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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ความสามารถทางการ
แข่งขันของธุรกิจและความเจริญเติบโตของธุรกิจ 2) ศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่ง ผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันและความเจริญเติบโตของธุรกิจ 3) ศึกษาอิทธิพลของความสามารถทางการ
แข่งขันที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ และ 4) ศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อ
ความเจริญ เติบ โตของธุ ร กิจ ผ่ า นความสามารถทางการแข่ง ขัน ของธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมอาหาร จัง หวัด
สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร
จานวน 271 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือการวิจยั คือแบบสอบถามได้กลับคืนมาจานวน 228 ชุด
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยอย่างง่า ยและเชิง พหุคูณ ผลการวิจ ัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการห่วงโซ่คุณ ค่า ความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจ และความเจริญเติบโตของธุรกิจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก 2) การ
จัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันและความเจริญเติบโตของธุรกิจ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 3) ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโต
ของธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 4) การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความ
เจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตวั แปรความสามารถทางการแข่งขันของ
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ธุรกิจเป็ นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน กล่าวคือ การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
คาสาคัญ: การจัดการห่วงโซ่คุณค่า ความสามารถทางการแข่งขัน ความเจริญเติบโตของธุรกิจ

Abstract
The research aims to 1) study the value chain management process, business
competitiveness and business growth, 2) study the influence of value chain management affecting
the competitiveness and growth of the business, 3) study the influence of competitiveness affecting
business competitiveness and 4) study the influence of value chain management affecting business
growth through the competitiveness of food industry businesses in Samut Sakhon Province. The
research sample consisted of 271 senior executives of food business in Samut Sakhon Province by
simple random sampling. The research tool was 228 recoverable questionnaires. The statistics used
to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and simple and multiple
regression analysis. The research results showed that 1) value chain management process, business
competitiveness and the overall growth of food business was on a high average, 2) value chain
management had a statistically significant positive effect on business competitiveness and growth at
the 0.01 level, 3) competitiveness has a positive influence on business growth. statistically significant
at 0.01 level and 4) value chain management has a positive influence on the growth of food business
in Samut Sakhon Province. The competitiveness of the business is a partial transmission variable,
that is, the value chain management has a positive influence both directly and indirectly on the growth
of the business.
Keywords: Value chain management, The competitiveness, Business growth

