ้ แล้ว อาจนํา ไปสู่ ค วามคิ ดใหม่ ทัTง นีT ก าร
เชื อมโยงไม่ ไ ด้จ าํ กัด อยู่เ ฉพาะภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท หรื อ ผูป้ ระกอบการเท่ า นัTน แต่ ย งั รวมถึ ง การ
เชือมโยงกับผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า ลูกค้า ตลอดจนสถาบันวิจยั และองค์กรอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ความร่ วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านทีเป็ นประโยชน์ร่วมกัน
ทีมีความร่ วมมือและพึงพากันและกันอันจะนําไปสู่ ความเชือถือไว้วางใจ
3. การแข่งขัน (Competition) เป็ นการแข่งขันทีอยูบ่ นพืTนฐานของความร่ วมมือกัน
เช่น ร่ วมมือกันทําการตลาด หรื อซืTอวัตถุดิบในขณะทียังคงแข่งขันกันพัฒนารู ปแบบสิ นค้าเป็ นต้น
4. ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (Collective Efficiency) จากความร่ วมมือท่ามกลางการ
แข่งขัน พร้ อมกับการเชื อมโยงทีเป็ นระบบในการถ่ายทอดความรู ้ จะทําให้คลัสเตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมเหนื อกว่าผูป้ ระกอบการทีไม่มีการรวมตัวหรื อรวมตัวกันเฉพาะในด้านธุ รกิ จการค้า
เพียงอย่างเดียว
จากความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญด้านกลยุทธ์ทางธุ รกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด คือ ไมเคิล
อี พอร์ เตอร์ ได้บ่งชีT ว่าความได้เปรี ยบในการแข่งขันเป็ นสิ งทีสําคัญและจําเป็ นต่อการแข่งขันของ
ประเทศชาติในปั จจุบนั เพราะจําเป็ นต้องอาศัยยุทธวิธีมาใช้เพือให้เกิดความได้เปรี ยบทางธุ รกิจโดย
เริ มตัTงแต่การเลื อกอุ ตสาหกรรมหรื อธุ รกิ จที มีศกั ยภาพและสามารถสร้ างผลกําไรสู ง (โดยใช้วิธี
ประเมิ นสภาวะแวดล้อมของอุ ต สาหกรรมตามองค์ป ระกอบเพื อศึ ก ษาถึ ง ข้อได้เปรี ย บเชิ ง การ
แข่งขันของอุ ตสาหกรรม หรื อที เรี ยกว่า Diamond Model) ตลอดจนการสร้ างกลุ่ มที เป็ นลําดับ
ขัTนตอน จนถึ งการผสมผสานเอากลยุทธ์ทางการแข่งขันเพือเพิมขีดความสามารถทีเหมาะสมกับ
ปั จจัยภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมหรื อธุ รกิจในประเทศทีถูกคัดสรรมาแล้วเป็ นสําคัญ เพือ
เป็ นการนําไปสู่ การพัฒนาในการแข่งขันในตลาดโลก จึงมีกระบวนการสร้างกลุ่มทีมีประสิ ทธิ ภาพ
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ในอันทีจะช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและเป็ นการเสริ มสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศโดยรวม ซึ งมีขT นั ตอนดังนีT
ขัTน ตอนการสร้ า งกลุ่ ม เป็ นขัTน ตอนเพื อกระตุ ้น และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ใน
คลัสเตอร์ โดยชีT ให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการพัฒนาคลัสเตอร์ ชักชวนและจูงใจให้
เข้าร่ วมกลุ่ม การทํากิจกรรมร่ วมกันเพือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก โดยเริ มจาการเลือกธุ รกิจ
ทีมีความตัTงใจและมีความพร้อม โดยธุ รกิจและการดําเนินงานของกิจการทีจะมารวมกลุ่มเหล่านีT อาจ
มี ค วามเกี ยวพันในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ ง ดัง ต่ อไปนีT คื อ อยู่ใ นแหลงหรื อพืT นที ประกอบการ
