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นุชจรินทร  เกตุนิล
นักวิชาการ

นับเปนการเปดตัวครั้งแรก ของคอลัมน Marketing Tip ในฉบับแรกนี้ จะขอนาํเทคนิคกระบวนการ Benchmarking ในอุต
สาหกรรมอาหาร มาแนะนาํใหแกผูประกอบการไดรูจักและเขาใจ เพ่ือที่จะนาํเทคนิคนี้ไปชวยในกระบวนการทาํงานไดอีก
ทางหนึ่ง และที่สําคัญ ยังชวยในเรื่องของการตลาดไดดวย
ในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญมากขึ้นตอระบบเศรษฐกิจของไทย สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดกวาสี่แสน
ลานบาท โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวที่มีอยางตอเนื่องตั้งแตป 2539-2543 คิดเปนอัตรารอยละ 10  สินคาอาหารของ
ไทยที่มีมูลคาการสงออกสูงในอันดับตนๆ ไดแก อาหารทะเลแปรรูป ขาวและผลิตภัณฑจากขาว ผักผลไมสดและแปรรูป เนื้อสัตว
ปกแชแข็ง เปนตน

ปจจุบันการคาระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไมวาจะเปนในเรื่องของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิ
ใชภาษี โดยเฉพาะการคุมเขมมาตรการทางดานสุขอนามัยของประเทศในแถบสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และญ่ีปุน

กอปรกับการพัฒนาผลิตภัณฑของคูแขง และความไดเปรียบในดานตางๆ ของประเทศคูแขง อาทิ ฟลิปปนส เปน
ประเทศคูแขงการสงออกสับปะรดกระปอง น้ําสับปะรดกระปอง สับปะรดแชแข็ง ผลไมอบแหง ผักสดแชแข็ง ทูนากระปอง ซึ่งมี
ความไดเปรียบกวาไทย ท้ังทางดานวัตถุดิบและตนทุนการผลิต    อินโดนีเซียคูแขงการสงออก สับปะรดกระปอง น้ําสับปะรด ผัก
ผลไมสดแชเย็นแชแข็ง เครื่องเทศและสมุนไพร อาหารทะเลแชแข็ง  (กุงกระปองและปูกระปอง)

จีน เปนประเทศคูแขงสินคาอาหารสงออกเกือบทุกชนิดของไทย เนื่องจากมีตนทุนในการผลิตต่ํา เชน สับปะรดกระปอง
หนอไมกระปอง เสนกวยเตี๋ยว พืชผักดองตางๆ ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารทะเลแชแข็ง ปูกระปอง ไกสดแชแข็ง และผัก
สดแชแข็ง เวียดนามและออสเตรเลีย คูแขงสําคัญทางดานอุตสาหกรรมกุงและขาว  เปนตน  ทําใหการสงออกอาหารของไทย จํา
เปนตองเขาสูการแขงขันอยางเขมขน

เพิ่มขีดความสามารถในการสงออกสินคาอาหาร
ดวยกระบวนการ Benchmarking

มูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทยป 2539-2543
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นอกจากนี้แลว ปญหาการขาดระบบขอมูล ขอสนเทศที่ครอบคลุมครบถวน ถูกตองและทันสมัย เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีท้ัง
ภาครัฐและเอกชนจะตองใหความสําคัญและเรงแกไขโดยเฉพาะขอมูลอุตสาหกรรมในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง ซึ่งจะทํา
ใหเราสามารถรูถึงจุดออนจุดแข็งและศักยภาพการผลิตของประเทศเพื่อนําไปกําหนดนโยบาย วางแผนระยะสั้นและระยะยาว และ
เพ่ือปรับกลยุทธในการประกอบธุรกิจซึ่งจะเปนประโยชนตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมการสงออก
อาหารของไทย กระบวนการหนึ่งท่ีภาครัฐบาลใหความสําคัญเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบดังกลาวไดแกกระบวนการ
Benchmarking

