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ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มวี ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกของประเทศไทย ตามการขยายตัวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
ธุรกิจส่งออกของประเทศไทย ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากร คือ ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ได้กลุ่มตัวอย่าง
346 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability) ทัง้ ฉบับเท่ากับ .988 โดยสถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมุตฐิ านคือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regressions
analysis) พบว่า 1) ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย มีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2)
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด ธุรกิจส่งออก การจัดการการเปลีย่ นแปลง ความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Abstract

This research aimed 1) to study factors of export business marketing that affected the change
management pattern for improving the competitiveness of Thailand export business toward the expansion
of ASEAN Economic Community and 2) to investigate factors of export business marketing that affected the
change management pattern for adjusting economic structure to support changes of an export business in
the future for expansion of ASEAN Economic Community. Population were 2,529 authorized entrepreneurs
by Department of Business Development, Ministry of Commerce, at provinces of the lower northeastern
Thailand including Ubon Ratchathani, Srisaket, Surin, and Buriram. The samples consisted of 346
entrepreneurs.The research instrument was a five-rating scale questionnaire with a reliability value equivalent
to .988. Statistical hypothesis testing used a multiple regression analysis. Results of this research indicated
1) marketing promotion and market place affected for enhancing competitive ability, 2) marketing promotion
and products affected economic structure modification supported an export business in the future.
Keyword: Marketing factors, Export business, Change management, Competitiveness, Expansion of ASEAN
		 Economic Community
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เกิดขึ้น
อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 กลายเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจไทยในทุกด้าน ทัง้ การค้าสินค้า การค้าบริการ
การเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน ทั้งนี้ภายใต้
ข้อตกลง AEC มีแนวโน้มที่ไทยจะหันมาค้าขายกับประเทศ
ในภูมิภาคมากขึ้น สวนทางกับประเทศตลาดหลักที่จะเริ่ม
ลดบทบาทลง ขณะทีก่ ารเปิดเสรีดา้ นบริการจะส่งผลให้การ
แข่งขันในภาคบริการรุนแรงขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและเพิ่ม
บทบาทของภาคบริการให้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยมากขึน้ ในส่วนของอุตสาหกรรมทีไ่ ทยเริม่ จะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ก็จ�ำเป็นที่จะต้องย้าย
ฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อน
บ้าน เพือ่ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้โอกาส
จากการเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้กรอบ AEC ส�ำหรับ
การเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื อย่างเสรี จะส่งผลให้การแข่งขัน
ในตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเข้มข้น (ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2554) ทัง้ นีก้ ารรวมกลุม่
AEC นั้นย่อมส่งผลต่อสินค้าและบริการต่างๆ ของไทย
ที่ท�ำการส่งออก ทั้งที่ได้เปรียบทางการค้าและสินค้าที่ต้อง
มีการปรับตัวในแง่ของการเพิม่ ประสิทธิภาพ เน้นการแข่งขัน
ด้านคุณภาพให้มากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยในยุคนี้
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษา แสวงหาและพั ฒ นาความรู ้ แ ละ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต การบริการและรูปแบบธุรกิจใหม่ รวมทัง้
ต้องรูจ้ กั วิธกี ารจัดการและบริหารธุรกิจ เพือ่ สร้างความเป็น
ผู ้ น� ำ และความส� ำ เร็ จ ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ ง
ท�ำความรู้จัก AEC ให้เข้าใจและทราบถึงโอกาสและผลกระ
ทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การวางแผนปรับกลยุทธ์
และหาจุดยืนของธุรกิจ (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 2554) ไทยสามารถขยายการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากอุปสรรค
ทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษีจะลดลงหรือหมดไป
และกฎระเบี ย บต่ า งๆ จะมี ก ารปรั บ ประสานเพื่ อ ให้
สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ในกลุ่มสมาชิกมากขึ้น ส่งผล
ให้การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ชาวไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ในด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
คุณภาพ เทคโนโลยีในการผลิต การจัดการ การฝึกอบรม
ฯลฯ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
และผลสุดท้าย เมื่อมีต้นทุนในการด�ำเนินงานและการผลิต
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ราคาสินค้าก็จะสูงขึน้ จากเดิมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
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ท� ำ ให้ ค นไทยต้ อ งซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารแพงขึ้ น และจะมี
ผลกระทบไปถึงภาวะเงินเฟ้อได้เช่นกัน สภาพแวดล้อมที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงท�ำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว
ให้ทนั ต่อสภาวะแวดล้อมเนือ่ งจากผลของการเปลีย่ นแปลง
ก่อให้เกิดการสูญเสียได้ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน สินค้า ทักษะ
เวลา ก�ำลังคน และทรัพยากรอืน่ ๆ ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะต้อง
ตัดสินใจว่าเวลาใดควรจะมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ หรือเวลา
ใดจะต้องท�ำการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์โดยผู้ประกอบการจะ
ต้องมีการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ องค์การจ�ำเป็น
จะต้องมีความยืดหยุ่น มีรูปแบบองค์การที่ทันสมัย และมี
การพัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อผู้ประกอบ
การอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี  ซึ่งท�ำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว และการคาดการณ์ เ พื่ อ เตรี ย มวางแผนไว้
ล่วงหน้าท�ำได้ยาก วิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร
ตามภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การบริหารแนววิทยาศาสตร์
มนุษย์สัมพันธ์ เชิงระบบและตามสถานการณ์ ภาวการณ์
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบริหารแบบรู้เท่าทัน ทันการณ์ มีวิสัย
ทัศน์ โดยใช้พนื้ ฐานความรูเ้ ดิมเป็นตัวตัง้ แล้วน�ำมาวิเคราะห์
เรียบเรียง เพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจ แล้วจัดการก�ำจัด
จุดอ่อน และเพิ่มจุดแข็ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการ
จัดการเปลี่ยนแปลง (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558)
ปัจจุบันในภาคอีสานมีผู้ประกอบการประมาณ
300 ราย เป็นสมาชิกศูนย์สง่ เสริมการส่งออกภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ในขณะที่ ผู ้ ป ระกอบการบางรายมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสิ น ค้ า เป็ น ที่ ต ้ อ งการของตลาดต่ า งประเทศ
มีศักยภาพและความพร้อม แต่ยังไม่เข้าเป็นสมาชิกท�ำให้
เสียโอกาสในการขยายสินค้าออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก และเมื่อเปิด AEC ตลาดจะเป็นตัวชี้ความ
ต้องการ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกวัตถุดิบป้อนโรงงานและ
ผลิตสินค้าออกจ�ำหน่ายอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทัง้ ยังได้
เข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมธุรกิจการส่งออก เพือ่ เรียน
รูค้ วามต้องการของตลาดต่างประเทศ พัฒนาสินค้า แบ่งปัน
ประสบการณ์จากเพือ่ นนักธุรกิจทีเ่ ข้าร่วมโครงการทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ เพราะสินค้าจะไม่ได้รับการรับรองคุณภาพที่ดี
และกรมส่งเสริมธุรกิจการส่งออกไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ในการประสานเปิ ด ตลาดในต่ า งประเทศหากยั ง ไม่ ล ง

Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(2): July-December 2017
ทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมธุรกิจการส่งออก
ธุรกิจส่งออก ปี 2555 โตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะแถบ
ชายแดนทีม่ กี ารเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ สปป.ลาว ให้ความ
สนใจสินค้าสมุนไพร และยังน�ำเข้าสมุนไพรไทยส่งขาย
ต่อเวียดนาม แต่แถบยุโรปจะให้ความสนใจสินค้าประเภท
อาหารบ�ำรุงสุขภาพมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น ธัญพืช สปา หรือ
ออแกนิค การอบรมจะเป็นการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนารูปแบบเพือ่
ให้เกิดความแตกต่างเพราะตลาดการแข่งขันจะสูงมากขึ้น
เมือ่ เปิด AEC สินค้าทีไ่ ม่มกี ารพัฒนา ไม่ได้รบั การตอบสนอง
จากตลาดการค้าจะปิดตัวเองไป การเข้ารับการอบรมเรียน
รู้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งความต้องการสินค้า
ได้สะดวกและรวดเร็ว การก้าวสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 นับเป็นประเด็นท้าทายต่อธุรกิจของไทย
อย่างมาก เนื่องจากประเทศอาเซียนจะเป็นเสมือนตลาด
และฐานการผลิตเดียวทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ และ
การลงทุนระหว่างกันโดยเสรี ท�ำให้ธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจไทยและยังมี
ข้อจ�ำกัดในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต ต้องเร่งปรับ
ตัวรองรับการแข่งขันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตทีก่ ำ� ลังคืบเข้ามา
ใกล้ กรมส่งเสริมการส่งออกจะเป็นสือ่ กลางในการเชือ่ มโยง
นโยบายภาครัฐ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ส่งออกกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน พัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทั้งความต้องการที่แท้จริง
ของตลาดและความเคลือ่ นไหวของคูแ่ ข่ง เพือ่ เอือ้ โอกาสการ
ขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป (สุพัตรา ศุขโข 2555)
จากความส�ำคัญดังกล่าวกลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจ
เกีย่ วกับปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกทีส่ ง่ ผลต่อรูปแบบ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศ
เพือ่ นบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้วิธีด�ำเนินงาน
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่
ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกของประเทศไทย ตามการขยายตั ว ของ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่
ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับ
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตของธุ ร กิ จ ส่ ง ออกของ
ประเทศไทย ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจยั ทีใ่ ช้ คือ การวิจยั เชิงพรรณนา
(Descriptive Research) ส�ำหรับประเภทของการวิจัยเชิง
พรรณนาที่ใช้ในส�ำหรับงานวิจัยนี้ คือ การวิจัยเชิงส�ำรวจ
(Survey Research) และให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด ทดสอบแบบสอบถามที่จะใช้ในการสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่อยู่ในกรอบแนวคิดโดยทดสอบ
ความถูกต้อง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability)
และน�ำข้อมูลดิบมาท�ำการลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิตดิ ว้ ยโปรแกรมส�ำเร็จรูป หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ และการทดสอบสมมติฐานผู้ด�ำเนินการวิจัยทดสอบ
โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ซึง่ เป็นธุรกิจส่งออกของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง (ลาว และกัมพูชา) โดยมุ่งเน้นการศึกษารูป
แบบการจัดการการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจส่งออก เพือ่ เพิม่
ศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยไปประเทศเพือ่ นบ้าน
ประชากร คือ ประชากรในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ผูป้ ระกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตภาคอีสาน
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และบุรีรัมย์
จ�ำนวนทั้งสิ้น 2529 ราย (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 2557)
กลุ่มตัวอย่าง การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane
1975) การสุ่มตัวอย่างใช้แบบการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างมี
สัดส่วน (Proportionate satisfied random sample)
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อสรุปจากการศึกษา โดยข้อมูลและแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ข้อมูลใน
ส่ ว นนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ รวบรวมจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยตรง
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ข้อมูลใน
ส่วนนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์
