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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรและปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึง
ตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs 2) วิเคราะห์ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรและปัจจัยในการเข้าถึง
ตลาดใหม่ของ SMEs กับองค์กรขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหาร โดยการเทียบรอย (Benchmarking) การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
จากรายชื่อฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 128 คน ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการขนาดย่อม จ�ำนวน 61 คิดเป็นร้อยละ 47.3 ขนาดกลางจ�ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และขนาดใหญ่
จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เพือ่ รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีวิเคราะห์โดย SPSS for Window สถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยเทียบรอยการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กร
ในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า องค์กรขนาดกลางของอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญกับปัญหา
ในองค์กรด้านการบริหารและด้านการขายอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนองค์กรขนาดย่อมของ
อุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญกับปัญหาในองค์กรด้านการบริหารอยู่ในระดับมาก ด้านการขาย ด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้า และด้านบทบาทของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านทรัพยากรมนุษย์และการผลิตอยู่ในระดับน้อย
ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญกับปัญหาในองค์กรด้านการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนในด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเทียบรอยการให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ
อุตสาหกรรมอาหาร พบว่า องค์กรขนาดกลางของอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยด้านการปรับองค์กรให้ทันกับ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในระดับน้อย องค์กรขนาดย่อมของอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยด้าน
การปรับองค์กรให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่อยู่ในระดับกลาง ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ อยู่ในระดับน้อย ในขณะที่องค์กร
ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยด้านการปรับองค์กรให้ทนั กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และปัจจัย
ด้านก�ำหนดกลุ่มผู้ซื้อเดิม และขยายฐานสู่กลุ่มผู้ซื้อใหม่อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ประกอบการ องค์กร SMEs ตลาดใหม่ อุตสาหกรรมอาหาร การเทียบรอย
การอ้างอิงบทความ: สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ปริญญา ศักดิ์นาวี และ จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์, “การเทียบรอยปัญหาในองค์กรและปัจจัยส�ำคัญ
ในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs กับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2564, doi: 10.14416/j.kmutnb.2021.03.005.
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Abstract
This research aimed to: 1) study the level of giving importance to problems in organizations and factors
in accessing into new market sources of SMEs food industries, 2) analyze the level of giving importance
to problems in SMEs organizations and factors accessing into new market sources in food industries
by benchmarking with Large-sized organizations. The study applied a mixed method of qualitative and
quantitative approaches. The respondents were 128 from food industrial entrepreneurs which concluded
to be 61 samples; 47.3 percent of small-sized, 48 participants; 37.9 percent of medium-sized and 19
respondents; 14.8 percent of large-sized in food industries. The methodology used for this research was
a mixed method of qualitative and quantitative approaches. The research tools were in-depth interview
questions and questionnaires. The qualitative data was collected and analyzed by means of content analysis.
The collected quantitative data was analyzed by SPSS for Window. Statistics used for the quantitative
analysis were frequency, percentage, means, and standard deviation. The result showed that the levels
of given importance to the problems in the organizations in accessing to new market sources were as
follows: Medium-sized organizations in food industries gave importance to the administration at the high
level, and the others at the moderate level. Small-sized organizations in food industries gave importance
to the administration at the high level, sales, customer satisfaction, and the role of government agencies
factors at the moderate level, human resource, and production at the low level while large-sized organizations
in food industries gave importance to the administrative factor at the highest level, and the others at the high
level. The result on the important factors accessing into new market sources revealed that Medium-sized
organizations in food industries gave importance to the adaptation to keep pace with current global economic
fluctuation at the high level, and the other factors at the moderate level except the network links with
the same business at the low level. Small-sized organizations in food industries gave importance to the
adaptation to keep pace with current global economic fluctuation at the moderate level, and the others
at the low level while large-sized organizations in food industries gave importance to the adaptation to
keep pace with current global economic fluctuation and Specifying own customers and expansion to the
new buyers’ based at the high level, and the other factors at the moderate level.
Keywords: Entrepreneur, Organization, SMEs, Market Expansion. Food Industry, Benchmark
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1. บทน�ำ
ในปัจจุบนั กลุม่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม
หรือที่เรียกว่า SMEs เกิดขึ้นมากมายทั้งในด้านการผลิตและ
การให้บริการ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจ�ำนวนมากกว่า
ร้อยละ 90 ของจ�ำนวนทั้งหมดในประเทศไทย ก่อให้เกิด
การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ทสี่ ามารถสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งมีความส�ำคัญที่เชื่อมโยงต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้
ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs นี้ค่อนข้างมาก
โดยให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาให้ ก ลุ ่ ม
อุตสาหกรรม SMEs เพื่อให้ด�ำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว
ทั้งยังให้มีการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต สนับสนุนด้านการส่งออก และแสวงหาตลาดใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs ได้เสนอแนะจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างอุตสาหกรรม SMEs ให้มีประโยชน์ในด้านต่างๆ
ดังนี้ 1) สร้างงาน SMEs ให้กับบุคคลที่ต้องการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจ 2) สร้างมูลค่าเพิ่ม SMEs เพื่อให้สินค้ามี
คุณภาพยกระดับภาพลักษณ์ และดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจใน
สินค้า 3) ลดการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมกลุ่ม
อุตสาหกรรม SMEs ให้ผลิตสินค้าเอง โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในประเทศ 4) สร้างจุดเริ่มต้น SMEs โดยก�ำหนดตลาดใน
การประกอบธุรกิจ และรูปแบบตลาดออนไลน์ เพือ่ เป็นแหล่ง
กระจายสินค้าสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างทัว่ ถึง 5) เชือ่ มโยงกลุม่ เครือข่าย
SMEs โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และภาคการผลิตอื่นๆ เพื่อให้เป็นแหล่งตลาดใหม่ให้กับ
SMEs 6) พัฒนาทักษะฝีมือ SMEs เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และนวัตกรรมใหม่ๆ 7) สร้างความเข้มแข็ง SMEs ให้กับ
ระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้ ภาครัฐยังสนับสนุนการเชือ่ มโยงเข้าสู่
แหล่งตลาดใหม่ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรอุตสาหกรรม SMEs ก็จำ� เป็น
จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามสร้างแนวทางในการ
เข้าสู่ตลาดใหม่เพื่อการแข่งขันในระดับประเทศและต่าง
ประเทศ จากความส�ำคัญของการสร้างความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขัน การวิจัยนี้จึงน�ำปัจจัยส�ำคัญในองค์กรที่เป็น
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ปัญหาของอุตสาหกรรม SMEs และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเข้าสู่
ตลาดแหล่งตลาดใหม่ทอี่ งค์กรควรมาท�ำการศึกษาเปรียบเทียบ
(Benchmarking) กั บ องค์ ก รอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ี
สามารถเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ได้ดีกว่า ทั้งนี้ เพื่อน�ำมาสู่
แนวทางในการเข้าใจถึงปัญหาที่พบในองค์กรอุตสาหกรรม
SMEs เพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นในการพัฒนาองค์กรในด้านทีจ่ ำ� เป็น
ซึง่ สามารถท�ำให้ SMEs ได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง ทัง้ ในด้านปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าสูแ่ หล่งตลาดใหม่
และปัญหา ที่เป็นอุปสรรคและควรได้รับการแก้ไขเพื่อการ
เข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ซึ่งเป็นการรายงานจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม [1] เพื่อน�ำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้า
ถึงแหล่งตลาดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศทีม่ ที รัพยากรและวัตถุดบิ
ในด้านอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ต้องการ
ทีจ่ ะเทียบรอยการให้ความส�ำคัญกับปัจจัยและปัญหา ทีส่ ง่ ผล
ต่อการเข้าถึงตลาดใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กร SMEs
ได้น�ำไปศึกษาเพื่อให้สามารถปรับแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อให้เข้าถึงตลาดใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาใน
องค์กร และปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ
กลุ่มอุตสาหกรรม SMEs กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 2) เพือ่ วิเคราะห์ระดับการให้ความส�ำคัญ
ต่ อ ปั ญหาในองค์ ก รและปั จ จั ย ส� ำ คั ญในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ตลาดใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs กับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยการเทียบรอย
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Purposive
Sampling) โดยมีการก�ำหนดวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
2.1 ประชากรในการศึกษา
ผู้ประกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหารจากสมาคม
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย [2] ทีเ่ ป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยการ
สุ่มอย่างง่าย จ�ำนวนรวม 128 คน