บทนา
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย เนื่องจาก
เป็ นสายการผลิตที่ใช้วตั ถุดิบหลัก คือสินค้า ทางการเกษตรและเป็ นอุต สาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ก ับ
ผลผลิตทางการเกษตร หากอุตสาหกรรมอาหารมีก ารขยายตัวเพิ่ม ขึ้น ส่ง ผลให้ผ ลผลิต ทางการเกษตร
มีมูลค่าเพิ่มสูง ขึ้นด้วย อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมที่มีค วามต้องการสูง ทัง้ จากในประเทศและ
ต่างประเทศ มูลค่าการผลิตรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอาหาร
ยัง ก่อให้เกิดการผลิต การจ้า งงาน และมูลค่า เพิ่มในระบบเศรษฐกิจ สูง ที่สุด รวมทัง้ ก่อให้เกิดการนาเข้า
เงินตราต่างประเทศสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ของประเทศ ดังนัน้ การเติบโตของ
อุตสาหกรรมอาหารจึงมีความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศทัง้ ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
บริการมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมอาหารจาเป็ นต้องมีการพัฒนาโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงาน การมุ่งแสวงหานวัตกรรมการตลาดใหม่ ๆ มาปรับปรุงวิธกี ารเนินงานเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันด้านการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการสูง สุดให้กบั ลูกค้า (กองวิจยั เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2563) จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 1 โดยได้รบั
สิทธิและประโยชน์จากสานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)สูงสุด และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
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จังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมหลักทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มมี ูลค่าการส่งออกสูง 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมทัง้ หมด ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด
สมุทรสาคร ในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ในปี ก่อน (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 2564) จากสภาวะการขยายตัวและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาครนัน้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดาเนินธุรกิจเพื่อการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในระดับประเทศ อุตสาหกรรมอาหารจาเป็ นต้องพัฒนาให้มกี ารเจริญเติบโตที่มผี ลกาไรเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้มาจากการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จและมีความมันคงในระยะยาวนั
่
น้ ธุรกิจจะต้องมีผลการดาเนินงานทีด่ ที ุก ๆ ด้านในอนาคต
(กฤตชน วงศ์รตั น์ และธิดารัตน์ ปิ่ นทอง, 2563) ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องหาศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการจัดการห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอาหารเป็ น
กิจ กรรมเชิง คุณ ค่า เพื่อ เชื่อ มความสัม พัน ธ์แ ละเชื่อมโยงประสานกิจ กรรมที่สร้างมูลค่ าเพิ่มให้ก ับ ปั จ จัย
การผลิตของอุตสาหกรรมอาหารจะต้องมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการผลิตที่อาศัยกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมสนับสนุ นเพื่อเป็ นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันแก่อุตสาหกรรม (Porter, 1985) เริม่
ตัง้ แต่การรับวัตถุดบิ เข้าระบบผ่านเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตจนกระทั ่งเป็ นสินค้าอาหาร
สาเร็จรูป รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนทีม่ กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าคุณค่าของสินค้าที่
วิเคราะห์ด้วยห่วงโซ่คุณค่านัน้ เกิดจากการทากิจกรรมต่อเนื่องกัน การขาดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ย่อม
กระทบต่อคุณ ค่า ของสินค้า ที่ประเมินไว้ (ยรรยง ศรีสม, 2553) ผู้บริห ารจะต้องมีวิธีก ารที่สามารถสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันอย่างยังยื
่ นทัง้ ด้านต้นทุนการสร้างความแตกต่าง การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะและ
การตอบสนองอย่า งรวดเร็วให้เกิด ขึ้นในสินค้า หรือบริก ารย่ อมส่ง ผลต่ อความได้เปรียบทางการแข่ง ขัน
(Peteraf, 1993) หากอุตสาหกรรมอาหารมีประสิทธิภาพในการทางานที่อยู่เหนือจากประสิทธิ ภาพที่บริษัท
อื่นสามารถทาได้ในปั จจุบนั และการใช้ทรัพยากรที่ดจี ากบริษทั หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดกี ส็ ามารถส่งผลกระ
ทบอย่ า งมากในการสร้ า งความสามารถทางการแข่ ง ขัน (Powell, 2001) มองว่ า กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ สร้ า ง
ความสามารถทางการแข่ง ขัน ได้ ดัง นั น้ กลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิจ ที่มีป ระสิท ธิ ภ าพอย่ า งเดีย วอาจไม่ เ พีย งพอ
จ าเป็ น ต้อ งใช้ท รัพ ยากรอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพด้ว ย จึง สามารถสร้า งสิน ค้า ที่มีคุ ณ ภาพและมีค วามเป็ น
เอกลัก ษณ์ โดดเด่ นเหนือบริษัทอื่น ๆ รวมถึง สร้า งความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นด้ว ยผลตอแทนทัง้ ก าไร
ยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาดและจานวนลูกค้าที่เพิม่ ขึ้น แต่บางครัง้ สิง่ ที่เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนรูปแบบการ
แข่งขันไปเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการแข่งขันเปิ ด
โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ แต่กย็ งั คงท้าทายผูบ้ ริหารให้ปรับกรอบการทางานเพื่อทันต่อสภาพการแข่ง ขัน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ หากธุรกิจสร้างความสามารถทางทางการแข่งขันได้จะช่วยทาให้อุตสาหกรรมอาหาร
มีความสามารถทางการแข่งขันทีเ่ หนือคู่แข่งและสร้างความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้
จากทีไ่ ด้กล่าวมาทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าส่งผ่านความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้คน้ พบหลักการจัดการห่วงโซ่คุณค่าและความสามารถทางการแข่งขันเพื่อให้ผบู้ ริหาร
ของอุตสาหกรรมอาหารนาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าและสร้างความสามารถทางทางการ
แข่งขันทีท่ าให้เกิดความเจริญเติบโตแก่อุตสาหกรรมอาหารในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจและความ
เจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่ง ผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร
3) เพื่อศึก ษาอิทธิพลของความสามารถทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร
4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าส่งผ่านความสามารถทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร

