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บทคัดย่อ 

 รายงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาให้ทราบ (1) ปัจจัยการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ 
ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ (2) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย จํานวน 11 
คน ผลการวิจัยพบปัจจัยด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ 4 ด้าน ด้านแรกคือด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ประกอบด้วยลูกค้าบุคคลทุกระดับ  และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง คือ โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียนสอน
ทําอาหาร ด้านที่สองคือด้านความสามารถหลัก  กล่าวคือ เครื่องปรุงรสไทยต้องรักษารสชาติและเอกลักษณ์
ความเป็นไทยแบบดั้งเดิมไว้ ด้านที่สามคือด้านต้นทุนที่แข่งขันได้ โดยธุรกิจต้องลดต้นทุนวัตถุดิบ ภาษี และการ
ขนส่ง โดยสร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตวัตถุดิบ และด้านที่ส่ีคือด้านข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งแบ่งเป็นด้าน
ผู้ประกอบการและด้านรัฐบาล ซึ่งด้านผู้ประกอบการต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าใหม่อยู่เสมอ เน้นการ
คัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ มีการจัดการการผลิตและการรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
ให้ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ 
กฎหมาย และระเบียบการทําการค้าในแต่ละประเทศ รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในแต่ละประเทศ  มีการสร้างตราสินค้าและสื่อสารตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนเน้น 
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สินค้าที่ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนในด้านรัฐบาลนั้น ผู้ประกอบการต่างมี 
ความคิดเห็นว่า รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่องโครงสร้างราคา แหล่งทุนต้นทุนต่ํา และความรู้
เกี่ยวกับประเทศ 

 
คําสําคัญ: เครื่องปรุงรสไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศักยภาพของผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ 

 
Abstract 

This research project focused on exploring: 1) related factors on “Management of 
Entrepreneurs,” regarding effects on competitive potential towards AEC, and 2) guidelines for 
development of entrepreneur’s competitive potential towards AEC. Research methodologies 
used were mainly in-depth interview with 11 condiment entrepreneurs. The result showed 
that the factors on management and administration of entrepreneurs are divided into four 
categories.  Firstly, the primary target customers were individuals from all levels while 
secondary target customers consisted of hotels, restaurants and cooking schools.  About core 
competencies, Thai condiment products should maintain traditional and original taste.  Next, 
to maintain the competitive cost, the entrepreneur should focus on cost reduction on raw 
materials and implementation of taxes and transportations by building up relationships with 
suppliers / producers of raw materials.  Regarding the competitive advantage, it had been 
analyzed in two aspects, entrepreneurs and governments. Entrepreneurs should encourage 
innovations, focusing on labor quality and production management in order to ensure product 
quality and acquire international certification in accordance with global standards.  Moreover, 
they should acquire a clear understanding on trade rules and regulations as well as cultures 
and consumer behaviors in corresponding countries.  Besides that, the entrepreneurs should 
create trademarks, promote their own brands and simultaneously enhance environmental-friendly 
goods with corporate social responsibility. For governments, the entrepreneurs expected that 
the government should provide assistance and supports in market price structure control, 
low cost material resources and information on various countries. 

 
Keywords: Thai Condiment, AEC, Entrepreneurs’ Competency, Management 
 

บทนํา 
การให้ความสําคัญกับประเด็นของธุรกิจด้านอาหาร 

ถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่ประเทศไทยยึดถือเป็น 
แผนแม่บทในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่จะได้เปรียบทางการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ทั้งนี้ สํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมหรือ สสว. (สํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, 2556) ศึกษาโอกาสและอุปสรรค 

สําหรับผู้ประกอบการไทยท่ีกําลังเตรียมตัวสําหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรัฐบาลให้ความสําคัญ
โดยเฉพาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยทั้งใน
ส่วนของอาหารแช่แข็ง รวมถึงเครื่องปรุงรสที่เป็นที่
ต้องการของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประเทศตะวันตก  ในการนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2549) 
พบว่า มูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศมีการ
ขยายอย่างต่อเน่ืองทุกปี  
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เครื่องปรุงรส (condiments) คือส่ิงที่ใช้ปรุงแต่งรส
ของอาหาร เป็นทั้งของแข็งหรือของเหลว ใช้ในปริมาณ
ไม่มากนักเพื่อให้อาหารมีกล่ินรสที่ดีขึ้น เช่น ผงชูรส 
เกลือ น้ําตาล พริกไทย น้ําปลา กะปิ ซอสถั่วเหลือง  
ถั่วเน่า เต้าเจี้ยว เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น พริกดอง น้ําส้ม ซอสพริก 
ซอสมะเขือเทศ เครื่องแกงสําเร็จรูป เป็นต้น   

จากการศึกษาข้อมูลการส่งออกเครื่องปรุงรสของ
ประเทศไทยในปี 2557  มีมูลค่ากว่า 19,076 ล้านบาท 
เติบโตขึ้นร้อยละ 13.58 เมื่อเทียบกับปี 2556 เครื่องปรุง
รสหลักที่ส่งออก ได้แก่ ซอส น้ําปลา เครื่องแกงสําเร็จรูป
ผงชูรส  ส่ิงปรุงรสต่างๆ โดยแบ่งสัดส่วนของกลุ่มสินค้า
ซอสพริก ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ เป็นมูลค่ากว่า 
3,156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.54 ของเครื่องปรุงรส
ทั้งหมด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 24.20 จากปี 2556 
ตลาดส่งออกซอสถั่วเหลืองของประเทศไทย 5 อันดับแรก 
คือประเทศสหรัฐอเมริกา สปป. ลาว มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ 
และสวีเดน รวมเป็นมูลค่ากว่า 431.34 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 53.29 จากมูลค่าการส่งออกซอสถั่วเหลือง
ทั้งหมด 809.37 ล้านบาท  ส่วนตลาดซอสพริกที่ส่งออก
ของประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ สหราชอาณาจักร 
เยอรมนี สหหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ 
รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,036.79 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
48.72 ของมูลค่าซอสถั่ว เหลืองที่ ส่ งออกทั้ งหมด 
2,128.25 ล้านบาท (บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน), 
2557) 

