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บทคัดย่อ

	 อุตสาหกรรมสมอเรือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย	 แต่

เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยท่ียังคงมีผู ้ประกอบการ

หลายรายไม่ได้ด�าเนินการตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง	 ท�าให้อุตสาหกรรมสมอเรือไทยได้รับผลกระ

ทบไปด้วย	 เห็นได้จากยอดขายรวมท่ีตกอย่างชัดเจน	ท�าให้ผู้วิจัยต้องการค้นหาวิธีที่จะช่วยในการ

ขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมสมอเรือไทย	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	

ศึกษาองค์ประกอบการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมของสมอเรือไทย	 และ	 2.	

ศึกษาระดับขององค์ประกอบการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมของสมอเรือไทย	

งานวิจัยนี้ใช้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ในการวิจัยเชิง

ปริมาณมีกลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ประกอบการชาวประมง	23	จังหวัด	จ�านวน	200	คน	โดยใช้เกณฑ์	20	

เท่าของตัวแปรสังเกต	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน	 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล	

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บข้อมูล

ด้วย	การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ช�านาญการด้านสมอเรือ	และผู้ประกอบการประมง	จ�านวน	30	คน	

ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 องค์ประกอบการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมสมอ

เรือไทย	ประกอบด้วย	ความคุ้มค่า	ผลิตภัณฑ์	ราคา	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาด	

บุคคล	 ลักษณะทางกายภาพ	 กระบวนการ	 อัตลักษณ์	 และการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 และ	 2.	
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ระดับขององค์ประกอบด้านความคุ้มค่า	การส่งเสริมการตลาด	ราคา	และลักษณะทางกายภาพ	อยู่

ในระดับมากที่สุด	ในขณะที่องค์ประกอบด้านอัตลักษณ์	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ผลิตภัณฑ์	บุคคล	

กระบวนการ	 และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีผลอยู่ในระดับมาก	นอกจากน้ีการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ	พบว่าความคุ้มค่าและการส่งเสริมการตลาดเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้เกิด

การตัดสินใจเลือกซื้อสมอเรือ	 ผลการวิจัยน้ีสามารถน�าไปใช้เป็นตัวแบบที่ส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบ

การผลิตสมอเรือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตสมอเรือ	 โดยผู้ประกอบการต้องเน้นการใช้

กลยุทธ์ในส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและเน้นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างการรับรู ้ในคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบ	องค์ประกอบทางการตลาด	ชาวประมง	และธุรกิจเกี่ยวกับเรือ

ABSTRACT

	 The	anchor	industry	creates	economic	value	for	Thailand.	However,	based	

on	the	current	situation	of	Thai	fishing	industry	in	which	many	entrepreneurs	still	

do	not	operate	their	business	to	comply	with	the	relevant	laws,	the	anchor	indus-

try	has	been	negatively	affected	which	is	evidenced	by	an	obvious	fall	in	the	over-

all	sales.	Thus,	the	researcher	would	like	to	find	ways	to	expand	the	Thai	anchor	

industry’s	market.	The	objectives	of	this	research	were	to:	1.	study	factors	contrib-

uting	to	the	market	opportunity	expansion	of	the	Thai	anchor	industry;	and	2.	study	

the	level	of	these	factors	affecting	the	market	opportunity	expansion	of	Thai	anchor	

industry.	This	research	employed	a	mixed	research	methodology	combining	quan-

titative	 and	qualitative	methods.	 For	 the	quantitative	 research	 component,	 the	

sample	 consisted	of	 200	 fishing	 industry	 entrepreneurs	 from	23	Thai	 provinces,	

selected	by	multi-stage	sampling.	The	sample	size	was	determined	based	on	20	

times	the	observed	variables.	Data	were	collected	with	the	use	of	a	questionnaire	

and	analyzed	by	confirmatory	factor	analysis.	As	for	the	qualitative	research	part,	

in-depth	 interviews	were	performed	with	30	key	 informants	 including	experts	 in	

anchors	and	fishing	industry	entrepreneurs.	They	were	selected	via	purposive	sam-

pling.	Data	were	then	analyzed	by	content	analysis.	