ทบทวนวรรณกรรม
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) เป็ นแนวคิดของ (Porter, 1985) ซึ่งได้
อธิบายว่าเป็ นเครื่องมือเพื่อใช้มองกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรหรือเพื่อแยกแยะกิจกรรมในการสร้างคุณค่า
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งมอบคุณค่าที่ดที ่สี ุดให้กบั ลูกค้าในต้นทุนที่ต่าที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ทาให้
องค์กรเห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากการสร้างคุณค่าในแต่ละกิจกรรม ห่วงโซ่แห่งคุณค่า
แสดงให้เ ห็น ถึง คุ ณ ค่า ทัง้ หมดที่อ งค์ก รมอบให้แ ก่ลู ก ค้าโดยที่กิจ กรรมแต่ ล ะกิจ กรรมมีส่ ว นช่ ว ยในการ
ก่อให้เกิดคุณค่าของทัง้ องค์กรโดยส่วนรวม ซึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นจากแต่ละกิจกรรมเป็ นพื้นฐานในการสร้าง
คุณค่าขององค์กรให้แก่ลูกค้า กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดคุณค่าขึน้ ภายในองค์กรสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมหลัก (Primary activities) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 ประการ ได้แก่ 1) ระบบโลจิสติกส์ขาเข้า 2)
การปฏิบตั ิการ 3) ระบบโลจิสติกส์ขาออก 4) การตลาดและการขาย 5) การบริการ และกิจกรรมสนับสนุน
(Support Activities) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 ประการ คือ 1) โครงสร้างพืน้ ฐาน 2) การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ 3) การพัฒนาเทคโนโลยี 4) การจัดหา และการศึกษางานวิจยั ของ (ณัฐพัชญ์ เอกสิรชิ ยั กุล , 2556)
พบว่า รูปแบบการจัด การห่วงโซ่คุณ ค่า ธุ ร กิจ จัด เลี้ยงจัง หวัดนครปฐมตามแนวคิด เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลักตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ 1) การนาเข้าวัตถุดบิ และอุปกรณ์ 2) การผลิต/
การประกอบอาหาร 3) การจ าหน่ า ยหรือ การจัด งาน 4) การขายและการตลาดและบู ร ณาการร่ ว มกับ
องค์ประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่เี น้นการสร้างคุณค่า (Value creation) เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่าด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา 4) วัฒนธรรม 5) ภูมปิ ั ญญา 6) เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 7) เครือข่ายวิสาหกิจ และงานวิจยั
(กชนิภา วานิชกติตกิ ูล, ธารีรตั น์ ขูลลี งั และตะวันรอน สังยวน, 2561) พบว่า การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตข้าวกล้องตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วย กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุ นอันเกิดจากการ
สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการภายในกลุ่มและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ปั จจุบนั วิธกี ารสร้างความมังคั
่ งและมั
่
นคงให้
่
องค์การที่ดที ่สี ุดคือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือความสามารถทางการแข่งขันซึ่งเป็ นหัวใจ
ของการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ความสามารถทางการแข่งขันเป็ นความสามารถขององค์กรในการออกแบบ
การผลิตและมีผลิตภัณฑ์ในตลาดทีเ่ หนื อกว่าคู่แข่งหรือการอยู่ในตาแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่า ทากาไร
ได้สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพเหนือกว่า ประโยชน์ใช้
สอยมากกว่าและตรงเวลาในการส่งมอบสินค้า (Utami, & Lantu, 2014) ความสามารถทางการแข่งขันเป็ น
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เครื่องมือในการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะทาให้ผลการดาเนินงานของธุรกิจเพิม่ ขึน้ ทัง้ ด้านตัวเงินและลูกค้า แต่อย่างไร
ก็ตามธุรกิจ อุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้ใ ช้ค วามสามารถทางการแข่ง ขันที่แ ตกต่างกันไปตามที่ธุ ร กิจ
ดาเนินการเพื่อความเจริญเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจ สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารนั น้ การสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นการสร้างความได้เปรียบที่
เหนือกว่าคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนัน้ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจึงจาเป็ น
จะต้องสร้างความสามารถทางการแข่งขันอันจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตต่อไป (Porter,