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มูลค่าการส่งออกเครื่องปรุงรส
อาหารของไทยเพิ่มขึ้นคือ ชาวต่างชาติที่นิยมรับประทาน
อาหารไทยมากขึ้น การขยายตัวของธุรกิจร้านอาหาร
และภัตตาคารไทยในต่างประเทศซึ่งทําให้อาหารไทย
เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น รวมทั้งความนิยมเครื่องปรุงรส
อาหารจากไทยที่เริ่มขยายตัวไปสู่การวางจําหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ทําให้ชาวต่างชาติที่นิยม
รับประทานอาหารไทยซ้ือเครื่องปรุงรสอาหารไทย 
ได้สะดวกขึ้น  นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม 2558 
เครื่องปรุงรสไทยก็มีแนวโน้มขยายตัวในประเทศอาเซียน
และในภูมิภาคอื่นๆ มากขึ้น  ดังน้ัน ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจอาหารของไทยควรประเมินความพร้อมทางธุรกิจ
ก่อนแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ ปัจจัยที่สําคัญอีก

ประการหน่ึงคือ ความสามารถในการประกอบการของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรสไทย เพื่อให้มี
ศักยภาพการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้เมื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย เพื่อ 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ 
ผู้ประกอบการ 

Indravati (2012)  กล่าวว่า ปัญหาของธุรกิจ SMEs 
คือ ข้อจํากัดในการแข่งขันเรื่องสินค้า งบประมาณ  
ส่ิงอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ 
ในการประเมินจะพิจารณาจากระดับความเสี่ยงในการ
ลงทุน สินค้าและการได้เปรียบในการแข่งขัน ความ
น่าสนใจของตลาดเป้าหมาย  ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยี และผลกําไรจากการลงทุน ผลการประเมิน
พบว่า โครงการลงทุนที่มีศักยภาพที่จะประสบความ 
สําเร็จสูงนั้น จะต้องอยู่บนฐานของความสามารถหลัก
ของท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

วิชิต สุรพงษ์ชัย (2555)  กล่าวว่า วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีความสําคัญในฐานะพลังขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ต้องให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมและการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยผู้ประกอบการต้องพิจารณา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก  ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่ดีตามที่ Boyatzis 
(1982) กล่าวถึง จะต้องประกอบด้วยความสามารถหลัก
ซึ่งหมายถึงลักษณะที่แตกต่างโดดเด่นเหนือธรรมดา  
โดยลักษณะเหล่านั้น ได้แก่ แรงบันดาลใจ ลักษณะหรือ
ภาพลักษณ์ส่วนบุคคล บทบาททางสังคม หรือองค์ความรู้
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ต่างๆ เป็นต้น  ในการน้ี ธุรกิจเครื่องปรุงรสไทยอาจมี
ความสามารถหลักในด้านรสชาติและเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย รวมถึงการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านเครื่องปรุงรสไทยแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการประกอบ
อาหารไทย เป็นต้น  ในกรณีนี้ ความสามารถของ
องค์การที่จะประยุกต์ใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณภาพของบุคลากรภายใน
องค์การ  ซึ่งมีทักษะและความสามารถต่างๆ ตามที่
องค์การต้องการ  รวมไปถึงระบบการบริหารภายใน
องค์การที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การสร้างองค์การที่มี
ความสามารถจะต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความสามารถ 
จากน้ันจึงเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ รวมถึง
ความสามารถหลักขององค์การตามที่ต้องการ 

ความสามารถหลักขององค์การสามารถมีหลาย
ลักษณะ เช่น ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปล่ียนไป ความสามารถใน
การเป็นผู้นําด้านต้นทุน เป็นต้น  ความสามารถหลักของ
องค์การแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. ความสามารถหลักด้านการดําเนินงาน (operation 
competence) เช่น การดําเนินการผลิตโดยเน้นรสชาติ
ที่มีความเป็นไทยของเครื่องปรุงรสไทย เป็นต้น 

2. ความสามารถหลักด้านนวัตกรรม (innovation 
competence) เช่น การผลิตสินค้าเครื่องปรุงรสไทยที่มี
รูปแบบของผลิตภัณฑ์แบบใหม่ เช่น ผงปรุงรสชนิดก้อน 
ชนิดผง ฯลฯ หรือการปรับปรุงด้านบรรจุภัณฑ์ให้สามารถ
เก็บรักษาเครื่องปรุงรสให้มีอายุยาวนานขึ้น เป็นต้น 

3. ความสามารถหลักด้านการตลาด (market-
access competence) เช่น ด้านการส่ือสารการตลาด
ที่ ส่ือสารผ่านช่องทางหลากหลายให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของตน หรือการกําหนด 
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้าง
การรับรู้ สินค้าเครื่องปรุงรสของไทยสู่ต่างประเทศ  
เป็นต้น 

สําหรับระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางของ Munro และ Wheeler (1980) 
และ Ferguson และ Dickinson (1982) ที่ร่วมกัน
กล่าวว่า องค์ประกอบสําคัญของระดับความสําเร็จของ
องค์กรหรือบริษัท สามารถอธิบายได้จากปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จของธุรกิจ (key success factor : KSF)   
ซึ่งประกอบด้วย ด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (target 
customer)  ด้านต้นทุนที่แข่งขันได้ (competitive 
cost)  ด้านความสามารถหลักขององค์กร (core 
competence)  ด้านข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันของกิจการ 
(competitive advantage) และด้านความสามารถการ
ดําเนินงาน (capability) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Boynton และ Zmud (1984); Day และ  Wensley 
(1988) ที่ร่วมกันกล่าวว่า การให้ความสําคัญกับลูกค้า
เป้าหมายเป็นบทบาทสําคัญในการทําให้ธุรกิจสามารถ
อยู่รอดได้ นอกจากน้ี การประเมินทรัพยากรขององค์กร
เพื่อพิจารณาเป็นต้นทุนในการแข่งขัน ก็เป็นส่วนสําคัญ
อีกประการหนึ่งของการทําให้องค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
ทั้งนี้ ทรัพยากรขององค์กร ประกอบด้วยทรัพยากร 
ที่มีตัวตน เช่น เงินทุน บุคลากร องค์กร สินทรัพย์
เครื่องจักรอุปกรณ์ และทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน เช่น 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะชื่อเสียง ความรู้ ยิ่งไปกว่านั้น
องค์กรต้องพัฒนาความสามารถการเข้าถึงแบบการ
ผสมผสานระหว่างสินทรัพย์ บุคลากร กระบวนการ หรือ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดผลลัพธ์ที่
สามารถวัดได้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว 
และตอบสนองคุณภาพขององค์กรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  
รวมถึงความสามารถหลักขององค์กรที่ระบุและอธิบาย
จุดแข็งขององค์กร เพื่อนําไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน มีลักษณะสําคัญทางธุรกิจและมีคุณค่าในการ
ดําเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างแท้จริง โดยที่คู่แข่ง
ยากที่จะเทียบหรือแข่งขันได้ ไม่สามารถเลียนแบบได้ 
รวมถึงไม่สามารถหาทดแทนได้ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเลือกผลิตในสิ่งที่ถนัดและ
ได้เปรียบมากที่สุด  ยกตัวอย่างเช่น ประเทศพัฒนาแล้ว
อาจเน้นเทคโนโลยี  ประเทศกําลังพัฒนาอาจเน้น
เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม โดยเน้นการผลิตที่
สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
ต้องสร้างความแตกต่าง และต้องมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ที่ชัดเจน โดยสินค้าอย่างเดียวกันสามารถแข่งขันกันได้ 
เพราะมีตลาดคนละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประเทศไทย
ควรเน้นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจบริการและท่องเที่ยวที่มี
โอกาสพัฒนาเหนือคู่แข่งขัน อันเนื่องจากความได้เปรียบ
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ทั้งด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย และ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีให้ความเป็นมิตร 
ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจบริการที่ตอบสนองกลยทุธ์
การมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความหลากหลายใน
ธุรกิจการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
ได้อย่างชัดเจน  ในการนี้ ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
ตามแนวคิดของ Porter (1980) และ Porter (1985) ที่
เสนอไว้ในแบบจําลอง dynamic diamond model  
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการผลิต (factor condition)  
ปัจจัยด้านตลาด (demand condition)  ปัจจัยด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (related and 
support industry) และปัจจัยด้านกลยุทธ์โครงสร้างและ 
การแข่งขัน (firm strategy structure and rivalry) 
นอกจากน้ี ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศ  ควรให้
ความสําคัญกับกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน
ในประเทศของบริษัท เหตุสุดวิสัย รัฐบาล อุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ ปัจจัยการผลิตใน
ประเทศ และอุปสงค์ในประเทศ เป็นต้น 

สําหรับปัจจัยความสามารถในการแข่งขันนั้น 
งานวิจัยของ ปราณี ตปนียวรวงศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
โมเดลการวิเคราะห์ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมส่งออกรองเท้าของไทย โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณและแบบสอบถาม  ผลการศึกษาสรุปว่า 
การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและความ
มุ่งมั่นขององค์กร มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
และการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ ส่วนด้าน 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ต้องรักษาคุณภาพสินค้า 
ให้ได้ตามมาตรฐานสากลน้ัน แพรวรินทร์ มหาวรรณ์ 
(2551)  ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ 
ผักปลอดภัยจากสารพิษของโครงการหลวง ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับต้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานตลาดของโครงการหลวง
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
เน้นการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยด้วยระบบ
ประกันคุณภาพ GAP GMP HACCP และนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่และระบบทําความเย็นแบบสูญญากาศมาใช้ 
เพื่อให้ผลิตผลสดและเก็บรักษาได้ ส่วน จิรพร มหาอินทร์, 
อรุณี พึงวัฒนานุกูล, ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์ และ ขวัญฤทัย 
วงศ์คําแหงหาญ (2554)  ศึกษาเรื่องการดําเนินงานของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการดําเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการดําเนินงานของ
กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความชํานาญในการบริหาร
จัดการ การผลิตยังคงยึดภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่มีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่บ้าง ภาครัฐขาดการสนับสนุน 
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มไม่มีรูปแบบการบริหาร
กลุ่มหรือการทํางานกลุ่มเต็มรูปแบบส่งผลให้การสนับสนนุ
จากภาครัฐมีน้อย  

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่า ปัญหา
ของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการไม่มีความรู้
ความชํานาญในการบริหารจัดการ การผลิตยังคงยึด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่มีการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่
บ้าง และภาครัฐขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการและการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรเป็นส่ิงสําคัญ โดยเรื่องการบริหาร
จัดการนั้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และระดับ
ความสําเร็จของการบริหารจัดการควรพิจารณา 4 ด้าน 
คือ ด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (target customer)  
ด้านต้นทุนที่แข่งขันได้ (competitive cost)  ด้าน
ความสามารถหลักขององค์กร (core competence) และ
ด้านข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันของกิจการ (competitive 
advantage) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านนโยบายใน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
เพื่อเข้าสู่ต่างประเทศ  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิจัยในลักษณะ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview)  ในการนี้ ผู้วิจัยได้ติดต่อบริษัททางโทรศัพท์ 
พร้อมทั้งส่งจดหมายขอนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
บริษัทฯ จํานวนทั้งส้ิน 41 แห่ง  ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกรายชื่อ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรุงรสที่ครอบคลุมธุรกิจเครื่องปรุงรส
หลากหลายประเภทโดยไม่ได้กําหนดขนาดของธุรกิจ 
เนื่องจากต้องการศึกษาภาพรวมของธุรกิจเครื่องปรุงรส
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ไทย  ทั้งน้ี กระบวนการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ใช้เวลา 
6 เดือน เนื่องจากผู้วิจัยต้องการข้อมูลจากผู้บริหารระดับ 
สูง เพราะเป็นข้อมูลเชิงลึกในระดับนโยบายของบริษัท  
ทั้งน้ี ผู้บริหารฯ บางรายมีภารกิจต้องไปต่างประเทศ
หรือบางรายไม่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้รับ
การตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์ได้ 11 แห่ง 