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และคณะ, “การเทียบรอยปัญหาในองค์กรและปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs
กับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล.”
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อการได้ข้อมูลมา
ประกอบในการท�ำแบบสอบถาม 2) แบบสอบถาม เพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัญหาในองค์กรต่อการ
เข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ปัจจัยที่ 1 ด้านการบริหาร
ปัจจัยที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยที่ 3 ด้านการขาย
ปัจจัยที่ 4 ด้านการผลิต
ปัจจัยที่ 5 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
ปัจจัยที่ 6 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส�ำคัญ 7 ด้าน ใน
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ ได้แก่
ปั จ จั ย ที่ 1 ด้ า นการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมเดิม
ปัจจัยที่ 2 ด้านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้า) สู่กลุ่ม
เป้าหมาย
ปัจจัยที่ 3 ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์สนิ ค้า/บริการ
ปัจจัยที่ 4 ด้านการประยุกต์ใช้ไอทีในองค์กร
ปัจจัยที่ 5 ด้านการก�ำหนดและขยายกลุม่ ลูกค้าเก่าและ
ใหม่
ปัจจัยที่ 6 ด้านกลยุทธ์การขายสินค้าขององค์กร
ปัจจัยที่ 7 ด้านการปรับองค์กรให้ทนั กับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ใช้วธิ กี ารตรวจสอบ
ความตรงต่อเนื้อหา (Content Validity) ด้วย IOC (Index
of Item Objective Congruence) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างค�ำถามและวัตถุประสงค์การวิจยั และได้รบั การตรวจ
สอบความตรงต่อเนือ้ หา ได้คา่ IOC > 0.6 ผลปรากฏว่า ได้คา่
IOC มากกว่า 0.6 ทุกรายข้อ และจากการน�ำแบบสอบถาม
ไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผลปรากฏว่า ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha

ประเภทขององค์กร

ปัญหาในองค์กร

• ประเภทอุตสาหกรรมขนาดย่อม
• ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง
• ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

• ด้านการบริหาร
• ด้านทรัพยากรมนุษย์
• ด้านการขาย
• ด้านการผลิต
• ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
• ด้านบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจัยสาคัญ 7 ด้าน ในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของธุรกิจ SMEs

• ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม
• ด้านความรู้ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้า) สู่กลุม่ เป้าหมาย
• ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ
• ด้านการประยุกต์ใช้ไอทีในองค์กร
• ด้านการกาหนดและขยายกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่
• ด้านกลยุทธการขายสินค้าขององค์กร
• ด้านการปรับองค์กรให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
การเทียบรอยปัญหาการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
Coefficient) เท่ากับ 0.837
2.3 กรอบแนวคิดการศึกษา
ที่ได้รับฉันทานุมัติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรูปที่ 1
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ เชิ ง เนื้ อ หา และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณด้วย ค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
3. ผลการทดลอง
การเที ย บรอยปั ญหาในองค์ ก รและปั จ จั ย ส� ำ คั ญใน
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs
กับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัลตามความคิด
เห็นของผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมขนาดย่อมร้อยละ 47.3 ขนาดกลางร้อยละ
37.9 และขนาดใหญ่ร้อยละ 14.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และคณะ, “การเทียบรอยปัญหาในองค์กรและปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs
กับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล.”
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3.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การเที ย บรอยปั ญ หาใน
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเทียบรอยปัญหาในองค์กร
องค์กรในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของกลุ่ม SMEs กับ ในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ SMEs กับอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านทรัพยากรมนุษย์
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอยปัญหา
ในองค์ ก รในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ตลาดใหม่ ข อง SMEs กั บ ตารางที่ 2 การเทียบรอยค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการบริหาร
ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรใน
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ตารางที่ 1 การเทียบรอยค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตามความคิ ด เห็ น ของ
ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรใน
ผู้ประกอบการ
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ขนาดของกิจการ
ผลการ
ด้
า
นทรั
พ
ยากรมนุ
ษ
ย์
ด้านการบริหาร ตามความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ
วิเคราะห์ ขนาด ขนาด ขนาด
ด้านการบริหาร

ผลการ
วิเคราะห์

1. ท่ า นให้ ค วามส� ำ คั ญ
Mean
ต ่ อ ก า ร น� ำ เ อ า ร ะ บ บ
S.D.
คอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาใช้ ใ น
ระดั
บความ
การท�ำงาน
ส�ำคัญ
2. ท่ า นให้ ค วามส� ำ คั ญ
Mean
ต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานใน
S.D.
กิจการในระดับ
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความ
ส�ำคัญ

ขนาดของกิจการ
ขนาด ขนาด ขนาด
ย่อม กลาง ใหญ่
3.12 3.96 4.81
0.62 0.79 0.96
ปาน- มาก มาก
กลาง
ที่สุด
3.37 4.11 4.76
0.75 0.82 0.95
มาก มาก มาก
ที่สุด
3.43 4.04 4.79
0.69 0.81 0.96
มาก มาก มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอย
ในภาพรวมพบว่า ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญในด้านการบริหารอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ ในขนาดกลางและขนาดย่อม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในข้อการน�ำเอา
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการท�ำงานพบว่า อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมอยูใ่ นระดับปานกลาง และในข้อผลการด�ำเนินงาน
ในกิจการพบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญในด้าน
การบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ขนาดกลาง
อยู่ในระดับมาก และขนาดย่อมอยู่ในระดับปานกลาง

1. ท่านให้ความส�ำคัญต่อ
การจั ด การอบรมความรู ้
ใหม่ให้แก่พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ท่ า นให้ ค วามส� ำ คั ญ
บุ ค ลากรในด้ า นความ
สามารถและความช�ำนาญ
งานในแต่ละด้าน
ค่าเฉลี่ยรวม

ย่อม กลาง
Mean
1.24 3.02
S.D.
0.25 0.60
ระดับความ น้อยมาก ปานส�ำคัญ
กลาง
Mean
2.39 2.45
S.D.
0.48 0.49
ระดับความ น้อย น้อย
ส�ำคัญ
Mean
1.82 2.74
S.D.
0.37 0.55
ระดับความ น้อย ปานกลาง
ส�ำคัญ

ใหญ่
3.98
0.80
มาก

3.32
0.66
ปานกลาง
3.65
0.73
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอย
ในภาพรวมพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญในด้านทรัพยากรมนุษย์
อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ขนาดกลางอยูใ่ นระดับปานกลาง
และขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ในข้อการจัดอบรมให้ความรู้ใหม่แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมาก ขนาดกลาง
อยู่ในระดับปานกลาง และขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อยมาก
และในข้อความสามารถและความช�ำนาญของบุคลากรใน
แต่ละด้าน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาด
ย่อมอยู่ในระดับน้อย
3.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอยปัญหา

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และคณะ, “การเทียบรอยปัญหาในองค์กรและปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs
กับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล.”
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ในองค์ ก รในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ตลาดใหม่ ข อง SMEs กั บ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการขาย
ตารางที่ 3 การเทียบรอยค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรใน
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านการขาย ตามความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ
ด้านการขาย

ผลการ
วิเคราะห์

1. ท่านให้ความส�ำคัญต่อ
Mean
จ� ำ นวนพนั ก งานในขาย
S.D.
และการตลาดที่มีเพียงพอ ระดับความ
ส�ำคัญ
2. ท่านให้ความส�ำคัญต่อย
Mean
อดขายสินค้า
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
3. ท่านให้ความส�ำคัญต่อ
Mean
แหล่งตลาดเพียงพอต่อการ
S.D.
จ�ำหน่ายสินค้า
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความ
ส�ำคัญ

ขนาดของกิจการ
ขนาด ขนาด ขนาด
ย่อม กลาง ใหญ่
1.89 1.97 2.64
0.38 0.39 0.53
น้อย น้อย ปานกลาง
4.14 4.81 3.90
0.83 0.96 0.78
มาก มากที่สุด มาก
1.96
0.39
น้อย
2.66
0.53
ปานกลาง

2.44
0.49
ปานกลาง
3.07
0.61
มาก

2.87
0.57
มาก
3.14
0.63
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอย
ในภาพรวมพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และขนาดกลางในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญใน
ด้านการขายอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ขนาดย่อมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในข้อระดับ
ความส�ำคัญต่อจ�ำนวนพนักงานขาย และการตลาดทีม่ เี พียงพอ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในขนาดกลาง และขนาดย่อมอยูใ่ นระดับน้อย ในข้อยอดขาย
สินค้าขององค์กร อุตสาหกรรมขนาดกลาง ให้ความส�ำคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด และขนาดย่อมและขนาดใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ในข้อแหล่งตลาดทีเ่ พียงพอต่อการจ�ำหน่ายสินค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้ความส�ำคัญอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ในขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย
3.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอยปัญหา
ในองค์ ก รในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ตลาดใหม่ ข อง SMEs กั บ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการผลิต
ตารางที่ 4 การเทียบรอยค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรใน
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านการผลิต ตามความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ
ด้านการผลิต

ผลการ
วิเคราะห์

1. ท่านให้ความส�ำคัญต่อ
Mean
ฝ่ายการผลิตในการศึกษา
S.D.
ถึ ง ความต้ อ งการใช้ ง าน
ระดั
บความ
สินค้าของลูกค้าของอย่าง
ส�
ำ
คัญ
ต่อเนื่อง
2. ท่านให้ความส�ำคัญต่อ
Mean
ฝ่ายผลิตในการท�ำการวิจยั
S.D.
ถึงจุดเด่นจุดด้อยของสินค้า
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความ
ส�ำคัญ

ขนาดของกิจการ
ขนาด ขนาด ขนาด
ย่อม กลาง ใหญ่
1.90 2.89 3.76
0.38 0.58 0.75
น้อย ปาน- มาก
กลาง
2.65
0.53
ปานกลาง
2.28
0.46
น้อย

2.88
0.58
ปานกลาง
2.89
0.58
ปานกลาง

4.11
0.82
มาก
3.94
0.79
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอย
ในภาพรวมพบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญในด้านการผลิตอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาได้แก่ ขนาดกลางอยู่ในระดับปานกลาง
และขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ในข้อการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก
ขนาดกลางอยู่ในระดับปานกลาง และขนาดย่อมอยู่ในระดับ
น้อย ในข้อการวิจยั ถึงจุดเด่นจุดด้อยของสินค้า อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอยู่ในระดับปานกลาง

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และคณะ, “การเทียบรอยปัญหาในองค์กรและปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs
กับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล.”
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3.1.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเทียบรอยปัญหาในองค์กร
ในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ SMEs กับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
ตารางที่ 5 การเทียบรอยค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรใน
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ตามความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการ
ด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้า
1. ท่านให้ความส�ำคัญต่อ
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
เดิมที่มีคุณภาพของสินค้า

ผลการ
วิเคราะห์

Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
2. ท่านให้ความส�ำคัญต่อ
Mean
การรั ก ษากลุ ่ ม ลู ก ค้ า เดิ ม
S.D.
อย่างต่อเนื่อง
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความ
ส�ำคัญ

ขนาดของกิจการ
ขนาด ขนาด ขนาด
ย่อม กลาง ใหญ่
3.92 4.11 4.54
0.78 0.82 0.91
มาก มาก มาก
ที่สุด
1.81 1.94 2.87
0.36 0.39 0.57
น้อย น้อย ปานกลาง
2.87 3.03 3.71
0.57 0.61 0.74
ปาน- ปาน- มาก
กลาง กลาง