	 The	research	findings	showed	that:	1.	the	factors	contributing	to	the	market	

opportunity	expansion	of	the	Thai	anchor	 industry	 included	perceived	value	for	

money,	products,	price,	distribution	channels,	promotion,	personnel,	physical	attri-
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 รู ป แ บ บ ก า ร ค ้ า ที่ มี แ น ว โ น ้ ม

เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากข้ึน

และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย

ขึ้น	 เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ	 ซึ่งจะเป็นท้ังโอกาสท่ีเปิดกว้างข้ึน

ส�าหรับการค ้าและการลงทุนแต ่ ในขณะ

เดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงข้ึนท้ังในรูปของ

กลุ่มประเทศและส�าหรับแต่ละประเทศ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	 5	 ปีของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 น้ัน	

เศรษฐกิจ	 การค้า	 และการลงทุนของโลกยังมี

แนวโน้มขยายตัวได้ต�่า	 ประเทศไทยจึงต้อง

ก�าหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันและความร่วม

มือระหว่างประเทศท่ีชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องฐาน

ตลาดการค้า	 การลงทุนในอนุภูมิภาค	 ภูมิภาค	

และในระดับ	 โลก	 และในสาขาการผลิตการ

บริการที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แข่งขัทั้งนี้จะต้องใช้ประโยชน์จาก	(1)ภูมิศาสตร์

ที่ตั้งของประเทศและการด�าเนินนโยบายส่ง

เสริมการลงทุนจากต่างประเทศมายาวนาน

และจากการด� า เนินนโยบายส ่ ง เสริม ให ้

ประเทศไทยเป็นฐานที่ต้ังบริษัทแม่และศูนย์

ปฏิบัติการประจ�าภูมิภาค	 (2)	 การลงทุนใน

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ	 โลจิสติกส์ขนาด

ใหญ่ตามที่ก�าหนดในแผนการลงทุน	 และ	 (3)	

ความเป็นเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ	

อาทิ	 ยานยนต์	 อิเล็กทรอนิกส์	 อาหาร	 และ

บริการท่องเที่ยว	 อย่างไรก็ดี	 ท่ามกลางการ

แข ่ ง ขั น ท่ี รุ น แร ง ขึ้ น โ ด ยอ าศั ย ก า ร เพิ่ ม

ประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมนั้น	 มี

แนวโน้มว่าประเทศต่างๆ	 จะน�ามาตรการท่ี

ไม่ใช่ภาษีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการกีดกันการ

ค้าโดยทางอ้อมมากขึ้น	 อาทิ	 มาตรฐานด้าน

สิทธิมนุษยชน	 มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร	

และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล ้อม	 เกิดสาขา

อุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ	ที่ผสมผสานการ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 หลากหลายสาขา	 เพ่ือ

butes,	process,	identities,	and	environmental	friendliness;	and	2.	the	factors	includ-

ing	 perceived	 value	 for	money,	 promotion,	 price,	 and	 physical	 attributes	were	

found	to	affect	the	market	opportunity	expansion	of	Thai	anchor	industry	at	the	

highest	 level	whereas	 identities,	distribution	channels,	products,	personnel,	pro-

cess,	and	environmental	friendliness	had	an	effect	at	a	high	level.	Additionally,	the	

qualitative	data	analysis	found	that	perceived	value	for	money	and	promotion	were	

significant	 factors	playing	a	 role	 in	 the	decision	 to	buy	anchors.	These	 research	

findings	can	be	used	as	a	model	 for	 the	producers	of	anchors	 to	 increase	their	

business	profits	by	focusing	on	using	active	promotional	marketing	strategies	and	

creating	perceived	value	for	their	products.