ผู้วิจัยกําหนดพื้นที่ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
เจาะจง (purposive)  โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
หรือผู้บริหารบริษัทที่ผลิตเครื่องปรุงรสไทย ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดในภาคตะวันออก
ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs ที่มีการขยาย
ธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
จํานวน 11 คนในบริษัท 11 แห่ง  ซึ่งครอบคลุมธุรกิจ
เครื่องปรุงรสทั้งหมด  อาทิ ผู้ผลิตและจําหน่ายน้ําตาล 
พริกไทย น้ําปลา ซอสถั่วเหลือง ซอส XO เป็นต้น  โดย
บริษัทฯ ให้ความอนุเคราะห์โดยสมัครใจในการอนุญาต
ให้เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกในแต่ละประเด็นคําถาม โดยผู้วิจัย
ร่างแบบสัมภาษณ์จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี แนวความคิด 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นคําถามกว้างๆ ที่ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญของงานวิจัย และมีประเด็นคําถามย่อย
เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยได้
ส่งแบบสัมภาษณ์ให้ผู้บริหารฯ พิจารณาก่อน เพื่อจะ
ไม่ให้เกิดความกดดันหรือความอึดอัดใจแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ดังน้ัน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ 
ด้วยแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร  ได้แก่ ตํารา
วิชาการ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์/รายวัน นิตยสาร 
ตลอดจนบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
นํามาประกอบการสร้างกรอบแนวคิด ตลอดจนวิธีการ
ศึกษา การวิเคราะห์และการอภิปรายผล 

2. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรส โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 11 คนที่เลือกมาแบบ
เฉพาะเจาะจง ประกอบกับผลสัมภาษณ์ที่ปรากฏใน 
 

นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์แนะนําผู้วิจัย
ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
 
ผลวจิัย 

บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสไทย  
มีจํานวน 11 บริษัท  โดยกําหนดรหัสของแต่ละบริษัท 
ดังนี้  

BCO1 = บริษทัผลิตและจําหน่ายกะทิสําเร็จรูป 
BCH1 = บริษทัผลิตและจําหน่ายพริกไทย 
BCP1 = บริษทัผลิตและจําหน่ายน้ําพรกิ  
BCP2 = บริษทัผลิตและจําหน่ายน้ําพรกิ 
BFS1  = บริษทัผลิตและจําหน่ายน้ําปลา 
BOS1 = บริษทัผลิตและจําหน่ายน้ํามันหอย  
BTS1 = บริษทัผลิตและจําหน่ายซีอิ๊วขาว 
BSE1 = บริษทัผลิตและจําหน่ายผงปรุงรส 
BSU1 = บริษทัผลิตและจําหน่ายน้ําตาล 
BSU2 = บริษทัผลิตและจําหน่ายน้ําตาล 
BXO1 = บริษัทผลิตและจําหน่าย XO Sauce 
 
ผลการ ศึกษาปั จจั ยการบริ ห ารจั ดการของ

ผู้ประกอบการที่ ส่ งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน  
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารของ
บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องปรุงรสไทยด้านการ
บริหารจัดการ พบข้อมูล 4 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของตนเอง แต่บางรายยังไม่มี
การแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และกลุ่มลูกค้าหลักของ
บริษัทส่วนใหญ่ คือ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทุกระดับ แต่เน้นกลุ่มคนในเมืองเป็นส่วนใหญ่ 

“ส่วนใหญ่ลูกค้าอยู่ในทวีปเอเชียมีพื้นที่การกระจาย 
สินค้าของบริษัทมากที่สุด เพราะ 1) ปริมาณจํานวน
ประชากร ซึ่งมีจํานวนมหาศาล 2) วัฒนธรรมการ
รับประทานที่คล้ายคลึงกัน และ 3) ข้อกีดกันทางการค้า
ในประเทศฟากยุโรปมีค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้นําเข้าของประเทศและเขตเศรษฐกิจนั้นๆ เป็นผู้นํา
สินค้าของบริษัทแม่ในประเทศไทยเข้าไปจัดจําหน่ายใน
ตลาดเอเชีย” (BCH1, BSE1. มกราคม 2557: สัมภาษณ์) 
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นอกจากน้ัน กลุ่มเป้าหมายรองลงมา คือ กลุ่มลูกค้า
ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคารใหญ่ และแนวโน้มใน
อนาคต อาจเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่รักษ์สุขภาพ เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่แปรเปล่ียนไป โดยคนรุ่นใหม่จะ
สนใจเรื่องการรับประทานและการเตรียมอาหารเพ่ือ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 ความสามารถหลักของธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย 
พบว่ามีความสามารถด้านนวัตกรรม คือการคิดค้น
รสชาติใหม่ๆ ของสินค้า และคิดค้นบรรจุภัณฑ์ให้รองรับ
ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและรสชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงการมีคุณภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล ดังคําสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ
ที่ว่า 

“บริษัทยังคงเน้นด้านเอกลักษณ์ รสชาติและ
คุณภาพสินค้าไว้ให้ดีเหมือนเดิมและจะพัฒนาให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงและตีตลาด
ได้ทั่วโลก” (BTS1. 20 ธันวาคม 2556: สัมภาษณ์) 

