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บทที 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยนับว่าเป็ นประเทศหนึ งที เป็ นผูน้ ําในภาคการประมงโลก โดยช่ วงปี พ.ศ.
2543 – 2553 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น/ าํ โดยเฉลียปี ละ 3.7 ล้านตัน และเป้ าหมายในปี พ.ศ.2557
อยูท่ ี 3.0 ล้านตัน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 1.05 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรื อ
ร้อยละ 7.86 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของผลผลิตมวลรวมของภาคการเกษตร โดยจา
การผลิตสิ นค้าประมงนั/น การส่ งออกสิ นค้าประมงระหว่างประเทศถือเป็ นส่ วนสําคัญ โดยในช่วง
ทศวรรษทีผ่านมามีการขยายตัวทางการตลาดเป็ นอย่างมาก โดยอัตราเฉลียด้านการส่ งออกเพิมขึ/น
คิดเป็ นร้อยละ 5.62 ต่อปี โดยส่ วนหนึงนั/นก็มาจากการส่ งออกภาคประมงนํ/าจืด
โดยสิ นค้าประมงนํ/าจืดทีถื อว่ามีอตั ราการโตของภาคการส่ งออกทีน่ าจับตามองมากทีสุ ด
ในช่วงทีผ่านมา ก็คือ ปลานิ ล เป็ นปลาทีนิ ยมเลี/ยงกันมากชนิ ดหนึ งในประเทศไทย เนื องจากเลี/ยง
ง่าย เนื/อมีรสชาติดี มีปัญหาเรื องโรคระบาดน้อย เป็ นทีนิ ยมบริ โภคอย่างแพร่ หลายในทัวทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย และทัวโลกด้วยข้อดี ของเนื/ อปลานิ ลที สามารถนํามาประกอบอาหารได้หลาย
รู ปแบบในรายการอาหารของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุ น/ ี เองส่ งผลให้แนวโน้ม ความต้องการการ
บริ โภคปลานิลในตลาดโลกเพิมขึ/น จึงทําให้มองเห็นลู่ทางในการเลี/ยงปลาชนิ ดนี/ แจ่มใส การขยาย
กําลังผลิตยังสามารถทําได้โดยทีไม่ตอ้ งกังวลด้านปั ญหาการตลาด
เนื องจากปั จจุบนั ความต้องการบริ โภคปลานิ ลในตลาดโลกโดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
แล้ว มีแนวโน้มเพิมขึ/นอย่างต่อเนื อง ส่ วนหนึ งเนื องจากปลานิ ลเป็ นปลาเนื/อขาว จึงเป็ นทีต้องการ
ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที ใส่ ใ จในสุ ข ภาพรวมถึ ง กลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุทีมี แนวโน้ม เพิมขึ/ นมาก โดยรู แบบ
ผลิตภัณฑ์ทีประเทศไทยส่ งออก ก็จะมี ปลานิ ลทั/งตัวแช่แข็ง, ปลานิ ลเนื/ อแล่ฟิตสดแช่เย็น, ปลานิ ล
เนื/ อแบบอืนๆ แช่เย็นจนแข็ง, ปลานิ ลสดแช่ เย็น, ปลานิ ลเนื/ อแบบอืนๆ แช่เย็น, ปลานิ ลมีชีวิต และ
ปลานิลแห้งไม่รมควัน โดยมีตลาดคู่คา้ ทีสําคัญในการ่ างออกจากข้อมูลปี 2555 ได้แก่ กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ร้อยละ 68, กลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 14, สหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 6, กลุ่มประเทศ
อาเซี ยน ร้ อยละ 4, กลุ่มประเทศแอฟริ กา ร้ อยละ 3, และอืนๆ ร้ อยละ 5 ส่ วนในด้านคู่แข่งทาง
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การตลาดทีสําคัญก็ได้ แก่ ประเทศจีนซึ งถือเป็ นผูผ้ ลิตราบใหญ่ของโลก คิดเป็ นร้อยละ 30-32 ของ
ผลผลิตปลานิลโลก อินโดนี เซี ย และเอกวาดอร์ นอกจากนี/ ประเทศต่างๆในแถบอเมริ กาใต้ก็กาํ ลัง
เป็ นคู่ แ ข่ ง ที น่ า จับ ตามอง แม้ว่ า ในปั จ จุ บ ัน การเพาะเลี/ ยงปลานิ ล ในกลุ่ ม ประเทศอเมริ ก าใต้
โดยเฉพาะคอสตาริ กา ฮอนดูรัส บราซิ ล ยังคงอยู่ในระยะแรกเริ มก็ตาม แต่ประเทศเหล่านี/ หันมา
ขยายการเลี/ ย งปลานิ ล อย่า งมาก โดยเป้ าหมายในการส่ ง ออกไปสู่ ต ลาดที สํ า คัญ ก็ คื อ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทีมีอตั ราการขยายตัวในการนําเข้าปลานิ ลโดยเฉลียเพิมขึ/นทุกปี (นาตยา ศรี จนั ทึก,
กลุ่มงานวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง)
ด้วยลู่ ท างการตลาดที มี ทิ ศ ทางที สดใส ประกอบกับ ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ งที มี
ศักยภาพในการเพาะเลี/ยงและแปรรู ปสัตว์น/ าํ ได้มาตรฐานเป็ นทียอมรับในตลาดโลก หากได้รับการ
สนับสนุ นอย่างจริ งจัง คาดว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาให้ปลานิ ลเป็ นหนึ งในสิ นค้าประมง
ส่ งออกสําคัญทีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ทั/ง นี/ จึ ง ต้อ งการศึ ก ษาปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การส่ ง ออกเนื/ อ ปลานิ ล แช่ แ ข็ ง ไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เพือเพิมโอกาสในการแข่งขันในตลาดส่ งออกโดยดูตวั อย่างจากจีนซึ งครองส่ วนแบ่ง
การตลาดปลานิลของโลกได้เกือบทั/งหมดในปั จจุบนั ด้วยจุดแข็งทั/งด้านราคาทีตําและความสามารถ
ในการผลิตปลานิลแบบแล่เนื/อแช่แข็งให้มีขนาดและคุณภาพเดียวกันได้ท/ งั หมด
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาโครงสร้างการผลิตและสถานการณ์เนื/อปลานิ ลแช่แข็งของไทยเพือการส่ งออก
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา
2. เพือวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา
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กรอบแนวคิด
ในการศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี/
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด, สภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิจ,ความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน, การพัฒนาขีด

ผลการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อ

ความสามารถของการผลิตสิ นค้า

การส่ งออกผลิตภัณฑ์ปลานิล

2. ความสามารถในการผลิตและส่ งออกเนื/อปลานิลแช่
แข็งของประเทศคู่แข่ง

ไปสู่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ขอบเขตและวิธีการศึกษา
1. การศึกษาในครั/งนี/ เป็ นการศึกษาการส่ งออกเนื/ อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กาข้อมูลทีนํามาใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555
2. ตัวแปรทีศึกษา แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี/คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ
- กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด,สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ, ความได้เปรี ยบเชิ งการ
แข่ ง ขัน,การพัฒ นาขี ดความสามารถของการผลิ ต สิ นค้า , ขั/นตอน, ข้อกํา หนดและปั จจัย ที ต้อ ง
พิจารณาในการส่ งออก
- ความสามารถในการผลิตและส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งของประเทศคู่แข่ง
2.2 ตัว แปรตามได้แ ก่ ป ริ ม าณการส่ ง ออกเนื/ อปลานิ ล แช่ แ ข็ ง ไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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สมมติฐาน
1. มูลค่าผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทีแท้จริ งต่อหัวของประเทศสหรัฐอเมริ กามี
ผลต่อการส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน
2. ราคาส่ งออกเนื/ อปลานิ ลแช่ แข็งของประเทศไทยมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลานิ ลแช่แข็ง
ของประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม
3. ราคาส่ งออกเนื/ อปลานิ ลแช่ แข็งของคู่แข่งของประเทศไทยมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลา
นิลแช่แข็งของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงสภาพทัวไปของการผลิตเนื/ อปลานิ ลแช่แข็งและแนวโน้มการส่ งออกเนื/ อ
ปลานิลแช่แข็งของประเทศไทย
2.ทราบถึงปั จจัยทีมีผลต่อการส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปลานิล (ชือสามัญ Nile Tilapia และชือวิทยาศาสตร์ (Oreochromisniloticus) เป็ นปลานํ/า
จืดทีอาศัยในแหล่งนํ/าจืดรวมทั/งบริ เวณชายทะเลทีนํ/ากร่ อยจัดเป็ นปลาทีเพาะเลี/ยงง่ายเติบโตเร็ วมี
ปริ มาณเนื/ อมากและรสชาติ ดี นิ ย มนํ า ไปแปรรู ปในอุ ต สาหกรรมอาหารเพื อการบริ โภค
ภายในประเทศและการส่ งออก
2. ลู่ทางในการส่ งออก หมายถึ ง ความสามารถและแนวโน้มในการเข้าสู่ ธุรกิ จโดยการ
ส่ งออกในตลาดต่างประเทศ
3.ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง นโยบายซึ งทําให้สินค้าทีผลิตในประเทศไม่วา่ จะ
สิ นค้าส่ งออกหรื อสิ นค้าทดแทนการนําเข้า มีราคาใกล้เคียงกับตลาดโลกและในขณะเดี ยวกันเป็ น
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นโยบายทีทําให้ประเทศสามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ดา้ นการเพิมมาตรฐานการครองชี พให้สูงขึ/น
อย่างต่อเนือง (สมาธิ นิลวิเศษ, 2546 อ้างถึงไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล, 2540)
4. ประเทศคู่แข่งขัน หมายถึง ประเทศทีส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งเช่นเดียวกับประเทศไทย
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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 ยิม/ 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
ดังต่อไปนี/
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (differentiate)
2. ความแตกต่างทางการแข่งขัน
3. องค์ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ ของผลิ ตภัณ ฑ์ เช่ น ประโยชน์ พ/ื น ฐาน,
คุณภาพ, บรรจุภณั ฑ์, ตราสิ นค้า
4. การกําหนดตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์ เพือแสดงตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
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5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ งคํานึ งถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียงขึ
ิ /น
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 โภคจะซื/ อสิ นค้านั/น 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 าหมายมาซื/ อไปบริ โภค หรื อเป็ นการติดต่อสื อสารเกี ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ /ื อเพือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื/ อ การติดต่อสื อสารอาจใช้พนักงานขายทําการ
ขาย (personal selling) และการติดต่อสื อสารโดยใช้สือนั/น ในการติดต่อสื อสารอาจเลือกใช้หนึ ง
หรื อหลายเครื องมือ กิจกรรมสื อสารหรื อเครื องมือนั/นได้แก่
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
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การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นกิจกรรมทีกระตุน้ การซื/ 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 ดังนั/นการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 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 ทธิv ทีผลิตภัณฑ์ถูกเปลี ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ าย ซึ งประกอบด้วย
ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค
ผูผ้ ลิต

คนกลาง

ผูบ้ ริ โภค

ในการตลาดระหว่างประเทศ คนกลางประเภทต่างๆ ดังกล่าว จะมีท/ 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 อผ่านทั/งคนกลางในประเทศแม่ 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 แบบนี/ 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])
ประกอบด้วยงานทีสําคัญดังนี/
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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 นงานเกียวกับคําสังซื/ อ (order processing)
6. การคาดคะเนความต้องการซื/อสิ นค้า
7. การกํา หนดขั/น 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 จะประกอบด้วยทั/ง
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 ทั/งในปั จจุบนั และอนาคต เราเรี ยก การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเหล่านี/ 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 ประชากรทีจะซื/อ ลูกค้าทีซ่อนเร้นอยูม่ ีจาํ นวน
เท่าไหร่ โครงสร้างลูกค้าแยกเป็ นอย่างไร กระบวนการตัดสิ นใจซื/ อ องค์ประกอบสําคัญในการซื/ อ
คืออะไร ใช้เวลานานเท่าไรจึงตัดสิ นใจซื/ อ ซื/ 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 นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคนั/นเอง
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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
ภายในนั/นจะกล่ 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 นั/น แต่ในทางตรงข้ามถ้าข้อได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันของ
ประเทศไม่ส่งเสริ มหรื อขัดขวางข้อได้เปรี ยบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศของบริ ษทั บริ ษทั นั/น
ในอุตสาหกรรมก็จะไม่ประสบความสําเร็ จในธุ รกิจระหว่างประเทศ หรื อสู ญเสี ยความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก ดังนั/นจึงได้พิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆ ทีเป็ นบ่อเกิ ดแห่ งความได้เปรี ยบเชิ ง
แข่งขันของประเทศไทยตามระบบเพชร http://exmba.nisit.ku.ac.th/forums/ index.php? [7] ดังรู ปที
2.3 ประกอบด้วยปั จจัยพื/นฐานทีกําหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 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)