Keywords:	Model,	Marketing,	Factors,	Fishermen	and	Marine	Business
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ตอบสนองความต ้องการในภาคการผลิต	

บริการ	 และพฤติกรรมของผู ้บริ โภค	 ที่

เปลี่ยนแปลงไป	 โดยอุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นใน	 5	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 กลุ่มอาหาร	

เกษตร	และ	เทคโนโลยีชีวภาพ	กลุ่มสาธารณสุข	

สุขภาพ	 และเทคโนโลยีทางการแพทย์	 กลุ่ม

เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	 หุ่นยนต์	 และระบบ

เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	กลุ่ม

ดิจิทัล	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ

บังคับอุปกรณ์ต ่างๆ	 ปัญญาประดิษฐ ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 กลุ ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์	 วัฒนธรรม	 และบริการท่ีมีมูลค่าสูง	

รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจ

บริการจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ	 หลาก

หลาย	 รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการมีวัฏจักร

ชีวิตสั้นลง	 การแข่งขันในตลาดอยู่บนฐานของ

การใช้	 นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต	 การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	 นวัตกรรมด้าน

ตลาดและการบริหาร	จัดการ	ถ้าภาคธุรกิจโดย

เฉพาะผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อม	ปรับตัวไม่ทัน	อาจสูญเสียความสามารถใน

การแข่งขันได้	 ในขณะเดียวกันจะสร้างโอกาส

ให้ผู ้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบ

ใหม ่ๆ 	 ที่ ใช ้ เทคโนโล ยี เ พื่ อปรับ เปลี่ ยน

กระบวนการผลิตท่ีท�าให้สามารถบริหารจัดการ

ห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับ

ที่	12	(พ.ศ.2560	–	2564)

	 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ

บริการ	 มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วง

โซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร	 อุตสาหกรรม	

บริการ	 และการค้าการลงทุน	 เพื่อยกระดับ

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	 สร้างราย

ได้	และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง	

อันจะน�ามาซ่ึงความเข้มแข็งของท้ังเศรษฐกิจใน

ภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยมีแนวทางการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรม	 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าว

ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง	 จ�าเป็นต้องมีการ

ก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพใน

ปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใน

ระยะต่อไปได้	 รวมท้ังก�าหนดอุตสาหกรรม

อ น า ค ต ที่ ส า ม า ร ถ ใช ้ โ อ ก า ส ข อ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงบริบทใหม่	ๆ 	ในโลก	ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี	การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม	

4.0	 ที่ขับเคล่ือนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น	 ดิจิทัล	

และนวั ตกรรม เพื่ อยกระดั บการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ	 โดยการก� าหนด

อุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่12	นั้น	พิจารณาจาก	2	มิติ	คือ	 โอกาส

ของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง	

ๆ	 ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันท่ีแท้จริง

ของประเทศไทยในป ัจจุบัน	 ซ่ึงแบ ่งกลุ ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 (1)	

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้น

ฐานท่ีเข้มแข็งท่ีจะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้

เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากข้ึน	 และ	 (2)	 กลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่	

ๆ	 ของโลก	 ซ่ึงอุตสาหกรรมท้ังสองกลุ ่มมี

แนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน	 ดังนี้	 1)	

พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ี

มี ศั ก ยภาพป ั จจุ บั น เพื่ อ 	 ยกระดั บ ไปสู ่
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อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 โดยการ

พัฒนานวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 และความคิด

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของการผลิตท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย	

ได้แก่	 (1)	 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่

พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต	 อาทิ	 ยานยนต์

ไฟฟ้า	(2)	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	

(3)	 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อยอด

การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพ

และพลาสติกชีวภาพ	 โดยมีแนวทางการพัฒนา

ดังน้ี	 1)	 ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ี

เป็นฐานรายได้ส�าคัญของประเทศในปัจจุบันให้

มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า	เพื่อผลิตสินค้าที่

รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค	

โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 จากสภาวการณ์ของการประมงใน

ประเทศไทยที่มีการขยายตัวไม่มากนัก	 เช่น	

ราคาน�้ามันตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น	 หรือปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้า[1]	ท�าให้อุตสาหกรรมทางทะเลได้