เดียวกัน เป็ นธุ รกิจทีต่อเนื องในลักษณะของห่ วงโซ่ อุปทาน มีอุปสงค์และมีตลาดทีมีความต้องการ
คล้ายคลึงกัน มีบุคคลทีมีภาวะผูน้ าํ และมีความเชี ยวชาญเฉพาะด้านเมือรวบรวมกลุ่มธุ รกิจได้แล้ว
ขัTนแรกเริ มนัดพบประชุ มหารื อเพือปรับกระบวนความคิดให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน ต่อมาจึ ง
คัดเลือกผูน้ าํ ทีมีวสิ ัยทัศน์และเป็ นทียอมรับในกลุ่มเพือเป็ นแกนนําในการปฏิรูป และทําการร่ วมกัน
กําหนดวัตถุประสงค์และสร้างเป้ าหมายร่ วมของกลุ่มให้ชดั เจน เพือป้ องกันการหาประโยชน์เฉพาะ
ราย เช่น การกําหนดคู่แข่ง ตลาดการแข่งขัน รวมถึ งการวางกรอบการดําเนิ นงานว่าใครทําอะไร ที
ไหน เมื อใด อย่า งไร เพื อให้เกิ ดความชัดเจน มี ค วามต่ อเนื องของการดํา เนิ นงานและสามารถ
ประเมินผลได้ ตลอดจนร่ วมกันกําหนดเครื องมือชีT วดั เพือการประเมินผล เพือให้สามารถปรับปรุ ง
แก้ไขกลยุทธ์และแผนงานได้เมือจําเป็ น อย่างไรก็ตาม ในขัTนตอนนีT ถือเป็ นขัTนตอนทียากทีสุ ด และ
ใช้ระยะเวลาพอสมควร ทัTงนีT เนื องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเปิ ดเผยกับการ
เปิ ดเผยแนวความคิดของตนต่อผูอ้ ืนโดยเฉพาะผูท้ ีประกอบธุ รกิจอย่างเดียวกับตน ดังนัTน ผูน้ าํ กลุ่ม
จํา เป็ นต้องสามารถชีT จ งและอธิ บ ายถึ ง ประโยชน์ ที ทุ ก ฝ่ ายจะได้รับ โดยเน้นที การร่ ว มกัน แข่ ง
มากกว่าแข่งกันเอง ซึ งนอกจากจะเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จด้วยกันแล้ว ผูม้ ีส่วนร่ วมสนับสนุ นยัง
ควรประกอบด้ว ยหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ก รปกครองท้อ งถิ น สถาบัน การศึ ก ษา นับ เป็ น
องค์ประกอบที สําคัญในการที สรรสร้ า งให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมและสร้ างพลัง ผลักดันให้เกิ ดการ
ปฏิรูปอย่างราบรื น
ขัTน ตอนการวิ เ คราะห์ ส ถานภาพของกลุ่ ม ศึ ก ษาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
กลุ่มคลัสเตอร์ ทีได้รับการคัดสรรแล้ว โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้องทัTงหมดตัTงแต่ธุรกิ จต้นนํTา
จนถึงปลายนํTาเมือเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในด้านการผลิ ต เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึ งจุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาส และอุปสรรค
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ขัTนตอนการกําหนดแผนปฏิ บตั ิงานในกลุ่ มคลัสเตอร์ สมาชิ กในกลุ่ มร่ วมกันพิจารณาผล
การวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่ม ร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของกลุ่มและแนวทางใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขัTนตอนการถ่ายโอนจากแผนงานไปสู่ การปฏิบตั ิการ เริ มต้นดําเนิ นโครงการนําร่ องเพือให้
เห็ นประโยชน์ของการรวมกลุ่มในเชิ งรู ปธรรมอย่างรวดเร็ ว โดยดําเนิ นการ ตามแผนการทีวางไว้