1998) โดยธุรกิจจะต้องสร้างกลยุทธ์ความสามารถทางการแข่งขันประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็ น
ผู้นาต้นทุน (Cost leadership) ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
(Market focus) และด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Quick-Response) และการศึกษางานวิจยั ของ
(วรายุ ศิรนิ นท์, 2562) พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันจะพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการมุ่งตลาด
เฉพาะส่วนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการสร้างความ
แตกต่างและด้านการเป็ นผู้นาด้านต้นทุน และงานวิจยั ของ (ศรัณย์พร นานาวัน, 2559) พบว่า กลยุทธ์การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผู้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การเป็ น
ผูน้ าต้นทุนและกลยุทธ์กามุ่งตลาดเฉพาะส่วน
ความเจริ ญเติ บโตของธุรกิ จ (Business growth) จุดสูงสุดของการทาธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
ตามที่ผปู้ ระกอบการต้องการก็คอื การเจริญเติบโตของธุรกิจ ปั จจุบนั การตัดสินใจการลงทุนหรือทาการค้ากับ
กิจ การใดๆ นั ก ลงทุ น หรือ คู่ค้า จะพิจ ารณาปั จ จัย ต่ า งๆ หลายประการโดยเฉพาะเรื่องของผลก าไรและ
การเจริญ เติบ โตของธุ ร กิจ อย่ า งยัง่ ยืน หรือ Growing Sustainable Business จึง ท าให้เ จ้า ของธุ ร กิจ หรือ
ผูป้ ระกอบการจานวนมากหันมาให้ความสาคัญกับการสร้างผลกาไรควบคู่ไปกับการสร้างการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างยังยื
่ น (Robson, & Bennett, 2000) กล่าวว่า การเจริญเติบโตสามารถวัดได้จากหลายๆ ลักษณะ
อาจวัด ได้ จ ากยอดขายหรือ ผลตอบแทนที่เ พิ่ม ขึ้น และการวัด ก าไรที่เ จ้ า ของธุ ร กิจ ให้ค วามสนใจและ
(Boohene, Sheidan, & Kotey, 2008) กล่าวว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจนัน้ วัดจากยอดขาย จานวนคนการ
จ้างงาน กาไร การคิดค้นและการพัฒนา ความเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมและต้นทุนการบริหารงาน (Hashim,
Wafa, & Sullaiman, 2001) กล่าวว่าเกณฑ์การวัดความเจริญเติบ โตของธุรกิจวัดจาก ยอดขาย จานวนการ
จ้างงาน กาไร สินทรัพย์ ทุนและดัชนีการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจและเครื่องมือทีใ่ ช้ประเมินผลขององค์กร
เพื่อเป็ นตัวบ่งชี้ถึงเป้ าหมายและใช้วดั ผลการดาเนินงานขององค์กร คือ Balanced Scorecard (BSC) เป็ น
แนวคิดของ (Kaplan, & Norton, 1996) ที่ก ล่า วว่า การวัดผลความสาเร็จ ขององค์กรซึ่งเป็ นการวัดความ
เจริญเติบโตของธุรกิจนัน้ ไม่ควรพิจารณาเฉพาะมุมมองด้านการเงินเพียงอย่างเดียวซึง่ ในการวัด ผลงานของ
กิจ การนั น้ จะท าให้ผู้บ ริห ารเห็น ภาพของธุ ร กิจ ได้ช ัดเจนขึ้น นอกจากการวัด ทางการเงิน ที่เ ป็ น ผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นแล้วควรต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหาร การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ตลอดจนการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั องค์กรเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างอนาคตให้กบั องค์กร
องค์ประกอบ 4 มุมมอง ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน
และมุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาเพราะเป็ นเครื่องมือในการปรับปรุงเป้ าหมายให้มคี วามสอดคล้อง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั ่วทัง้ องค์กร สาหรับอุตสาหกรรมอาหารจะใช้เกณฑ์การวัดความเจริญเติบโต
ของธุรกิจประกอบด้วย รายได้ กาไร ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด จานวนลูกค้ารายใหม่ การยอมรับจาก
ลูกค้าและองค์กรภายนอก และการผลิตและพัฒนาขยายสินค้า และการศึกษางานวิจยั ของ (สุธรี า อะทะวงษา,
2556) พบว่ า การเจริญ เติบ โตของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มส่ ว นใหญ่ มีผ ลประกอบการที่
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เจริญเติบโตในด้านยอดขายมากที่สุด รองลงมาคือ กาไรสุทธิและสินทรัพย์รวม สาหรับเงินทุนส่วนใหญ่มี
สัดส่วนเท่าเดิม ส่วนกาลังการผลิตมีสดั ส่วนของการเติบโตและเท่าเดิมพอๆ กัน สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันของ
ธุรกิจ
สมมติฐานที่ 2 การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
สมมติฐานที่ 3 ความสามารถทางการแข่งขันมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ จิ ยั นาตัวแปรมาสร้างเป็ นสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้

