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Abstract 

  
 This survey research aimed to study the strategic management of the 

competitiveness of exported vegetable processing business in ASEAN market. Research 

techniques were implemented by the combination of quantitative and qualitative 

techniques. Research samples were 200 samples of the managers of exported vegetable 

processing business (medium and large entrepreneurs). Tools of research were 

questionnaires for quantitative research and in-depth interview for qualitative research by 

interviewing 12 top executive managers. The results were found as follows:  (1) The 

potential of exported vegetable processing business of both medium and large entrepreneurs 

in Thailand should focused on innovative creativities, product quality including people who 

had English communication skill and good knowledge of ASEAN market to be core 

strategies of firm in order to gain business opportunities. In addition,  core strategies would 

be the competitive advantage and risk management of trading and investment in ASEAN 

countries (2) The level of core strategies to prevent external factors uncertainties, found that 

both medium and large entrepreneurs should focused on the strategies of technology 

development and innovation. (3) The analysis of competitive management strategies 

affecting the achievement of vegetable processing business, we found that the marketing 

strategies had effect on the achievement of vegetable processing business in term of profit 

increasing and number of quality award activities at 0.05 statistical significant level. 

Moreover, the innovative management strategies of the business had effect on the 

achievement of vegetable processing business in term of increased sales at 0.05 statistic 

significant level. And (4) The business model had to aim at technology development and 

innovation, particularly product innovation such as enrich-nutritional vegetable processing 

products and modern technology adoption in the innovative production process. 
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ตลาดอาเซียน 

 

ปัญญา ชยัรัตนพานิช1  และ เร่ิม ใสแจ่ม2 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ประเทศไทย 
E-mail: panya2929@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ  

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์ เพื่อค้นหารูปแบบกลยุทธ์การบริหาร
จดัการความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจผกัแปรรูปส่งออกในตลาดอาเซียน โดยใช้เทคนิค
ผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา คือ ผูบ้ริหารของ
ธุรกิจผกัแปรรูป ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การวจิยั ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารของธุรกิจผกัแปรรูปท่ีประสบ
ผลส าเร็จในเชิงธุรกิจจ านวน 12 คน ผลการวิจยั พบวา่ (1) ดา้นศกัยภาพของธุรกิจผกัแปรรูป พบว่า 
ธุรกิจผกัแปรรูปในประเทศไทย ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ควรมีกลยทุธ์หลกัขององคก์ร โดยให้
ความส าคญักบัการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจจากการใชน้วตักรรม รวมทั้งให้ความส าคญัดา้น
คุณภาพของสินคา้และบุคลากรควรมีการส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาด
อาเซียน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ งรองรับการเปล่ียนแปลง ทั้ งภายในและ
ภายนอก (2) ด้านระดับของกลยุทธ์หลกัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอก พบว่า ธุรกิจ
ขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ทางด้านการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม (3)  การวิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารจดัการความสามารถในการแข่งขนัท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจผกัแปรรูป พบว่า กลยทุธ์ทางการตลาด มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของ
ธุรกิจผกัแปรรูปดา้นก าไรเพ่ิมข้ึน และจ านวนกิจกรรมท่ีไดรั้บรางวลัคุณภาพ อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และกลยทุธ์การจดัการนวตักรรมของธุรกิจ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจผกั
แปรรูปดา้นยอดขายเพ่ิมข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (4) ดา้นรูปแบบธุรกิจ ควรให้
ความส าคญัต่อการมุ่งสู่การเป็นธุรกิจท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมโดยเฉพาะนวตักรรม
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ผลิตภณัฑโ์ดยพฒันาผลิตภณัฑผ์กัแปรรูปท่ีค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ และจะตอ้งน าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัมาใช ้ในการสร้างนวตักรรมทางดา้นกระบวนการผลิต 
 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การบริหารจดัการ ความสามารถในการแข่งขนั ธุรกิจผกัแปรรูป ตลาดอาเซียน  

JEL Classification Codes: M31 
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1. บทน า  

ภาคการเกษตร เป็นสาขาอุตสาหกรรมท่ีมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมมากท่ีสุดในประเทศไทย 
โดยขอ้มูลในปี 2560 มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 8.7 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross 

Domestic Product ,GDP) ห รื อ มี มู ล ค่ า 
1,337,284 ลา้นบาท (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
ท าให้ภาคการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท่ี มี
ความส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดย
มูลค่าการส่งออกผกัและผลิตภณัฑ ์ในปี 2560 มี
มูลค่า 28,509 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2559 ร้อยละ 
15.32 มีอตัราการขยายตวัเท่ากบั 8.24 โดยสินคา้
ท่ีส่งออก 3 อนัดบัแรก คือ ผกัปรุงแต่งมิให้เสีย 
(9,758 ลา้นบาท) ขิงแห้งและขิงสด (3,596 ลา้น
บาท) และ เมล็ดพัน ธ์ุผัก (3,360 ล้านบาท) 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ประเทศ
ส่งออกท่ีส าคัญ  ได้แก่  ก ลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออก มูลค่ า 496,694 ล้านบาท  ก ลุ่ม
ประเทศอาเซียน มูลค่า 330,947 ลา้นบาท กลุ่ม
ประเทศอเมริกา 170,932 ล้านบาท และกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป  118,349 ล้านบาท 
ถึงแมว้่าสินค้าเกษตรจะมีปริมาณและราคาไม่
แน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่มีมูลค่าต ่า เม่ือเทียบกับ
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต และเม่ือผลิตเป็นจ านวน
มาก ๆ จะไม่สามารถจ าหน่ายหรือหาตลาดได ้
ท าให้เกิดการเน่าเสีย เป็นเหตุให้รัฐบาลตอ้งเขา้
มาแทรกแซงราคาและให้ความช่วยเห ลือ
เกษตรกร ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี 
(สถาบนัอาหาร, 2557)  อุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูปจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นผูท้  าหน้าท่ีแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตร แต่ประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ (Productivity) ในการแปรรูปยงัอยูใ่น
ระดบัท่ีไม่สูงนัก ทั้ งน้ีก็เพราะขาดการเช่ือมโยง
ระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
สถาบนัดา้นการวจิยัและพฒันาสินคา้เกษตรแปร
รูป ท าให้ผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูปยงัไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภคได้
เท่าท่ีควร อีกทั้ งอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่ยงัแปรรูป
ได้ในระดับท่ีต ่า เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านองค์
ความรู้ การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ประกอบ
กับผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ด้านเกษตร
และวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของสถาบันวิจัย
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่น ามาเผยแพร่
เพื่อผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการน าไปผลิตในเชิง
พาณิชย์ได้ นอกจากน้ีภาครัฐยงัไม่สามารถ
บูรณาการความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานตั้ งแต่ต้นน ้ า กลางน ้ าและปลายน ้ า ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาคเกษตรและ
ธุรกิจผกัแปรรูปของประเทศไทย เสียเปรียบใน
เชิงการแข่งขนักบัต่างประเทศ เส่ียงต่อการขาด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะตลาด
อาเซียน (ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , 
2559) ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษากล
ยุทธ์การบริหารจัดการความสามารถในการ
แข่งขนัของธุรกิจผกัแปรรูปในปัจจุบนั เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการในธุรกิจผกัแปรรูปมีกลยุทธ์ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภาพบริหารจดัการท่ี
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค อีกทั้ ง
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หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งให้การสนับสนุนหรือ
น าเสนอนโยบายให้สอดคล้องสภาวะการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษ ฎีการส ร้าง เค รือข่ าย
หรือคลสัเตอร์เป็นแนวคิดการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนั
และกัน ถือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
(Porter, 1990)  ซ่ึ งต้องอาศัยความ ร่วมมือ 
รวมทั้ งความไว้วางใจของสมาชิกภายใน
เครือข่ายเป็นส าคัญ กระบวนการพัฒนาคลัส
เตอร์ไม่เพ่ิมข้ึนส่ิงท่ี ง่ายและเกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ แต่ตอ้งอาศยัความเช่ือมโยงและความ
ร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (Novelli, 