สถาบันอาหาร โดยการสนับสนุนจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการจัดทําขอมูลอุตสาห
กรรมอาหารเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง (Competitive Benchmarking ) เพ่ือใหสามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งและ
ศักยภาพการผลิตของประเทศ เพ่ือประโยชนในการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารใหมีขีดความสามารถในการแขงขันไดใน
ระดับสากล ซึ่งจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศตอไปในระยะยาว กลุมสินคาอาหารที่จะศึกษา ไดแก อุต
สาหกรรมกุง (แชแข็ง , กระปอง , แปรรูป ) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากขาว (เสนหมี่-เสนกวยเตี๋ยว , ขนมขบเคี้ยว ,
แปงขาวเจา) เนื่องจากเปนกลุมสินคาอาหารที่มีศักยภาพในการผลิตและสงออกสูง

ความรูเบื้องตนเร่ือง Benchmarking
Benchmarking คืออะไร

Benchmarking  คือกระบวนการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ บริการ และวิธีการปฎิบัติ กับองคกรที่สามารถทํา
ไดดีกวา (Best practices) และนําผลการเปรียบเทียบที่ไดมาปรับปรุงองคกรของตนเอง

ทาํ Benchmarking  แลวจะไดอะไร
การทํา Benchmarking จะไดประโยชนท้ังในภาพรวมของประเทศ ไดแก ขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบที่มีประสิทธิ

ภาพและขอมูลตางประเทศที่จําเปนสําหรับการวางนโยบายและแผนงานระดับประเทศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
และประโยชนในระดับผูประกอบการ ไดแก ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบสามารถนํามาปรับปรุงองคกรของตนเอง

ตัวช้ีวัดความสาํเร็จขององคกร (Key Performance Indicators)
จากแนวคิดในการวัดขีดความสามารถดานการแขงขันโดยพิจารณาจากปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายใน เชน

วัตถุดิบ (ปริมาณ คุณภาพ ราคา และแหลงท่ีมา) ดานอํานาจตอรองกับ Suppllier และ Buyer ดานการเงิน ดานการตลาด ดาน
การผลิต ดานการจัดการ ดานทรัพยากร  ปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การสนับสนุนของภาครัฐบาล ความสามารถใน
การแขงขันของคูแขงตางประเทศ

ปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะใชเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกร (Key Performance Indicators) คือ ปจจัยที่ใชวัด
ขีดความสามารถโดยใชแนวคิด Balance Scorecard ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคกรกับการประเมิน ซึ่งจะมีการ
ประเมิน 4 ดาน อยางสมดุลย ไดแก
• ผลการดําเนินงานดานการเงิน (ความสามารถทํากําไร สภาพคลอง ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ)
• ดานการตลาด/ลูกคา (ความพึงพอใจของลูกคา อัตราการเติบโตของยอดขาย งบการตลาด )
• ดาน Internal Efficiency ( ตนทุนผลิต เทคโนโลยี คุณภาพ มาตรฐานสากล ประสิทธิภาพ ระบบการบริหาร/การจัดการ)
• ดานนวัตกรรม (การทํา R&D นวัตกรรมในองคกร ดาน Product&Process)

โดยทั้ง 4 ดานจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค (objective) การวัด (measures) เปา (target) และการดําเนินการ
(initiative)
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ตัวอยาง Balance Scorecard
กลยุทธไปสูการวัดผลการดาํเนินงาน

---------------------------------------------------------

การเงิน
วัตถุประสงค : ผลกําไร
การวัด : ROA = กําไร
เปา : ROA > 10%
การริเริ่มดําเนินงาน : การบริหารสินทรัพย

ที่ไมกอใหเกิดรายได

2 Internal Business Process
วัตถุประสงค : สินคามีคุณภาพ
การวัด : คุณภาพสินคาไดมาตรฐานสากล
เปา : <0.01% สินคาสงคืน
การริเริ่มดําเนินงาน : TQM

ลูกคา
วัตถุประสงค : สรางความพึงพอใจ
การวัด : สํารวจความพึงพอใจลูกคา
เปา : รอยละ 90 ของลูกคามีความ พึงพอใจ
การริเริ่มดําเนินงาน : สราง Customer Relation

3 การเรียนรูและการเติบโต
วัตถุประสงค : มีการวิจัยและพัฒนา
การวัด : สินคาใหมที่ออกสูตลาดประสบความ
สําเร็จ
เปา : ยอดขายสินคาใหม 10% ของยอดขาย
การริเริ่ม: Innovation & Learning Organization

วิสัยทัศนและกลยุทธ
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ปจจัยที่เปนตัวช้ีวัดความสาํเร็จในระดับอุตสาหกรรมโดยใชแนวคิดจากทฤษฎี Porter 5 Forces Model โดย
จะพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการแขงขัน 5 สวนซึ่งประกอบดวย