H1
การจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่า

ความสามารถทาง
การแข่งขันของธุรกิจ

H2

H3
ความเจริญเติบโต
ของธุรกิจ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ของธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมอาหารจัง หวัด
สมุทรสาคร ได้แก่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ ดั การหรือผูจ้ ดั การโรงงานหรือผูจ้ ดั การทั ่วไป จานวน
844 ราย (ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด สมุ ท รสาคร, 2562) และก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดย
การคานวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2563) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 % และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน
271 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามประกอบด้วยชุดคาถาม 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
ของผู้ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2 ข้อ ค าถามการจัด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของธุ ร กิจ ส่ ว นที่ 3 ข้อ ค าถาม
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ และส่วนที่ 4 ข้อคาถามความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยมาตรวัดทีใ่ ช้ในส่วนที่ 2 - 4 เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ และการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน
228 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 83.82
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจยั
1) การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่างคาถาม
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึง่ มีค่าตัง้ แต่ 0.6 ขึน้ ไป (Rovinelli, & Hambleton, 1977) ถือเป็ นค่าทีย่ อมรับได้
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2) การวิเคราะห์แ ละตรวจสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability)ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ า (Alpha coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค พบว่า ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ
มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.938 และเมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรวัดตัวแปรพบว่า แบบสอบถามส่วนที่ 2
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า มีค่า สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.730 ส่วนที่ 3 ความสามารถทางการแข่งขัน มีค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.907 และส่วนที่ 4 ความเจริญเติบโตของธุรกิจ มีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าเท่ากับ
0.736 ซึง่ ทัง้ หมดมีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ ามากกว่า 0.7 ถือเป็ นค่าทีย่ อมรับได้ (ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2561)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั
สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิจ ัย ประกอบด้ว ย สถิติเ ชิง พรรณนา ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยทาการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับ
เงื่อนไขของ ตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามเป็ นเส้นตรงด้วยการทดสอบค่าสถิตสิ หสัมพันธ์
ของเพียร์สนั ซึง่ ตรวจสอบค่าของ VIF (Variance Inflation Factors)

ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 96.1 มีอายุ 51 ปี ข้นึ ไป คิดเป็ น
ร้อยละ 55.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 81.1 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 100,000 บาท
ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 61.8 ประสบการณ์ในการทางาน 21 ปี ข้นึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 95.2 ประสบการณ์ใน
ตาแหน่งปัจจุบนั 16 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 39.0 และส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งงานปั จจุบนั เป็ นผูจ้ ดั การทั ่วไป
คิดเป็ นร้อยละ 82.0
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิ ดเห็นของการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ค่าเบี่ยงเบน
การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1.ด้านการนาเข้าปัจจัยการผลิต
4.47
.388
2.ด้านกระบวนการผลิต
4.37
.332
3.ด้านการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า
4.52
.457
4.ด้านการตลาดและการขาย
4.29
.402
5.ด้านการบริการ
4.52
.499
6.ด้านการจัดหา/จัดซื้อ
4.63
.471
7.ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
4.18
.712
8.ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.41
.424
9.ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กร
4.14
.527
ภาพรวมเฉลี่ย
4.39
.264

แปลผล
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมระดับการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัด
สมุทรสาครมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยระดับมากทีส่ ุดคือ ด้านการ
จัดหา/จัดซื้อ รองลงมาคือ ด้านการบริการ และด้านการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า และด้านที่ มคี ่าเฉลี่ยระดับ
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มากคือ ด้านการนาเข้าปัจจัยการผลิต ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนการผลิต ด้านการตลาด
และการขาย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กร
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิ ดเห็นของความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิ จ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
ค่าเบี่ยงเบน
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิ จ
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
1.ด้านการเป็ นผูน้ าต้นทุน
4.40
.370
มาก
2.ด้านการสร้างความแตกต่าง
4.35
.735
มาก
3.ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
4.25
.344
มาก
4.ด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4.21
.453
มาก
ภาพรวมเฉลี่ย
4.30
.323
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
จังหวัดสมุทรสาครมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ
ด้านการเป็ นผู้นาต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน และด้านการตอบสนอง
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความคิ ดเห็นของความเจริญเติ บโตของธุรกิ จ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ กาไร
รายได้ ส่วนแบ่งทางการตลาด เจริญเติบโตมีช่อื เสียง ลูกค้ารายใหม่ การผลิตและพัฒนาขยายสินค้า และ
ยอดขาย
ส่วนที่ 4 ผลทดสอบสมมติ ฐานของตัวแปร
สมมติ ฐานที่ 1 การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันของ
ธุรกิจ
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่า ย
(Simple Regression Analysis) โดยวิธี Enter
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
-.653
.140
-4.664
.000
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
1.128
.032
.921
35.488
.000**
(X1)
R = .921 R2 = .848 Adjust R2 = .847 F = 1259.395 SE = .126
หมายเหตุ *,** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, .01 ตามลาดับ
จากตารางที่ 3 พบว่าการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่าโดยภาพรวมที่ส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาครโดยวิธกี ารวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
ด้วยการใช้เทคนิค วิธีนาเข้าแบบ Enter ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพล
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ทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 มีค่า Sig ที่ .000
โดยมีสถิตกิ ารถดถอยอย่างง่าย (R) เท่ากับ .921 และสามารถพยากรณ์เพื่ออธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ
84.8(R2 = .848) โดยมีค่า ความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ± 0.126 ดัง แสดงสมการ
ถดถอย
ŷ = -.653 + 1.128(X1)
สมมติ ฐานที่ 2 การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple
Regression Analysis) โดยวิธี Enter
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
-1.950
.1685
-2.845 .008
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (X1)
1.364
.156
.856
8.743 .000**
2
2
R = .856 R = .732 Adjust R = .722 F = 76.437 SE = .211
หมายเหตุ *,** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, .01 ตามลาดับ
จากตารางที่ 4 พบว่ า การวิเ คราะห์ ก ารจัด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า โดยภาพรวมที่ส่ ง ผลต่ อ ความ
เจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาครโดยวิธกี ารวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย ด้วย
การใช้เทคนิควิธนี าเข้าแบบ Enter ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวก
ต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 มีค่า Sig ที่ .000 โดยมีสถิตกิ ารถดถอย
อย่างง่าย (R) เท่ากับ .856 และสามารถพยากรณ์เพื่ออธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 73.2(R2 = .732) โดย
มีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.211 ดังแสดงสมการถดถอย
ŷ = -1.950 + 1.364(X1)
สมมติ ฐานที่ 3 ความสามารถทางการแข่งขันมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของ
ธุ รกิจ อุตสาหกรรมอาหารจัง หวัด สมุทรสาคร โดยใช้ก ารวิเคราะห์ค วามถดถอยอย่างง่ า ย
(Simple Regression Analysis) โดยวิธี Enter
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
-.815
.420
-1.942
.002
ความสามารถทางการแข่งขัน (X2)
1.126
.097
.910
11.580
.000**
2
2
R = .910 R = .827 Adjust R = .821 F = 134.091 SE = .169
หมายเหตุ *,** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, .01 ตามลาดับ
จากตารางที่ 5 พบว่าการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน โดยภาพรวมที่ส่งผลต่อความ
เจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาครโดยวิธกี ารวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย ด้วย
การใช้เทคนิควิธีนาเข้าแบบ Enter ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 มีค่า Sig ที่ .000 โดยมีสถิติ
การถดถอยอย่างง่าย (R) เท่ากับ .910 และสามารถพยากรณ์เพื่ออธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 82.7(R2
= .827) โดยมีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.169 ดังแสดงสมการถดถอย
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ŷ = -.815 + 1.126(X2)
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการจัดการห่วงโซ่คุณและความสามารถทางการแข่งขัน
ทีส่ ่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร
ตัวแปร
X1
X2
Y
VIF
**
**
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (X1)
1
.721
.716
6.578
**
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
1
.718
5.780
(X2)
ความเจริญเติบโตของธุรกิจ (Y)
1
หมายเหตุ *,** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, .01 ตามลาดับ
จาการางที่ 6 ผลการวิเคราะห์มคี ่าสัมประสิทธิ ์ระหว่าง 716 - .721 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระมีค วามสัม พันธ์ก ันอย่า งมีนั ยสาคัญที่ระดับ .01 และค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่ า
อยู่ ร ะหว่ า ง 5.780 - 6.578 มีค่ า น้ อ ยกว่ า 10 ผลที่ไ ด้ ไ ม่ พ บปั ญ หาสหสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัว แปรอิ ส ระ
(Multicollinearity) p < .01
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่าส่งผ่านความสามารถทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
-1.850
.170
-10.905
.000
ความสามารถทางการแข่งขัน (X2)
.628
.077
.491
8.162
.000**
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (X1)
.726
.094
.464
7.700
.000**
2
2
R = .936 R = .876 Adjust R = .875 F = 794.099 SE = .146
หมายเหตุ *,** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, .01 ตามลาดับ
จากตารางที่ 7 พบว่า การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 มีค่า Sig ที่ .000 หลังจากนา
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเข้าในสมการ พบว่า การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีค่าสถิตกิ ารถดถอยเชิง
พหุคณ
ู (R) ลดลงและมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.01
มีค่า Sig ที่ .000 โดยมีค่าสถิติการถดถอยเชิง พหุคูณ (R) เท่ากับ .464 และตัวแปรส่งผ่านความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจมีค่าสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (R) เท่ากับ .491 สามารถพยากรณ์ เพื่ออธิบาย
ความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 87.6(R2 = .876) โดยมีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±
0.146 ซึง่ สามารถสรุปยืนยันได้ว่าความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเป็ นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน (Partial
Mediator) ระหว่ า งการจัด การห่ว งโซ่ คุณ ค่า กับ ความเจริญ เติบ โตของธุ รกิจ อุต สาหกรรมอาหารจัง หวัด
สมุทรสาคร สามารถเขียนเป็ นสมการถดถอยได้ดงั นี้
ŷ = -1.850 + .762(X1) + .628(X2)
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานการวิ จยั