นํา ผลที ได้ม าวิเคราะห์ เพื อปรั บปรุ งการดํา เนิ นงานก่ อนนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ จริ ง ที บัง เกิ ดผลอันมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่ออุตสาหกรรมทีเลือกดําเนินการตามรู ปแบบคลัสเตอร์ นT นั ต่อไป
จากการสร้ างกลุ่มในลักษณะดังกล่าวจะเป็ นการเสริ มสร้ างให้เกิดการเรี ยนรู ้สร้างทักษะที
จะนําไปสู่ การพัฒนาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรมทีจะก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน
และเพิมผลผลิต เป็ นวงจรของการพัฒนาทีต่อเนื องกันไป ซึ งการทีจะนําพากระบวนการขับเคลือน
ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจําเป็ นทีจะต้องมีกลยุทธ์เป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม ซึ งศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์
เตอร์ เสนอกลยุทธ์ของการพัฒนา “คลัสเตอร์ ” สําหรับประเทศทีจัดอยู่ในกลุ่ม Emerging Market
เช่น ประเทศไทยไว้ 6 ประการ
1. ส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจทีดี
2. ยกระดับคลัสเตอร์ ธุรกิจดัTงเดิมของตนเอง ซึ งรวมถึงภาคการเกษตร
3. เปิ ดรับการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ ด้วยการวางระบบจูงใจทีมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและรู ปแบบอืนๆ ทีสามารถยกระดับคลัสเตอร์ ได้
4. ถ้าอุตสาหกรรมทีมาร่ วมกลุ่มกันมีหุน้ ส่ วนของบริ ษทั ข้ามชาติอยูแ่ ล้ว ควรทําให้
บริ ษทั เหล่านัTนเป็ นส่ วนหนึ งของคลัสเตอร์ ดว้ ยการสนับสนุ นให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทีดี ขT ึน
ให้กบั ท้องถิน
5. ควรจัดตัTงเขตปลอดภาษีรอบๆ คลัสเตอร์ แต่ควรเป็ นเขตปลอดภาษีทีมีกรอบ
กติกา ซึ งสามารถนําไปสู่ การเชือมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิน
6. การพัฒนาโครงสร้างคลัสเตอร์ ควรมีองค์ประกอบดังนีTคือ ให้ภาคเอกชนเป็ น
ผูน้ าํ และรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่ วมและมีเงินทุนเริ มต้นเพือสนับสนุนการก่อตัTงระบบคลัสเตอร์
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ตามทฤษฎี แล้วคลัสเตอร์ จะส่ งผลโดยตรงต่อความสามารถการแข่งขันโดยจะเพิมผลผลิ ต
ของผูป้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิ ต พร้ อมกับเพิ มขี ดความสามารถทางนวัตกรรม อันเป็ นผลให้กลุ่ ม
อุตสาหกรรมนัTนๆ สามารถยืนอยู่ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ นอกจากนีT คลัสเตอร์ ยงั ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิ กในหลายด้านด้วยกัน เช่น สามารถ
เข้าถึงแหล่งต้นทุนวัตถุดิบทีถูกลง เนืองด้วยในคลัสเตอร์ หนึ งๆ มักจะประกอบด้วย อุตสาหกรรมที
เกี ยวข้องกันจํานวนหนึ ง ซึ งมักจะใช้วตั ถุ ดิบประเภทเดี ยวกันหรื อคล้ายคลึ งกัน ดังนัTน ต้นทุ นค่า
วัตถุดิบทีต้องใช้ร่วมกัน ค่าขนส่ ง การลงทุนด้านการวิจยั และการพัฒนาร่ วมกัน ย่อมได้ราคาทีถูก
กว่าผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวดําเนินการ ทัTงนีT จากการมีความสัมพันธภาพอันดีต่อกันบนพืTนฐาน
ของความไว้วางใจจะช่ วยให้เกิ ดความมันใจว่า ไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรี ยบต่อกัน นอกจากนัTน