Schmitz & Spence, 2006) ส่วนปัจจัยส าคัญ
ประการหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดการขบัเคล่ือนกลไก
การพัฒ น าเค รือข่ ายดั งก ล่ าวให้ ป ระสบ
ความส าเร็จนั้ น คือการจัดสรรผลประโยชน์
ทางการเงินให้กับ ธุรกิจ (Martin & Sunley, 

2 0 0 3 )   ทั้ ง น้ี ก า ร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ก า ร
รวมกลุ่มคลสัเตอร์นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกัและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้กบัสมาชิกในเครือข่าย 
บนพ้ืนฐานของความไวใ้จซ่ึงกันและกันเพื่อ
กระตุ ้นให้สมาชิกเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นในการร่วมมือกันในการเสริมสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันของเครือข่าย
วิสาหกิจของตนเอง ซ่ึงผู ้ประกอบการจะมี
ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์
และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีสนใจ 
ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการมีระดบัความรู้เขา้ใจดา้น

เครือข่ายแตกต่างกัน เห็นว่าแนวคิดเร่ืองคลัส
เตอร์เป็นส่ิงท่ีดี แต่ยงัไม่แน่ใจวา่การพฒันาคลสั
เตอร์จะเป็นไปได ้สาเหตุหน่ึงเน่ืองจากความไม่
ต่อเน่ืองในนโยบายรัฐ รวมทั้ งการเกิดความ
ระแวงและขาดความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน  
ภาพรวมยงัขาดแกนหลกัในการบริหารจดัการ
เครือข่าย งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่งานวิจยัของ 
(Tavonga Njaya, 2014) ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  The 

Economic of Fruit and Vegetable 

Marketing by Smallholder Farmers in 

Murehwa and Mutoko Districts in 

Zimbabwe ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าห่วง
โซ่การตลาดทางเศรษฐกิจของผลไมแ้ละผกั โดย
เก ษ ต รกรร าย ย่อ ย ใน เข ต  Murehwa แล ะ 
Mutoko ใ น  Zimbabwe พ บ ว่ า  ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่ายสินคา้ ส่งผลต่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานและได้ปริมาณตามความต้องการ 
สร้างความเท่ียงตรงในการจดัส่งและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการตลาด ไปยงัตลาดคู่คา้ 

แนวคิดกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบใน
ก ารแ ข่ ง ขัน  Porter (1985, pp. 11-16) ก าร
ก าหนดกลยทุธ์ท่ีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจผกัแปรรูป
เพื่อความสามารถในการแข่งขนั หรือเป็นการ
ต่อรองในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด หรือ
อุตสาหกรรมท่ีธุรกิจผกัแปรรูปด าเนินธุรกิจอยู่
โดยตรง จากการน าทรัพยากรและความสามารถ
พิ เศษของ ธุร กิ จผัก แป ร รูป  ม าท าให้ เกิ ด
ความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ท่ีส าคัญในระดับ
ธุรกิจ มีดังน้ี กลยุทธ์การเป็นผู ้น าด้านต้นทุน 
(Cost Leadership Strategy ) กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Differentiation 
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Strategy) และ กลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนอง
ตลาดเฉพาะส่วน (Focus Strategy)   งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่งานวจิยัของ  Srivasta, Mathur 

and Kumar (2013) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการวเิคราะห์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และห่วงโซ่
คุณค่าของอุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไม้
ขนาดเล็ก โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือ เพื่อท่ีจะ
ก าหนดกลยทุธ์ของกิจกรรมการด าเนินงานต่าง 
ๆ ของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ผ่านการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในทางท่ีจะ
ประเมินว่า อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและ
ผลไมน้ั้นซ่ึงผลลพัธ์จากการวิจยัในงานศึกษาน้ี 
ไดเ้สนอแนวทางในการเสนอแนะแผนกลยุทธ์
เพื่อผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี (SME) เพื่อใช้ใน
การแข่งขนัโดยการเอาเง่ือนไขขอ้จ ากัดต่าง ๆ 
ใน ห่ วงโ ซ่ คุณค่ าออกไป  ป รับ เป ล่ี ยน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้
เช่ื อมโยงไป ยังก ลุ่มตลาด เป้ าหมาย และ
ผสมผสานสมรรถภาพของผูป้ระกอบการผัก
และผลไมแ้ปรรูปทุกกลุ่มเขา้ดว้ยกนักบัห่วงโซ่
คุณค่าระดับชาติ ซ่ึงส่งผลถึงการคาดการณ์
โอกาสต่าง ๆ ในการพฒันาธุรกิจท่ีดี เช่น สร้าง
โอกาสท่ีดีในการลงทุนเพ่ิมข้ึนในตลาดและการ
ส่ ง สิน ค้ าภ ายในป ระ เท ศ  ก าร ส่ งผ ลการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีในนโยบายการน าเข้า
และส่งออกและการปรับเปล่ียนอตัราทางการคา้ 
เพ่ือช่วยฟ้ืนคืนศกัยภาพในการส่งออก สินคา้ผกั
และผลไม้แปรรูป เป็นท่ีต้องการของตลาด
ต่างประเทศ 