สมมติ ฐานที่ 1 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจ
สมมติ ฐานที่ 2 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
มีอิทธิพลทางบวกต่อความเจริญเติบโต
ของธุรกิจ
สมมติ ฐานที่ 3 ความสามารถทางการ
แข่งขันมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความ
เจริญเติบโตของธุรกิจ

B

SE

Beta

t

1.12
8

.032

.921

11.5
80

.000**

ยอมรับ

1.36
4

.156

.856

8.7
43

.000**

ยอมรับ

.097

.910

.000**

ยอมรับ

1.12
6

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติ ฐาน

11.5
80

หมายเหตุ *,** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, .01 ตามลาดับ

สรุปและอภิ ปรายผล
ผู้วิจยั อภิ ปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ส่วนที่ 1 อภิปรายผลของตัวแปรตามกรอบแนวคิ ดการวิจยั
1.1 การจัด การห่วงโซ่คุณ ค่า ของธุ รกิจ อุตสาหกรรมอาหารจัง หวัดสมุทรสาครโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มคี ่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดคือ ด้านการจัดหา/จัดซื้อ
ด้านการบริการ และด้านการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยระดับมากคือ ด้านการนาเข้าปั จจัย
การผลิต ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านกระบวนการผลิต ด้านการตลาดและการขาย ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ณิชนิตา นามวงค์,
2560) พบว่า ห่วงโซ่แห่งคุณค่าธุรกิจปุ๋ ยหมักมูลใส้เดือนดิน ประกอบด้วย 2 กิจกรมมคือกิจกรรมหลักโดยมี
กิจกรรมย่อย 5 กิจกรรมคือ ระบบโลจิสติกส์ภายใน การปฏิบตั กิ าร ระบบโลจิสติกส์ภายนอก การตลาดและ
การขาย การบริการและกิจกรรมสนับสนุน มีกจิ กย่อย 4 กิจกรรมคือ โครงสร้างพืน้ ฐาน การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ การพัมนาเทคโนโลยีและการจัดซื้ อหรือการจัดหาทรัพยากร เช่นเดียวกับ (ณัฐพัชญ์ เอกสิรชิ ยั กุล,
2556) พบว่า รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลี้ยงจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลักตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การนาเข้าวัตถุดบิ และอุปกรณ์ การผลิต/การ
ประกอบอาหาร การจาหน่ายหรือการจัดงาน การขายและการตลาด
1.2 ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยน้อยไปหามากคือ ด้านก ารเป็ นผู้นา
ต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน และด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Porter, 1990) ที่กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็ นการสร้าง
ความสามารถให้สูงกว่าคู่แข่งขัน โดยองค์กรต้องสร้างความแตกต่ างจากคู่แข่งขัน 3 ด้าน ประกอบด้วย การ
เป็ นผูน้ าด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน สอดคล้องงานวิจยั ของ (วรายุ
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ศิรนิ นท์ และระบิล พ้นภัย, 2563) พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการตอบสนองอย่า งรวดเร็ว ด้า นการสร้า งความแตกต่าง และด้านการเป็ นผู้นาด้านต้นทุน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (วสุธดิ า นักเกษม และประสพชัย พสุนนท์, 2561) พบว่า การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ ด้าน
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านกลยุทธ์ตน้ ทุนและด้านการสร้างความแตกต่าง ตามลาดับ
1.3 ความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทัง้ ด้านกาไร รายได้ ยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด เจริญเติบโตมีช่อื เสียง ลูกค้ารายใหม่ และ
การผลิตและพัฒนาขยายสินค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุธีรา อะทะวงษา, 2556) พบว่าส่วนใหญ่มผี ล
ประกอบการที่เจริญเติบโตของธุรกิจ ในด้า นยอดขายมากที่สุด รองลงมาคือ กาไรสุทธิ และสินทรัพย์รวม
สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ (ธนพล ก่อฐานะ, 2561) พบว่า ผลการดาเนินงานแบบสมดุลโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าผลการดาเนินงานด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือด้านลูกค้า
ด้านการเรียนรู้แ ละการพัฒนาและด้า นการด าเนินการภายใน ตามลาดับ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
(Miller, & Dess, 1996) ที่ก ล่า วว่า การเป็ นผู้นาด้า นต้นทุน มีจุ ดมุ่ง หมายเพื่อให้ธุรกิจ มีประสิทธิผ ลด้า น
ต้นทุนสูงสุดและเพื่อทาให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุน กลยุทธ์น้ี มีการใช้ตน้ ทุนต่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน โดย
ผูน้ าด้านต้นทุนต่าจะได้ประโยชน์จากกาไรทีเ่ หนือกว่า
ส่วนที่ 2 อภิปรายผลตามสมมติ ฐาน
2.1 การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิ พลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิ จ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ทัง้ นี้เนื่องจากการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารเป็ น
กิจกรรมที่มคี วามสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ปั จจัยการผลิตโดยเน้นทัง้ กิจกรรมหลัก
และกิจกรรมสนับสนุนทีท่ าให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ธารากร
วุฒิสถิรกูล , 2560) พบว่า ปั จ จัยการนาเข้า ปั จ จัยการผลิต การกระจายสินค้าไปยัง ลูกค้า การตลาดและ
การขาย การบริก าร การพัฒนาเทคโนโลยี และการบริห ารทรัพยากรมนุ ษย์ สามารถร่วมกันอธิบายขีด
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกของไทย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สวัสดิ ์ วรรณรัตน์ , 2563) พบว่า การจัดการโซ่
อุปทานมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
2.2 การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่า มีอิท ธิ พลทางบวกต่ อความเจริ ญ เติ บโตของธุร กิ จ อย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมอาหารเป็ น อุ ต สาหกรรมการผลิต สิน ค้า ที่
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและพฤติก รรมการบริโ ภคของผู้บ ริโ ภคที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดการห่วงโซ่การผลิตทัง้ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนโดยมุ่งใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าอันจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหารทัง้ ด้านรายได้ ยอดขาย ก าไร และ
จานวนลูกค้าใหม่ท่ีเพิม่ ขึ้นในอนาคตอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ (ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์, 2559)
พบว่า ผลกระทบของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าส่งผลทางบวกต่อความสาเร็จของการจัดการธุรกิจหอพัก และ
สอดคล้องกับแนวคิด ของ (Mishra, 2021) กล่า วว่า ห่วงโซ่คุณ ค่าช่วยให้บริษัท ต่างๆ สามารถประเมิน
ทรัพยากรที่มปี ระสิทธิภาพด้านต้นทุนทัง้ ด้านบวกและด้านลบและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทในหลายๆ ด้าน