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอย
ปัญหาในองค์กรที่มีผลในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ
SMEs กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านความพึงพอใจของลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ได้แก่
ขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่า ในข้อความพึงพอใจของลูกค้าเดิม
ที่มีต่อคุณภาพสินค้าขององค์กร อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้
ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ขนาดกลางและขนาดย่อม
อยู่ในระดับมาก ในข้อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมาก ขนาด
กลางอยูใ่ นระดับปานกลาง ขนาดย่อมอยูใ่ นระดับน้อย ในข้อ
การแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง ขนาดกลาง

และขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย
3.1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอยปัญหา
ในองค์ ก รในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ตลาดใหม่ ข อง SMEs กั บ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านบทบาท
ของหน่วยงานภาครัฐ
ตารางที่ 6 การเทียบรอยค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาในองค์กรใน
การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ตามความคิด
เห็นของผู้ประกอบการ
ด้านบทบาทของหน่วย
งานภาครัฐ

ผลการ
วิเคราะห์

1. ท่านคิดว่าบทบาทของ
Mean
หน่วยงานภาครัฐมีความ
S.D.
ส� ำ คั ญ เพี ย งใดต่ อ การส่ ง ระดับความ
เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี
ส�ำคัญ
นวัตกรรมและการตลาด
2. ท่านคิดว่า การส่งเสริม
Mean
สนับสนุนจากภาครัฐในการ
S.D.
เชื่อมโยงแหล่งตลาดใหม่มี ระดับความ
เพียงพอมีความส�ำคัญ
ส�ำคัญ
3. ท่านมีความต้องการที่
Mean
จะให้ ภ าครั ฐ ช่ ว ยพั ฒ นา
S.D.
องค์ประกอบของกิจ การ ระดับความ
เพื่อเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความ
ส�ำคัญ

ขนาดของกิจการ
ขนาด ขนาด ขนาด
ย่อม กลาง ใหญ่
1.98 2.74 3.12
0.40 0.55 0.62
น้อย ปาน- ปานกลาง กลาง
2.14
0.43
น้อย

2.55
0.51
น้อย

4.87
0.97
มาก
ที่สุด
3.00
0.60
ปานกลาง

3.82
0.76
มาก
3.04
0.61
ปานกลาง

3.34
0.67
ปานกลาง
4.14
0.83
มาก
3.53
0.71
มาก

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอย
ในภาพรวมพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญในด้านบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมอยูใ่ นระดับปานกลาง เพือ่ พิจารณารายข้อพบว่า
ในข้อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการตลาด
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้ความส�ำคัญอยู่
ในระดับปานกลาง และขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย ในข้อ

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และคณะ, “การเทียบรอยปัญหาในองค์กรและปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร SMEs
กับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล.”
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การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในการเชือ่ มโยงแหล่งตลาด
ใหม่มีเพียงพอ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้ความส�ำคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง ขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย
ในข้อความต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยพัฒนาองค์ประกอบ
กิจการเพื่อเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมให้
ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 7 การเทียบรอยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการให้ระดับการให้ความส�ำคัญต่อปัจจัย
7 ด้าน ในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ขององค์กร
ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ปัจจัย

ผลการ
วิเคราะห์

1. ด้านการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายในกลุม่ อุตสาหกรรมเดิม

Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ
Mean
S.D.
ระดับความ
ส�ำคัญ

2. ด้ า นความรู ้ ใ นการน� ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้า) สู่
กลุ่มเป้าหมาย
3. ด้านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า/บริการ
4. ด้านการประยุกต์ใช้ไอที
ในองค์กร
5. ด้ า นก� ำ หนดและขยาย
กลุ่มลูกค้าทั้งเดิมและใหม่
6. ด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารขาย
สินค้าขององค์กร
7. ด้านการปรับองค์กรให้
ทั น กั บ สภาวะเศรษฐกิ จ
ปัจจุบัน

ขนาดของกิจการ
ขนาด ขนาด ขนาด
ย่อม กลาง ใหญ่
2.08 2.57 3.36
0.43 0.52 0.67
น้อย
น้อย ปานกลาง
1.83 2.85 3.61
0.37 0.57 0.72
น้อย ปาน- ปานกลาง กลาง
1.70 2.66 3.08
0.34 0.53 0.62
น้อย ปาน- ปานกลาง กลาง
2.41 2.87 3.71
0.48 0.57 0.75
น้อย ปาน- ปานกลาง กลาง
2.88 3.05 3.74
0.53 0.61 0.79
น้อย ปาน- มาก
กลาง
1.92 2.69 3.41
0.39 0.54 0.68
น้อย ปาน- ปานกลาง กลาง
3.17 3.80 4.21
0.64 0.76 0.84
ปาน- มาก
มาก
กลาง