แน ว คิ ด กลยุท ธ์ ก ารต ล าด  Kotler and 

Armstrong (2009) ก ล่ า ว ว่ า  ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง
การตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั
จะต้องมุ่งเน้นการตลาดท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู ้บริโภค และเหมาะสมกับการ
ตอบสนองโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน การ
ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการแข่งขนั
จะเร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์คู่แข่งขนั โดยท าการ
เปรียบเทียบคุณค่าท่ีกิจการเสนอและความพึง
พอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์  ราคา การจัด
จ าหน่ายและการส่ือสารทางการตลาด กบัปัจจยั
ต่าง ๆ ดังกล่าวของคู่แข่งขัน องค์กรธุรกิจจะ
มองเห็นระดับศักยภาพของข้อได้เปรียบและ
ขอ้เสียเปรียบของตนเองได ้ดงันั้นธุรกิจผกัแปร
รูปตอ้งตั้งค  าถามว่าคู่แข่งขนัของธุรกิจผกัแปร
รูปคือใคร ว ัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของคู่
แข่งขนัคืออะไร จุดแข็งและจุดอ่อนมีอะไรบา้ง
และคู่แข่งขันของธุรกิจผักแปรรูปมีใครบ้าง 
รวมทั้ งต้องให้ความส าคญัในรายละเอียดของ
ส่วนประสมทางการตลาด เพราะมีความส าคญั
ส าหรับการตลาดยุคใหม่ ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงการ
ผสมผส าน เค ร่ื อ ง มื อ เห ล่ า น้ี ให้ ส าม ารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้ก ลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่วนประสม
การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการ
ใช้เพื่ อให้ มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการ
ผลิตภณัฑ์ของกิจการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่
ง าน วิ จั ย ข อ ง  Wolanin (2013) ศึ กษ า เร่ื อ ง 
Intensity of Adoption of Direct Marketing 

Strategies Among Fruit and Vegetable 
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Farmers in Tennessee พบว่า  กิ จกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด ท าให้เกษตรกรผูผ้ลิตผลไม้
และผกัประสบความส าเร็จในการขายผลผลิต
ของพวกเขาผ่านร้านค้าท่ีมีการขายตรงไปยงั
ผูบ้ริโภค งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่งานวิจยัของ 
Setsoafia, Sarpong and Kwadzo (2013) 

ศึกษาเร่ือง Determinants of Direct Marketing 

Strategy Adoption by Agro SMEs’ in the 

Greater Accra Region, Ghana วิจยัน้ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัตวัก าหนดของการยอมรับกลยทุธ์ทาง
การตลาดทางตรง โดยผู ้ประกอบการ SME 
ทางดา้นการเกษตรในทอ้งท่ี Greater Accra ใน
ประเทศกาน่า พบว่ากลยุท ธ์ทางการตลาด
ทางตรงส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายใหดี้ข้ึน 

แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Kotler and Lee (2004) ไดก้ล่าวไวว้า่ นอกจาก
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมุ่งเนน้การขายสินคา้และ
งานบริการลูกค้าสัมพันธ์แล้ว การตลาดใน
ปัจจุบันตอ้งให้ความส าคญักับแนวคิดพ้ืนฐาน
เร่ืองการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้
การด าเนินธุรกิจสามารด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน 
เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม การส่งเสริมการ
รณรงค์ปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางสังคมเพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลดีต่อสังคม โดย
แบ่งรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ (1) การ
ส่งเสริมการรับ รู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 
หมายถึง การจัดสรรเงินทุนวสัดุส่ิงของ หรือ
ทรัพยากร อ่ืนๆ ขององคก์ร (2) ตลาดท่ีเก่ียวโยง
กับประเด็นทางสังคม คือการอุดหนุนหรือ
บริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภัณฑ ์

เพ่ือช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ขประเด็นปัญหาทาง
สังคม (3) การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม 
คือการสนับสนุนการ พฒันาหรือท าให้เกิดผล
จากการรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้น
สาธารณสุข ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม หรือสุข
ภาวะ (4) การบริจาคเพื่อการกุศล เป็นรูปแบบ
วิธีการช่วยเหลือพ้ืนฐานท่ีสุด และง่ายในการ
ปฏิบัติ โดยมุ่งไปท่ีประเด็นปัญหาทางสังคม
โดยตรง  (5) การอาสาช่วยเห ลือชุมชน คือ
สนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่คา้ร่วมสละ
เวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชน (6) 
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจ
พิเคราะห์ ในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเล่ียงการ
ก่อปัญหาทางสังคม หรือร่วมแก้ไขด้วยการ
ช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้ นๆ ด้วย
กระบวนการทางธุรกิจ  

งานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่ งานวิจัยของ 
Sutopo, Hisjam and Yuniaristanto (2012) 

ไ ด้ วิ จั ย เ ร่ื อ ง  An Agri-food Supply Chain 

Model to Empower Farmers as Supplier for 

Modern Retailer Using Corporate Social 

Responsibility Activities on Derteriorate 

Product งานวิจัยน้ีเก่ียวข้องกับหัวข้อรูปแบบ
ห่ วงโ ซ่ อุปท าน เกษตรแป ร รูป เพ่ื อท าให้
เกษตรกรมีความสามารถท่ีจะผลิตสินคา้ supply 
ให้กับผู ้ค ้าปลีกสมัยใหม่โดยการใช้กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพบว่า กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการจดัส่ง
สินคา้ การอบรมทกัษะของเกษตรกร เป้าหมาย
ในการปรับปรุงคุณภาพ และตน้ทุนกิจกรรมทาง
สงัคม 
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แนวคิดด้านการจัดการนวัตกรรม  เป็น
แนวคิดท่ีกวา้งขวางซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการ
เป ล่ี ยนแปลงใน เศรษฐกิจ  วิสั ยทัศน์ ของ
นวตักรรมคือแรงขบัเคล่ือนหลกัของการพฒันา
ระยะยาวในวนัน้ีท่ีถูกยอมรับอย่างกวา้งขวาง 
(Lederman 2010, and Leiponen, 2005) ค า
นิยามของ “การจัดการนวตักรรม” เหมือนกับ
การก าเนิดและการน าไปปฏิบัติให้ดีข้ึนในการ
จัดการด้านวิธีปฏิบัติกระบวนการ โครงสร้าง
และเทคนิคท่ีซ่ึงเป็นส่ิงใหม่ไปสู่สภาพการณ์
ทางความสามารถและ สนับสนุนเป้าหมายของ
องค์กร (Birkinshaw and Mol, 2008)  แนวคิด
การจดัการกระบวนการต่าง ๆ นั้นมีความหมาย
ท่ีครอบคลุมในการจดัการด้านธุรกิจทั้ งในการ
สร้างความสามารถในเชิงการแข่งขนั การตลาด 
การบริหารภายในองค์กรการสร้างผลิตภัณฑ ์
บริการและกระบวนการท่ีเป็นของใหม่   การน า
เทคโนโลยีมาเลือกใช้ การ ก าหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารและการน าความรู้หรือความคิดใหม่ 
ๆ มาพฒันาองค์กรธุรกิจ นวตักรรมปัจจุบนัถูก
พิ จ ารณ า ว่ า เป็ น ส่ิ ง ท่ี ห ลีก เล่ี ยงไม่ ได้  ถู ก
ขบัเคล่ือนโดยความหลากหลายของอิทธิพลต่าง 
ๆ รวมถึงวิวฒันาการทางโลกและเทคโนโลยี 
และประชากรศาสตร์ ด้วยสภาพแวดล้อม
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวด เร็ ว  เพื่ อ ท่ี จะป ระสบ  ความส า เร็ จใน
สภาพแวดลอ้มเช่นน้ีหรือแม้แต่เพ่ือรักษาการ
ปฏิบัติงานไว ้บริษัทต่างๆ ตอ้งตอบสนองต่อ
นวตักรรม (Govindarajan and Trimble, 2005) 
ซ่ึงแนวคิดการจดัการนวตักรรมในขบวนท่ีกล่าว