16

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 และสวัสดิการทั/งหมด) ของบุคลากรในทุกระดับตั/งแต่ล่างสุ ดไปจน
ถุงสู งสุ ดในทุกสาขาอาชีพ
1.2 ทรัพยากรกายภาพ หมายถึ ง ปริ มาณ คุ ณภาพ ความยากง่ายในการนํามาใช้
และราคาหรื อต้นทุน ของทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ในประเทศ เช่ น ทีดิ น นํ/า แร่ ไม้ แหล่งไฟฟ้ า
พลังงานนํ/า ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตําแหน่ งทีตั/งของประเทศ 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 โครงสร้างพื/นฐาน 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 จจัยพื/นฐานหรื อปั จจัยทัวไป ไปสู่
ปั จจัยขั/นสู งหรื อปั จจัยเฉพาะทาง นอกจากนั/นมาตรฐานในการแบ่งระหว่างปั จจัยพื/นฐานกับปั จจัย
ขั/นสู ง และระหว่างปั จจัยทัวไปกับปั จจัยเฉพาะทาง ก็จะถูกยกระดับเพิมสู งขึ/นไปพร้อมๆ กับความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศ ปั จจัยขั/นสู งและปั จจัยเฉพาะทางในปั จจุบนั จะกลายเป็ นปั จจัยพื/นฐาน
และปั จจัยทัวไปสําหรับอนาคต ดังนั/นจึงจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาปั จจัยการผลิ ตอย่างต่อเนื องทั/งใน
ด้านปริ มาณและคุณภาพ
แม้วา่ ประเทศจะมีความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันทีเกิดขึ/นเนื องมาจากการทีประเทศมีปัจจัย
การผลิ ตมาก แต่ความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันในลักษณะนี/ มกั เป็ นความได้เปรี ยบขั/นตํา 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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บางครั/ งการทีประเทศมี ความเสี ยเปรี ยบด้านปั จจัยการผลิ ตพื/นฐาน (เช่ น ขาดแคลนแรงงาน ขาด
แคลนวัตถุ ดิบ และสภาพอากาศที หนาวมาก เป็ นต้น) อาจส่ ง ผลทํา ให้เกิ ดแรงกดดันให้พ ฒ
ั นา
นวัตกรรมเพือแก้ไขปั ญหาต่างๆ ซึ งเทคโนโลยีเหล่านี/ มกั ทําให้ประเทศมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน
สู ง รวมทั/งทําให้ประเทศสามารถยกระดับและเพิมจํานวนบ่อเกิดแห่งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของ
ประเทศมากขึ/นอี กด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที ความเสี ยเปรี ยบด้านปั จจัยการผลิ ตนั/นเกิ ดขึ/ นใน
ประเทศนั/นก่อนประเทศอืนๆ และจะเกิดขึ/นในประเทศอืนๆอีกภายหลัง
2. สภาวะอุปสงค์ในประเทศ (Demand Conditions)
สภาวะอุปสงค์ในประเทศมีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นการต่างๆ ของบริ ษทั โดยประเทศจะมี
ความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันในอุตสาหกรรมหรื อในส่ วนของอุตสาหกรรมทีอุปสงค์ของประเทศให้
รู ปแบบความต้องการของผูซ้ /ื อทีชัดเจนหรื อเกิดขึ/นก่อนประเทศอืน รวมทั/งการทีผูซ้ /ื อในประเทศ
กดดันให้บริ ษทั ต่า งๆ ในประเทศพัฒนานวัตกรรมเร็ วกว่าประเทศอื นๆ ก็เป็ นส่ วนหนึ งที ทําให้
ประเทศมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันในอุตสาหกรรมหรื อในส่ วนของอุตสาหกรรมนั/น ดังนั/นจะ
เห็นว่าลักษณะของเส้นอุปสงค์ในประเทศทีแตกต่างกันจะก่อให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างประเทศใน
ด้านความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันของประเทศได้
ในบางครั/งอาจเข้าใจว่าการส่ งออกหรื อตลาดระหว่างประเทศมีผลทําให้อุปสงค์ในประเทศ
มีความสําคัญลดลงต่อการเสริ มสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศ แต่ในความเป็ นจริ ง
แล้ว อุปสงค์ในประเทศมีผลต่อการเสริ มสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศมากกว่าอุป
สงค์ในต่างประเทศหลายๆ ประเทศรวมกันเสี ยอีก เนื องจากบริ ษทั มีความเข้าใจใจความต้องการ
ของผูซ้ /ื อในประเทศมากกว่าความต้องการของผูซ้ /ื อในต่างประเทศ ซึ งจากความเป็ นจริ งแสดงให้
เห็ นถึ งความสําคัญของการอยู่ใกล้กบั ผูซ้ /ื 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 ตครั/งละมากๆ (Economies of scale) และผูผ้ ลิ ตยังสามารถลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้จากการสะสมความชํานาญในการผลิตหลายๆครั/ง (Learning curve) อีก
ด้วยและเพือตอบสนองอุปสงค์ในประเทศทีมีขนาดใหญ่ยงั ส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตให้ดีข/ ึน
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2.2 ผูซ้ /ื อที รู ้ จริ ง สําหรั บ ผูซ้ /ื อ ในที นี/ หมายความรวมถึ งผูอ้ ุ ป โภคบริ โภค ช่ อง
ทางการจัดจําหน่าย และผูท้ ีเป็ นองค์กรหรื อบริ ษทั ต่างๆ โดยผูซ้ /ื อเหล่านี/ จะมีส่วนในการเสริ มสร้าง
ข้อได้เปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน คื อ ผูซ้ /ื อในประเทศรู ้ จริ ง ในการซื/ อสิ นค้า และบริ ก ารแล้ว จะมี ก ารตั/ง
มาตรฐานในการเลื อกซื/ อสิ นค้า หรื อบริ ก ารนั/นไว้สูง ซึ งเป็ นแรงกดดันให้บ ริ ษทั ต้องพัฒนาข้อ
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมทีผูซ้ /ือในประเทศรู ้จริ งมากกว่าผูซ้ /ื อในต่างประเทศ
2.3 อุ ป สงค์ใ นประเทศเกิ ด ขึ/ น ก่ อ นประเทศอื น อุ ต สาหกรรมที เกิ ด ขึ/ น เพื อ
สนองตอบอุปสงค์ในประเทศจะมีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันได้ ถ้าอุปสงค์ทีเกิดขึ/นนั/นเกิดขึ/นก่อน
ในประเทศแล้ว จึงกลายเป็ นอุปสงค์สากลทีเกิดขึ/นในประเทศอืนๆ ภายหลัง แต่ในทางตรงข้ามถ้า
อุปสงค์ในประเทศตอบสนองต่ออุปสงค์สากลล่าช้า ย่อมส่ งผลให้ประเทศนั/นเสี ยเปรี ยบด้านการ
แข่งขันระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมนั/นได้
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 ตลาดนั/น มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ
อุตสาหกรรมสู งกว่าตลาดเดียวกันนี/ ในประเทศอืน จะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถมีความได้เปรี ยบเชิ ง
แข่งขันในตลาดนี/ ได้ ในทางตรงข้ามถ้าตลาดนั/นมีความสําคัญในอุตสาหกรรมตํากว่าตลาดส่ วน
เดี ยวกันนี/ ในประเทศอืนๆ ประเทศจะเสี ยเปรี ยบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศในอุตสาหกรรม
นั/นได้
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 นนั/นสนับสนุ นอยูม่ ีการผลิ ตสิ นค้าทีมีคุณภาพมีวตั ถุดิบทีมี
คุ ณภาพ และมี ตน้ ทุ นการผลิ ตตํา ซึ งส่ งผลให้อุตสาหกรรมนั/นมี ความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน โดย
ความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันทีเกิดขึ/น เกิดขึ/นเนืองจาก
3.1 ช่องทางทีรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ และบางครั/งมีสิทธิ พิเศษมากกว่าผูผ้ ลิตราย
อืนในต่างประเทศในการเข้าถึงวัตถุดิบหรื อชิ/นส่ วนทีดีทีสุ ด
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3.2 ความร่ วมมื อกันระหว่างบริ ษทั ผูใ้ ช้กบั บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตวัตถุ ดิบ ชิ/ 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 นอกจากนี/ ผูข้ ายวัตถุ ดิบมักจะกระจายข้อมูลใหม่หรื อนวัตกรรมใหม่
ไปสู่ อุ ตสาหกรรมที เกี ยวเนื องซึ งจะส่ ง ผลทํา ให้อ ัต ราความเร็ ว ในการสร้ า งนวัต กรรมภายใน
อุตสาหกรรมทีเกียวเนืองต่างๆถูกเร่ งให้เร็ วขึ/น
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 ายทีเกียวข้องกันนั/นให้เพิมมากขึ/น
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 โดยถ้าตัวกําหนดนี/ ในประเทศใด
สอดคล้องกับข้อได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมใดในประเทศนั/น ตัวกําหนดนี/ จะช่วยส่ งเสริ ม
ให้ประเทศมีความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมนั/นได้
4.1 ยุทธการและโครงสร้ างของบริ ษทั ในประเทศ วัฒนธรรมของประเทศย่อมมี
ผลกระทบต่อการเลือกใช้กลยุทธ์และโครงสร้างของบริ ษทั ในประเทศ ถึงแม้วา่ คงไม่มีประเทศใดที
ทุกบริ ษทั ในประเทศนั/นเลือกใช้กลยุทธ์และโครงสร้างเดียวกันหมดแต่บริ ษทั ส่ วนมากในประเทศ
เดียวกันมักมีลกั ษณะร่ วมกันบางประการทีแตกต่างจากบริ ษทั ในประเทศอืน
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4.2 สภาพการแข่งขันในประเทศของบริ ษทั สภาวะการแข่งขันในประเทศ ทั/งใน
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
รวมทั/งจากการที ในประเทศมี การแข่งขันที รุ นแรงเป็ นแรงกดดันให้บริ ษทั ต้องส่ งออกเพือขยาย
ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าการลดต้นทุ นจากการผลิ ตครั/งละมากๆ เป็ นบ่อเกิ ดสําคัญของความ
ได้เปรี ยบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมนั/น
การแข่ งขันในประเทศมี ประโยชน์ม ากกว่า การแข่งขันระหว่างประเทศในการ
กดดันให้เกิดการพัฒนาและนวัตกรรม เนืองมาจากว่าผูแ้ ข่งขันรายใหญ่ในประเทศมักก่อให้เกิดแรง
กดดันทีเห็นและรู ้สึกได้ชดั กว่าผูแ้ ข่งขันในต่างประเทศ ความสําเร็ จของผูแ้ ข่งขันรายใดรายหนึ งใน
ประเทศจะเป็ นการช่วยชี/ แนวทางให้แก่ผแู ้ ข่งขันรายอืน รวมทั/งเป็ นการดึงดูดผูแ้ ข่งขันรายใหม่ให้
เข้ามาในอุตสาหกรรมอีกด้วย ดังนั/นผูแ้ ข่งขันในประเทศจึงจําเป็ นต้องแสวงหาข้อได้เปรี ยบด้านการ
แข่งขันขั/นสู งซึ งเป็ นความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันทียังยืนกว่า ซึ งในการศึกษายุทธการโครงสร้างและ
สภาพการแข่งขันของธุ รกิจนี/ จะรวมถึง 6 ประเด็น ทีมีผลกระทบสําคัญต่อการสร้างบรรยากาศใน
การแข่งขัน รวมทั/งการดําเนินกลยุทธ์ของธุ 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
มากขึ/นถ้าผูแ้ 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 นเพียงตัวแปรทีมีผลต่อตัวแปรทั/ง 4 ทีกําหนดความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันของประเทศ
ซึ งได้แก่
5. เหตุสุดวิสัย (Chance)
เหตุ สุดวิสัย หมายถึ ง การเปลี ยนแปลงครั/งสําคัญที อยู่นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษ ทั
ต่างๆ ในอุตสาหกรรม (โดยมีบ่อยครั/งทีอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของรัฐบาลในประเทศนั/นด้วย แต่
อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุ มของรั ฐบาลประเทศอืน) เช่ น สิ งประดิ ษฐ์ใหม่ การเปลี ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีครั/งสําคัญ การเปลียนแปลงราคาปั จจัยการผลิตครั/งสําคัญ การเพิมสู งขึ/นอย่างกะทันหัน
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 ยนแปลงนั/น ก็คือ ประเทศที มี
ระบบเพชรทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงนั/น
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
ตัวกําหนดเหล่านั/นซึ 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