• สภาวะการแขงขันในปจจุบัน (Rivalry among Firms)  สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมจะขึ้นกับจํานวนคูแขงในปจจุบัน
และอัตราการขยายตัวของการหาตลาดใหม เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารคา Switching Cost อยูในระดับต่ํามาก ทําใหผู
บริโภคสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปยังผลิตภัณฑของคูแขงไดงาย จํานวนคูแขงขันก็มีจํานวนมาก อีกท้ังอัตราการ
ขยายตัวของความตองการผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ปจจัยภายนอก

• อาํนาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)  ผูบริโภคในอุตสาหกรรมมีท้ังในประเทศและตางประเทศ ผู
ซื้อหรือผูบริโภคในปจจุบันมีอํานาจการตอรองคอนขางสูง เนื่องจาก Switching Cost อยูในระดับต่ําและความแตกตางในตัว
ผลิตภัณฑนั้นก็มีอยูนอย และประเทศคูคาในหลายๆ ประเทศไดมีการกําหนดหรือจัดตั้งมาตราการตางๆ เพ่ิมความเขมงวด
ในการนําเขาและสงออกสินคา จึงกระทบกับสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย

• อาํนาจการตอรองของซัพพลายเออร (Bargaining Power of Suppliers)    เนื่องจากวัตถุดิบเปนสินคาทางเกษตร ทําให
การควบคุมคุณภาพ ปริมาณและราคาของวัตถุดิบนั้นทําไดยาก ประกอบกับการจํากัดพ้ืนที่เลี้ยงกุง ทําใหปริมาณวัตถุดิบที่จะ
ปอนเขากระบวนการแปรรูปนั้นมีปริมาณลดลง สงผลใหอํานาจการตอรองของซัพพลายเออรมีมากขึ้น ซึ่งเปนประเด็นที่
สําคัญในการเพิ่มความสามารถในดานการแขงขัน

• สินคาทดแทน (Rivalry with Substitutes Products)   กรณีสินคาทดแทนจะสงผลกระทบตอสภาวะการแขงขัน ดังนั้นหาก
ผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีอยูในทองถ่ิน หรือเปลี่ยนไปบริโภคอาหารสดหรืออาหารประเภท
เนื้อมากขึ้น ก็จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและอุตสาหกรรมขาวแปรรูป ดังนั้นการศึกษาดานความ
ตองการและพฤติกรรมการบริโภคจึงเปนสิ่งจําเปนตอการแขงขัน

• การเขาสูตลาดใหม (Threat of New Entrants)   เนื่องจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารมีเปนจํานวนมาก และคา
Switching Cost อยูในระดับต่ํา สินคาสามารถถูกทดแทนไดงาย ทําใหผูประกอบการที่จะเขาสูอุตสาหกรรมจะตองพัฒนา
ศักยภาพ และมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับ ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสําคัญตอการแขงขัน จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผู
ประกอบการใหม

Porter 5 Forces Model Analysis

Source: Michael E.Porter: 5 Forces Model and The Competitive Advantage of Nations

Rivalry Among
FirmsBargaining Power of Suppliers

Threat of New Entrants

Bargaining Power of Buyers

Threat of Substitutes
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จากแนวคิดที่กลาวมาทั้ง 2 แนวคิดเปนการวัดความสําเร็จในระดับองกรคและในระดับอุตสาหกรรมในประเทศ  แตการคาใน
ยุคปจจุบันจําเปนจะตองทราบขอมูลของคูแขงใหมากที่สุดเพ่ือเตรียมความพรอมของผูประกอบการไทยใหสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกไดมากยิ่งขึ้น  โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบกับประเทศคูแขง โดยอางอิงทฤษฎี Diamond Model เนื่องจากทฤษฎีนี้
จะบอกถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ ท้ังหมด 6 ดานซึ่งปจจัยแตละดานจะเชื่อมโยงถึงกันและมีความสําคัญตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในดานการแขงขันระดับประเทศได โดยปจจัยทั้ง 6 ประกอบดวย
• ปจจัยการผลิต (Factor Condition)
• อุปสงค (Demand Condition)
• กลยุทธ/โครงสรางของอุตสาหกรรมและการแขงขัน (Firm Strategy Structure and Rivalry)
• อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industry)
• บทบาทของรัฐ (The Role of Government)
• โอกาส (The Role of Chance)