มาน้ี  สามารถสร้างความแตกต่างและการเพ่ิม
โอกาสในการบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ขององคก์ร   
 

3. สมมตฐิานการวจิยั  
กลยุทธ์การบริหารจัดการความสามารถใน

การแข่งขนั มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ
ผกัแปรรูปในประเทศไทย ดา้นการเงิน และดา้น
ลูกคา้และการตลาด (H1) 
 

4. วธีิด าเนินการวจิยั 

4.1 การวจิยัเชิงปริมาณ  
4.1.1 ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นกับ

กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในธุรกิจผักแปรรูปจ านวน 2 
ก ลุ่ม  คื อ  ผู ้ป ระกอบการขน าดกลาง และ
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทั่วประเทศ จ านวน 
200 บริษทั ๆ ละ 1 คน 

4.1.2 ใช้แบบบันทึกประเมินศักยภาพ
ของธุรกิจผกัแปรรูปกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 
200 บริษทั ๆ ละ 1 คน 

4.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ 
4.2.1 การศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ

แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหา จากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร บทความ และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกับ กล
ยุทธ์การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนั กลยุทธ์การตลาด การ
จดัการนวตักรรมของธุรกิจ และ ผลสมัฤทธ์ิของ
ธุรกิจผกัแปรรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารใน
ธุรกิจผักแปรรูปโดยคัด เลือกจากบ ริษัท ท่ี
ประสบผลส าเร็จใน เชิ งธุร กิจและท าการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกจนได้ข้อมูลท่ี อ่ิมตัว มีผู ้ให้
ข้อมูลหลักในธุรกิจขนาดกลางจ านวน 7 คน 
และขนาดใหญ่จ านวน  5 คน  เพื่ อประเมิน
รูปแบบกลยทุธ์การบริหารจดัการความสามารถ
ในการแข่งขนัของธุรกิจผกัแปรรูป ส่งออกใน
ตลาดอาเซียน 

4.3 องค์ประกอบของตวัแปร  
ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยบูรณาการตัวแปร 
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัเขา้ดว้ยกนัอยา่งสอดคลอ้ง น ามา
สร้างเป็นกรอบแนวคิดใหม่ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
และผูว้จิยัไดก้ าหนดเป็นตวัแปรอิสระ จ านวน 4 
ตวัแปร และตวัแปรตาม จ านวน 1 ตวัแปร โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.4 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
4.4.1 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย 

ประกอบด้วยตัวแปร (1) การเช่ือมโยงซ่ึงกัน
และกัน (Connectivity) และ (2) ความร่วมมือ 
(Collaboration) 

4.4.2 กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัประกอบด้วยตวัแปร (1) การสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) (2) ผู ้น าด้าน
ต้น ทุ น  (Cost Leadership) แ ล ะ  (3) ต ล าด
เฉพาะส่วน (Nich Market) 

4.4.3 กลยุทธ์การตลาด ประกอบดว้ยตวั
แปร (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) 
(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) (4) การ
ส่ือสารการตลาด  (Communication) และ (5) 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

4.4.4 การจัดการนวตักรรมของธุรกิจ 
ประกอบด้วยตวัแปร (1) นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

(Product Innovations) แ ล ะ  (2) น วัต ก รรม
กระบวนการผลิต (Process Innovations) 

4.5 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
ผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ ประกอบดว้ยตวัแปร 

(1) ก าไรเพ่ิมข้ึน (2) ยอดขายเพ่ิมข้ึน (3) ลูกค้า
เพ่ิมข้ึน (4) มีการพฒันานวตักรรมสู่เชิงพาณิชย ์
และ (5) มีกิจกรรมท่ีไดร้างวลัคุณภาพ 

 
5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

5.1 เค ร่ืองมือแบบสอบถาม  โดยส ร้าง
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค ์
จากนั้ นทดสอบความ เท่ี ยงตรงและความ
ครอบคลุมของเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
ท่ า น  ต าม เท ค นิ ค  IOC—Item Objective 

Congruence  
5.2 เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเทป

บนัทึกเสียง 
 

6. ผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

6.1 ผลการส ารวจศกัยภาพธุรกิจผกัแปรรูป
เบ้ืองตน้ พบวา่ ยอดขายของกิจการจะใกลเ้คียง
กับภาพรวมของตลาด โดยภาพรวมของตลาด
ส่งออกผกักระป๋องและแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 
7.44  (ส านกังานส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตรและ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2561) จ านวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 
74.50 ส่วนสถานประกอบการท่ีคิดว่ายอดขาย
กิจการจะดีข้ึนกวา่ภาพรวมของตลาด จ านวน 45 
ราย คิดเป็นร้อยละ 22.50 ในดา้นการวางแผนกล
ยุท ธ์ในการด า เนิ น งาน ธุรกิจส าอย่าง เป็ น
รูปธรรมส าหรับในอีก 2-3 ปี ขา้งหน้า มีสถาน
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ประกอบการท่ีมีการวางแผนจ านวน 195 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.50 และอีกร้อยละ 2.50 ยงัไม่มี
การวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ส าหรับการลงทุนในภาพรวมของกิจการในช่วง 
2-3 ปีท่ีผ่านมา พบว่า มีการเปล่ียนเคร่ืองจักร
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยข้ึนและมีการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการตลาด คิดเป็นร้อย
ละ 86.50 และไม่มีการลงทุนใด ๆ เลย คิดเป็น
ร้อยละ 4 ในดา้นการใชเ้งินสินเช่ือ ส าหรับช่วง 
2 ปีท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการใช้
วง เงิน สิน เช่ือ ร้อยละ 5 ถึ ง ร้อยละ  10 ของ
ทรัพยสิ์น จ านวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.50 
ต ่ากว่าร้อยละ 5 จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 
22.50 และมากกว่าร้อยละ10 ของทรัพย์สิน 
จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.00 ด้านการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสถานประกอบการ 
จ านวน 163 ราย คิดว่าการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตท าใหกิ้จการค่อนขา้งเกิดความกา้วหนา้กวา่
คู่แข่ง คิดเป็นร้อยละ 81.50 สถานประกอบการ 
จ านวน 25 ราย คิดวา่การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตท าให้กิจการกา้วหนา้กวา่คู่แข่งมาก คิดเป็น
ร้อยละ12.50  และสถานประกอบการจ านวน 11 
ราย คิดวา่ไม่ค่อยมีความกา้วหนา้ คิดเป็นร้อยละ
5.50  ในด้านการประเมินความสามารถทาง
ภาษาของทีมบริหารพบว่า ทีมบริหาร จ านวน 
135 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.50 สามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้ดี รองลงมา จ านวน 31 ราย คิด
เป็นร้อยละ 15.50 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษ
หรือจีนในชีวติประจ าวนัได ้ และจ านวน 21 ราย 
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  10.50 สาม ารถ ส่ื อส ารทั้ ง