24

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 อมโยงกันมากขึ/ น นับ
เนื องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีทันสมัยทีนํามาใช้ในการผลิ ต การตลาด การบริ การและ
การสื อสารโทรคมนาคม อีกทั/ง จากการเปิ ดตลาดการค้าเสรี ตามพันธกรณี ขององค์การการค้าโลก
(WTO) ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าในภูมิภาคต่างๆ ของโลกทีทวีสูงขึ/นเป็ นลําดับ นับเป็ นเงือนไข
ทีส่ งผลต่อการแข่งขันทางการค้าให้ทวีความเข้มข้นมากขึ/น ธุ รกิ จจึงจําเป็ นต้องปรับตัวเพือรองรับ
กับความเปลียนแปลงได้อย่างรวดเร็ วเพือความอยูร่ อด
ดังนั/นเพือทําให้อุตสาหกรรมอยูร่ อดในยุคเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงได้มีการ
นําแนวคิดเกียวกับคลัสเตอร์ (Cluster) หรื อการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการในบริ เวณพื/นทีเดียวกัน
โดย อัลเฟรด มาร์ แชล (Alfred Marshall) ผูซ้ ึ งเป็ นศาสตราจารย์แห่ งมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ได้ต/ 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 นพื/นทีเดียวกัน มีความร่ วมมือกันและแข่งขันใน
เวลาเดี ยวกันด้วย การรวมตัวในลักษณะนี/ 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 และผลกระทบของเทคโนโลยีทีมีการพัฒนาซับซ้อนขึ/น จึงทําให้คลัสเตอร์ ยิงมีบทบาทสําคัญ
มากขึ/นในฐานะทีเป็ 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 ตสาหกรรมนั/นมารวมตัวกันในพื/นที 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
นอกจากนี/ 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 ทั/ง นี/ ก าร
เชื อมโยงไม่ ไ ด้จ าํ กัด อยู่เ ฉพาะภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท หรื อ ผูป้ ระกอบการเท่ า นั/น 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 นพื/นฐานของความร่ วมมือกัน
เช่น ร่ วมมือกันทําการตลาด หรื อซื/อวัตถุดิบในขณะทียังคงแข่งขันกันพัฒนารู 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 ได้บ่งชี/ ว่าความได้เปรี ยบในการแข่งขันเป็ นสิ งทีสําคัญและจําเป็ นต่อการแข่งขันของ
ประเทศชาติในปั จจุบนั เพราะจําเป็ นต้องอาศัยยุทธวิธีมาใช้เพือให้เกิดความได้เปรี ยบทางธุ รกิจโดย
เริ มตั/งแต่การเลื 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
ขั/นตอน จนถึ งการผสมผสานเอากลยุทธ์ทางการแข่งขันเพือเพิมขีดความสามารถทีเหมาะสมกับ
ปั จจัยภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมหรื อธุ รกิจในประเทศทีถูกคัดสรรมาแล้วเป็ นสําคัญ เพือ
เป็ นการนําไปสู่ การพัฒนาในการแข่งขันในตลาดโลก จึงมีกระบวนการสร้างกลุ่มทีมีประสิ ทธิ ภาพ
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ในอันทีจะช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและเป็ นการเสริ มสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศโดยรวม ซึ งมีข/ นั ตอนดังนี/
ขั/น ตอนการสร้ า งกลุ่ ม เป็ นขั/น ตอนเพื อกระตุ ้น และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ใน
คลัสเตอร์ โดยชี/ ให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการพัฒนาคลัสเตอร์ ชักชวนและจูงใจให้
เข้าร่ วมกลุ่ม การทํากิจกรรมร่ วมกันเพือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก โดยเริ มจาการเลือกธุ รกิจ
ทีมีความตั/งใจและมีความพร้อม โดยธุ รกิจและการดําเนินงานของกิจการทีจะมารวมกลุ่มเหล่านี/ อาจ
มี ค วามเกี ยวพันในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ ง ดัง ต่ อไปนี/ คื อ อยู่ใ นแหลงหรื อพื/ นที ประกอบการ
เดียวกัน เป็ นธุ รกิจทีต่อเนื องในลักษณะของห่ วงโซ่ อุปทาน มีอุปสงค์และมีตลาดทีมีความต้องการ
คล้ายคลึงกัน มีบุคคลทีมีภาวะผูน้ าํ และมีความเชี ยวชาญเฉพาะด้านเมือรวบรวมกลุ่มธุ รกิจได้แล้ว
ขั/นแรกเริ 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 องมือชี/ วดั เพือการประเมินผล เพือให้สามารถปรับปรุ ง
แก้ไขกลยุทธ์และแผนงานได้เมือจําเป็ น อย่างไรก็ตาม ในขั/นตอนนี/ ถือเป็ นขั/นตอนทียากทีสุ ด และ
ใช้ระยะเวลาพอสมควร ทั/งนี/ เนื องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเปิ ดเผยกับการ
เปิ ดเผยแนวความคิดของตนต่อผูอ้ ืนโดยเฉพาะผูท้ ีประกอบธุ รกิจอย่างเดียวกับตน ดังนั/น ผูน้ าํ กลุ่ม
จํา เป็ นต้องสามารถชี/ 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
ขั/น ตอนการวิ เ คราะห์ ส ถานภาพของกลุ่ ม ศึ ก ษาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
กลุ่มคลัสเตอร์ ทีได้รับการคัดสรรแล้ว โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเกียวข้องทั/งหมดตั/งแต่ธุรกิ จต้นนํ/า
จนถึงปลายนํ/าเมือเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในด้านการผลิ ต เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึ งจุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาส และอุปสรรค

27

ขั/นตอนการกําหนดแผนปฏิ บตั ิงานในกลุ่ มคลัสเตอร์ สมาชิ กในกลุ่ มร่ วมกันพิจารณาผล
การวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่ม ร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของกลุ่มและแนวทางใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขั/นตอนการถ่ายโอนจากแผนงานไปสู่ 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 น/ 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 ธุรกิจดั/งเดิมของตนเอง ซึ งรวมถึงภาคการเกษตร
3. เปิ ดรับการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ ด้วยการวางระบบจูงใจทีมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและรู ปแบบอืนๆ ทีสามารถยกระดับคลัสเตอร์ ได้
4. ถ้าอุตสาหกรรมทีมาร่ วมกลุ่มกันมีหุน้ ส่ วนของบริ ษทั ข้ามชาติอยูแ่ ล้ว ควรทําให้
บริ ษทั เหล่านั/นเป็ นส่ วนหนึ งของคลัสเตอร์ ดว้ ยการสนับสนุ นให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทีดี ข/ ึน
ให้กบั ท้องถิน
5. ควรจัดตั/งเขตปลอดภาษีรอบๆ คลัสเตอร์ แต่ควรเป็ นเขตปลอดภาษีทีมีกรอบ
กติกา ซึ งสามารถนําไปสู่ การเชือมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิน
6. การพัฒนาโครงสร้างคลัสเตอร์ ควรมีองค์ประกอบดังนี/คือ ให้ภาคเอกชนเป็ น
ผูน้ าํ และรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่ วมและมีเงินทุนเริ มต้นเพือสนับสนุนการก่อตั/งระบบคลัสเตอร์
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ตามทฤษฎี แล้วคลัสเตอร์ จะส่ งผลโดยตรงต่อความสามารถการแข่งขันโดยจะเพิมผลผลิ ต
ของผูป้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิ ต พร้ อมกับเพิ มขี ดความสามารถทางนวัตกรรม อันเป็ นผลให้กลุ่ ม
อุตสาหกรรมนั/นๆ สามารถยืนอยู่ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ นอกจากนี/ คลัสเตอร์ ยงั ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิ กในหลายด้านด้วยกัน เช่น สามารถ
เข้าถึงแหล่งต้นทุนวัตถุดิบทีถูกลง เนืองด้วยในคลัสเตอร์ หนึ งๆ มักจะประกอบด้วย อุตสาหกรรมที
เกี ยวข้องกันจํานวนหนึ ง ซึ งมักจะใช้วตั ถุ ดิบประเภทเดี ยวกันหรื อคล้ายคลึ งกัน ดังนั/น ต้นทุ นค่า
วัตถุดิบทีต้องใช้ร่วมกัน ค่าขนส่ ง การลงทุนด้านการวิจยั และการพัฒนาร่ วมกัน ย่อมได้ราคาทีถูก
กว่าผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวดําเนินการ ทั/งนี/ จากการมีความสัมพันธภาพอันดีต่อกันบนพื/นฐาน
ของความไว้วางใจจะช่ วยให้เกิ ดความมันใจว่า ไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรี ยบต่อกัน นอกจากนั/น
จากการจัดแบ่งหน้าทีการผลิตตามความชํานาญของผูป้ ระกอบการแต่ละรายย่อมจะส่ งผลให้เกิดการ
พัฒนาความเชี ยวชาญของแต่ละบริ ษทั ซึ งย่อมก่อให้เกิดผลผลิ ตทีมีประสิ ทธิ ภาพ อันนํามาซึ งการ
เพิ มขนาดของการผลิ ต ที จะขยายใหญ่ ข/ ึ 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 ขึ/น โดยที การเรี ย นรู ้ เกี ยวกับ วิวฒั นาการของเทคโนโลยีที กําลัง จะ
เกิดขึ/นจะเป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ ว รวมไปถึงวิวฒั นาการด้านอุปกรณ์เครื องกล ชิ/นส่ วน และ
บริ การต่างๆ สิ งเหล่านี/นาํ ไปสู่ การพัฒนาด้านนวัตกรรม ซึ งท้ายทีสุ ดแล้ว จะเป็ นแนวทางอันจะไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมนั/น อีกทั/ง
ยัง อาจนํา ไปสู่ เป้ าหมายในขั/นสู ง ขึ/ นไป คื อ การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้ า งนวัตกรรมที มี
ความก้าวหน้าลํ/ายุคอีกระดับ
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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
ระยะสั/น) ซึ งในการวิเคราะห์ค่าร้อยละของความผันแปรของรายได้ส่งออกทั/งหมด (Contribution
Percentage) พบว่าข้าวมีส่วนทําให้เกิ ดความผันแปรของรายได้จากการส่ งออกทั/งหมดมากทีสุ ด
และในการพิจารณาถึ งค่าสัดส่ วนของสิ นค้าแต่ละชนิ ดที มี ส่วนก่ อให้เกิ ดความไร้ เสถี ยรภาพใน
รายได้จากการส่ งออกทั/งหมดมากน้อยเพียงใด (Contribution Share ratio) พบว่า สิ นค้าทีส่ งออกไป
ตลาดตะวันออกแล้วเกิ ดความไร้ เสถี ยรภาพนายได้จากการส่ งออกมากกว่าสัดส่ วนที ส่ งออกของ
สิ นค้า ชนิ ดนั/นๆ มี จาํ นวน 10 ชนิ ด ได้แก่ สิ นค้า นําเข้า -ส่ ง กลับ นํ/า ตาล นํ/า 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 งออกทั/งหมดของไทยในตลาดตะวันออกกลางมากกว่าสัดส่ วนในการส่ งออกของ
ตลาดนั/นๆ มี จาํ นวน 5 ตลาด คือ จอร์ แดน อียิปต์ อิ สราเอล ซี เรี ย และกาตาร์ ซึ งแสดงว่าตลาด
เหล่านี/ มีความผันแปรของรายได้มาก รายได้จากตลาดเหล่านี/ 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 โดยใช้การวิเคราะห์ท/ 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 ยนแปลงไม่มากนักทั/งในระดับสิ นค้าและระดับ
ตลาดนอกจากนี/ 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 และเสื/ อผ้า เช่นกัน ส่ วนสิ นค้าทีมีการ
เปลียนแปลงของมูลค่าการส่ งอออกลดลงเนื องจากปั จจัยด้านราคา ได้แก่ สิ นค้าข้าว ผ้าผืน เสื/ อผ้า
สําเร็ จรู ป ไก่และเป็ ดแช่ เย็นแช่ แข็ง ท่อเหล็กและข้อต่อ สิ นค้าทีมีการเปลี ยนแปลงของมูลค่าการ
ส่ งออกเพิมขึ/นเนื องจากปั จจัยด้านราคา ได้แก่ สิ นค้าอาหารทะเล ผลไม้กระป๋ อง พลาสติก รองเท้า
และชิ/นส่ วน ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็ง หม้อแบตเตอรี เฟอร์ นิเจอร์ เครื องปรับอากาศ และยางพารา สิ นค้าทีมี
การเปลี ยนแปลงของมูลค่าการส่ งออกเพิมขึ/นเนื องจากสิ นค้าเป็ นทีต้องการของตลาดตะวันออกกลาง ได้แก่ สิ นค้าอัญมณี และเครื องประดับ และนํ/าตาลทราย
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 จนั/นโอกาสของการจําหน่ ายสิ นค้าหัตถกรรมที เกิ ดจากการเปิ ดเสรี ทางการค้านั/น มี
ภาวการณ์ แข่ง ขันที รุ นแรงจากประเทศคู่แข่งขันทางการค้า ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของราคา รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั/น การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์ สร้ างมาตรฐาน นับว่าเป็ นสิ งสําคัญที
จะทําให้สินค้าหัตถกรรมสามารถจําหน่ายได้มากขึ/น นอกจากนี/ การพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าหัตถกรรมไทยของชาวยุโรปไม่อาจปฏิเสธได้วา่ “การออกแบบ” เป็ นปั จจัยสําคัญในการเลือก
ซื/ อสิ นค้าหัตถกรรมในตลาดต่างประเทศ เนื องจากประเทศในแถบยุโรปนอกจากจะให้ความสําคัญ
ในเรื องประโยชน์จากการใช้สอยสิ นค้าแล้ว ความสวยงาม แปลกตา โดดเด่น และความมีเอกลักษณ์
ก็มีความสําคัญเช่ นเดี ยวกันนอกจากนี/ 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
หัตถกรรมไทยในการจําหน่ายมากขึ/น 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 นค้าหัตถกรรมมีรายได้เพิมขึ/น
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 ดังนั/นในการเพิม
ศักยภาพของอุตสาหกรรมกลยุทธ์ทีสําคัญ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งขันในรู ปแบบ เพือสามารถสร้างมูลค่าเพิมให้แก่สินค้าได้ ในส่ วนของกลยุทธ์
อืนๆ ทีควรพัฒนาและปรับปรุ ง ได้แก่ ด้านวัตถุดิบควรสนับสนุ นให้มีการปลูกไม้ยางพาราเพิมขึ/น
ในภูมิภาคอืนๆ รวมทั/งพัฒนาคุ ณภาพสิ นค้าในด้านมาตรฐานการผลิ ตโดยการควบคุมการผลิตใน
ทุกขั/นตอน นอกจากนั/นการส่ 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 ตมากขึ/ นรวมทั/งมี ความหลากหลายมากขึ/น นอกจากจะทําเป็ น
กระเป๋ า ยังสามารถนําไปทําเป็ นเสื อ หมวก แจกัน ได้อีกด้วย เนื องจากปั จจุบนั มีการรณรงค์ในเรื อง
อนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ทําให้หัตถกรรมเครื องจักรสานเป็ นทีนิ ยมมากขึ/นไปด้วย 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 องจักรสานทั/งหมดปริ 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) เพิมขึ/นทุกปี คือ จากปี 2005 มีส่วนแบ่งการตลาด เท่ากับ 31.96% และใน
ปี 2007 คาดการณ์ ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิมขึ/นเท่ากับ 43.51% มีอตั ราการเจริ ญเติ บโตถึ ง
36.13%
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั/งนี/ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้อง
มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยวิธีการค้นคว้าเอกสารเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิงขึ/น มีข/ นั ตอนในการ
รวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) คือการศึกษาวรรณกรรม (เอกสาร) ทีเกี ยวข้องจาก
แหล่ ง ความรู ้ ท วไป
ั การวิจยั พื/ นฐานจะสํา รวจรายงานการวิจยั ที คล้า ยคลึ ง กับ การศึ ก ษาค้นคว้า
เกียวกับเอกสารดังนี/
1. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร โดยได้รวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ อาทิเช่ น บทความ
ทางวิชาการ รายงานผลการวิจยั เป็ นต้น
2.เก็ บ ข้อ มู ล จากสื อต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ร ายวัน และรายสั ป ดาห์ ข่ า วสารทาง
อินเตอร์ เน็ต (Internet) ทีเกียวข้อง
3. เก็บข้อมูลในส่ วนของสภาพแวดล้อมที มี อิทธิ พลต่อการส่ งออก รวมทั/งโอกาสและ
อุปสรรคในการส่ งออก