รับผลกระทบไปด้วย	 แต่อย่างไรก็ดี	 ในอนาคต

อั น ใ ก ล ้ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รื อ ป ร ะ ม ง ใ น

ประเทศไทยสามารถประกอบกิจการประมงได้

สะดวกกว่าเดิม	 จากการปฏิบัติตามกฎหมาย

การท�าประมง	 ท�าให้โอกาสของการขยายตัว

ของการค้าทางทะเลมีมากข้ึน	 สามารถค้าขาย

สัตว์ทะเลกับประเทศในแถบอาเซียนท้ังภูมิภาค	

ส ่งผลถึงอุตสาหกรรมการผลิตสมอเรือใน

ประเทศไทย	 ที่ให้บริการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

สมอเรือส�าหรับเรือประมงทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้ขยายโอกาสทางการตลาดให้

มากข้ึนกว่าเดิม	 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมอ

เรือท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค	

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง	 แบบจ�าลององค์

ประกอบเชิงยืนยันการขยายโอกาสทางการ

ตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทย	 โดยผู้วิจัยได้

ท�าการรวบรวมองค์ประกอบส�าคัญแต่ละด้าน

ในกา รขยาย โอกาสทา งกา รตลาดของ

อุตสาหกรรมสมอเรือ	คือ	ด้านความคุ้มค่า	ด้าน

ผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	ด้านส่งเสริมการตลาด	ด้านบุคคลด้าน

ลักษณะทางกายภาพ	ด้านกระบวนการ	ด้านอัต

ลักษณ์	และด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	มา

ใช้ในการศึกษาวิจัย	 เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้

ส�าหรับเป็นแนวทางในการขยายโอกาสทางการ

ต ล า ด อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส ม อ เ รื อ ไ ท ย ใ ห ้ มี

ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการขยาย

โอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทย

	 2.	 เพ่ือศึกษาระดับขององค์ประกอบ

ในการขยายโอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรม

ของสมอเรือไทยประกอบด้วย	 ด้านความคุ้มค่า	

ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	 ด้านส่งเสริมการตลาด	 ด้านบุคคล	

ด้านลักษณะทางกายภาพ	 ด้านกระบวนการ	

ด้านอัตลักษณ์	 และด้านการเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี	้

คือ	 ชาวประมงและร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย	 ใน
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ประเทศไทย	จ�านวน	23	จังหวัดได้แก่	 จังหวัด

ตราด	 จันทบุรี	 ระยอง	 ชลบุรี	 ฉะเชิงเทรา	

สมุทรปราการ	 กรุงเทพมหานคร	 สมุทรสาคร	

สมุทรสงคราม	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	

สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	สงขลา	ปัตตานี	

นราธิวาส	ระนอง	พังงา	ภูเก็ต	กระบี่	ตรัง	และ

สตูล	มีเรือประมง	จ�านวน	39,468	ล�า	ผู้วิจัยจึง

ก�าหนดประชากรในการศึกษาครั้ ง น้ีตาม

จ�านวนเรือประมงคือ	39,468	คน	

	 กลุ ่มตัวอย ่าง	 คือ	 ชาวประมงใน

ประเทศไทย	 โดยผู ้วิจัย	 ก�าหนดขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างด้วยการประมาณค่าจาก	ตัวแปรสังเกต	

(Observation	Variable)	ในสัดส่วน	1	ต่อ	20	

ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตจ�านวน	 10	

ตัวแปร	ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่

จ�านวน	 200	 คน	 ส�าหรับการให้ข ้อมูลเชิง

คุณภาพ	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 จ�านวน	 30	

คน	 แบ่งเป็น	 ผู้ประกอบการด้านการประมง	

จ�านวน	 23	 คน	 และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ประมง	จ�านวน	7	คน