ภาษาองักฤษและจีนไดท้ั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง-พูด-
อ่าน-เขียน ส าหรับด้านความรู้เก่ียวกบัประเทศ
อาเซียนของบุคลากรในกิจการ ส่วนใหญ่
บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมมากกวา่ 
5 ประเทศ จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.0 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมทั้ ง 9 
ประเทศ จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ
มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม 1-4 ประเทศ 
จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.50 และในดา้น
การค้าขายแลกเปล่ียนสินค้ากับประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนแลว้ จ านวน 116 ราย คิดเป็น 
58.0 มีการแลกเปล่ียนธุรกิจการคา้แลว้ จ านวน 
60 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ มีการศึกษา
เจรจาการการคา้แลว้ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 9.0  

6.2 การประเมินระดบัของกลยทุธ์ดา้นต่าง ๆ 
ตามขนาดของธุรกิจ ผลการประเมินระดบัของ
กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของปัจจัย
ภายนอก ทั้ง 6 ดา้น (Figure 1) พบว่า ธุรกิจผกั
แปรรูปขนาดกลางและธุรกิจผกัแปรรูปขนาด
ให ญ่ ให้ ค วามส าคัญ กับ กลยุท ธ์ท างด้ าน
เทคโนโลยีและนวตักรรม โดยขนาดกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.33 และขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย 4.09 
ปัจจยัการด าเนินการ ไดแ้ก่ การแสวงหาแหล่ง
นวัตกรรมจากภายนอก เช่น  มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันในต่างประเทศ 
และการลงทุนดา้นเทคโนโลยีเพื่อศักยภาพใน
การแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง รองลงมา คือ กลยทุธ์
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ดา้นทรัพยากรบุคคล โดยขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย 
3.29 และขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย 3.98  โดยท่ีธุรกิจ
ขนาดกลาง เนน้ความคุม้ค่าของผลผลิตท่ีไดรั้บ
เป รียบ เทียบต่อเงิน เดือนค่าตอบแทนของ
พนักงาน รวมถึงเข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทีมงานท่ีมาจากหลากหลายวฒันธรรม 
ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ความส าคญัในการ
มีบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาท่ีใชใ้นการท าธุรกิจในอาเซียน 

6.3 การวิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธ์การ
บริหารจัดการความสามารถในการแข่งขันท่ี
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจผกัแปรรูป 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ กลยทุธ์
การบริหารจดัการความสามารถในการแข่งขนั
ด้ าน กลยุท ธ์ ท างก ารตล าด มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ ด้ าน ก าไร เพ่ิ ม ข้ึ น  (Table 1.)

 

 
Figure 1. Assessment levels of strategies according to the size of the business



Chiang Mai University Journal of Economics – 23/1 

46 

 

Table 1. The results of the analysis of the management strategy, the ability to compete in 

the marketing strategy, have an effect on the profit achievement. 

Factor  Variables in the Equation 

B S.E Wald df P-

value 

Exp(B) 

constant 
-6.917 1.646 17.666 1 .000 .001 

Cluster   
.420 .363 1.341 1 .247 1.523 

Marketing Strategy  
2.518 .830 9.197 1 .002 12.409 

Competitive Strategy 
-.203 .635 .102 1 .750 .816 

Strategic innovation 
.042 .425 .010 1 .922 1.042 

Chi-square = 6.853, df = 8,P-value = .000, Cox & Snell R square = .190 

 

สัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ของตัว
แปรอิสระทุกตวัไม่เท่ากบัศูนยอ์ยา่งมีนัยส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ตวัแปร มีอิทธิพลต่อ
ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนและเม่ือพิจารณาความสามารถ 
ในการท านายของโมเดลโลจิสติกส์ พบว่า 
โมเดลดงักล่าวสามารถท านายความผนัแปรของ
ก าไรเพ่ิมข้ึนได้ร้อยละ 19.0 (Cox & Snell R 

Square = .190) และผลการทดสอบพบว่า กล
ยุทธ์การบริหารจัดการความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรเพ่ิมข้ึน โดยตวัแปรท่ี
ท าให้สัดส่วนของผลก าไรเพ่ิมข้ึนต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ กลยุทธ์
การตลาด สามารถเขียนสมการถดถอยโลจิ
สติกส์ไดด้งัน้ี 

  
Ln (ก าไรเพ่ิมข้ึน) = -6.917 + 2.518 (กลยทุธ์การตลาด) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ กล
ยุทธ์การบริหารจัดการความสามารถในการ

แข่งขนั ด้านการจดัการนวตักรรมของธุรกิจ มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤท ธ์ิด้านยอดขายเพ่ิม ข้ึน 

 
Table 2. The results of the analysis of competitive management strategies that influence 

sales increase 

Factor  Variables in the Equation 

B S.E Wald df P-

value 

Exp(B) 

constant 
-5.144 1.528 11.329 1 .001 .006 

Cluster   
-.521 .467 1.243 1 .265 .594 

Marketing Strategy  
.459 .902 .259 1 .611 1.583 

Competitive Strategy 
.691 .773 .800 1 .371 1.997 

Strategic innovation 
1.523 .586 6.749 1 .009 4.585 

Chi-square = 6.196, df = 8,P-value = .000 Cox & Snell R square = .182 
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สัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ของตัว
แปรอิสระทุกตวัไม่เท่ากบัศูนยอ์ยา่งมีนัยส าคญั
ท่ีระดับ 0.05  (Chi-square =6.916, df = 8, P-

value = .000) ซ่ึ งห ม ายค ว าม ว่ าตั ว แป ร มี
อิทธิพลต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนและเม่ือพิจารณา
ความสามารถในการท านายของโมเดลโลจิ
สติกส์พบวา่โมเดลดงักล่าวสามารถท านายความ
ผันแปรของยอดขายเพ่ิมข้ึนได้ร้อยละ 18.2 

(Cox & Snell R Square = .182) และกลยุทธ์
การบริหารจดัการความสามารถในการแข่งขนัท่ี
มีอิทธิพลต่อก าไรเพ่ิมข้ึน โดยตวัแปรท่ีท าให้
สัดส่วนของผลก าไรเพ่ิม ข้ึนต่ างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ กลยุทธ์
การจัดการนวตักรรมของธุรกิจ สามารถเขียน
ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย โ ล จิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ ดั ง น้ี

 

Ln (ก าไรเพ่ิมข้ึน) = 6.916  + 1.523 (กลยทุธ์การจดัการนวตักรรมของธุรกิจ) 
  