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การศึ กษาครั/งนี/ เป็ นการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพจากการรวบรวมเอกสาร ซึ งจะเป็ นการอ้างอิ ง
ข้อมูลทีมีอยูจ่ ริ ง โดยทําการรวบรวมจากหลายแหล่ง โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทีทําการรวบรวมได้มา
ประกอบกับการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดต่างๆ เพือนําไปสู่ บทสรุ ปและการนําเสนอข้อมูลในการ
วิจยั
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ข้ อจํากัดของการวิจัย
เนื องจากการศึกษาวิจยั ในครั/งนี/ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยทําการศึกษาข้อมูลแบบทุติย
ภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนั/นข้อจํากัดในการศึกษาวิจยั ครั/งนี/คือ การได้มาซึ งข้อมูลนั/นบางครั/งไม่
ทันสมัยเท่ากับข้อมูลปฐมภูมิ เนื องจากข้อมูลทุ ติยภูมิเป็ นข้อมูลที ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั/งนี/ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทีมีความทันสมัยมาก
ทีสุ ด

การตรวจสอบข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครั/งนี/ เป็ นแบบรวบรวมข้อมูลเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการส่ งออก
เนื/อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาประเด็นจากเอกสารสิ งพิมพ์
ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตและจากศูนย์ขอ้ มูลการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าในประเทศไทยมีข/ นั ตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี/
1.ศึกษาประเด็นจากเอกสารสิ งพิมพ์ ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต และจากศูนย์ขอ้ มูลการนําเข้า
และส่ งออกสิ นค้าในประเทศไทย
2. นําข้อมูลทีทําการรวบรวมได้มรตรวจสอบแหล่งทีมาของข้อมูล มีความน่าเชื อถือหรื อมี
ความแม่นยําครบถ้วนของข้อมูลมากน้อยเพียงใด เพือให้เกิ ดความเทียงตรงและเป็ นจริ งที สุ ดไม่
บิดเบือนไปจากธรรมชาติและความเป็ นจริ ง โดยทําการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลหลาย
แหล่ง คือ ทําการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง โดยมีหลักการตรวจสอบข้อมูลคือ การไม่ปัก
ใจว่าแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ งทีได้มาเป็ นแหล่งทีน่าเชื อถือได้ ต้องหาความรู ้จากแหล่งอืนๆ
มาประมวลเข้าด้วยกัน และนํามารวมเป็ นข้อมูลสองแหล่ง คือ แหล่งข้อมูลทีเหมือนแบบแรกและ
แหล่งข้อมูลทีตรงข้ามกับแบบแรกซึ งเรี ยกได้วา่ แบบทีสอง และทําการแสวงหาข้อมูลต่อไปจนพบ
แหล่งข้อมูลแบบทีสาม ข้อมูลทีต่างไปจากข้อมูลแหล่งทีหนึ งและข้อมูลแบบทีสอง แล้วดูขอ้ มูลที
เหมือนกันและแตกต่างกันมาเปรี ยบเทียบและทําการดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.นําข้อมูลทีรวบรวมได้จากข้อที 2 มาทําการประมวลผลโดยแสดงข้อมูลและนําข้อมูลที
ได้ม าวิ เ คราะห์ ห าข้อ สรุ ป ของปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การส่ ง ออกเนื/ อ ปลานิ ล แช่ แ ข็ ง ไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผลการศึกษาครั/งนี/ ผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูลทีได้รวบรวมมาจากเอกสาร
หรื อจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary data analysis) มาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ เริ ม
ตั/งแต่ขอ้ มูลทีได้รับจากเอกสาร โดยนํามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยจะใช้การ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศอย่างหนึง เพือถ่ายทอดเนื/อหาสาระของการสื อความหมายให้เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์หรื อการวิเคราะห์เนื/ อหา (Content analysis) จากเทคนิ ควิธีการเชิ งคุณภาพอย่างเป็ น
ระบบ การบรรยายทีเน้นเนื/อหาตามทีปรากฏ โดยผูศ้ ึกษาไม่มีอคติหรื อความรู ้สึกของตนเองเข้าไป
เกียวข้อง ไม่เน้นการตีความหรื อความหมายทีซ่อนอยูเ่ บื/องหลังนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ สิ ง
ทีมีความหมายเหมือนกันและสิ งทีมีความหมายแตกต่างกัน เพือให้ผูอ้ ่านทีได้ศึกษานี/ ได้เข้าใจถึ ง
คําตอบอย่างชัดเจน และจะช่วยให้การวิจยั มีความชัดเจนยิงขึ/น
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บทที 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง “ปั จ จัย ที มี อิท ธิ พ ลต่ อ การส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลานิ ล ไปสู่ ป ระเทศ
สหรั ฐอเมริ กา” เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผล ซึ งได้แบ่งการนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ นส่ วน ดังนี/
4.1 รู ปแบบผลิ ตภัณฑ์และโครงสร้ างการผลิ ตภัณฑ์ปลานิ ลเพือการส่ งออกของ
ประเทศไทย
4.2 ลัก ษณะผลิ ตภัณ ฑ์และปริ ม าณการนําเข้า ผลิ ตภัณ ฑ์ป ลานิ ล ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
4.3 ความสามารถในการผลิตและส่ งออกปลานิลของประเทศคู่แข่ง
4.4 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ความได้เปรี ยบเชิ งการ
แข่งขันการพัฒนาขีดความสามารถของการผลิตสิ นค้า

4.1 รู ปแบบผลิตภัณฑ์ โครงสร้ างการผลิตผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ปลานิลเพือการส่ งออก
ของประเทศไทย
โครงสร้างการผลิตผลิตภัณฑ์
การเลี/ยงปลานิลเพือการส่ งออกนั/น ต้องใช้วธิ ี การเลี/ยงอย่างถูกต้องเหมาะสมทุกขั/นตอน
เพือให้ได้ปลานิลทีมีขนาดและรู ปร่ าง ตลอดจนคุณภาพของเนื/อและซากทีดีตามข้อกําหนดของผู ้
ส่ งออก ซึ งมีอยูห่ ลายรู ปแบบ ดังนี/
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1. การเลี/ยงในบ่อดิน
เป็ นการการเลี/ยงแล้วย้ายลูกปลาไปเลี/ยงในบ่อใหม่อีก 2 ครั/งคือ ครั/งแรกเมือเตรี ยมบ่อดิน
ตากบ่อให้แห้งอย่างน้อย 3 วัน แล้วใส่ ปูนขาวเพือฆ่าเชื/ อโรค และปรับคุณภาพนํ/าแล้วสู บนํ/าเข้าบ่อ
โดยผ่านการกรองนํ/า เพือป้ องกันศัตรู ทางธรรมชาติอย่างรอบคอบแล้วปล่อยลูกปลานิ ลแปลงเพศ
ขนาดเท่าใบมะขาม ลงเลี/ยงในบ่อ ประมาณ 20,000 ตัว ต่อไร่ ใช้อาหารทีมีระดับโปรตีนสู ง 40%
ในอัตราประมาณ 20% ของนํ/าหนักปลา วันละ 5 มื/อ เมือเลี/ยงได้ประมาณ 45 วัน ลูกปลามีน/ าํ หนัก
ตัวละ 15-20 กรัม ก็ยา้ ยลูกปลาไปเลี/ยงในบ่อใหม่ทีเตรี ยมไว้อย่างดีแล้ว ในอัตรา 15,000 ตัว ต่อไร่
โดยเรี ยกว่า การเลี/ยงปลานิ ลรุ่ น โดยให้อาหารทีมีโปรตีนน้อยลง คือประมาณ 32% โดยให้อาหาร
3-5% ของนํ/าหนักตัวปลา เมื อเลี/ ยงไปได้ 60-75 วัน จะได้ลูกปลาขนาดนํ/า หนักตัว ประมาณ
100 กรัม ก็จะย้ายลูกปลาไปเลี/ยงในบ่อใหม่ ในอัตรา 4,000-5,000 ตัว ต่อไร่ เรี ยกว่าการเลี/ยงปลา
ใหญ่ ให้อาหารทีมีระดับโปรตีน ประมาณ 28% ในอัตรา 2-3% ของนํ/าหนักตัวต่อวันซึ งการเลี/ยงใน
บ่อนี/ ควรมีกงั หันตีน/ าํ เพือเพิมออกซิ เจนในตอนกลางคืนด้วย เลี/ยงต่อไปอีกประมาณ 5-6 เดือน จะ
ได้ปลานิลขนาดนํ/าหนัก 800-1,000 กรัม ก็จบั ขายได้
2. การเลี/ยงในกระชัง
การเลี/ ยงปลานิ ลในกระชัง จําเป็ นต้องคัดเลื อกแหล่ งนํ/าทีจะใช้ลอยกระชังให้เหมาะสม
ดังนี/
1. เป็ นแหล่งนํ/าทีมีน/ าํ เพียงพอตลอดปี จะเป็ นแหล่งนํ/าเปิ ด คือ แม่น/ าํ ลําคลอง หรื อ
แหล่งนํ/าปิ ด เช่น อ่างเก็บนํ/าก็ได้
2. มีความลึกได้น้อยกว่า 4 เมตร เพือให้สามารถลอยกระชัง ให้กน้ กระชังอยูส่ ู ง
กว่าก้นคลองได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร เพือให้กระแสนํ/าไหลผ่านได้สะดวก
3. เป็ นแหล่งนํ/าทีมีน/ าํ ค่อนข้างใส และมี pH ประมาณ 6.5-8.0 และค่าออกซิ เจนใน
นํ/ามีไม่นอ้ ยกว่า 5 ppm.
4. ควรเป็ นบริ เวณโล่งแจ้ง มีวชั พืชในนํ/าน้อยหรื อไม่มีเลย
5. ไม่ขดั ต่อกฎหมายกรมประมง
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6. การคมนาคมสะดวก
7. ห่างไกลจากแหล่งนํ/าเสี ยและชุมชนแออัด
รู ปแบบกระชังทีนิยมในปั จจุบนั
กระชังไม้ ไม่ว่าจะเป็ นไม้ไผ่ หรื อไม้เนื/ อแข็ง ส่ วนใหญ่จะใช้ในแหล่งนํ/าที มีกระแสนํ/า
ไหลไม่แรงนัก ขนาดทีนิ ยมใช้ ได้แก่ 3x3x2 เมตร และ 4x6x3 เมตร ข้อดี คือ ต้นทุนตํา ข้อเสี ย คือ
อายุการใช้งานสั/น ประมาณ 2-5 ปี
กระชังเหล็ก นิยมใช้กนั ในแหล่งนํ/าปิ ด หรื อแหล่งนํ/าเปิ ดทีมีกระแสไหลเชี ยว ขนาดทีนิ ยม
คือ 3x3x1.5 เมตร และ 4x6x2 เมตร ข้อดี คือ อายุการใช้งานยาว ข้อเสี ย คือ ต้นทุนสร้างกระชังสู ง
วิธีเลี/ยงปลานิ ลในกระชัง ปล่อยลูกปลาแปลงเพศ ขนาดตั/งแต่ นํ/าหนัก 30-40 กรัม ต่อตัว
ในอัตราเฉลียประมาณ 100 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร อาหารและการให้อาหาร ใช้ อาหารทีมีระดับ
โปรตีนประมาณ 28-30% เลี/ยงวันละ 3 มื/อ ในสัดส่ วนประมาณ 5-6% ของนํ/าหนักปลา หรื อคอย
สังเกตการกิ นอาหารของปลาในขณะให้อาหาร ถ้าหว่านอาหารลงไปแล้วปลาสามารถกิ นได้หมด
ภายใน 5-8 นาที ก็หยุดให้ เมือเลี/ยงไปได้ประมาณ 45 วัน จึงปรับอาหารให้มีโปรตีนตําลง ให้วนั ละ
3 มื/อ ประมาณ 3-5% ของนํ/าหนักตัวไปอีก 1 เดือน จึงปรับเปลียนอาหารทีมีระดับโปรตีนตําลงอีก
2-3% โดยให้วนั ละ 2-4 มื/อ เรื อยไปจนปลาได้ขนาด 800-1,000 กรัม จึงจับขาย
ต้นทุนการเลี/ยง
1. ค่ากระชังพร้อมแพ 5,500-6,000 บาท (คิดค่าเสื อมราคาต่อรอบการเลี/ยง 600 บาท)
2. ค่าพันธุ์ปลา 1,000 ตัวx3 บาท 3,600 บาท
3. ค่าอาหาร 26,600-30,400 บาท
4. อืนๆ ประมาณ 1,000 บาท
รวมต้นทุนการเลี/ยงต่อรอบ 31,800-35,600 บาท
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รวมต้นทุนตั/งแต่เริ มเลี/ยง 36,700-41,500 บาท
ผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับ
ได้ปลา 1,000 กิโลกรัมx38 บาท ต่อกระชัง 38,000 บาท
หักต้นทุน 31,800-35,600 บาท กําไร 6,250-2,400 บาท (เสน่ห์ ผลประสิ ทธิv )