ตัวแบบ Diamond Model

ปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
ปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมกุงและขาวแปรรูปประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี เงินลงทุน ความรู ระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนที่ทางดานการเกษตรและประมงเพียงพอ แตเนื่องจากการผลิตมีปจจัยภายนอกเขามา
เก่ียวของ ทําใหตนทุนดานการผลิตมีแนวโนมสูงขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเปนปจจัย
ท่ีสําคัญในการแขงขัน

Chance

Factor Condition

Firm Strategy

Demand Condition

GovernmentRelated &

Source: Michael E.Porter: The Competitive Advantage of Nations
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อุปสงค (Demand Condition)
อุตสาหกรรมกุงแชแข็ง กุงกระปอง มีมูลคาการผลิตเพื่อการสงออกป 2543 คิดเปน 58,953 และ 47,273 ลานบาท
ตามลาํดับ ประเทศหลักที่สงออกคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เปนตน สินคาประเภทขาวมีมูลคาการสงออกป 2543 เทากับ
44,541 ลานบาท ประเทศหลักที่สงออกคือ  ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน
เน่ืองจากผูบริโภคภายในประเทศสวนใหญจะบริโภคอาหารสด ดังน้ันการแปรรูปอาหารและสงออกไปยังตลาดตาง
ประเทศจะเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคา ซึ่งกอใหเกิดผลดีตออุตสาหกรรมการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ

กลยุทธ/โครงสรางของอุตสาหกรรมและการแขงขัน (Firm Strategy Structure and Rivalry)
จํานวนผูผลิตในอุตสาหกรรมกุงในป 2543 คิดเปน 119 โรงงาน แบงเปนโรงงานขนาดใหญ 19 โรงงาน ขนาดกลาง

41 โรงงาน และขนาดเล็ก 59 โรงงาน และจํานวนผูผลิตสินคาประเภทขาวแปรรูปมีจํานวนทั้งสิ้น 855 โรงงาน โดยแบงเปนโรง
งานขนาดใหญ 11 โรงงาน ขนาดกลาง 63 โรงงาน และขนาดเล็ก 781 โรงงานตามตารางที่ 6 และ 7 จะเห็นวาสภาพการแขงขัน
ภายในประเทศอยูในระดับสูง การขยายตลาดไปยังตลาดตางประเทศจึงเปนโอกาสของผูผลิต ดังนั้นผูผลิตตองมีการพัฒนาผลิต
ภัณฑใหไดมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเพ่ือกาวสูตลาดตางประเทศได

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related & Supporting Industry)
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวเนื่องไป

พรอมๆ กัน เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมการเกษตรพื้นฐาน การกระจายสินคา เพ่ือใหสินคามีมูลคาเพ่ิมขึ้น คุณ
ภาพตรงตามมาตรฐาน สามารถเก็บรักษาไดนานและสงถึงมือผูบริโภคไดตามเวลาที่เหมาะสม

บทบาทของภาครัฐ (The Role of Government)
ปจจุบันภาครัฐไดแก กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย ไดรวมกันสงเสริมการสงออกเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันใหแกผูประกอบการชาวไทย การทําวิจัย “โครงการจัดทําขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitive Benchmarking) ของอุตสาหกรรมอาหาร” จะเปนประโยชนตอผูผลิตและ
ผูประกอบการในดานการรวบรวมขอมูล และหาปจจัยตัวชี้วัดเพ่ือชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และชวยในดานการ
ประเมินผลการดําเนินงานได

โอกาส (The Role of Chance)
การเปลี่ยนแปลงในดานมาตรฐานสินคา การเพ่ิมอัตราภาษีนําเขาของประเทศคูคา หรือการใหความชวยเหลือจากภาค

รัฐของประเทศคูแขง เชน การกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอม, มาตรฐานการผลิต, เชน ISO14000, HACCP หรือการเปลี่ยน
แปลงระบบจัดเก็บภาษีนําเขา จะสงผลตอความสามารถการแขงขันของผูประกอบการไทย

---------------------------------------------------------------------
ท่ีมา :  รศ.ดร.อัจฉรา จันทรฉาย , เกศินี สิริปญญาสกุล  
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