1.3 ต้นทุนที่แข่งขันได้ ผู้ประกอบการเคร่ืองปรุงรส
ไทยได้ให้ความคิดเห็นว่า ต้นทุนที่สําคัญของผู้ผลิตก็คือ
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนทางภาษีและต้นทุนค่าขนส่ง 
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
และหาคู่ค้าให้มีหลากหลาย หรือทําสัญญาผูกขาดกับ 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ ดังเช่นคําให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ
ดังน้ี 

 “ต้นทุนหลักในการแข่งขัน คือ ต้นทุนทางภาษี 
และค่าขนส่ง  แนวโน้มธุรกิจเครื่องปรุงรสไทยใน
ต่างประเทศ เมื่อเกิดการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว คิดว่ามีโอกาสที่ดีทําให้ไทยส่งออกได้มาก
ยิ่งขึ้น การจะได้ประโยชน์สูงสุดคงต้องลดเรื่องการ 
กีดกันทางการนําเข้า กําแพงภาษีที่เป็นอัตราเดียวกัน 
ทั้งกลุ่ม AEC” (BSU1. 15 มกราคม 2557: สัมภาษณ์) 
และ 

“เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องกินต้องใช้ 
อย่างในเมียนมาร์ มีวัตถุดิบเยอะแต่ว่ายังทําเองได้ไม่เก่ง
เท่ากับเรา เครื่องมือต่างๆ ก็ถูกกว่า และไม่สามารถผลิต
สินค้าเครื่องปรุงรสแบบเราได้เอง น้ําปลาและซอสต่างๆ 
ในเมียนมาร์เป็นของไทยทั้งนั้น หากมีโอกาสก็จะไป 
ตั้งโรงงานที่นั่น เพราะมีวัตถุดิบที่คุณภาพดี สด และถูก 

ดังนั้นนี่คือโอกาสที่เราจะสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ 
ชั้นดี” (BFS1. 2 ธันวาคม 2556: สัมภาษณ์) 

1.4  ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน พบว่าควรมีการ
เตรียมความพร้อมโดยแบ่งเป็น  2 ฝ่าย  คือ  ฝ่าย
ผู้ประกอบการเอง และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องให้การสนับสนุน
เพื่อให้ เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ  

 1.4.1 ฝ่ายผู้ประกอบการ ควรมีการคิดนวัตกรรม
สินค้าและบริการใหม่ๆ อย่างสม่ําเสมอ ดังคําสัมภาษณ์
นี้ 

“ความคิดใหม่ๆ ของผู้บริหาร ที่มีเหนือกว่าคู่แข่ง 
คือมีการคิดค้นรสชาติของสินค้าใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ 
และคิดค้นตัวบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาตามความเหมาะสมของ
สินค้าและตามโอกาสเทศกาลต่างๆ” (BCP1. 6 มกราคม 
2557: สัมภาษณ์) 

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการต้องคัดเลือกแรงงานที่มี
คุณภาพ โดยบางบริษัทเลือกที่จะจ้างแรงงานคนไทย
เพราะเห็นว่ามีคุณภาพในการทํางานมากกว่าแรงงาน
ข้ามชาติ และแรงงานคนไทยสามารถเข้าใจงานและ
ภาษามากกว่า  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรผลิตและรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะ
เป็น GMP HACCP Q-Mark ISO 9001: 2008 และ
เครื่องหมายฮาลาล (BCP2) 

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการควรยึดนโยบายจัด
จําหน่ายเองโดยตรงเพื่อเข้าถึงข้อมูลและความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง  ซึ่งก่อนส่งผลิตภัณฑ์สู่ตลาด 
ผู้บริหารจะทดลองชิมก่อน และให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า เพื่อรักษารสชาติให้คง
ความเป็นเอกลักษณ์อาหารไทย และไม่ใส่สารเคมีหรือ
สารกันบูด ที่สําคัญคือยังรักษาให้สินค้าทั้งที่ส่งออกและ
จําหน่ายในประเทศมีรสชาติเดียวกัน โดยไม่ปรับเปล่ียน
ไปตามความต้องการของต่างชาติ เพื่อรักษาเอกลักษณ์
ของอาหารไทยต้นตํารับ 

ในการมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศหรือการเตรียมตัวเพื่อ
การแข่งขันในตลาด AEC นั้น ผู้ประกอบการควรต้อง
เตรียมพร้อมทําความเข้าใจกฎระเบียบการค้า ตลอดจน
วัฒนธรรมการบริโภคในประเทศนั้นๆ เป็นอย่างดี 
ดังเช่นคําให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ ดังนี้ 
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“การศึกษาพฤติกรรมความต้องการของตลาด AEC 
เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหมาะสม
กับตลาด ศึกษาตลาดอย่างจริงจัง อย่างเช่น ตลาดอินโด
ไชน่าที่มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทยที่เชื่อว่าดี มีคุณภาพ 
จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาด
อินโดไชน่าได้” (BTS1. 20 ธันวาคม 2556: สัมภาษณ์) 
และ 

“หากจะแข่งขันกับเขาด้านราคาเป็นเรื่องที่ยากมาก 
เพราะต้นทุนเค้าต่ํากว่า ดังนั้น ควรจะเน้นไปในด้านของ
คุณภาพ ความแตกต่าง และการสร้างแบรนด์ นอกจากน้ี 
ต้องวางแผนรับมือกับสินค้าต่างประเทศที่บุกเข้ามา
แข่งขันกับเราในเมืองไทยเช่นกัน ต้องคิดล่วงหน้าว่าเรา
จะสู้ได้อย่างไร เราต้องเข้าใจผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า
ชาวต่างชาติ” (BFS1. 2 ธันวาคม 2556: สัมภาษณ์) 