3. รู ปแบบผลิตภัณฑ์ปลานิลเพือการส่ งออก
ปริ มาณการส่ งออกปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ของไทยในปี พ.ศ. 2555 มีจาํ นวน 9,515.9 ตัน
คิดเป็ นมูลค่า 691.6 ล้านบาท ปริ มาณและมูลค่าลดลง ร้อยละ 20.3 และร้อยละ 7.7 เมือเทียบกับปี
พ.ศ.2554 อันเนื องมาจากวิกฤตการณ์อุทกภัย โดยตลาดส่ งออกหลักของประเทศไทยก็ คือ กลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง ร้อยละ 50 ประเทศสหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 23 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ร้อยละ 15 กลุ่มประเทศอาเซี ยน ร้อยละ 3 และอืนๆ ร้อยละ 9 (ภาพที 4.1)

ปริมาณการส่งออก(รอ
้ ยละ)

3%

9%

1 ตะวันออกกลาง

15%

2 สหรั ฐอเมริกา
3 สหภาพยุ โรป
50%
23%

4 อาเซย
ี น
5 อืนๆ

รู ปที 4.1 แสดงสัดส่ วนปริ มาณการส่ งออกปลานิลของไทยในปี พ.ศ. 2555
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รู ปแบบปลานิ ลทีไทยส่ งออกมากทีสุ ด คือ ปลานิ ลทั/งตัวแช่แข็ง จํานวน 6,867.8 ตัน
มูลค่าทั/งสิ/ น 264.9 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนปริ มาณและมูลค่า ร้อยละ 77.2 และ ร้ อยละ 38.3
ของปริ มาณและมูล ค่าการส่ ง ออกปลานิ ลทั/งหมด รองลงมา คื อ เนื/ อปลานิ ลสดแช่ เย็น ปริ มาณ
2,120.1 ตัน มูลค่า 396.1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนปริ มาณและมูลค่า ร้อยละ 22.3 และ ร้อยละ 57.3
ลําดับที 3 เนื/ อปลานิ ลสดแช่แข็ง จํานวน 386.2 ตัน มูลค่า 23.6 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนปริ มาณ
และมูลค่า ร้อยละ 4.1 และ ร้อยละ 3.4 และรู แบบอืนๆ คิดเป็ นสัดส่ วนปริ มาณและมูลค่า ร้อยละ
1.4 และ ร้อยละ 1.0 (ตารางที 4.1)

ตารางที 4.1 รู ปแบบปลานิลและผลิตภัณฑ์ทีประเทศไทยส่ งออก ในปี พ.ศ. 2555
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
6

รู ปแบบผลิตภัณฑ์
ปริ มาณ (ตัน)
ปลานิล
ปลานิลทั/งตัวแช่แข็ง
6.867.8
เนื/อปลานิลสดแช่เย็น
2,120.1
เนื/อปลานิลสดแช่แข็ง
386.2
ปลานิลสดแช่เย็น
110.9
ปลานิลแห้งไม่รมควัน
19.2
ปลานิลมีชีวติ
11.7
รวม
9,515.9

ทีมา : กองประมงต่างประเทศ กรมประมง

มูลค่า
(ล้านบาท)
264.9
396.1
23.6
3.0
3.4
0.6
691.6

ร้อยละ
(ปริ มาณ)
72.2
22.3
4.1
1.1
0.2
0.1
100

ร้อยละ
(มูลค่า)
38.3
57.3
3.4
0.4
0.5
0.1
100
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4.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และปริมาณการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ ปลานิลของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ าํ เข้าปลานิ ลรายใหญ่ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 มีการนําเข้าปลานิ ล
และผลิตภัณฑ์ จํานวน 227.4 พันตัน มูลค่า 969.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ปริ มาณและมูลค่าเพิมขึ/น
ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 15.6 ตามลําดับ เมือเทียบกับปี พ.ศ.2554 โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์นาํ เข้า
ดังนี/
1. เนื/ อปลานิ ลแล่เนื/ อแช่แข็ง จํานวน 168.3 พันตัน (คิดเป็ นร้ อยละ 74) มูลค่า 733.3
ล้านเหรี ยญสหรัฐ นําเข้าจากจีนเป็ นหลัก จํานวน 149.9 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 89) อินโดนี เซี ย
11.9 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 7.1) ไทย จํานวน 2.4 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 1.4) ไต้หวัน จํานวน 1.7
พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 1) และอืนๆ จํานวน 2.4 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 1.5)
สําหรับราคาในปี พ.ศ.2555 ทีประเทศสหรัฐอเมริ กา นําเข้าเฉลีย 4.36 เหรี ยญสหรัฐ/กก.
ราคาลดลง ร้อยละ 5.37 เมือเทียบกับปี พ.ศ.2554 ซึ งราคาอยูท่ ี 4.36 เหรี ยญสหรัฐ/กก.
สหรั ฐอเมริ ก านํา เข้า ผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ าวจากประเทศไทยมากเป็ นอันดับ 3 จํานวน 2.4
พันตัน (คิดเป็ น ร้ อยละ 1.4 ) มูลค่า 14.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ปริ มาณมูลค่าเพิมขึ/น ร้ อยละ 84.3
และร้อยละ 90.5 ตามลําดับ เมือเทียบกับปี พ.ศ.2554 ราคาเฉลียทีสหรัฐอเมริ กา ซื/ อจากประเทศ
ไทยอยูท่ ี 5.97 เหรี ยญสหรัฐ/กก. ซึ งราคาค่อนข้างสู งเมือเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะประเทศจีนขาย
ทีกิโลกรัมละ 4.08 เหรี ยญสหรัฐ
2. ปลานิ ลทั/งตัวแช่แข็ง จํานวน 35.3 พันตัน (คิดเป็ นร้ อยละ 16) มูลค่า 66 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ นําเข้าจากจีนเป็ นหลัก จํานวน 23.3 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 66) ไต้หวัน จํานวน 10.4 พันตัน
(คิดเป็ นร้อยละ 30) และอืนๆ จํานวน 1.6 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 4)
สําหรับราคาในปี พ.ศ. 2555 ทีประเทศสหรัฐอเมริ กา นําเข้าเฉลีย 1.87 เหรี ยญสหรัฐ/กก.
ราคาลดลง ร้อยละ 7.13 เมือเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ซึ งราคาอยูท่ ี 2.01 เหรี ยญสหรัฐ/กก.
ทั/งนี/สหรัฐอเมริ กานําเข้าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากประเทศไทยมากเป็ นอันดับ 3 จํานวน 0.5
พันตัน (คิดเป็ น ร้อยละ 1.4 ) มูลค่า 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ปริ มาณมูลค่าลดลง ร้อยละ 13 และ ร้อย
ละ 22 ตามลําดับ เมือเทียบกับปี พ.ศ. 2554 (ประเทศไทยส่ งออกไปยังสหรัฐอเมริ กาน้อยลง
เนื องจากราคาจําหน่ ายในประเทศดี กว่าราคาทีส่ งออกไปยังตลาดสหรั ฐอเมริ กา อีกทั/งเศรษฐกิ จ
ของสหรั ฐยังไม่ฟ/ื นตัว ดังนั/นไทยจึ ง ได้ส่งออกปลานิ ลทั/งตัวแช่ แข็งไปยังกลุ่ มตะวันออกกลาง
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เพิมขึ/น) ราคาเฉลียทีสหรัฐอเมริ กา ซื/ อจากประเทศไทยอยูท่ ี 1.86 เหรี ยญสหรัฐ/กก. ซึ งราคา
ค่อนข้างสู งเมือเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะประเทศจีนขายทีกิโลกรัมละ 1.75 เหรี ยญสหรัฐ
3. เนื/ อปลานิ ลฟิ ลเล่แช่ เย็น จํานวน 20.7 พันตัน (คิดเป็ นร้ อยละ 9) มูลค่า 147.3 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ นําเข้าจากเอกวาดอร์ มากทีสุ ด จํานวน 6.6 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 32) ฮอนดูรัส
จํานวน 6.3 พันตัน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 30) คอสตาริ กา จํานวน 4.2 พันตัน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 20)
โคลัมเบีย จํานวน 2.6 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 13) และอืนๆ จํานวน 1 พันตัน (คิดเป็ นร้อยละ 5)
สหรัฐอเมริ กาไม่มีการนําเข้าเนื/อปลานิ ลฟิ ลเล่แช่เย็นจากประเทศไทย เนื องจากระยะทาง
ขนส่ งทีไกลกว่าทางกลุ่มประเทศอเมริ กาใต้ ซึ งมีผลต่อต้นทุนค่าขนส่ งและคุณภาพเนื/ อปลา/ความ
สดของปลา ส่ งผลให้ไทยไม่สามารถแข่งขันผลิตภัณฑ์เนื/ อปลานิ ลฟิ ลเล่แช่เย็นกลับกลุ่มประเทศ
อเมริ กาได้
4. อืนๆ ได้แก่ ปลานิ ลแช่เย็น เนื/ อปลานิ ลบด รวมจํานวน 3.1 พันตัน (คิดเป็ นร้ อยละ 1)
มูลค่า 22.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
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ตารางที 4.2 ปริ มาณการนําเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ปลานิลของสหรัฐอเมริ กา ปี พ.ศ. 2548 2555
(หน่วย : พันตัน)
Whole
Fillets
พ.ศ.
รู ปแบบผลิตภัณฑ์
Fillets frozen
Others Total
frozen
fresh
2548
56.50
55.60
22.70
134.80
2549
60.80
74.40
23.10
158.30
2550
46.90
100.60
26.20
173.70
2551
49.60
100.60
29.20
179.40
2552
44.17
114.76
24.36
183.29
2553
40.89
150.77
23.72
215.38
2554
36.65
132.49
20.76
192.90
2555
35.26
168.30
20.71
227.44
% การเปลียนแปลง ปี พ.ศ.
- 11.07
+27.03
-0.24
+17.91
2555/2554
สัดส่ วนรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.
16
74
9
1
100
2555
ทีมา : (www.st.nmfs.gov)
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4.3 ความสามารถในการผลิตและส่ งออกปลานิลของประเทศคู่แข่ ง
ประเทศคู่ แ ข่ ง ที สํ า คั ญ ในการส่ งออกปลานิ ล และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลานิ ล ไปประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประกอบไปด้วย จีน กลุ่มประเทศอเมริ กาใต้ และไต้หวัน
4.3.1 ประเทศจีน
จีนเป็ นประเทศผูน้ าํ ในการส่ งออกปลานิ ลและผลิ ตภัณฑ์ปลานิ ล โดยคลองส่ วน
แบ่งของตลาดมากโดยเฉลียอยูถ่ ึง ร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาด ซึ งในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2555 จีนได้ส่งออกปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ปลานิ ล จํานวน 250.5 ตัน ปริ มาณเพิมขึ/นจากปี ทีผ่าน
มา ร้อยละ 10.6 โดยส่ งออกมาในรู ปแบบ
1. เนื/อปลานิลฟิ ลเล่แช่แข็ง จํานวน 125.5 พันตัน
2. เนื/อผลานิลทั/งตัวแช่แข็ง จํานวน 79.2 พันตัน
3. เนื/อปลานิลชุบแป้ งขนมปั ง จํานวน 45.8 พันตัน