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ กล
ยทุธ์การบริหารจดัการความสามารถในการ
แข่งขนั ดา้นกลยทุธ์การตลาด มีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิดา้นจ านวนกิจกรรมท่ีไดรั้บรางวลั
คุณภาพ

 

Table 3. The results of the analysis of competitive management strategies that influence the 

number of quality award-winning activities 

Factor 

 
Variables in the Equation 

B S.E Wald df P-

value 

Exp(B) 

constant 
-1.587 .983 2.609 1 .106 .204 

Cluster   
-.011 .289 .001 1 .971 .989 

Marketing Strategy  
1.520 .528 8.300 1 .004 4.573 

Competitive Strategy 
-.577 .469 1.519 1 .218 .561 

Strategic innovation 
-.125 .344 .133 1 .716 .882 

Chi-square = 11.022, df = 8,P-value = .000 Cox & Snell R square = .066 

 

สัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ของตัว
แปรอิสระทุกตวัไม่เท่ากบัศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ 0.05  (Chi-square = 11.022, df = 8, P-value 
= .000) ซ่ึงหมายความว่าตัวแปรมีอิทธิพลต่อ
จ านวนกิจกรรมท่ีได้รางวลัคุณภาพและเม่ือ
พิ จารณาความสามารถในการท านายของ
โมเดลโลจิสติกส์พบว่าโมเดลดังกล่าวสามารถ
ท านายความผนัแปรของจ านวนกิจกรรมท่ีได้

รางวัล คุณ ภาพได้ ร้อย  6 .6  (Cox & Snell R 
Square = .066) โดยตวัแปรท่ีท าให้สัดส่วนของ
จ านวนกิจกรรมท่ีได้รับรางวลัคุณภาพต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ กล
ยุทธ์ทางการตลาด เขียนสมการถดถอยโลจิ
สติกส์ไดด้งัน้ี 
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Ln (จ านวนกิจกรรมท่ีไดร้างวลัคุณภาพ) = -1.587+1.520 (กลยทุธ์ทางการตลาด) 

 

7. ผลการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

7.1 ด้านนโยบายของรัฐท่ีให้การส่งเสริม
และสนับสนุนธุรกิจผกัแปรรูปเพ่ือส่งออกใน
ตลาดอาเซียน ผูบ้ริหารและ/หรือผูป้ระกอบการ 
มีความคิดเห็นว่า ภาครัฐควรมีนโยบายในการ
สนับสนุนแหล่งเงินทุน ท่ีมีดอกเบ้ียต ่า เพ่ือให้
ส ถ าน ป ระกอบ ก ารน าม าต่ อ ยอ ด ธุ ร กิ จ 
สนับสนุนการท าตลาดและการขยายตลาดใน
ต่างประเทศ การสร้างระบบคุณภาพไม่วา่จะเป็น
ระบบการปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good 

Manufacturing Practices, GMP) ระบบก าร
การวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม 
( Hazard Analysis Critical Control Point, 

HACCP) หรือระบบฮาลาล (Halal) เพื่อเป็น
การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์  รวมถึงการ
ส่ง เส ริม  อบรม  พัฒนา และการป รับป รุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ
ภาครัฐควรใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนธุรกิจ
ส ต า ร์ ท อั พ  (Start Up) โ ด ย จั ด ให้ มี ก า ร
ประกวดนวตักรรรมสร้างสรรคใ์นกลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มสตาร์ทอพั และกลุ่มสหกรณ์ 

7.2 ด้านความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ายท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจผกัแปร
รูปของประเทศไทย 

7.2.1 ด้านการเช่ือมโยงของสมาชิก
เครือข่าย ผูบ้ริหาร/ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น
วา่ การเช่ือมโยงของสมาชิกเครือข่ายนั้น ท าให้

เกิดการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึง
กนัและกนัภายในเครือข่ายอยา่งเป็นรูปธรรม ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องข้อมูลด้าน
ราคา แหล่งวัตถุดิบ  ผ่านแอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ และ
แอพพลิเคชัน่เฟซบุ๊ค เป็นตน้ (Porter, 1990)   

7.2.2 ด้านความ ร่วมมือของสมาชิก
เครือข่าย ผูบ้ริหาร/ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น
วา่ สมาชิกภายในเครือข่าย ยงัแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ย ๆ จากการท่ีมีแนวความคิดไม่ตรงกนั หาก
สมาชิกเครือข่าย มีความร่วมมือกัน ในการ
ปรับปรุงด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กบัองค์กร ไม่วา่จะเป็นการเขา้อบรมศึกษาดู
งานท่ีมีหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบนัการศึกษา
จัดข้ึน  ห รือการจัดแสดงสินค้าร่วมกันจะมี
ประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก (Novelli, 

Schmitz& Spence, 2006) 
7.3 ดา้นความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิของธุรกิจผกัแปรรูปของประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์เน้ือหาดา้นความคิดเห็นต่อ
กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ี
ส่ งผลต่อผลสัมฤท ธ์ิของธุรกิจผักแปรรูป 
ประกอบด้วย (1) การสร้างความแตกต่าง (2) 
ผูน้ าดา้นตน้ทุน และ (3) ตลาดเฉพาะส่วน โดยท่ี
ผูบ้ริหาร และ/หรือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น 
ดงัต่อไปน้ี (Porter 1985, pp. 11-16) 
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7.3.1 การสร้างความแตกต่าง เป็นกล
ยทุธ์หน่ึงท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขันในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ี
แตกต่างแต่ยงัมีความเช่ือมโยงกบัของเดิม สินคา้
โดดเด่นในด้านคุณภาพและได้รับมาตรฐาน
สินค้าในระดับสากล หรือมีระบบคุณภาพท่ีมี
มาตรฐานสูงกวา่คู่แข่ง เช่น BRC, Global GAP 

มีการสร้างแบรนด์/ตราสินคา้ หรือการรับรู้ใน
ดา้นกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างให้ลูกคา้จดจ า
ไดง่้าย    

7.3.2 ผูน้ าดา้นตน้ทุน เป็นกลยทุธ์หลกัท่ี
องคก์รตอ้งท าเพื่อใหมี้ตน้ทุนในการผลิตต ่าท่ีสุด 
เพ่ือให้สามารถแข่งขนัดา้นราคาในตลาดได ้ท า
ไดโ้ดย การหาแหล่งวตัถุดิบท่ีสามารถลดตน้ทุน 
หรือการส่งเสริมการปลูกจ านวนมาก ๆ โดย
ร่วมมือกันในการพฒันาคุณภาพผลผลิตให้ได้
ตรงตามความตอ้งการของโรงงานและเกษตรกร 
และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ความรู้ด้านการ
เทคโนโลยีการเกษตรมาปรับใชใ้นกระบวนการ
ผลิต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการปลูก การเก็บ
เก่ียว การจัดการหลังการเก็บ เก่ียว เพ่ือลด
ปริมาณของเสียระหวา่งกระบวนการผลิต ตั้งแต่
ต้นน ้ า จนถึงปลายน ้ า รวมถึงการลดปริมาณ
แรงงานคน และเพ่ิมการใช้เคร่ืองจักรมากข้ึน
ดว้ย 