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

	 1.	 ตัวแปรอิสระ	 ประกอบด้วย	 ด้าน

ความคุ้มค่า	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย	 ด้านส่งเสริมการตลาด	

ด้านบุคคล	 ด้านลักษณะทางกายภาพ	 ด้าน

กระบวนการ	ด้านอัตลักษณ์	9และด้านการเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	

		 2.	 ตัวแปรตาม	 คือ	 การขยายโอกาส

ทางการตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทย	

ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

องค์ประกอบเชิงยืนยันในการขยายโอกาส

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ทางการตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทย	 ที่มี

ตัวแปร	 ด้านความคุ้มค่า	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้าน

ราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ด้านส่งเสริม

การตลาด	ด้านบุคคล	ด้านลักษณะทางกายภาพ	

ด้านกระบวนการ	 ด้านอัตลักษณ์	 และด้านการ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ได้ท�าการศึกษา

ตั้งแต่	 เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2559	 –	 เดือน

มิถุนายน	พ.ศ.	2561

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 1.	 แนวทางที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	

เบ้ืองต้นผู้วิจัยท�าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	 จาก

ต�ารา	 เอกสารต่าง	 ๆ	 ทางวิชาการ	 รวมถึงงาน

วิจัยต่าง	ๆ	ด�าเนินการ	น�ามาประกอบการกลั่น

กรองแนวคิด	ทฤษฎี	และองค์ความรู้จนได้องค์

ประกอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการขยาย

โอกาสอุตสาหกรรมสมอเรือไทย	

	 2.	 ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้	 ข้อมูลจากผู ้ประกอบการที่เป็นชาว

ประมงและร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย	 200	 คน	

และผู้ช�านาญการ	 7	คน	 รวมถึงผู้ประกอบการ

ประมงจาก	 23	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดตราด	

จันทบุรี	ระยอง	ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	สมุทรปราการ	

กรุงเทพมหานคร	 สมุทรสาคร	 สมุทรสงคราม	

เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 สุราษฎร์ธานี	

นครศรีธรรมราช	 สงขลา	 ปัตตานี	 นราธิวาส	

ระนอง	พังงา	ภูเก็ต	กระบี่	ตรัง	สตูล	จ�านวน	23	

คน	

	 3.	 หลังจากน้ันจึงใช้เคร่ืองมือในการ

ด�าเนินงานเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย	

โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเชิงส�ารวจ	

การสร้างแบบสอบถามน้ันมาจากการศึกษา

พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย	 2	

ส่วน	คือ	(1)	ความรู้เบื้องต้นของชาวประมงและ

ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย	 และ	 (2)	 ความคิดเห็น

ของชาวประมงและร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย

	 4.	น�าข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวม

	 5.	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

วิจัยเชิงปริมาณ	 โดยการจัดการข้อมูล	 ตรวจ

สอบความถูกต้องก่อนก�าหนดรหัสของข้อมูล

และท�าการลงรหัสตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานให้

ตรงตามข ้อตกลงของการวิ เคราะห ์องค ์

ประกอบเชิงยืนยัน	

	 6.	 วิเคราะห์รายละเอียดองค์ประกอบ

ของตัวแปรทั้ง	10	ด้านในเชิงปริมาณ

	 7.	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

วิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	จนได้

เป็นองค์ประกอบของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ

ขยายโอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมสมอ

เรือไทย	 เพ่ือน�ามาใช้ในการอธิบายผลการวิจัย

เชิงปริมาณให้มีความลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน	 และ

อธิบายในประเด็นที่ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยไม่

สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ	

ด�าเนินการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

	 ตาราง	 1	 พบว ่าการขยายโอกาส

ทางการตลาดอุตสาหกรรม	 การขยายโอกาส

ทางการตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทยในภาพ

รวม	 (MAKOPP)	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.16	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก	 –	 มากที่สุด	 มีค่า
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ตัวแปร X SD แปลผล