จากการจัดแบ่งหน้าทีการผลิตตามความชํานาญของผูป้ ระกอบการแต่ละรายย่อมจะส่ งผลให้เกิดการ
พัฒนาความเชี ยวชาญของแต่ละบริ ษทั ซึ งย่อมก่อให้เกิดผลผลิ ตทีมีประสิ ทธิ ภาพ อันนํามาซึ งการ
เพิ มขนาดของการผลิ ต ที จะขยายใหญ่ ขT ึ น เพื อตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค และ
เกียวเนืองไปสู่ การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม จากการทํางานร่ วมกัน ความใกล้ชิดระหว่าง
ผูป้ ระกอบการตลอดสายการผลิ ตกับลู กค้า ทําให้สามารถทราบถึ ง ความต้องการของลู กค้าและ
แนวโน้มของความต้องการของตลาดได้เป็ นอย่างดี ซึ งนับเป็ นแนวทางให้สามารถนําไปสู่ การเกิ ด
แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุ งคุณภาพ การปรับเปลียนกระบวนการทาง
ธุ รกิ จเพื อประสิ ทธิ ภาพที สู ง ขึTน โดยที การเรี ย นรู ้ เกี ยวกับ วิวฒั นาการของเทคโนโลยีที กําลัง จะ
เกิดขึTนจะเป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ ว รวมไปถึงวิวฒั นาการด้านอุปกรณ์เครื องกล ชิTนส่ วน และ
บริ การต่างๆ สิ งเหล่านีTนาํ ไปสู่ การพัฒนาด้านนวัตกรรม ซึ งท้ายทีสุ ดแล้ว จะเป็ นแนวทางอันจะไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมนัTน อีกทัTง
ยัง อาจนํา ไปสู่ เป้ าหมายในขัTนสู ง ขึT นไป คื อ การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้ า งนวัตกรรมที มี
ความก้าวหน้าลํTายุคอีกระดับ
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2.2 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
อนันต์ จรุ งวิทยานนท์ [9] ได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพการส่ งออกของประเทศไทย
ไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ในช่วงเวลา พ.ศ. 2518-2528 โดยใช้ดชั นี ความไร้เสถียรภาพใน
รายได้จากการส่ งออกไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยวิธีหาค่าเฉลียของร้อยละความเบียงเบน
จากสมการแนวโน้มเส้นตรง (An average percentage deviation from the least squares trend time)
ปรากฏว่ารายได้ทีได้รับจากการส่ งออกของไทยไปยังกลุ่มตะวันออกกลาง 15 ตลาด ค่อนข้างมี
เสถียรภาพ แต่เมือพิจารณาเป็ นรายสิ นค้าและตลาดส่ งออก พบว่ามีความไร้เสถียรภาพ (ผันแปรใน
ระยะสัTน) ซึ งในการวิเคราะห์ค่าร้อยละของความผันแปรของรายได้ส่งออกทัTงหมด (Contribution
Percentage) พบว่าข้าวมีส่วนทําให้เกิ ดความผันแปรของรายได้จากการส่ งออกทัTงหมดมากทีสุ ด
และในการพิจารณาถึ งค่าสัดส่ วนของสิ นค้าแต่ละชนิ ดที มี ส่วนก่ อให้เกิ ดความไร้ เสถี ยรภาพใน
รายได้จากการส่ งออกทัTงหมดมากน้อยเพียงใด (Contribution Share ratio) พบว่า สิ นค้าทีส่ งออกไป
ตลาดตะวันออกแล้วเกิ ดความไร้ เสถี ยรภาพนายได้จากการส่ งออกมากกว่าสัดส่ วนที ส่ งออกของ
สิ นค้า ชนิ ดนัTนๆ มี จาํ นวน 10 ชนิ ด ได้แก่ สิ นค้า นําเข้า -ส่ ง กลับ นํTา ตาล นํTา ตาลนม เหล็ ก และ
เหล็ ก กล้า สิ งทอ อื นๆ เครื องใช้ท าํ ด้วยไม้ รองเท้า เครื องเดิ นทาง ผลไม้ก ระป๋ อง เฟอร์ นิเจอร์