7.3.3 ตลาดเฉพาะส่วน ตอ้งเป็นสินคา้มี
ความ เป็น สินค้าตลาด เฉพาะ ส่วนชัด เจน 
ผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น ขนมเพ่ือ
สุขภาพ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ เหมาะสมกับ
ความตอ้งการของลูกคา้ สินคา้ออร์แกนิค สินคา้

ปลอดสารพิษตกค้าง สินค้าปลอดภัย ท่ีตอบ
โจทยค์นรักสุขภาพ ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีก าลงัมา
แรงในปัจจุบนั  

7.4 ความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจผกัแปรรูปของประเทศ
ไทย ผลการวเิคราะห์เน้ือหาดา้นความคิดเห็นต่อ
กลยุทธ์กลยุทธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง ธุ ร กิ จ ผัก แป ร รูป  ป ระกอบ ด้ วย  (1) 
ผลิตภณัฑ์ (2) ราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(4) ก าร ส่ื อส ารก ารตล าด  แ ละ  (5) ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยท่ีผูบ้ริหาร และ/หรือ
ผู ้ป ระกอบการมีความคิด เห็น  ดังต่ อไป น้ี 
(Kotler and Armstrong, 2009) 

7.4.1 ผลิตภณัฑ ์มุ่งเนน้ไปท่ีรูปแบบของ
บรรจุภณัฑ์ท่ีตอ้งดึงดูดผูบ้ริโภค สร้างการรับรู้
ให้ทราบคุณค่าของผลิตภณัฑ์ มีมาตรฐานการ
ผ ลิต  ระบบ คุณภาพ รับรอง และสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

7.4.2 ราคา ต้องอยู่ในระดับท่ีสามารถ
แข่งขนัได ้ตามคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ 

7.4.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีช่องทาง
การจดัจ าหน่ายหลากหลายทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น ตวัแทนจ าหน่าย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้
ปลีก การขายสินค้าทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต 
เฟซบุ๊คไลน์ขายโดยตรงกบัลูกคา้ รับผลิต OEM 
จ าหน่ายโดยตรงใหก้บั Modern trade 

7.4.4 ก าร ส่ื อ ส ารต ล าด  ผู ้บ ริห าร /
ผูป้ระกอบการใช้การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ
ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ และ
เวบ็ไซต์ เน่ืองจากเขา้ถึงลูกคา้ได้ง่ายและราคา
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ถูก การบอกต่อของผูบ้ริโภค การออกบู๊ธงาน
แสดงสินคา้ เป็นตน้ 

7.4.5 ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม 
ผูบ้ริหาร/ผูป้ระกอบการมีการตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเร่ิมท่ีตนเองก่อน เช่น 
ลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณค่า การจดั
กิจกรรมโรงงานสีขาว การท า CSR กับชุมชน
ใกล้โรงงาน สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน การ
บริจาคส่ิงของ เพ่ือช่วยเหลือชุมชน สนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น วิ่งเพ่ือ
การกุศล สนับสนุนกิจกรรมแม่และเด็ก การ
บ ริจาคใน ช่วงอุท กภัย  เช่ื อมโยงกับ ก ลุ่ม
เกษตรกร ส่ง เส ริมและรับ ซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกร การท ากิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 

7.5 ความคิดเห็นต่อการจัดการนวตักรรม
ของธุรกิจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจผัก
แปรรูปผักแปรรูปของไทย ผลการวิเคราะห์
เน้ือหาดา้นความคิดเห็นต่อการจดัการนวตักรรม
ของธุรกิจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ของธุรกิจผกั
แปรรูป ประกอบดว้ย (1) นวตักรรมผลิตภณัฑ ์
และ (2) นวตักรรมกระบวนการผลิต โดยท่ี
ผูบ้ริหาร และ/หรือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น 
ดงัต่อไปน้ี (Birkinshaw and Mol, 2008) 

7.5.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ท าให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ท่ี มี คุณค่าทาง
โภชนาการ  ช้ี ให้ เห็ น ถึงการพัฒนาสินค้า
ตลอดเวลา รวมถึงการออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้มี
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานกว่าปกติ 

บรรจุภณัฑ์ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดการ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากข้ึน 

7.5.2 นวตักรรมกระบวนการผลิต เป็น
การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการผลิต 
ไดแ้ก่ การน าเคร่ืองจกัรท่ีแตกต่างจากคู่แข่งมา
ใช ้การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนเขา้ไลน์
ผลิต และสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิต
ได้  ก ระบ วนการผ ลิต ท่ี รักษ าคุณ ค่ าท าง
โภชนาการ เป็นตน้  

7.6 ความคิดเห็นต่อดชันีช้ีวดัผลสมัฤทธ์ิดา้น
ศกัยภาพการแข่งขนัในการส่งออกตลาดอาเซียน 
ผลการวเิคราะห์เน้ือหาดา้นความคิดเห็นต่อดชันี
ช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นศกัยภาพการแข่งขนัในการ
ส่งออกตลาดอาเซียน ประกอบด้วย (1) ก าไร
เพ่ิมข้ึน (2) ยอดขายเพ่ิมข้ึน (3) จ านวนลูกค้า
เพ่ิมข้ึน (4) การพฒันานวตักรรมสู่เชิงพาณิชย ์ 
และ (5) จ านวนกิจกรรมท่ีไดรั้บรางวลัคุณภาพ  
โดยท่ีผูบ้ริหาร และ/หรือผูป้ระกอบการมีความ
คิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 

7.6.1 ก าไร เพ่ิม ข้ึน : เป็นดัช นี ช้ีว ัด ท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการวดัผล 

7.6.2 ยอดขายเพ่ิมข้ึน: ช้ีให้เห็นศกัยภาพ
ทางดา้นการตลาดของธุรกิจ การประชาสมัพนัธ์ 
ออกบูธงานแสดงสินคา้เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ช้ีวดัถึง
คุณภาพของสินคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ แต่
ไม่ไดว้ดัความส าเร็จ 

7.6.3 จ านวนลูกค้าเพ่ิมข้ึน : ช้ีให้ เห็น
ศกัยภาพทางดา้นการตลาดและช้ีวดัถึงนโยบาย
การตลาดท่ีดี 
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7.6.4 การพฒันานวตักรรมสู่เชิงพาณิชย:์ 
ช้ีให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้
แสดงถึงแนวโนม้ดา้นการพฒันาของธุรกิจ การ
มีสินคา้ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่าง มีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
ท่ีแตกต่าง เป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนั 