1.ด้านความคุ้มค่า			(VALM) 4.51 .52 มากที่สุด

2.ด้านผลิตภัณฑ์	(PROD) 4.03 .50 มาก

3.ด้านราคา	(PRIC) 4.29 .51 มากที่สุด

4.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(DISC) 4.17 .55 มาก

5.ด้านส่งเสริมการตลาด	(PROM) 4.35 .43 มากที่สุด

6.ด้านบุคคล	(PERS) 4.15 .55 มาก

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ	(PHYS) 4.22 .48 มากที่สุด

8.ด้านกระบวนการ	(PROC) 3.75 .72 มาก

9.ด้านอัตลักษณ์	(IDEN) 4.20 .57 มาก

10.ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

(ENFR)

3.96 .66 มาก

การขยายโอกาสทางการตลาด

อุตสาหกรรมสมอเรือไทยในภาพรวม  

(MAKOPP)

4.16 .55 มาก

ตาราง 1 

เฉลี่ยอยู่ระหว่าง	3.75	–	4.51

	 จากการวิจัยพบว่า	 องค์ประกอบใน

ก า ร ข ย า ย โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง

อุตสาหกรรมสมอเรือไทย	 ประกอบด้วยตัวแปร

ทั้งสิ้น	10	ด้าน	อันได้แก่	ด้านความคุ้มค่า	ด้าน

ผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	ด้านส่งเสริมทางการตลาด	ด้านบุคคล	

ด้านลักษณะทางกายภาพ	 ด้านกระบวนการ	

ด้านอัตลักษณ์	 และด้านการเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล ้อม	 และในส ่วนของระดับขององค ์

ประกอบในการขยายโอกาสทางการตลาด

อุตสาหกรรมสมอเรือไทย	 สามารถเรียงล�าดับ

จากด้านที่มากที่สุดจนถึงด้านท่ีน้อยที่สุด	 5	

อันดับแรก	ดังนี้	

 ตัวแปรด้านความคุ้มค่า ซึ่งประกอบ

ไปด้วยปัจจัยในส่วนต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ความคงทนแข็งแรง	 การยึดเกาะกับพ้ืนดิน/

ทราย	 หรือ	 การรับน�้าหนักของแรงลม	 ที่ได้รับ

ความรู้ถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษจนมาถึง

รุ่นปัจจุบัน	 หรือการได้รับการบอกกล่าวความรู้

จากประสบการณ์จริงจากการท�างาน	 เหล่านี	้

ส่วนใหญ่จะสอนให้เลือกซื้อเลือกใช้สมอท่ีคุ้ม

ค่า	ทนทาน	แข็งแรง	เพราะในการซื้อสมอคู่กับ

เรือในแต่ละครั้งนั้น	 ด้านความคุ้มค่าส�าคัญมาก

เนื่องจากเราน�ามันไปใช้กลางทะเลถ้าสมอไม่ดี

จริง	 ไม่คงทนจริง	ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้น

ไม่ใช่แค่ทรัพย์สิน	 แต่อาจจะหมายถึงชีวิตเลย

ก็ได้	และก็ไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวแต่เป็นลูกเรือทั้งล�า
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เรือ	 เราออกสู่ทะเล	 ครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลาย	 ๆ	

เดือน	 ดังนั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นในการใช้งานโดย

เฉพาะเสมอเรือซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เรือ

จอดลอยล�าอยู่ได้นั้นจึงต้องเป็นสมอท่ี	 แข็งแรง	

ทนทาน	 และคุ้มค่าต่อการใช้งาน	 ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาจากรายละเอียดข้างต้นจึงสามารถ

สรุปได้ว่า	ตัวแปรด้านความคุ้มค่ามีผลมากที่สุด

ต ่ อการขยาย โอกาสทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมสมอเรือไทย	อันดับ	1