3.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเทียบรอยการให้ระดับความ
ส�ำคัญต่อปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ
กลุ่มอุตสาหกรรม SMEs กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเทียบรอย
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการเข้าถึงแหล่ตลาดใหม่พบว่า ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารขนาดย่อมให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส�ำคัญ
ในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ด้านการปรับองค์กรให้ทันกับ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ด้านก�ำหนด
กลุม่ ผูซ้ อื้ เดิมและขยายฐานสูก่ ลุม่ ผูซ้ อื้ ใหม่ ด้านการประยุกต์
ใช้ไอที ในด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ด้านกลยุทธ์ในการขายสินค้าด้านความรู้ในการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้า) สู่กลุ่มเป้าหมาย ด้านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ อยู่ในระดับน้อย
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางให้ความ
ส�ำคัญต่อปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ในระดับ
มาก คือ ด้านการปรับองค์กรให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน ด้านก�ำหนดกลุ่มผู้ซื้อเดิมและขยายฐานสู่กลุ่มผู้ซื้อ
ใหม่ในระดับมาก ด้านการประยุกต์ใช้ไอที ในด้านความรู้ใน
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้า) สู่กลุ่มเป้าหมาย ด้านกลยุทธ์
ในการขายสินค้า ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า/
บริการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ในระดับน้อย
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ให้ความ
ส�ำคัญต่อปัจจัยส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ ด้านการ
ปรับองค์กรให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ด้านก�ำหนด
กลุม่ ผูซ้ อื้ เดิมและขยายฐานสูก่ ลุม่ ผูซ้ อื้ ใหม่ในระดับมาก ด้าน
การประยุกต์ใช้ไอที ในด้านความรู้ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
(สินค้า) สู่กลุ่มเป้าหมาย ด้านกลยุทธ์ในการขายสินค้า ด้าน
การเชือ่ มโยงเครือข่ายในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ด้านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการอยู่ในระดับปานกลาง
4. อภิปรายผลและสรุป
จากผลการวิจัยปัญหาในองค์กรในการเข้าถึงแหล่ง
ตลาดใหม่ของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมอาหาร
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ในประเทศไทย เมือ่ เทียบรอยกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สรุป
ปัจจัยปัญหาในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวถึง
แนวทางด้านการบริหารการผลิตและการแสวงหาช่องทางใน
การตลาด [3]
ด้านการบริหารผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ในขนาดกลางให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมาก ในขนาดย่อมให้
ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก
ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม
ขนาดใหญ่ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร ให้ ค วามส� ำคั ญ อยู ่ ใ น
ระดับมาก ในขนาดกลางให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในขนาดย่อมให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับน้อย
ด้านการขายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในอุ ต สาหกรรมอาหารให้ ค วามส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ มาก
ในขนาดกลางให้ ค วามส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ใน
อุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง
[4]
ด้านการผลิตผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ใน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับน้อย
ด้ า นความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ผู ้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความส�ำคัญ
อยูใ่ นระดับมาก ในอุตสาหกรรมขนาดกลางให้ความส�ำคัญอยู่
ในระดับปานกลาง ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ความส�ำคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านบทบาทของหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความส�ำคัญ
อยูใ่ นระดับมาก ในอุตสาหกรรมขนาดกลางให้ความส�ำคัญอยู่
ในระดับปานกลาง ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ความส�ำคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นพบว่า องค์กร
SMEs ให้ความส�ำคัญในระดับที่น้อยกว่าองค์กรขนาดใหญ่
ในทุกปัญหาในองค์กรส�ำหรับปัจจัยส�ำคัญในการเข้าสู่แหล่ง
ตลาดใหม่ ผลการเทียบรอยระดับการให้ความส�ำคัญสรุปได้
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ด้านการเชือ่ มโยงเครือข่ายในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
พบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความ
ส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง อุตสาหกรรมขนาดกลางอยู่ใน
ระดับน้อย อุตสาหกรรมขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย
ด้านความรู้ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้า) สู่กลุ่ม
เป้าหมายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารให้
ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง อุตสาหกรรมขนาดกลางอยู่
ในระดับปานกลาง อุตสาหกรรมขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย
ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการพบว่า
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความส�ำคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง อุตสาหกรรมขนาดกลางอยู่ในระดับ
ปานกลาง อุตสาหกรรมขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย [5]
ด้านการประยุกต์ใช้ไอทีพบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง
อุตสาหกรรมขนาดกลางอยู่ในระดับปานกลาง อุตสาหกรรม
ขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย
ด้านก�ำหนดกลุม่ ผูซ้ อื้ เดิมและขยายฐานสูก่ ลุม่ ผูซ้ อื้ ใหม่
พบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความ
ส�ำคัญอยู่ในระดับมาก อุตสาหกรรมขนาดกลางอยู่ในระดับ
ปานกลาง และอุตสาหกรรมขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย
ด้านกลยุทธ์ในการขายสินค้าพบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง
อุตสาหกรรมขนาดกลางอยูใ่ นระดับปานกลาง และอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมอยู่ในระดับน้อย [4]
ด้านการปรับองค์กรให้ทนั กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
พบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารให้ความ
ส�ำคัญอยู่ในระดับมาก อุตสาหกรรมขนาดกลางอยู่ในระดับ
มาก และอุตสาหกรรมขนาดย่อมอยู่ในระดับปานกลาง
จากผลสรุปการเทียบรอยในปัจจัยส�ำคัญในการเข้า
ถึงแหล่งตลาดใหม่ของ SMEs ภาคอุตสาหกรรมอาหาร กับ
องค์กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นี้ท�ำให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
SMEs ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับ
น้อย ในขณะทีอ่ งค์กรขนาดใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับปัจจัยใน
องค์กรอยู่ในระดับมาก หรือในระดับปานกลางซึ่งอาจส่งผล
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ให้สามารถเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ได้ดีกว่า [6] และจากการ
ที่อุตสาหกรรมทั้งขนาดย่อมและขนาดกลางให้ระดับความ
ส�ำคัญในปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่น้อย
จึงท�ำให้การด�ำเนินการทางค่อนข้างมีปัญหา ซึ่งอาจเนื่องมา
จากอุตสาหกรรม SMEs ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มต้นกิจการท�ำให้
อาจไม่เข้าใจในปัจจัยที่ส�ำคัญต่างๆ จึงให้ความส�ำคัญอยู่ใน
ระดับน้อย โดยเฉพาะในบริบททีต่ อ้ งการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงใน ด้านการเชือ่ มโยงเครือข่ายในกลุม่
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมพบว่า ให้ความส�ำคัญต่อ
ปัจจัยในด้านต่างๆ อยู่ในระดับน้อยเกือบทุกปัจจัย และมี
เพียงปัจจัยด้านการปรับองค์กรให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันที่อุตสาหกรรมขนาดย่อมมีอยู่ในระดับปานกลางซึ่ง
แสดงว่า อุตสาหกรรมขนาดย่อมก็ได้พยายามปรับตัวแต่ก็
ยังกระท�ำได้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
Insights ของ SMEs ไทยทั่วประเทศที่มีขนาดรายได้เฉลี่ย
1–50 ล้านบาท ของธนาคารทหารไทย (TMB) ซึ่งนับได้ว่า
เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีโครงสร้างและแผนการจัดการที่ชัดเจนนัก
และประเภทและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัญหาที่ท�ำให้ SMEs
ไทยอยู่รอดได้จนถึงเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยความส�ำเร็จในการเป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs; The Key
Success Factors in Small and Medium Enterprise)
[7] ที่พบว่า มีปัจจัยความส�ำเร็จของ SMEs หนึ่งใน 18
ประการ มีปจั จัยทีส่ อดคล้องในปัจจัยด้านการสร้างพันธมิตร
ทางการค้า ด้านการก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งน�ำมาซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกัน [8]
สรุปได้ว่าจากผลการเทียบรอยปัจจัยส�ำคัญในการเข้า
ถึงแหล่งตลาดใหม่ของ SMEs ภาคอุตสาหกรรมอาหารกับ
องค์กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ให้ความส�ำคัญกับปัญหาในองค์กร และปัจจัยส�ำคัญในการ
เข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ มากกว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
SMEs ส่วนใหญ่ซึ่งยังคงให้ความส�ำคัญอยู่ที่น้อยกว่าใน
ทุกรายปัญหาและรายปัจจัยส�ำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ขนาดย่อม ซึ่งอาจเนื่องมาจากส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ระดับครอบครัวจึงมักไม่มีโครงสร้างในการด�ำเนินการที่
เป็นหลักการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างขององค์กร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จงึ ให้ความส�ำคัญกับปัญหาในองค์กร
และปัจจัยที่ส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่อยู่ในระดับ
ที่มากกว่า ซึ่งส่งผลให้สามารถเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ได้ดี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาระดับการให้ความส�ำคัญ
ของปัญหาภายในองค์กรในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ
กลุม่ SMEs ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ดังแสดง
รูปที่ 2 เมื่อเทียบรอยกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับปัญหาในองค์กร และปัจจัยในการเข้าสูแ่ หล่งตลาด
ใหม่ในระดับทีส่ งู กว่านัน้ อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาด
ย่อมควรน�ำผลการเทียบรอยในแต่ละประเด็นมาพิจารณาเพือ่
เสริมสร้างศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่เพื่อให้
ได้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ควรปรับโครงสร้างและก�ำหนด
หน้าที่ บทบาทของบุคลากรให้มคี วามชัดเจน รวมทัง้ ให้ความ
รู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กร ควรมีการแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัยในการน�ำมาปรับ
แผน และเครื่องมือในการด�ำเนินในภาคการตลาด พิจารณา
เพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงของตนเองเข้ากับแหล่งตลาดใหม่
ให้ได้ และควรสร้างระบบออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ระบบ
ตลาดออนไลน์ (Online and e-Marketplace) เพื่อแสดง
สินค้าและผลิตภัณฑ์รวมทั้งข้อมูลจ�ำเพาะขององค์กรการ
สร้างระบบรายการตัวสินค้าออนไลน์ (e-Catalog) เพื่อ
เข้าสู่แหล่งตลาดใหม่ องค์กรควรขอความอนุเคราะห์ความ
รู้และทักษะในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาค
การศึกษาที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้จัดรายการ
การฝึกอบรมในองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการเข้าสู่การแข่งขัน
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สมาคมผู้ประกอบการอาหารแห่ง
ประเทศไทยควรจัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบความส�ำเร็จ โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีกิจกรรม
การเชื่อมโยงตลาดใหม่
ข้ อ เสนอแนะจากผลการวิ จั ย การศึ ก ษาระดั บ การ
ให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยในการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ใน
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การเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่ของ