ตารางที 4.4 การส่ งออกปลานิลของประเทศจีน
Year

2009

Frozen whole
Frozen fillet
Breaded tilapia
total
Source : Chaina Customs

33.1
134.8
90.2
258.1

2010
75.7
186.5
59.5
321.7

January-September
Proportion %Change
2009 2010 2011 2012
2012
2012/2011
17.4 53.1 84.4 79.2
32
-2%
86.7 130.6 103.8 125.5
50
+21%
713 39.2 42.3 45.8
18
+8%
175.4 222.9 226.5 250.5
100
+11%
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4.3.2 กลุ่มประเทศอเมริ กาใต้
กลุ่มประเทศอเมริ กาใต้เป็ นกลุ่มใหม่ทีเริ มเข้ามามีบทบาทในตลาดปลานิ ลและผลิ ตภัณฑ์
ปลานิ ล โดยผลิ ตภัณฑ์ปลานิ ลส่ วนใหญ่ จะเป็ น เนื/ อปลานิ ลฟิ ลเล่แช่ เย็น ซึ งถื อว่ากลุ่มประเทศ
อเมริ กาใต้ ได้ครองตลาดไว้ ซึ ง ประเทศทีมีความสามารถในการแข่งขันส่ งออก มีดงั นี/
1. ประเทศคอสตาริ กา : มีการเจริ ญเติบโตของอุ ตสาหกรรมผลิ ตปลานิ ลอย่าง
ต่อเนือง มีบริ ษทั ACI ซึ งเป็ นบริ ษทั หลักในการส่ งออกปลานิ ล สามารถส่ งออกปลานิ ลได้ในวันละ
ปริ มาณ 30 ตัน รวมทั/งมีระบบการจัดการและระบบการขนส่ งทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยปลานิ ลทีจับได้
ในคอสตาริ กาวันนี/จะ สามารถถูกจัดส่ งให้แก่ลูกค้าใน US ได้ในวันรุ่ งขึ/น ปั จจุบนั มีผเู ้ ลี/ยงปลานิ ล
รายย่อยถึง 815 รายในคอสตาริ กา
2. ประเทศเม็กซิ โก : ในช่ วง 3 ปี ทีผ่านมา รัฐบาลเม็กซิ โกได้ให้การสนับสนุ น
โครงการพัฒนาการเพาะเลี/ยงปลานิ ล 131 โครงการ โดยให้เงินช่วยเหลือเป็ นเงิน 16.8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ ส่ งผลให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี/ยงปลานิ ลในเม็กซิ โกสามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่
ประชากรโดยตรง 412 ราย และโดยทางอ้อม 4,322 ราย ปั จจุบนั เม็กซิ โกยังไม่มีการส่ งออกปลานิ ล
หากคาดว่าจะมีการส่ งออกในอนาคตอันใกล้
3. ประเทศเอควาดอร์ : ในปี 1999 เอควาดอร์ ได้ริเริ มผสมผสานการทําฟาร์ ม
เพาะเลี/ยงกุง้ ไปพร้อมกับการเพาะเลี/ยงปลานิ ล มีบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่ 4 รายทีสามารถส่ งออกปลา
นิลได้กว่า 90% ของการส่ งออกปลานิลของเอควาดอร์ ท/ งั หมด
4. ประเทศโคลัมเบีย : มีบริ ษทั รายใหญ่ผผู ้ ลิตปลานิลเพียง 1 ราย สามารถผลิตปลา
นิ ลได้ 3,000 ตันต่อปี เพือการส่ งออกและเพือการบริ โภคภายในประเทศ ปลานิ ลเป็ นสิ นค้าทีได้รับ
ความนิยมบริ โภคในโคลัมเบียและมีราคาสู ง ส่ งผลกําไรให้แก่ประเทศผูผ้ ลิตเพือนบ้านทีส่ งปลานิ ล
เข้าไปจําหน่ายในโคลัมเบียด้วยเช่นกัน
5. ประเทศบราซิ ล : มีการผลิตเพาะเลี/ยงปลานิลอย่างแพร่ หลาย โดยในช่วงกลางปี
2007 นี/ บราซิ ลมีแผนทีจะเปิ ดโรงงานผลิตปลานิ ลทีสามารถผลิตปลานิ ลได้ 10,000 ล้านตันต่อปี ณ
เมือง Pernambuco
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6. ประเทศฮอนดูรัส : มี โครงการพัฒนาเร่ งการผลิ ตปลานิ ล เนื องจากต้องการ
ยกระดับของตนให้ทดั เทียมกับเอควาดอร์ ซึงเป็ นผูน้ าํ ด้านการส่ งออกปลานิ ลสดแช่เย็นไปจําหน่าย
ยัง US ฮอนดูรัสมีบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่คือ Aquafinca Saint Peter Fish ซึ งได้รับการรับรองปลานิ ล
อินทรี ย ์ (organic certification) จากหน่วยงาน Naturland เยอรมนี ดว้ ยแล้ว (โดย สํานักงานทีปรึ กษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจําสหภาพยุโรป )
4.3.3 ประเทศไต้หวัน
การส่ งออกของประเทศไต้หวันเป็ นการส่ งออกในรู ปแบบปลาทั/งตัวแช่แข็ง และเนื/ อปลา
ฟิ ลเล่แช่แข็งโดยในช่วงครึ งปี แรกของปี 2555 มีการส่ งออก จํานวน 13,926 ตัน ลดลงร้อยละ
25 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2554 โดยเป็ นการส่ งออกไปยังตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริ กา
ลดลงร้ อยละ 15 แต่ส่งไปยังตลาดของกลุ่ มประเทศตะวันออกกลางเพิมขึ/ น ได้แก่ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย คูเวต บาเลน และกาตาร์ ประเทศญีปุ่ นมีการนําเข้าปลานิ ลจากไต้หวันในรู ปแบบ
เนื/ อปลานิ ลฟิ ลเล่ ซาซิ มิ (izumidae) เป็ นจํานวน 82 ตัน เพิมขึ/นร้ อยละ 19 เมือเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี 2554
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4.4 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด,สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ,ความได้ เปรียบเชิ งการแข่ งขัน,การ
พัฒนาขีดความสามารถของการผลิตสิ นค้ า ขัWนตอน ข้ อกําหนดและปัจจัยทีต้ องพิจารณาในการ
ส่ งออก
4.4.1 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
1. สนับสนุ นให้มีก ารเพิ มการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ม ากยิงขึ/ นเพื อเพิมส่ วนแบ่ง ทาง
การตลาด
2. คุณภาพของสิ นค้า ผูผ้ ลิตจําเป็ นจะต้องยกระดับมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี/ยงปลา
นิ ลเพือการส่ งออก เพือพัฒนาการเพาะเลี/ ยงปลานิ ลทีมี คุณภาพ มีขนาดตัวตามความต้องการของ
ตลาด และไม่มีกลิ นโคลนในเนื/ อปลา เพือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ ม GAP และผลิ ตปลา
นิลได้ตรงตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตรปลานิล
ราคา (Price)
1. การกําหนดราคาสิ นค้าจากต้นทุ นและบวกด้วยอัตรากําไรขั/นต้นทีเหมาะสม
(Cost plus margin) โดยคํานึงถึงปริ มาณการสังซื/ อและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
2. การกําหนดราคาของสิ นค้าจะแตกต่างกันไปโดยขึ/นอยูป่ ริ มาณการรับซื/ อ และ
ราคาของประเทศคู่แข่ง
ตารางที 4.1 แสดงราคาของปลานิ ลและผลิ ตภัณฑ์ปลานิ ลทีส่ งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา
เทียบกับประเทศจีน
ชื อสิ นค้ า
เนื/อปลานิลฟิ ลเล่แช่แข็ง
ปลานิลทั/งตัวแช่แข็ง
ทีมา : www.st.nmfs.gov