 ตัวแปรด้านการส ่งเสริมทางการ

ตลาด ประกอบไปด้วย	ราคา	ของแถม	การรับ

ประกันดูแลหลังการขาย	 เหล่านี้มีส่วนช่วยใน

การตัดสินใจเลือกซื้อสมอเป็นอันดับต้น	 ๆ	

เพราะการที่เรามีโปรโมช่ันต่าง	 ๆ	 ให้กับลูกค้า	

ไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนลด	 หรือมีของสมนาคุณ	

โดยเฉพาะการรับประกันสินค้าจะช่วยให้ลูกค้า	

(ผู้ใช้สมอ)	มั่นใจในสมอของเรามากขึ้น	หรือการ

ท่ีลูกค้ารวมกลุ่มกันมาซื้อและเราให้ราคาพิเศษ

เหล่านี้มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ตลาดสมอของเรา

เป็นที่รู้จักและขยายตลาดได้ง่ายข้ึนจากข้อค้น

พบน้ีจึงสรุปได้ว ่าด้านการส่งเสริมทางการ

ตลาดมีส ่วนช ่วยในการขยายโอกาสของ

อุตสาหกรรมสมอเรือไทยเป็นอันดับที่	2

 ตัวแปรด ้านราคา 	 ประกอบด ้วย	

ต้นทุนด้านวัสดุอุปกรณ์	 ต้นทุนด้านบุคคล	 (ค่า

จ้าง)	 เหล่านี้	 เป็นส่วนส�าคัญส�าหรับเจ้าเรือ

ขนาดใหญ่	 เพราะเรือขนาดใหญ่บุคลากรที่ต้อง

ใช้ก็เยอะไปด้วย	 อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือก็เช่นกัน	

รวมไปถึงตัวของสมอเรือที่ใช้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่