SMEs ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปัญหา
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการนำเสนอสินค้า

ขาดข้อมูลทีท่ ันสมัยในการ

ขาดเครือ่ งมือในการดำเนินธุรกิจ
ในภาคการตลาด

นำมาปรับแผนงานธุรกิจ

ขาดช่องทางการเชื่อมโยงธุรกิจ
ของตนเองกับแหล่งตลาดใหม่

ข้อเสนอแนะ
จัดอบรม

จัดสัมนา

จัดสร้างระบบ

จัดสร้างระบบ

E-- Catalogue

E-Market Place

จัดการศึกษาดูงาน

รูปที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งตลาดใหม่
อุตสาหกรรมอาหาร มีดังนี้
1) ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยองค์กรควรมีการรวมตัวเข้าด้วยกันกับองค์กรทีห่ ลากหลาย
อื่นๆ ในการซื้อวัตถุดิบร่วมกัน
2) ด้านความรูใ้ นการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้า) สูก่ ลุม่
เป้าหมาย โดยฝ่ายขายขององค์กรควรจะต้องได้รับการ
อบรมในการน�ำเสนอสินค้าอยูเ่ สมอ เนือ่ งจากในปัจจุบนั การ
น�ำเสนอสินค้าสามารถท�ำได้หลายช่องทาง และโดยฝ่ายขาย
ขององค์กรควรต้องสามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้า
ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ใน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่
ที่ให้ความส�ำคัญต่อการจัดอบรมให้ความรู้ใหม่แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง [2], [3]
3) ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ โดย
องค์กรควรมีการใช้งานเว็บไซต์องค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการขายและการตลาด ดังเช่นในองค์กรขนาดใหญ่
ของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่ขนาดใหญ่ให้ความส�ำคัญกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าเดิมที่มีต่อคุณภาพสินค้า
4) ด้านการประยุกต์ใช้ไอที โดยองค์กรควรมีการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการงานบริหาร และธุรการ รวม
ไปถึงองค์กรได้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์มา

ออกแบบสินค้า ดังเช่นในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในด้านการบริหารทีข่ นาดใหญ่
ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ท�ำงาน รวมถึงให้ความส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานในกิจการ
5) ด้านการก�ำหนดกลุ่มผู้ซื้อเดิมและการขยายฐานสู่
กลุ่มผู้ซื้อใหม่ โดยองค์กรควรท�ำแบบส�ำรวจกลุ่มผู้ซื้อสินค้า
ปัจจุบัน และองค์กรมีแผนงานในการปรับปรุงสินค้าให้ได้
มาซึ่งลูกค้ากลุ่มใหม่ในอนาคต รวมถึงท�ำแบบส�ำรวจความ
พึงพอใจในสินค้าของผู้ซื้อสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ในด้านการผลิตของขนาดใหญ่ ที่ฝ่ายผลิต
สินค้าขององค์กรได้ท�ำการวิจัยถึงจุดเด่นจุดด้อยของสินค้า
ขององค์กร [3]
6) ด้านกลยุทธ์การขายสินค้าขององค์กร โดยองค์กร
ควรมีการประชุมหารือกับคู่ค้าเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการ
ขายและการตลาดอยูเ่ สมอในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดา้ นการขายทีข่ นาดใหญ่ให้
ความส�ำคัญต่อยอดขายสินค้าขององค์กร
7) ด้านการปรับองค์กรให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน โดยจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆ
เช่น น�้ำมัน ทองค�ำ ที่มีผลต่อการลดลงของยอดขายสินค้า
ในขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยเฉพาะขนาดย่อมทีต่ อ้ งการ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้านบทบาท
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ของหน่วยงานภาครัฐของอุตสาหกรรมที่กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
มีความต้องการให้ภาครัฐช่วยพัฒนาองค์ประกอบของกิจการ
เพือ่ เข้าถึงแหล่งตลาดใหม่แหล่งตลาดใหม่ของ SMEs ภาค
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ในองค์ ก รขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่ อ มของ
อุ ต สาหกรรมอาหาร เนื่องจากในการให้ความส�ำคัญ กับ
ปั ญ หาในองค์ ก รและปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ตลาดใหม่จะเป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อขจัดปัญหาในองค์กร
และได้พิจารณาความเป็นไปในปัจจัยที่ส�ำคัญในการสร้าง
ความแข็งแกร่งและสามารถเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันได้มาก
ยิง่ ขึน้ [9] โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการควรทีจ่ ะต้องทบทวน และ
ท�ำความเข้าใจข้อมูลการตลาด [10] เพื่อให้การเข้าถึงแหล่ง
ตลาดใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร SMEs สามารถน�ำ
ไปสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลได้
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