ได้แก่ ด้านเพิม่ ผลกาไร ด้านรายได้สงู สุด ด้านการลดต้นทุนของบริษทั
2.3 ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิ พลทางบวกต่อความเจริญเติ บโตของธุรกิ จ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ทัง้ นี้เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารต้องสร้างความสามารถทางการแข่งขันหรือ
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ความได้เปรียบทางการแข่งขันทัง้ ด้านการเป็ นผูน้ าต้นทุน การสร้างความแตกต่าง การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
และการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว หากธุรกิจใช้ความสามารถทางการแข่งขันที่มอี ยู่และปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ให้เกิดความเข้มแข็งเหนือกว่าคู่แข่งหรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ ก็จะทาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผล
ให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช, 2559) พบว่า
ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของ
ประเทศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ (วัลลภา มณีตนั และวัชระ เวชประสิทธิ,์ 2563) พบว่า ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจบริการดูแลผูส้ งู อายุในประเทศไทย
2.4 การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่ามีอิทธิ พลทางบวกต่อความเจริญเติ บโตของธุรกิ จอุตสาหกรรม
อาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตวั แปรความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิ จเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ดังนัน้ ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเป็ นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน (Partial Mediator) ระหว่างการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่ากับความเจริญเติบโตของธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุป
ยืนยันได้ว่า การจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางบวกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อความเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ กล่าวคือถ้าธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารมีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มขึน้ จะทาให้ความสามารถทางการ
แข่งขันของธุรกิจเพิม่ ขึ้นส่งผลให้ความเจริญเติบโตของธุรกิจเพิม่ ขึ้นด้วย ทัง้ นี้หากอุตสาหกรรมอาหารจะ
ประสบความส าเร็จ มีค วามเจริญ เติบ โตของธุ ร กิจ ได้ นั ้น จะต้ อ งค านึ ง ถึง การจัด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ที่มี
ประสิทธิภาพทัง้ กิจ กรรมหลัก และกิจ กรรมสนับสนุ นเพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่ง ขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ (Hyun, 2020) กล่าวว่า การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าช่วยให้ผู้ บริหาร
สามารถตัดสินใจได้ว่ากิจกรรมใดมีค่ามากที่สุดและสิง่ ใดที่สามารถปรับให้เหมาะสมได้เพื่อให้ธุรกิจมีค วาม
ได้เปรียบหรือความสามารถในการแข่งขันที่จะมุ่งสู่ความเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนหรือสร้างความแตกต่างให้กบั
ผลิตภัณฑ์ โดยบริษทั สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพกิจกรรมหลัก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ อัตรากาไรและ
ช่วยให้กิจกรรมสนับสนุ นยัง สามารถใช้จ่า ยมากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่า สินค้าและบริการที่ดีข้นึ และสอดคล้อง
งานวิจยั ของ (จันทิมา พรหมเกษ และกนกกาญจน์ วิชาศิลป์ , 2564) พบว่า กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน
ด้วยห่วงโซ่แห่งคุณค่า ประกอบด้วย การจัดหาวัตถุดบิ คุณภาพ การขนส่งทันเวลา การลดต้นทุน การบริหาร
คลัง สินค้ามีผลต่ อประสิทธิภ าพการด าเนินงานของวิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มกลุ่มแปรรู ป และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากการวิจยั
1. ผู้บ ริห ารหรือ ผู้ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารควรให้ค วามส าคัญ มากที่สุ ด กับ กิจ กรรม
สนับสนุนด้านการจัดหา/จัดซื้อปั จจัยการผลิต เช่น วัตถุดบิ เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุส้นิ เปลือง เพื่อมาใช้
ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ส่งมอบหรือ ซัพพลายเออร์
และกิจกรรมหลักด้านการบริการ และด้านการกระจายสินค้าไปยัง ลูกค้า ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์ก รและด้า นการพัฒ นาเทคโนโลยีต้อ งด าเนิ น การปรับปรุ ง และพัฒ นาอย่ า งเร่ ง ด่ว นเพื่อ น ามาสู่ก าร
ดาเนินงานที่สามารถเพิม่ มูลค่าสินค้าและบริการมากขึ้นทัง้ นี้จะส่งผลทาให้ธุรกิจเกิดความสามารถทางการ
แข่งขันอย่างจริงจังและเป็ นผลดีต่อความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของธุรกิจอุตสาหกรรมได้
2. ผู้บริหารหรือผู้สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรให้ความสาคัญมากที่สุดกับกลยุทธ์
ด้า นการเป็ น ผู้น าต้น ทุน โดยมุ่ ง ท าให้ต้น ทุน การผลิต ของธุร กิจ ต่ าที่สุ ดเพื่อ ใช้ต้น ทุน ท่ ากว่ าสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ ส่วนด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วอย่างจริงจังควรปรับปรุงและ
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พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพเนื่องจากปัจจุบนั อุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันกันสูงหากธุรกิจสามารถปรับใช้กล
ยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทงั ้ ในปั จจุบนั และอนาคตย่อมส่งผลดีต่อความ
เจริญเติบโตของธุรกิจต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ถัดไป
1. การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณซึ่งอาจทาให้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้ไม่เพียงพอ จึง
ควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยอาจศึกษาในเชิงคุณภาพเกีย่ วกับปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันและความเจริญเติบโตของธุรกิจซึง่ จะทาให้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารได้มากขึน้
2. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น กลยุทธ์การบริหารการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถทางการแข่งขันและความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยังยื
่ นได้ท่จี ะเป็ น
การขยายองค์ความรู้เกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความเจริญเติบโตหรือผลการดาเนินงานของธุรกิจทีย่ งยื
ั ่ นของ
องค์กรต่อไป
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