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการควรสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้จัดหาวัตถุดิบ เพราะเป็นปัจจัยที่สําคัญประการ
หนึ่งที่ทําให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้  ทั้งนี้ ธุรกิจที่ออกแนว
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมกําลังเป็นแนวโน้มที่สําคัญของ
โลกและมีการบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรมและ
จรรยาบรรณท่ีดี และมีความโปร่งใส ดังเช่นคําให้
สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการดังนี้ 

 “ปัญหาหลักเลย คือการหาคู่ค้าที่ใช่ เนื่องจากเรา
เป็นบริษัทขนาดเล็ก เพราะคู่ค้าที่ดีและมองในทิศทาง
เดียวกันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยทําให้สามารถไปถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างแรกเราต้องทําให้ตัวเองมีจุดขาย
ก่อนและพูดคุยกับคู่ค้าให้ชัดเจน” (BFS1. 2 ธันวาคม 
2556: สัมภาษณ์) และ 

“แนวทางในการทํางานที่บริษัทยึดปฏิบัติมาโดย
ตลอด คือการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม 
และจรรยาบรรณองค์กรโปร่งใสในทุกๆ ส่วนของ 
stakeholder ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท
ก็ดี จะทําอย่างไรให้พนักงานรักองค์กรและมีความสุขใน
การทํางาน แม้กระทั่ง ลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือผู้ถือหุ้น  
บริษัททํางานด้วยความโปร่งใส” (BTS1. 20 ธันวาคม 
2556: สัมภาษณ์) 

 
 

 1.4.2 ฝ่ายรัฐบาล ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
ต่างให้ความเห็นในเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก  ภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการกําหนด
กรอบหรือแนวทางในการดําเนินการปรับโครงสร้าง
ราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร โดยรัฐควรช่วยเหลือ
ด้านการกําหนดมาตรการการไหลเข้าของสินค้าเกษตร
จากรายย่อยในกลุ่ม AEC การปรับอัตราราคาให้เป็น
ปัจจุบัน และการกําหนดมาตรฐานเสรีทางการค้าของ
สินค้าเกษตรในกลุ่มสมาชิกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

ประเด็นที่สอง  ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิด
อํานาจในการแข่งขันและอํานาจการต่อรองกับคู่แข่ง
นอกภูมิภาค  

ประเด็นที่สาม  ภาครัฐควรช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
โดยการจัดโครงการสถาบันอาหารและการผลิตให้ได้
มาตรฐาน GMP HACCP  

ประเด็นที่ส่ี  ภาครัฐควรสนับสนุนเรื่องการจัดหา
แหล่งเงินทุนต้นทุนต่ํา การให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุน 
ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ภาษี และนโยบายการลงทุน
และช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องปรุงรสไทย  

ประเด็นที่ห้า  ภาครัฐควรให้ความรู้และคําแนะนํา
แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการส่งออก และลดขั้นตอน 
ในการส่งออกที่ยุ่งยาก และให้ความรู้ด้านกฎหมายและ
วัฒนธรรมการบริโภคและการค้าระหว่างกันในภูมิภาค
อาเซียน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

“ส่ิงที่อยากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน คือ การส่งเสริมการลงทุน ในการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี การยกเว้น การลดหย่อนอากร
ขาเข้า เครื่องจักร วัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร โดยให้สิทธิ
ประโยชน์แก่โครงการที่มีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่าง
แท้จริงที่ใช้หลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี 
(good governance) ในการให้สิทธิประโยชน์ด้าน 
ภาษีอากร และการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนา
ระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเพื่อแข่งขันใน
ตลาดโลกได้” (BTS1. 20 ธันวาคม 2556: สัมภาษณ์) 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ 

มีการพจิารณา 4 ด้าน คือ 
 1) ด้านกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของตนเอง แต่บางราย
ยังไม่มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนัก เพราะสินค้า
เครื่องปรุงรสไทยบางประเภท ยังเป็นลักษณะสินค้า
มาตรฐานเดียวกันใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย (mass 
product)  ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ Kotler 
(2003) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตบริษัทส่วนใหญ่ คิดว่า
ลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าทุกคน แต่ในความเป็นจริง 
นักการตลาดไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจได้ เพราะ
มิใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะชอบในสิ่งเดียวกัน  ดังน้ัน ธุรกิจ
จึงควรแบ่งส่วนตลาดของตนเองเพ่ือหากลุ่มเป้าหมาย
ของตนเองให้ได้ 

2) ด้านความสามารถหลัก ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นว่าหมายถึงความสามารถด้านนวัตกรรม คือการ
คิดค้นรสชาติ ใหม่ๆ  ของสินค้าและรสชาติที่ เ ป็น
เอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงการมีคุณภาพตามหลัก
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหาร
จัดการที่ดีตามที่ Boyatzis (1982)  กล่าวถึง คือ
องค์ประกอบที่ดีจะต้องประกอบด้วยความสามารถหลัก 
ได้แก่ แรงบันดาลใจ ลักษณะหรือภาพลักษณ์ส่วนบุคคล  
บทบาททางสังคม หรือองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น  ดังนั้น 
ความสามารถหลักจึงเป็นความรู้ ส่ังสมที่ได้จากการ
เรียนรู้ในองค์การ  โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการและสร้าง
ความแตกต่างหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์   

3) ด้านต้นทุนที่แข่งขันได้ ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นว่า ธุรกิจต้องมีการลดต้นทุนวัตถุดิบ ภาษี และ
การขนส่ง โดยการสร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือ
อาจต้องทํา contract farming กับผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อ
ไม่ให้วัตถุดิบขาดแคลน แล้วส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
สอดคล้องกับการศึกษาของปราณี ตปนียวรวงศ์ (2553) 
ที่ศึกษาโมเดลการวิเคราะห์ปัจจัยความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกรองเท้าของไทย ซึ่ง
พบว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจมีผลต่อ
การความสามารถในการแข่งขัน   