และอัญมณี ทางด้านการตลาดพบว่าตลาดที มีร้อยละของการก่อให้เกิ ดความไร้ เสถี ยรภาพให้แก่
รายได้จากการส่ งออกทัTงหมดของไทยในตลาดตะวันออกกลางมากกว่าสัดส่ วนในการส่ งออกของ
ตลาดนัTนๆ มี จาํ นวน 5 ตลาด คือ จอร์ แดน อียิปต์ อิ สราเอล ซี เรี ย และกาตาร์ ซึ งแสดงว่าตลาด
เหล่านีT มีความผันแปรของรายได้มาก รายได้จากตลาดเหล่านีT มีความไม่แน่นอน อีก 10 ตลาด คือ
โอมาน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่ าน เลบานอน ไซปรัส อิรัก คูเวต เยเมนใต้ และ
ลิเบีย เป็ นตลาดทีดีเพราะมีการผันแปรของรายได้นอ้ ย
มนตรี สิ งหะวาระ [2] ได้ทาํ การศึกษาการวิเคราะห์เสถี ยรภาพและปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อ
การส่ งออกสิ นค้าของไทยไปกลุ่มตะวันออกกลาง โดยใช้การวิเคราะห์ทT งั ในเชิ งพรรณนาและเชิ ง
ปริ มาณโดยใช้ค่าดัชนี ความไร้ เสถี ยรภาพ ดัชนี การกระจุกตัว แบบจําลองส่ วนแบ่งตลาดคงที และ
สมการถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุ ด ปรากฏว่ารายได้โดยรวมจากการส่ งออกสิ นค้าไป
ตะวันออกกลางค่อนข้างมีเสถียรภาพเพราะได้รับการชดเชยจากความผันแปรในรายได้ทีได้รับจาก
การส่ งออกสิ นค้าแต่ละชนิดและแต่ละตลาด ในขณะทีขนาดของความไร้เสถียรภาพของรายได้จาก
การส่ งออกสิ นค้าแต่ละชนิ ดและแต่ละตลาดมีความผันแปรมากกว่า และในช่ วงทีทําการศึกษาค่า
ดัชนี การกระจุกตัวมีค่าค่อนข้างสู งและมีการเปลี ยนแปลงไม่มากนักทัTงในระดับสิ นค้าและระดับ
ตลาดนอกจากนีT ปัจจัยที สามารถอธิ บายความไร้ เสถี ยร-ภาพการส่ งออกโดยรวมได้เป็ นอย่างดี คือ
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ความไร้เสถียรภาพของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ระดับการกระจุกตัวของสิ นค้าโดยรวมและ
ความไร้ เสถี ยรภาพของส่ วนแบ่ง ตลาดโดยรวม สํา หรั บสิ นค้าแต่ล ะชนิ ดพบว่า ปั จจัย ระดับ การ
กระจุกตัวของตลาดส่ งออกสามารถอธิ บายความไร้เสถียรภาพในการส่ งออกได้เป็ นอย่างดีในสิ นค้า
ไก่ และเป็ ดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋ อง รองเท้า เครื องปรับอากาศ ปั จจัยด้านความไร้เสถี ยรภาพ
ของส่ วนแบ่งตลาดสามารถอธิ บายความไร้เสถียรภาพในการส่ งออกได้เป็ นอย่างดีในสิ นค้าไก่และ
เป็ ดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋ อง รองเท้า เครื องปรับอากาศ และเสืT อผ้า เช่นกัน ส่ วนสิ นค้าทีมีการ
เปลียนแปลงของมูลค่าการส่ งอออกลดลงเนื องจากปั จจัยด้านราคา ได้แก่ สิ นค้าข้าว ผ้าผืน เสืT อผ้า
สําเร็ จรู ป ไก่และเป็ ดแช่ เย็นแช่ แข็ง ท่อเหล็กและข้อต่อ สิ นค้าทีมีการเปลี ยนแปลงของมูลค่าการ
ส่ งออกเพิมขึTนเนื องจากปั จจัยด้านราคา ได้แก่ สิ นค้าอาหารทะเล ผลไม้กระป๋ อง พลาสติก รองเท้า
และชิTนส่ วน ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็ง หม้อแบตเตอรี เฟอร์ นิเจอร์ เครื องปรับอากาศ และยางพารา สิ นค้าทีมี
การเปลี ยนแปลงของมูลค่าการส่ งออกเพิมขึTนเนื องจากสิ นค้าเป็ นทีต้องการของตลาดตะวันออกกลาง ได้แก่ สิ นค้าอัญมณี และเครื องประดับ และนํTาตาลทราย
ศริ ญญา หอมสิ นธุ์ [6] ได้ทาํ การศึกษาการส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมไทยไปประเทศยุโรป
ตะวันตก โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทางการค้าระหว่างประเทศเกี ยวกับความเปลี ยนแปลง
ทางด้า นรสนิ ยม และแนวคิ ดทางด้านการตลาด แล้วนําผลจากการวิเคราะห์ มากํา หนดเป็ นแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมไทย ปรากฏว่า เมือสังคมมีการเปลี ยนแปลง
ก่อให้เกิดความต้องการทีเปลียนแปลง ตลอดจนทัศนคติ ความเชื อต่างๆ จะแปรเปลียนไปตามภาวะ
ของเศรษฐกิ จนัTนโอกาสของการจําหน่ ายสิ นค้าหัตถกรรมที เกิ ดจากการเปิ ดเสรี ทางการค้านัTน มี
ภาวการณ์ แข่ง ขันที รุ นแรงจากประเทศคู่แข่งขันทางการค้า ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของราคา รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ดังนัTน การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์ สร้ างมาตรฐาน นับว่าเป็ นสิ งสําคัญที
จะทําให้สินค้าหัตถกรรมสามารถจําหน่ายได้มากขึTน นอกจากนีT การพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าหัตถกรรมไทยของชาวยุโรปไม่อาจปฏิเสธได้วา่ “การออกแบบ” เป็ นปั จจัยสําคัญในการเลือก
ซืT อสิ นค้าหัตถกรรมในตลาดต่างประเทศ เนื องจากประเทศในแถบยุโรปนอกจากจะให้ความสําคัญ
ในเรื องประโยชน์จากการใช้สอยสิ นค้าแล้ว ความสวยงาม แปลกตา โดดเด่น และความมีเอกลักษณ์
ก็มีความสําคัญเช่ นเดี ยวกันนอกจากนีT ยงั พบว่าสิ นค้าหัตถกรรมจะถู กวางจําหน่ ายในร้ านค้าหรื อ
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ และการทําเอกสารเพือเผยแพร่ ขอ้ มูลเกียวกับหัตถกรรมไทย ก็เป็ นการ
สร้ างการรั บรู ้ และปรั บทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าหัตถกรรมไทย เป็ นการส่ งเสริ มให้สินค้า
หัตถกรรมไทยในการจําหน่ายมากขึTน การพัฒนาสิ นค้าหัตถกรรมจึงต้องดําเนิ นการให้สอดคล้อง
ต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจทีเปลี ยนแปลงไป การนําเอาจุดเด่นของงานหัตถกรรมทีมีเอกลักษณ์
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วัฒนธรรมที สื บ เนื องมาแต่ โบราณ มาทํา การสร้ า งสรรค์ใ ห้เกิ ดคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ซึ งจะต้อง
คํานึ งถึ งประโยชน์ในการใช้สอย คุ ณ ภาพ คุ ณค่ าทางศิ ลปะ และการใช้วตั ถุ ดิบ อย่างคุ ม้ ค่ า เพื อ
สร้ างสรรค์งานทีมีมูลค่า การปรับปรุ งพัฒนากระบวนการผลิ ตอย่างต่อเนื อง การใช้เครื องมือและ
อุปกรณ์ทีเหมาะสมในการผลิตจะทําให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการผลิ ต จัดได้วา่ เป็ นแนวทาง
หนึงทีจะช่วยให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าหัตถกรรมมีรายได้เพิมขึTน
วรรณี มิงวานิ ช [11] ได้ทาํ การศึกษากลยุทธ์การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยแนวคิดทฤษฎีเพชร และ SWOT Analysis มา
วิเคราะห์ศกั ยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไทย ผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรม
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพาราไทยยังมี ศกั ยภาพที ดี และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก แต่ตอ้ งมี การ
พัฒนาเพือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยังยืน โดยได้นาํ เสนอแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ สําหรั บ
อุ ตสาหกรรมและ กลยุ ท ธ์ สํ า หรั บ ผูป้ ระกอบการ รวมถึ ง กลยุท ธ์ ใ นตลาดต่ า งๆที สํา คัญ ได้แ ก่
สหรั ฐอเมริ กา ญี ปุ่ น และสหภาพยุโรป จากการศึ กษาเห็ นว่าในปั จจุ บนั มี การแข่งขันกันสู งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านรู ปแบบและราคา ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการแข่งขัน ดังนัTนในการเพิม
ศักยภาพของอุตสาหกรรมกลยุทธ์ทีสําคัญ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งขันในรู ปแบบ เพือสามารถสร้างมูลค่าเพิมให้แก่สินค้าได้ ในส่ วนของกลยุทธ์
อืนๆ ทีควรพัฒนาและปรับปรุ ง ได้แก่ ด้านวัตถุดิบควรสนับสนุ นให้มีการปลูกไม้ยางพาราเพิมขึTน
ในภูมิภาคอืนๆ รวมทัTงพัฒนาคุ ณภาพสิ นค้าในด้านมาตรฐานการผลิ ตโดยการควบคุมการผลิตใน
ทุกขัTนตอน นอกจากนัTนการส่ งเสริ มการขาย เช่ น การประชาสัมพันธ์ การร่ วมงานแสดงสิ นค้าใน
ต่างประเทศ และบริ การทีดี เช่ น การส่ งมอบสิ นค้าตรงตามเวลายังเป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญทีผูผ้ ลิตไทย
ควรนํามาดําเนินการและพัฒนาเพือสามา-รถแข่งขันกับประเทศอืนๆ ได้อย่างยังยืน
ศิรประภา สายทอง [3] ได้ทาํ การศึกษาธุ รกิ จส่ งออกหัตถกรรมทีผลิ ตจากผักตบชวาไป
ประเทศญีปุ่ น โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีเกียวข้องกับอุปสงค์หตั ถกรรมเครื องจักร
สานทีผลิ ตจากผักตบชวา ในประเทศคู่คา้ ศึกษาแนวโน้มปริ มาณการส่ งออกหัตถกรรมเครื องจักร
สานที ผลิ ตจากผัก ตบชวาไปยัง ตลาดต่ างประเทศ จากการศึ กษาพบว่าอุ ตสาหกรรมหัตถกรรม
เครื องจัก รสานปั จจุ บนั มี การผลิ ตมากขึT นรวมทัTงมี ความหลากหลายมากขึTน นอกจากจะทําเป็ น
กระเป๋ า ยังสามารถนําไปทําเป็ นเสื อ หมวก แจกัน ได้อีกด้วย เนื องจากปั จจุบนั มีการรณรงค์ในเรื อง
อนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ทําให้หัตถกรรมเครื องจักรสานเป็ นทีนิ ยมมากขึTนไปด้วย โดย
พบว่าประเทศทีนําเข้าหัตถกรรมเครื องจักรสานมากได้แก่สหรัฐอเมริ กา, สหภาพยุโรป, และ ญีปุ่ น
ปริ มาณการส่ งออกหัตถกรรมเครื องจักรสานไทยในปี 2006 คิ ดเป็ นมูลค่า 361 ล้านบาท และ
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ปริ มาณการส่ งออกหัตถกรรมเครื องจักรสานไทยไปสหรัฐอเมริ กาในปี เดียวกันมีมูลค่าเท่ากับ 101
ล้านบาท หรื อ 27.98% ของมูลค่าการส่ งออกหัตถกรรมเครื องจักรสานทัTงหมดปริ มาณการส่ งออก
หัตถกรรมเครื องจักรสานไทยไปเนเธอร์ แลนด์ ปี 2005-2006 คิ ดเป็ นอัตราการเติ บโตถึ ง 84.6%
ส่ วนมูลค่าการส่ งออกไปญี ปุ่ นหัตถกรรมเครื องจักรสาน ในปี 2005-2007 มี แนวโน้มส่ วนแบ่ง
การตลาด(Market Share) เพิมขึTนทุกปี คือ จากปี 2005 มีส่วนแบ่งการตลาด เท่ากับ 31.96% และใน
ปี 2007 คาดการณ์ ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิมขึTนเท่ากับ 43.51% มีอตั ราการเจริ ญเติ บโตถึ ง
36.13%