ราคาขายไทย (USD/Kg)
5.97
1.86

ราคาขายจีน(USD/Kg)
4.06
1.75

48

ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ช่องทางการจัดจําหน่ ายอีกประเภทหนึ ง ทีกําลังมีบทบาททีสําคัญเพิมมากขึ/นใน
ปั จจุบนั นี/ ก็คือ
1. การใช้วิธีเสนอขายสิ นค้าผ่านทางเว็บไซต์ ทีทําตัวเป็ นศูนย์รวบรวมสิ นค้าจาก
ผูผ้ ลิ ตทัวประเทศไทย เพือส่ งออกไปยังกลุ่มผูน้ าํ เข้าสิ นค้า โดยเว็บไซต์ประเภทนี/ จะให้บริ การ
ร้านค้าออนไลน์ แก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อย รวมทั/งการถ่ายภาพสิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายย่อย
แล้วนําภาพถ่ายดังกล่าว และรายละเอียดของสิ นค้าทั/งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มานําเสนอใน
เว็บไซต์ตามหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ เมือมีการสังซื/ อจากลูกค้าเข้ามาทางเว็บไซต์ ก็จะสังซื/ อมาทีผู ้
ประกอบ การรายย่อย
2. การขายสิ นค้าผ่านแหล่งอืนๆ โดยรัฐบาลให้การสนับสนุ น ในการจัดงานแสดง
สิ นค้าเกษตร และได้เชิญชวนกลุ่มประเทศคู่คา้ มาร่ วมชม เพือให้เกิดช่องทางในการขยายตลาด
การส่ งเสริมและการประชาสั มพันธ์ (Promotion)
1. ทําประชาสัมพันธ์ลงในคอลัมน์แนะนําผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ SME
ในหนังสื อพิมพ์ฉบับต่างๆ ทั/งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า และงานนิ ทรรศการทีสําคัญต่างๆ ในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างต่อเนือง
3. จัดทํา Website ให้ความรู ้และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทีมีจาํ หน่าย ในช่องทาง
การจัดจําหน่ายต่างๆ ของบริ ษทั รวมทั/งทีอยูห่ รื อโทรศัพท์สามารถติดต่อและให้ขอ้ มูลทีชัดเจนแก่
ลูกค้าได้
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ SWOT เป็ นการระบุถึง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด ของตลาดปลา
นิล โดยการพิจารณาจากสิ งแวดล้อมภายในและภายนอก ทีมีอิทธิ พลต่อตลาดปลานิ ล เพือวางแนว
ทางแก้ไข กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
จุดแข็ง (Strength)
1. สามารถปรั บ ตัวให้ เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มได้ดี เลี/ ย งง่ า ย และมี อ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตสู ง ขยายพันธุ์เร็ ว
2. พ่อแม่พนั ธ์ได้รับการพัฒนามาแล้ว และมีปริ มาณเพียงพอ
3. มีเทคโนโลยีการเพาะเลี/ยงทีครบวงจร
4. กรมประมงมี นโยบายส่ งเสริ มให้มีการเพาะเลี/ยงปลานิ ล เพือตอบสนองการ
บริ โภคทั/งภายในและภายนอกประเทศ และมีระบบการเลี/ยงทีดีอยูแ่ ล้ว
5. มีการบริ โภคภายในประเทศสู ง ทําให้ราคาไม่ผนั ผวน
6. มีระบบการเลี/ยงทีมาตรฐาน
จุดอ่อน (Weakness)
1. ต้นทุนการผลิตสู ง โดยเฉพาะค่าอาหาร
2. ปลานิลทีเลี/ยงในบ่อดิน ยังมีปัญหาในเรื องของกลินโคลน
3. ปลาทีผลิตได้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีนอ้ ย
4. มีปัญหาด้านการจัดการหลังเก็บเกียว
5. คุณภาพสิ นค้าทีได้มาตรฐานมีนอ้ ย
6. ขาดการรวมกลุ่มผูเ้ ลี/ยงปลาในรู ปของสหกรณ์
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7. พ่อค้าคนกลางเป็ นผูก้ าํ หนดราคา และปริ มาณการซื/อ
4.2.3 โอกาส (Opportunity)
1. ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในด้านสุ ขภาพ โดยหันมาบริ โภคเนื/ อปลา (White
meat) กันมากขึ/น
2. ประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ เช่น จีน ผลิตสิ นค้าไม่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบพบ
สารตกค้าในเนื/ อปลา ทําให้ประเทศคู่คา้ ไม่มนั ใจในคุ ณภาพ จึ งเป็ นโอกาสของไทยทีจะได้ส่วน
แบ่งทางการตลาดมากขึ/น
4.2.4 อุปสรรค (Threat)
1. ประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะจีน มีตน้ ทุนการผลิตทีตํากว่า และมีศกั ยภาพในการ
ผลิตทีมากกว่า
2. ประเทศผูผ้ ลิตแถบลาตินอเมริ กา เช่น เอกวาดอร์ ซึ งอยูใ่ กล้ตลาดสหรัฐอเมริ กา
จะได้เปรี ยบด้านต้นทุนการขนส่ ง
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ความได้ เปรี ยบเชิ งการแข่ งขัน (Theory of Competitive Advantage) จากทฤษฎีเพชร (Diamond
Model)
สภาวะปั จจัยการผลิต (Factor Conditions)
ประเภทของปลานิลและผลิตภัณฑ์ปลานิลทีเป็ นทีต้องการของตลาดสหรัฐอเมริ กา
ประเทศไทยได้ส่งออกปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ปลานิ ลไปสู่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีอยูส่ อง
ประเภท คือ เนื/ อปลานิ ลฟิ ลเล่แช่ แข็ง และ ปลานิ ลทั/งตัวแช่ แข็ง โดยสภาวะปั จจัยการผลิ ตใน
ประเทศจะพิจารณาจากคุณภาพของปลานิ ลทีต้องผลิตให้ได้มาตรฐาน คือ ทั/งมาตรฐานของฟาร์ ม
ทีผลิต (GAP) และมาตรฐานสิ นค้าเกษตร ดังนี/
1. มาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี/ยงปลานิล
การควบคุมกระบวนการผลิตตั/งแต่ตน้ นํ/าถึงปลายนํ/า ได้แก่ การปฏิบตั ิงานประมง
ทีดีสําหนับการเพาะเลี/ยงปลานิ ล (Good Aquaculture Practices: GAP) การควบคุมมาตรฐานการ
แปรรู ปสิ นค้าตามหลักการ (Good Manufacturing Practies: GMP) และระบบคุ ณภาพ (Hazard
Analysis and Critical Control Point: HACCP) เป็ นเงือนไขด้านสุ ขอนามัยทีสําคัญทีประเทศผู ้
นํา เข้า นํา มาใช้ ใ นการควบคุ ม ความปลอดภัย และคุ ณ ภาพสิ น ค้า ปลานิ ล ปั จ จุ บ ัน การควบคุ ม
มาตรฐานการแปรรู ปผลิตภัณฑ์สัตว์น/ าํ ของไทยซึ งเป็ นการควบคุม ณ จุดปลายนํ/าได้รับการยอมรับ
จากผูโ้ ลก หากภาครัฐให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นเกษตรกรผูเ้ พาะเลี/ยงปลานิ ลของไทยให้ได้รับ
การตรวจรั บรองมาตรฐานการเพาะเลี/ ยงตามข้อกําหนดของมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ทางประมงที ดี
(GAP) คาดว่าปลานิ ลจะเป็ นสัตว์น/ าํ เศรษฐกิ จทีสําคัญอีกตัวหนึ งของไทยโดยจะสามารถเพิมส่ วน
แบ่ง ตลาดสิ นค้าปลานิ ลได้จากประเทศคู่แข่งที สํา คัญ เช่ น จี น อี ยิปต์ ไต้หวันและกลุ่ มประเทศ
อเมริ การกลางและอเมริ กาใต้ได้ในตลาดไทย
2. มาตรฐานสิ นค้าเกษตร
การกําหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตร เป็ นการกําหนดเพือควบคุมคุณภาพของสิ นค้า
เกษตรเพือให้ได้สินค้าเกษตรทีได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด โดยกรมประมงได้
กําหนดคุณภาพของปลานิลทุกแบบต้องมีคุณภาพ ดังนี/
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1. มีลกั ษณะภายนอกของปลานิ ล คือ ปลานิ ล (tilapia) หมายถึง ปลานิ ลสี ดาํ ปลา
นิลสี แดง ปลาทับทิม และปลาอืนๆ ทีอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน โดยปลานิลตามมาตรฐานนี/มี 4 แบบ
1.1 ปลานิลมีชีวติ
1.2 ปลานิลสด
1.3 ปลานิลแช่เย็น
1.4 ปลานิลแช่เย็นเยือกแข็ง
2. ปลานิลทุกแบบจะต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี/
2.1 มีลกั ษณะของปลานิลตามชนิดทีระบุในข้อ 1
2.2 กรณี ทีปลานิ ลสดทั/งตัว ต้องมีส่วนหัว ลําตัว หาง ครี บ และส่ วน
อืนๆ ครบถ้วน เหงือกมีสีแดงเข็มสดใส เกร็ ดสดใสเป็ นมันเงา และมีสีตามธรรมชาติ ไม่มีตาํ หนิ
ที เห็ นได้ชัดเจน เช่ น ความพิการ เป็ นแผลบนลําตัว ไม่มี รอยชํ/า เลื อดที เกิ ดจากการจับ และการ
ขนส่ ง ท้องไม่แตก และไม่เน่าเสี ย
2.3 ปลอดจากปรสิ ตและร่ อ งรอยของการติ ด เชื/ อหรื อ เป็ นโรค เมื อ
ตรวจสอบด้วยสายตา
2.4 สะอาด ไม่ มี สิ งแปลกปลอมซึ งไม่ ใ ช่ ส่ วนของปลานิ ล โดยการ
ตรวจสอบด้วยสายตา ซึ งแสดงให้เห็นข้อบกพร่ องจากการปฏิบตั ิทีไม่ถูกสุ ขลักษณะ
2.5 ไม่มีกลิ นผิดธรรมชาติ และไม่มีกลิ นทีพึงประสงค์ เช่ น กลิ นโคลน
กลินหญ้า
ทั/ง นี/ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของปลานิ ล ต้องตรวจสอบด้ว ยบุ ค คลที มี
ความเชียวชาญเฉพาะชนิดของปลานิลทีผ่านการอบรมตาม มกษ.9027 มาตรฐานสิ นค้าเกษตร เรื อง
แนวทางการฝึ กอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น/ าํ ด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบตั ิการ
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สภาวะของอุปสงค์ในประเทศ (Demand Conditions)
จากทฤษฏีความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันทีกล่าวไว้วา่ ขนาดของตลาดภายในประเทศจะเป็ นบ่อ
เกิดแห่งความได้เปรี ยบเชิงแข่งขัน เนื องจากถ้าความต้องการซื/ อปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ในประเทศมี
มาก ย่อมแสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการรองรั บการผลิ ตได้ม าก ย่อมสร้ างโอกาสที จะลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย หรื อก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตครั/งละมากๆ และ ผูผ้ ลิตยัง
ลดต้นทุนการผลิตจากการสะสมความชํานาญในการผลิตหลายๆ ครั/งได้ สําหรับตลาดปลานิ ลและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศ ไทย และ จี น นั/น จะพิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว นจํา นวนการผลิ ตปลานิ ล และ
ผลิตภัณฑ์ โดยเปรี ยบเทียบการบริ โภคภายประเทศต่อการส่ งออก
เมื อพิ จารณาจากสั ดส่ วนการผลิ ตกับ ปริ ม าณการส่ ง ออกนั/น จะเห็ นว่า ในปี พ.ศ.2555
ประเทศไทยมีผลผลิตปลานิลอยูท่ ี 179,849 ตัน ซึ งมีอตั ราการผลิตทีเพิมขึ/นจากปี 2554 คิดเป็ นร้อย
ละ 29.2 แต่มีปริ มาณการส่ งออกปลานิ ลและผลิ ตภัณฑ์ของไทยในปี พ.ศ. 2555 มีเพียงจํานวน
9,515.9 ตัน ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 5.3 ของกําลังการผลิตเท่านั/น อั/นเนื องมาจากความต้องการบริ โภค
มีค่อนข้างสู ง ส่ วนจีนในปี 2555 ได้มีอตั ราการผลิตปลานิ ลและผลิตภัณฑ์มากถึง 1.5 ล้านตัน ซึ งมี
อัตราการผลิตทีเพิมขึ/นจากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ7 และมีปริ มาณการส่ งออกอยูท่ ี 360.9 พันตัน ซึ ง
คิดเป็ นร้อยละ 24.6 ของกําลังการผลิต

ตารางที 4.2 เปรี ยบเทียบสัดส่ วนการบริ โภคภายประเทศต่อการส่ งออก

ประเทศ
ไทย
จีน

ปี พ.ศ.2554
ปริ มาณการ ปริ มาณการ
ผลิต
ส่ งออก
139,263
11,910.6
1,200,000
226,500

ปี พ.ศ.2555
สัดส่ วนการส่ งออก
ปริ มาณการ ปริ มาณการ
เปลียนแปลง
ผลิต
ส่ งออก
179,849
9,515.9
- 3.25%
1,500,000
360,900
+ 5.73%
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อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกียวเนือง (Related & Supporting Industry)
การศึ ก ษาในครั/ งนี/ จะทํา การศึ ก ษาถึ ง อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น และเกี ยวเนื องของ
อุตสาหกรรมปลานิลแลผลิตภัณฑ์ ก็คือ อุตสาหกรรมขนส่ งหรื อระบบโลจิสติกส์ เพราะการส่ งออก
สิ นค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะขนส่ งโดยการบรรจุใส่ ตูแ้ ช่เย็นและขนส่ งทางเครื องบินไป
ยังตลาดสหรัฐอเมริ กา ดังนั/น จึงมีปัญหาเรื องระยะทางและเวลาในการขนส่ งเนื องจาก เป็ นสิ นค้าที
ทางตลาดต้องการความสดและมีอายุในการเก็บรักษาไว้ไม่ได้นาน อีกทั/งยังมี ผลต่อราคาในการ
ส่ งออกทําให้เป็ นจุดอ่อนในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศลาตินอเมริ กาซึ ง
มีพ/ืนทีอยูใ่ กล้กบั สหรัฐอเมริ กา จึงมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ โครงสร้ างและสภาพการแข่งขันของธุ รกิ จ (Firm Strategy Structure &
Rivalry)
1. ประเทศจี น ซึ งกลยุทธ์ ของประเทศจี น ได้แก่ การผลิ ตและการส่ งออกปลานิ ลและ
ผลิ ตภัณฑ์ทีสู งเป็ นอันดับหนึ งของโลก แต่ก็ยงั ประสบกันปั ญหาในการส่ งออก เนื องจากปั จจุบนั
สหรัฐฯ มี การตรวจสอบสารปฏิ ชีวนะในปลาประเภทCatfishทีนําเข้าจากจีน ซึ งถ้าตรวจพบสาร
ปฏิ ชีวนะในปลาประเภท Catfish ทีนําเข้าจากจีนก็จะส่ งผลกระทบต่อความเชื อมันในปลานิ ลที
นําเข้าจากจีนด้วย จึงทําให้จีนปรับกลยุทธ์ในการส่ งออกโดยเน้นให้มีการพัฒนาและส่ งออกปลานิ ล
แปรรู ปมากยิงขึ/น
2. ประเทศไทย ซึ งกลยุทธ์ของประเทศไทย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ได้ผา่ นการเห็นชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาปลานิ ล (พ.ศ. 2553-2557) เป็ นที
เรี ยบร้อยแล้ว โดยมี 5 พันธกิจ ได้แก่
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนการเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิต
2. ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3. พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. เพิมอุปทานอาหารประเภทสัตว์น/ าํ ภายในประเทศ และ
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5. สร้างรายได้เข้าสู่ ประเทศจากการส่ งออกสิ นค้าปลานิล
ทั/งนี/ การดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์ มีวตั ถุ ประสงค์ ได้แก่ การเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
สิ นค้าปลานิล การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรู ปสหกรณ์ วิสาหกิจชุ มชน
หรื อชมรม การส่ งเสริ มและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการตามสอบสิ นค้าปลานิล ขณะเดียวกัน
ยัง เป็ นการสนั บ สนุ น การขยายตลาดภายในประเทศ เพื อเพิ มศัก ยภาพและเสริ มสร้ า งขี ด
ความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายคือ
1. ปริ มาณผลผลิตปลานิลทีได้จากการเพาะเลี/ยง 300,000 ตัน
2. มีการรวมกลุ่มของผูเ้ ลี/ยงปลานิ ลในรู ปสหกรณ์, วิสาหกิจชุ มชนหรื อชมรม 300
กลุ่ม
3. มีฟาร์ มทีได้มาตรฐานทียังยืนไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ฟาร์ ม
4. สิ นค้าปลานิ ลเพือการส่ งออกทีผลิ ตจากฟาร์ มมาตรฐาน 6,000 ฟาร์ ม มีระบบ
ตามสอบสิ นค้าตลอดสายการผลิต
5. มีปลานิ ลทีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสําหรับการส่ งออก 60,000 ตันในปี พ.ศ.
2557 โดยปั จจุบนั ปลานิ ลถือเป็ นสัตว์น/ าํ เศรษฐกิจสําคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรมาก
ขึ/น ซึ งจากแนวโน้มปริ มาณความต้องการการบริ โภคของตลาดต่างประเทศทีสู งขึ/นอย่างต่อเนื องทั/ง
ในตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย และเอเชี ยโดยในปี ที ผ่านมา ตลาด
สหภาพยุโรปเป็ นตลาดอันดับ 1 คิดเป็ นปริ มาณส่ งออก 7,760 ตัน รองลงมา คือ กลุ่มตะวันออก
กลางมีปริ มาณส่ งออก 5,580 ตัน
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บทที 5
สรุ ป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ป
ปลานิลเป็ นปลานํ/าจืดชนิดหนึงของไทย ซึ งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็ นทีต้องการของตลาด
ทั/งภายในและนอกประเทศยังมีความต้องการสู งขึ/นเรื อยๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศทีมี
การนําเข้าปลานิ ลในรู ปผลิตภัณฑ์โดยเฉลี ยสู งขึ/นทุกปี โดยมีการนําเข้าจากไทยเพิมขึ/นในรู ปแบบ
ของปลานิลแช่แข็ง และเนื/อปลานิลแบบฟิ ลเล่แช่แข็ง ในปี พ.ศ. 2555 รวมจํานวน 15.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ คิดเป็ นปริ มาณและมูลค่าเพิมร้อยละ 71.3 และร้อยละ 68.5 และจากสถานการณ์การส่ งออก
ปลานิลไทยปรากฏว่าในปี 2555 ไทยมีผลผลิตปลานิลอยูท่ ี 179,849 ตัน ซึ งมีอตั ราการผลิตทีเพิมขึ/น
จากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 29.2 แต่มีปริ มาณการส่ งออกปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ของไทยในปี พ.ศ.
2555 มีเพียงจํานวน 9,515.9 ตัน ซึ งคิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ของกําลังการผลิตเท่านั/น อันเนื องมาจาก
ความต้องการบริ โภคมีค่อนข้างสู ง