4) ด้านข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์จาก 2 ฝ่าย คือฝ่ายผู้ประกอบการและฝ่าย 
รัฐบาล ซึ่งฝ่ายผู้ประกอบการต้องมีการจัดการการผลิต
และการรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล
และให้ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป  อาทิ GMP HACCP เป็นต้น รวมถึงต้อง
พยายามให้ได้รับตราสินค้าฮาลาล เพื่อจําหน่ายให้กับ
ชาวมุสลิมที่เป็นประชากรขนาดใหญ่ของ AEC อีกด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรวรินทร์ มหาวรรณ์ 
(2551) ที่ ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ 
ผักปลอดภัยจากสารพิษของโครงการหลวง ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า 
กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยด้วยระบบประกันคุณภาพ GAP 
GMP HACCP และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้
ผลิตผลสดและเก็บรักษาได้  

ส่วนฝ่ายรัฐบาลนั้น ผู้ประกอบการต่างมีความ
คิดเห็นว่า รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 
ไม่ว่าจะเรื่องการมีส่วนร่วมในการกําหนดกรอบหรือ 
แนวทางการปรับโครงสร้างราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้า
เกษตร และภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างอํานาจการ
แข่งขันและอํานาจการต่อรองกับคู่แข่งนอกภูมิภาค 
นอกจากน้ัน ภาครัฐควรสนับสนุนเรื่องการจัดหาแหล่ง
เงินทุนต้นทุนต่ํา การให้ความรู้ เรื่องการลดต้นทุน  
การสนับสนุนด้านเงินทุน ภาษี และนโยบายการลงทุน 
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปรุงรสไทย และการให้ความรู้
และคําแนะนําแก่ผู้ประกอบการเรื่องการส่งออกและ 
ลดขั้นตอนในการส่งออก รวมถึงความรู้ด้านกฎหมาย 
วัฒนธรรมการบริโภคและการค้าระหว่างกันในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรพร มหาอินทร์
และคณะ (2554) ที่ศึกษาเรื่องการดําเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัด
ปทุมธานีโดยการสัมภาษณ์และสังเกต ผลการศึกษา
พบว่าภาครัฐควรสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของ
กลุ่มผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เงินทุน ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองปรุงรสไทย เพื่อ
รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเครื่องปรุงรสไทย เพื่อรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารจัดการของผู้ประกอบการในเรือ่ง
กลุ่มเป้าหมายนัน้ ผู้ประกอบการควรกําหนดกลุ่ม 
เป้าหมายให้ชัดเจน โดยมีการแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
(segmentation) และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
กับธุรกิจของตนเอง เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
การผลิต และการเงินให้ถูกต้องเหมาะสม  ทั้งนี้ บริษัท
บางแห่งยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 1 กลุ่ม 
รวมถึงผลิตสินค้าและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจเลือกกลุ่ม 
เป้าหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือจากหลาย
ประเทศที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคสอดคล้องกันและสามารถ 
รวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ อาทิ กลุ่มประชากรที่ชอบรสชาติ 
อาหารไทย และนิยมประกอบอาหารเองท่ีบ้าน จึงอาจ
เป็นประชากรของกลุ่มประเทศ CLMV คือประเทศกัมพูชา 
สปป. ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งอาจต่างจากกลุ่ม
ประชากรประเทศอื่นๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป็นต้น 

2. การบริหารจัดการของผู้ประกอบการในเรื่องความ 
สามารถหลัก ผู้ประกอบการควรรักษาความเป็นเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทยและรสชาติดั้งเดิมของเครื่องปรุงรสไทยไว้ 
ไม่ปรับเปลี่ยนรสชาติจนไม่คงรสชาติของอาหารไทย 
เน่ืองจากอาหารไทย และเครื่องปรุงรสไทยมีประวัติ
ความเป็นมาที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจน ซึ่ง
แนวทางการลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของบริษัทเครื่องปรุงรสไทยนั้น อาจมีได้ 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังประเทศ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งบริษัทหลายแห่งก็มี 
การดําเนินการในลักษณะนี้ โดยมีตัวแทนในต่างประเทศ 
ช่วยดําเนินการเรื่องการจัดจําหน่าย  และลักษณะที่สอง
คือการร่วมทุนกับบริษัทในประเทศท่ีธุรกิจจะเข้าไป
ดําเนินการ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV  โดยจะ
สามารถผลิตวัตถุดิบสําหรับเครื่องปรุงรสไทยได้หลายชนิด 

เพื่อให้ต้นทุนต้นในการผลิตต่ําลง และสามารถจําหน่าย
ทั้งในประเทศน้ันๆ และร่วมกันส่งออกไปจําหน่ายใน
ประเทศอื่นๆ ได้ เนื่องจากมีวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทน 
ได้และค่าแรงงานที่ต่ํากว่าประเทศไทย  ทั้งนี้ สมุนไพร 
บางชนิดและสูตรในการผลิตเครื่องปรุงรสไทยยังต้องผลิต 
ในประเทศไทยโดยคนไทย เนื่องจากสินค้าเครื่องปรุงรส
ไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และรสชาติของความเป็นไทย 
ปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์นั้น ใช้วิธีการแรก
คือการส่งออกไปจําหน่าย โดยมีตัวแทนจําหน่ายในประเทศ 
เป้าหมายเป็นผู้จัดจําหน่าย และมีแนวทางขยายธุรกิจ
เข้าสู่ประเทศเป้าหมายในลักษณะที่สองต่อไป 