รายงาน การค้นคว้าวิจยั และเว็บไซต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากส�ำนัก หอสมุดต่างๆ และทางระบบอินเทอร์เน็ต
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเชื่อมั่น .988 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่งออกของประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา
จ�ำนวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบการตรวจรายการ (Check
List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบ
การธุรกิจส่งออกของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน
ตามการขยายตั ว ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ลักษณะ
กิจการของผู้ประกอบการ ประเภทของสินค้าและบริการ
มูลค่าการส่งออก ระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ การขนส่ง
สิ น ค้ า สกุ ล เงิ น ในการค้ า การช� ำ ระเงิ น ในการส่ ง ออก
ลักษณะการส่งออก ตลาดที่ใช้ในการส่งออก แหล่งเงินทุน
แหล่งที่มาของสินค้า รายได้ต่อเดือน จ�ำนวน 17 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบการตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดธุรกิจส่งออกของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน
ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจ�ำนวน 40 ข้อ มีลกั ษณะของ
แบบสอบถามเป็ น ค� ำ ตอบแบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า
(Likert scale) ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ตอนที่ 4 ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
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ทางการตลาดธุรกิจส่งออกเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออก
ของประเทศไทยไปประเทศเพือ่ นบ้าน ตามการขยายตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง จ�ำนวน 10 ข้อ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ค�ำตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert scale)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ จะน�ำข้อมูล
ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้ โ ปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ มาลงรหัสและบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดย
ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจะใช้การหา
ค่าความถี่ (Frequency) เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) ในการอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล และรูปแบบใน
การด�ำเนิน ธุรกิจส่งออกของประเทศไทยไปประเทศเพื่อน
บ้าน ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน�ำข้อมูลที่ได้
จากวิธีการส�ำรวจ โดยใช้แบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
เพื่ อ เป็ น รู ป แบบการจั ด การการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยไปประเทศเพือ่ นบ้าน
ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานคือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
regressions analysis)
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถามและ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ศึกษาทั้งหมดมี 346 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัด
อุบลราชธานี จ�ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 เป็นเพศ
ชาย จ�ำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 อายุจะมากกว่า
40 ปี จ�ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 มีระดับการศึกษา
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อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานประกอบการมีการจัด
เกรดคุณภาพสินค้าอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก และ
ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ
ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล�ำดับแรก คือ การตั้งราคาสินค้าเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้าที่มีในร้าน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
สถานประกอบการมีการจัดสัมมนาคุณส่วนลดสินค้าให้กับ
ลูกค้าทีซ่ อื้ สินค้าเป็นเงินสด อยูใ่ นระดับมาก และธุรกิจมี6การ
ช�ำระเงินในการซื้อสินค้าช�ำระได้ทั้งที่เป็นเงินสดและการ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมอยู่
ช�ำระผ่านบัตรเครดิต ATM และอื่นๆ อยู่ในระดับมาก
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย โดยภาพรวมอยู่ใน
ค่
า
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ต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4
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ระดับมาก
สินค้าเพราะมีคำ� อธิบายวิธกี ารใช้กำ� กับอย่างชัดเจนทุกชนิด
ตารางที
่ 1่ 1ค่าค่สหสั
มพัมนพัธ์นธ์(Correlation)
ตารางที
าสหสั
(Correlation)
1
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