ข้ึน	 หรือบางครั้งเรือบางชนิดบางล�าอาจจะใช้

สมอถึง	2	ตัว	หรือถ้าออกสู่ทะเลนาน	ๆ	อาจจะ

ต้องมีสมอส�ารอง	ด้งนั้นในด้านของราคาจึงเป็น

ส่วนส�าคัญเพราะถ้าราคาไม่แพงเกินไป	 และ

มองดูแล้วคุณภาพใช้ได้จะช่วยในการตัดสินใจ

ของเจ้าของเรือขนาดใหญ่ได้ง ่าย	 มีเรืออีก

ประเภทที่ใช้สมอราคาแพง	 เรือยอชร์	 เรือท่อง

เที่ยว	 เรือส�าราญ	 พวกนี้ราคาแพงไม่เกี่ยงแต่

สมอจะเน้นเรื่องความสวยงามด้วย	 จากข้อค้น

พบนี้ท�าให้สรุปได้ว่าด้านราคามีผลต่อการขยาย

โอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทย

มากเป็นอันดับ	3

 ตัวแปรด้านลักษณะทางกายภาพ	อัน

ประกอบไปด้วย	 สถานที่จัดจ�าหน่ายที่มีการ

แนะน�าสินค้าที่ชัดเจน	 มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก

อย่างหลากหลาย	 บรรยากาศภายในร้านมี

ความโอ่โถง	 เป็นระเบียบ	และมีพนักงานขายที่

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี	 สามารถให้ข้อมูล

ข่าวสารต่าง	 ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 ตลอดจนมีการ

บริการจัดส่งสินค้าและบริการหลังการขายที่ดี	

อันสอดคล้องกับความหมายของลักษณะทาง

กายภาพภายนอก	ที่ว่า	“ปัจจัยจะเกี่ยวข้องกับ

ส่วนท่ีสัมผัสจับต้องได้ของการให้บริการและสิ่ง

แวดล้อมต่างๆ	 ของพ้ืนที่ให้บริการ	 ซึ่งจะมีผล

ต่อความประทับใจของลูกค้า	 เช่น	 การมีป้าย

โฆษณาติดอยู่หน้าร้านในต�าแหน่งที่โดดเด่น	

ฯลฯ	สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า	เช่น	สี	รูปร่าง	

แพ็คเกจ	 บรรยากาศภายในร้าน	 เป็นการสร้าง

คุณภาพโดยรวมให้กับภาพลักษณ์ของสินค้า

และบริการ	รวมถึงทั้งด้านปรับปรุงคุณภาพทาง

กายภาพอื่นๆ	อีกด้วย	ตัวแปรด้านลักษณะทาง

กายภาพของสมอเรือมีผลต่อการขยายโอกาส

ทางการตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทยมาก

เป็นอันดับที่	4

 ตัวแปรด้านอัตลักษณ์	อันประกอบไป
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ด้วย	น�้าหนักของสมอเรือที่มีความเหมาะสมกับ

เรือแต่ละประเภท	 คุณค่าของวัสดุที่น�ามาใช้ใน

การผลิต	 ตลอดจนข้อแตกต่างของสมอเรือและ

ประโยชน์ของสมอเรือแต่ละประเภท	 เพื่อที่จะ

น�ามาวิเคราะห์และใช้งานแต่ละประเภทให้

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและขนาดของล�าเรือ	 อัน

สอดคล้องกับค�ากล่าวของ	 Abhishek	 Bud-

holiya	(2018)	ที่ว่า	“อุตสาหกรรมสมอเรือทั่ว

โลกมีการขยายตัวมากขึ้น	 โดยผู้ผลิตค�านึงถึง

การพัฒนารูปแบบใหม่ที่ตอบสนองประโยชน์

การใช้และสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมสมอเรือ	ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ใช้สมอเรือ	 ดังนั้นจากราย

ละเอียดดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า	 ตัวแปร

ด้านอัตลักษณ์มีผลต่อการขยายโอกาสทางการ

ตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทยมากเป็นอันดับ	

5

ข้อเสนอแนะ 

	 การน�างานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้นั้น	

สามารถกระท�าได้โดยการน�าตัวแปรทั้ง	 10	

ด้าน	 ที่มีผลต่อการขยายโอกาสทางการตลาด

อุตสาหกรรมสมอเรือไทยใช้เป็นแนวทางใน

การน�าไปพัฒนาตลาดของอุตสาหกรรมสมอ

เรือไทยให้มีความทัดเทียมกับตลาดในต่าง

ประเทศ	 และเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน	

กองเรือประมงในประเทศไทยมีปริมาณลดลง

จากเดิมไม่ต�่ากว่า50%	 ซ่ึงในปัจจุบันมีเรือ

ประมงท่ีจดทะเบียนอย่างถูกต ้องอยู ่ เพียง	

39,468	 ล�า	 จึงท�าให้การขยายโอกาสทางการ

ตลาดอุตสาหกรรมสมอเรือไทยไม่ควรเน้นเพียง

กลุ่มเรือประมงไทยเท่านั้น	 แต่ควรครอบคลุม

กลุ ่มเรือประมงของประเทศในกลุ ่มอาเซียน

ด้วย	เนื่องจาก	9	ใน	10	ประเทศล้วนมีพื้นที่ติด

กับทะเลทั้งสิ้น

กิตติกรรมประกาศ

	 งานวิจัยฉบับนี้ส� า เร็จลงได ้ด ้วยดี	

เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์

ที่ปรึกษางานวิจัย	 ที่กรุณาให้ค�าแนะน�าปรึกษา	

ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ด้วย

ความ เอ า ใจ ใส ่ อ ย ่ า งดี ยิ่ ง 	 จึ ง ขอกราบ

ขอบพระคุณเป ็นอย ่างสูงไว ้ 	 ณ	 ที่นี้ 	 ขอ

ขอบพระคุณกลุ่มผู ้เชี่ยวชาญด้านการประมง	

รวมถึงผู้ประกอบการด้านการประมงและร้าน

ค้าตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย	 จ�านวน	 23	

จังหวัด	 ที่สละเวลามาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์

และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม	

ถ่ายทอดข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เอื้อต่อการท�างานวิจัย
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