3. การบริหารจัดการของผู้ประกอบการในเรื่องต้นทุน 
ที่แข่งขันได้ ผู้ประกอบการควรวางแผนการผลิต การตลาด 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเงินให้
รอบคอบ โดยมีการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
เพื่อให้สามารถควบคุมเรื่องต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อาทิ การวางแผนการผลิตและมีการใช้เทคโนโลยีการผลิต 
ที่ทันสมัยช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ ก็ควรมีการ
จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ผลิตวัตถุดิบ โดยอาจมีสัญญาระหว่างกันหรือทํา 
contract farming เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุดิบส่งวัตถุดิบให้
เฉพาะบริษัท ซึ่งจะช่วยลดการขาดแคลนวัตถุดิบและลด
ต้นทุนวัตถุดิบ วิธีการนี้สามารถดําเนินการได้ในประเทศ
ที่มีพื้นฐานเป็นเกษตรกรรมและสามารถผลิตวัตถุดิบได้
ด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่า  อาทิ ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มี
ลักษณะภูมิประเทศ และความชํานาญทางด้านการเกษตร 
เช่นเดียวกับประเทศไทย ส่วนในด้านการตลาด หาก
ผู้ประกอบการมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะ
สามารถวางแผนด้านการตลาดสําหรับกลุ่มเป้าหมาย
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระจัดกระจาย 
หรือใช้งบประมาณการตลาดอย่างไม่มีกลยุทธ์ 

4. การบริหารจัดการของผู้ประกอบการในเรื่อง 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้ประกอบการต้องสร้าง 
ตราสินค้าของตนเองให้เข้มแข็ง มีความเป็นเอกลักษณ์ 
และส่ือสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความรู้ จักแก่ ลูกค้าเป้าหมายทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และอาจต้องมีความร่วมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจต่างชาติในการขยายตลาดของตนเองสู่ต่างประเทศ 
โดยไม่ต้องลงทุนสูงเกินไปเพื่อช่วยเพิ่มอํานาจการต่อรอง 
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ของตนเอง นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการควรจัดการการ
ผลิตและการรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน 
สากล เพื่อให้ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่เป็น 
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สําคัญในธุรกิจที่
เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคในต่างประเทศและการ 
จัดจําหน่ายสินค้า  อาทิ การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
อาหารในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งให้
ความสําคัญกับตราฮาลาลเป็นสําคัญ เนื่องจากประชากร 
ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม แต่ในปัจจุบัน ผู้บริโภคที่ไม่ใช่
มุสลิมทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ต่างพึงพอใจเลือกบริโภคสินค้าอาหารท่ีมีตราฮาลาลดว้ย 
เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยของ
อาหารน้ันๆ เป็นต้น  นอกจากนั้น ผู้ประกอบการควร 
จัดจําหน่ายสินค้าเองโดยตรง อาจเป็นทั้งหมดหรือ
บางส่วน เพื่อให้ได้สัมผัสกับผู้บริโภคด้วยตนเองและ 
เพื่อเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี สําหรับฝ่ายรัฐบาล ต้องให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างจริงจัง และมีการ 
บูรณาการหลายภาคส่วนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
และเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองกับคู่แข่งนอกภูมิภาค  
ทั้งน้ี รัฐบาลควรช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นเปิดเสรีทางการค้า ลดขั้นตอนใน
การส่งออก และให้ความรู้ คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการ
ในการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ด้านกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายของแต่ละประเทศ 
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละประเทศ 
สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่าง
ประเทศ และสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ํา 
อันเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจสู่
ต่างประเทศ พร้อมทั้งเรื่องภาษี และนโยบายการลงทุน 
 
ข้อจํากัดในงานวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัย 
คร้ังต่อไป 

ข้อจํากัดในงานวิจัย 
1. ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงมักติดธุระ

หรือเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง การนัดหมายขอ 
 

สัมภาษณ์ต้องใช้เวลานาน อีกทั้งผู้ประกอบการหลายราย 
ปฎิเสธไม่ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงต้องติดต่อผู้ประกอบการ 
รายอื่น จึงทําให้ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการจํานวนจํากัดและทําให้ระยะเวลาเก็บ
ข้อมูลยาวนาน 

2. ผู้ประกอบการบางรายให้สัมภาษณ์แก่ส่ือต่างๆ 
ในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมอบเอกสารในการให้สัมภาษณ์
แก่ทีมผู้วิจัย มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ แทนการให้
สัมภาษณ์ด้วยตนเองทั้งหมด ผู้วิจัยจึงต้องประมวลผล
จากทั้งการสัมภาษณ์โดยตรงและข้อมูลที่ผู้ประกอบการ
มอบให้ ทําให้ไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะทําให้เกิดประโยชน์
จากงานวิจัยได้มากยิ่งขึ้น 

3. นักวิจัยของไทยมักไม่ได้รับการสนับสนุนข้อมูล
จากด้านองค์กรธุรกิจ เนื่องจากต้องระวังข้อมูลที่เป็น
ความลับ และมักรู้สึกว่าเป็นการเสียเวลาในการให้ข้อมูล 
จึงทําให้ไม่สามารถเจาะลึกข้อมูลบางประเด็นได้ 

  
ข้อเสนอแนะ 

การวจิัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาเจาะลึกวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค

เครื่องปรุงรสไทยของประเทศต่างๆ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดประเทศต่างๆ 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ศึกษากระบวนการพัฒนาสินค้าหรือนวัตกรรม
สินค้าเครื่องปรุงรสไทยสู่ AEC ให้เป็นสินค้าที่เป็นรูปธรรม 
เพื่อการจําหน่ายในประเทศสมาชิก AEC เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าเครื่องปรุงรสไทย 
อย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคในประเทศเป้าหมาย 
 3. บางปัจจัยในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปต่างประเทศ มักใช้ตัวแทนในการ
จําหน่าย หรือ freight forwarder ในการจําหน่ายสินค้า 
ให้ตนเอง ทําให้ผู้ประกอบการมักไม่ทราบข้อมูลด้านการ 
ตลาดในต่างประเทศ จึงแนะนําให้ผู้วิจัยมีการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นด้านการตลาดจากฝ่ายผู้ซื้อเพิ่มเติมในการ
วิจัยครั้งต่อไป 
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