7.6.5 จ านวนกิจกรรมท่ีได้รับรางวัล
คุณภาพ: เป็นการรับรองความส าเร็จในการ
พัฒนาและควบคุมคุณภาพ มีผลสะท้อนถึง
กระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D และระบบ
มาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ การมีรางวลัคุณภาพ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกคา้ สร้างความการ
ยอมรับให้กับ ลูกค้า และภาพลักษณ์ให้กับ
องคก์ร 
 

8. สรุปผลการวจิยั  

8.1 การประเมินศกัยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขนัของธุรกิจผกัแปรรูปส่งออกใน
ตลาดอาเซียนเบ้ืองตน้ มีการวางแผนกลยทุธ์ใน
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการ
ลงทุนเพื่อพฒันาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์  ให้มี
ความทันสมัยเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้มีความทนัสมยัมากกวา่คู่แข่ง และมีการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด โดยใช้
วงเงินสินเช่ือร้อยละ 5-ร้อยละ 10 ของทรัพยสิ์น 
ในด้านการความรู้ทางภาษาของทีมบริหาร 
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมของประเทศใน
อาเซียน มากกวา่ 5 ประเทศ  และผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ มีการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน
แลว้ และมีการแลกเปล่ียนธุรกิจทางการคา้แลว้   

8.2 ผลการประเมินระดบักลยทุธ์เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกในดา้นต่าง 
ๆ ส าหรับ ธุรกิจขนาดกลาง มีการใช้กลยุทธ์
ทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม โดยการ
แสวงหาแหล่งนวัตกรรมจากภายนอก เช่น 
มหาวิทยาลยั หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบนัใน
ต่ างป ระ เท ศ  รวม ถึ ง ส่ ง เส ริม ล ง ทุ น ด้ าน
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัอยา่ง
ต่อ เน่ือง  ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่  ใช้กลยุท ธ์
ทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม โดยส่งเสริม
การลงทุนด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกนั  เน่ืองจาก
ปัจ จุบัน  เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
เปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดด ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น ธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม เพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ 
เพ่ิ มประสิท ธิภาพของกระบวนการผ ลิต 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงกระบวนการด าเนินงานท่ี
มุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
หากธุรกิจผักแปรรูปได้น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้ว จะ
สามารถสร้างก าไรได้มากกว่าธุรกิจโดยทั่วไป
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

8.3 จากผลการหาอิทธิพลของกลยุทธ์การ
บริหารจัดการความสามารถในการแข่งขันท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจผกัแปรรูป พบว่า 
กลยุทธ์ทางการตลาด มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ



Chiang Mai University Journal of Economics – 23/1 

52 

 

ของธุรกิจผกัแปรรูปในประเทศไทยดา้นก าไร
เพ่ิมข้ึน และจ านวนกิจกรรมท่ีได้รับรางวัล
คุณภาพ และกลยุทธ์การจดัการนวตักรรมของ
ธุรกิจ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจผกัแปร
รูปในประเทศไทยดา้นยอดขายเพ่ิมข้ึน 

8.4 การวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ ด้านกลยุทธ์การตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์
ใหค้วามส าคญัท่ีรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ท่ีดึงดูด
ผู ้บ ริโภค สร้างการรับ รู้  สร้างคุณค่าในกับ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรฐานของกระบวนการ
ผลิต การมีระบบคุณภาพท่ีรับรอง และสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได้ ดา้นกลยุทธ์การจัดการ
นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ นั้ นต้องออกมาใน
รูปแบบใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการ บรรจุภณัฑ์
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และยืดอายกุารเก็บรักษา 
ส าหรับผลสัมฤทธ์ิดา้นศกัยภาพการแข่งขนัใน
การส่งออกตลาดอาเซียนนั้น องคป์ระกอบทั้ง 4 
ดา้น คือ ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน ยอดขายเพ่ิมข้ึน จ านวน
ลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน และการพฒันานวตักรรมสู่เชิง
พาณิชย ์ เป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึง
ศั ก ย ภ าพ ท าง ก าร ต ล าด ข อ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจผกัแปร
รูปของประเทศไทย 
 

9. ข้อเสนอแนะการวจิยั 

การวิจัยค ร้ังน้ี ศึกษากลยุทธ์การบริหาร
จดัการความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจผกั
แปรรูปของประเทศไทยในตลาดอาเซียน  
ผ ล ก ารวิ จั ย ไ ด้ ข้ อ ค้น พ บ รูป แบ บ ธุ ร กิ จ 
(Business Model) ส าหรับการส่งออกในตลาด

อ า เซี ย น  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจผกัแปร
รูป  ดา้นการบริหารจดัการผูป้ระกอบการตอ้งมุ่ง
สู่การเป็นธุรกิจท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมโดยเฉพาะนวตักรรมผลิตภณัฑ์ และ
นวตักรรมทางดา้นกระบวนการผลิต  เช่น การ
น าเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีได้จากภาคส่วน
ต่าง ๆ ไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีจะก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขนั เขา้ร่วมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย เค รือข่ายภาครัฐ ท่ี มีการวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม มาพัฒนา 
ป รับป รุง และต่อยอด ธุรกิจให้ มีศักยภาพ 
สามารถแข่งขนักับประเทศในกลุ่มอาเซียนได ้
ดงันั้น ส่วนแนวทางในการพฒันาเพ่ือยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจผกัแปร
รูปเชิงปฏิบัติการนั้น มุ่งไปท่ีกลยุทธ์การตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญักบั
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสร้างความแตกต่าง การ
รับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีรูปลกัษณ์ท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภค  มีราคาท่ี
สามารถแข่งขันได้ มีระบบคุณภาพท่ีรับรอง
มาตรฐาน  และแนวทางในการพัฒนาเพื่ อ
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ
ผกัแปรรูปเชิงนโยบายภาครัฐควรขับเคล่ือน
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ท่ีสนบัสนุนใหมี้การวจิยั
และพัฒนานวตักรรมทางด้านอุตสาหกรรม
อ าห าร  อุ ต ส าห ก ร รม ผั ก แ ป ร รู ป  แ ล ะ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยการให้ทุน
สนบัสนุนการประกวดนวตักรรมสร้างสรรคใ์น
กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมการอบรม พฒันา 
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การศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สร้างระบบคุณภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต  การท าตลาด  และการขยายตลาดใน
ต่างประเทศ  รวมถึงการสนบัสนุนแหล่งเงินทุน 
ดอกเบ้ียต ่า เพ่ือสามารถน ามาต่อยอดธุรกิจให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีจะน ารูปแบบกลยทุธ์ท่ีไดไ้ปใช้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตผล สนองต่อ
ความต้องการของตลาด รวมทั้ งหน่วยงาน
ภาครัฐน ากลยทุธ์ท่ีไดไ้ปก าหนดเป็นนโยบายให้
ส อดคล้อ งและทัน ต่ อ ก าร เป ล่ี ยน แป ล ง 
นอกจากน้ีสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 
น าไปวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์และสร้างสรรค์
นวตักรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาด 
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