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ของตลาดปลานิลในสหรั ฐอเมริกา
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดปลานิ ล พบว่าประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพในการผลิตสู ง
จุดแข็ง คือ ปลานิ ลเป็ นปลาทีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี/ยงง่าย และ
อัตราการเจริ ญเติบโตสู ง ขยายพันธุ์ได้เร็ ว พ่อแม่พนั ธ์ได้รับการพัฒนาสายพันธ์ให้มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแล้ว อีกทั/งกรมประมงมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการเพาะเลี/ยงปลานิ ล
เพือตอบสนองการบริ โภคทั/งในและนอกประเทศ และมี การส่ งเสริ มให้ผูผ้ ลิ ตได้รับการรับรอง
ฟาร์ มมาตรฐาน (GAP) และผ่านการรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรเพือเป็ นการกําหนดคุณภาพของ
สิ นค้าในการส่ งออก ดั/งนั/นไทยจึงโอกาสในการแข่งขันในการส่ งออกปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ไปยัง
สหรัฐอเมริ กา ทีมีความต้องการในการบริ โภคเพิมสู งขึ/น
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โอกาส ของไทยทีจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิมสู งขึ/น อันเนืองมาจากประเทศผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ เช่น จีน ผลิตสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานมีการตรวจสอบพบสารตกค้างในเนื/อปลา ทําให้ประเทศคู่
ค้าไม่มนใจในคุ
ั
ณภาพ อีกทั/ง จีน ได้ปรับยุทธศาสตร์ ในการส่ งออกโดยหันมาส่ งเสริ มให้มีการแปร
รู ปผลิตภัณฑ์ปลานิลมากยิงขึ/น เพือเพิมตลาดไปยังกลุ่มประเทศยุโรป
จุดอ่ อน คือ ต้นทุนการการผลิ ต ต้นทุนค่าอาหารในการเพาะเลี/ยง ซึ งคิดเป็ นต้นทุนส่ วน
ใหญ่ในการผลิ ต เฉลี ยร้ อยละ 55.12 – ร้อยละ 78.02 ของต้นทุนทั/งหมด และปลานิ ลทีเลี/ยงใน
ลักษณะบ่อดินยังคงประสบปั ญหาเรื องกลินโคลนซึ งไม่เป็ นทีต้องการในตลาดสหรัฐอเมริ กา และ
การขนส่ งเนื องจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริ กามีระยะทางทีห่ างไกลกันมาก ส่ งผลให้อตั ราค่า
ขนส่ งประกอบกับระยะเวลาในการขนส่ งนั/นสู งกว่าประเทศคู่แข่ง ทําให้ประเทศในแถบประเทศ
แถบละตินอเมริ กาเข้ามาเป็ นคู่แข่งทีสําคัญ
ราคาสัตว์น/ าํ มีความผันผวน ขาดอํานาจต่อรองทางการตลาด ราคาสัตว์น/ าํ ทีออก
สู่ ตลาดไม่จูงใจผูผ้ ลิต ไม่มีการประกันราคา พ่อค้าคนกลางเป็ นผูก้ าํ หนดราคา การจ่ายเงินล่าช้า และ
การรับซื/ อไม่ตรงตามข้อตกลงก่อนจับ จึงขาดความมันใจการทาข้อตกลง ภาครัฐและหน่วยงานที
เกียวข้องให้การสนับสนุ นไม่ต่อเนื อง รวมถึงขาดข้อมูลการตลาดของปลาเศรษฐกิจทีทันสมัยและ
รวดเร็ ว รวมถึ งไม่มีองค์กรที รวบรวมและสร้ างระบบเพืออานวยการต่อรองราคาและควบคุ ม
คุณภาพตามมาตรฐานของตลาด ขาดตัวกลางเชื อมโยงข้อมูล และยังขาดการวางแผนการตลาดใน
ระยะยาว
อุปสรรค พบว่าเทศคู่แข่งทีสําคัญโดยเฉพาะจีนมีตน้ ทุนการผลิ ตทีตํากว่า และมีศกั ยภาพ
ในการผลิตทีมากกว่า ซึ งมีผลทําให้ราคาปลานิล และผลิตภัณฑ์ปลานิ ลของไทยนั/นสู งกว่าประเทศ
คู่แข่ง ซึ งจะเห็นได้จากราคาเนื/อปลานิ ลฟิ ลเล่แช่แข็งในปี พ.ศ.2554 ราคาเฉลียทีสหรัฐอเมริ กา ซื/ อ
จากประเทศไทยอยู่ที 5.97 เหรี ยญสหรัฐ/กก. ซึ งราคาค่อนข้างสู งเมือเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะ
ประเทศจีนขายทีกิโลกรัมละ 4.08 เหรี ยญสหรัฐ และปลานิ ลทั/งตัว ราคาเฉลียทีสหรัฐอเมริ กา ซื/ อ
จากประเทศไทยอยู่ที 1.86 เหรี ยญสหรัฐ/กก. ซึ งราคาค่อนข้างสู งเมือเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะ
ประเทศจีนขายทีกิโลกรัมละ 1.75 เหรี ยญสหรัฐ
มาตรฐานสิ นค้าจากประเทศผูน้ าํ เข้ามากขึ/น โดยเฉพาะสิ นค้าสัตว์นา้ ทีส่ งออกต้อง
มีใบรับรองปลอดโรค และประเทศผูซ้ /ือมีการตรวจสอบทีเข้มงวดมากขึ/นในเรื องของคุณภาพสิ นค้า
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ข้ อเสนอแนะแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ เพือการส่ งออก
ด้ านการผลิต
พัฒ นาศัก ยภาพของเกษตรกร ด้ า นการผลิ ต สิ น ค้า ปลานิ ล ให้ ไ ด้ ม าตรฐานเพื อการ
ส่ ง อ อ ก โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ รั บ ร อ ง ค ว บ คุ ม แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล ฟ า ร์ ม ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล อบรมเกษตรกรผูเ้ พาะเลี/ยงปลานิ ลด้านโรค และการป้ องกันรักษาโรค พัฒนาการ
เก็บรักษาปลานิ ลหลังการเก็บเกี ยว โดยจัดอบรมให้ความรู ้ เกษตรกรด้านการดูแลปลาหลังการจับ
และระหว่างการขนส่ ง และพัฒนาระบบสหกรณ์ (ผูเ้ ลี/ยงปลา) ภายในประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิงขึ/น เพือเพิมอํานาจต่อรองในการซื/ อขายปลานิลกับพ่อค้าคนกลาง
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรหันมาเลี/ ยงปลานิ ลภายในประเทศกันมากขึ/ น เพือเพิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร และประชาสัมพันธ์ ให้เห็ นประโยชน์และการบริ โภคปลาอย่างต่อเนื อง ส่ งเสริ มให้
เกษตรกรรวมกลุ่มตั/งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ร่วมกัน เพือลดต้นทุนในการเลี/ยง รวมถึงส่ งเสริ มให้
เกษตรกรมีการจัดระบบการเพาะเลี/ยงแบบครบวงจรและเป็ นระบบ โดยมี การพัฒนาเทคนิ คการ
เลี/ยง เพือให้ได้ปลาขนาดสมําเสมอ จัดระบบการเพาะเลี/ยงปลานิ ลเพือจัดการผลผลิตปลานิ ลอย่าง
มีระบบและต่อเนือง และเพิมผลผลิตการเพาะเลี/ยงปลานิลพันธุ์ดีเพือแก้ปัญหาผลผลิตไม่แน่นอน
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี/ ยงและปรับปรุ งพันธุ์ เพือลดปั ญหากลินโคลน ลด
ต้นทุน ปรับปรุ งพันธุ์ให้มีลกั ษณะดีตามความต้องการของตลาด
มีการควบคุ มกระบวนการผลิ ตตั/งแต่ตน้ นํ/าถึ งปลายนํ/า ได้แก่ การปฏิ บตั ิ ทางประมงที ดี
สําหรับ การเพาะเลี/ยงปลานิ ล (Good Aquaculture Practices: GAP) การควบคุมมาตรฐานการแปร
รู ปสิ นค้าตามหลักการ(Good Manufacturing Practice :GMP) และระบบคุณภาพ (Hazard Analysis
and Critical Control Point: HACCP) เป็ นเงือนไขด้านสุ ขอนามัยทีสําคัญทีประเทศผูน้ าํ เข้าอย่าง
สหรัฐอเมริ กา นํามาใช้ในการควบคุมความปลอดภัยและคฺ ณภาพของสิ นค้าปลานิล
ด้ านการตลาด
พัฒนาการตลาดในเชิ งรุ ก โดยการส่ งเสริ ม การทํา ตลาดปลานิ ลในตลาดเดิ มและตลาด
ใหม่ เพือเร่ งหาตลาดที มีศกั ยภาพในการซื/ อ ส่ งเสริ มการตลาดและการส่ งออกปลานิ ลเพือที จะ
พัฒนาศักยภาพของผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกปลานิล
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พัฒ นาการเก็ บ รั ก ษาปลานิ ล หลัง การเก็ บ เกี ยว และการแปรรู ป สิ น ค้า พัฒ นารู ป แบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลานิ ล ให้ ต รงตามความต้อ งการของตลาด พัฒ นาระบบการซื/ อ ขายตรงระหว่ า ง
เกษตรกรผูเ้ ลี/ยงปลานิลและโรงงานแปรรู ป
พัฒนาระบบการขนส่ งเพือรองรับการค้าและการกระจายสิ นค้า

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครัWงต่ อไป
1. ศึกษามาตรฐานและความต้องการของคู่คา้ ของประเทศผูบ้ ริ โภคและนําเข้าเนื/อปลานิ ล
แช่แข็ง
2. ศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโต และคู่แข่งขันในการส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งไปยัง
ต่างประเทศ
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