-

2

**

.66
-

3

**

.68
.74**
-

4

**

.60
.71**
.76**
-

5

**

.55
.59**
.66**
.62**
-

6
.61
.62**
.62**
.61**
.74**
**

-

**มีนัยสาคัญที่ .01
**มีนัยส�ำคัญที่ .01
จากตาราง 1 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ค่ า สหสั ม พั น ธ์
(Correlation)
บวกลบค่ า ผิ ด พลาด-มาตรฐาน

อยู่ที่ .55 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า มาตรวัดในงานวิจัยครั้งนี้
มีความแตกต่างกัน หมายความว่า ตัวแปรแต่ละตัวนั้นมี

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(2): ก.ค.-ธ.ค. 2560
7

120

จากตาราง 1 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ค่ า สหสั ม พั น ธ์
1978) ส่วนค่า Lower Bound ต�่ำสุดอยู่ที่ .55 ซึ่งสามารถ
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่
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หมายความว่า ตัวแปรแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันไม่ซ�้ำ
Upper Bound สูงสุด คือ .76 (ไม่เกิน 0.8) (Nunnally, J.
ซ้ อ นกั น จากนั้ น ได้ ต รวจสอบความเป็ น เส้ น ตรงร่7ว ม
(Multicollinearity)
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0.207
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0.155
Unstandardized
Standardized
รายการ
Beta
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Sig=0.000
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การปรั
โครงสร้
งทางเศรษฐกิ
จให้พร้อมกัวบแปร
การ
รูปแบบการจั
ดการการเปลี่ย(pนแปลงเพื
ตัวแปรต่
งๆนสามารถอธิ
บาายการเปลี
่ยนแปลงของตั
การเปลี
่ยนแปลงในอนาคต
< 0.01)่อเพิ่มศักยภาพด้าน
เปลี
ยละ 58.2 จส่ให้
วนการทดสอบ
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกของ
ตาม่ยนแปลงในอนาคต
คือ การปรับโครงสร้ร้าองทางเศรษฐกิ
พร้อมกับการ
ประเทศไทย
ตามการขยายตั
วของประชาคมเศรษฐกิ
สมมติ
านในแต่
ละข้
อสรุปร้ปผลได้
ยนการทดสอบ
ส�ำคัญทธิดั์กงนีาร้
ผลการวิ
เคราะห์
า ค่ำดัาสับส่มนัวประสิ
ด้านการส่
งเสริมการตลาด
และด้านผลิตภัณฑ์ จ
เปลี่ยฐนแปลงในอนาคต
อรากฏว่
ยละตามล�
58.2
2
ตภัญณดัฑ์งนีงมี้
า บโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับ
มีคล่าะข้
เท่งอเสริ
าสรุ
กับมปการตลาด
0.582
(pและด้
<าดั0.01)
หมายถึ
ตัสมมติ
ดสินใจฐานในแต่
(Rด้า)นการส่
มีอาเซี
อิทธิพยนลต่พบว่
อการปรั
ผลได้ตามล
บานันผลิ
ยสาคั
ธิพลต่าองๆการปรั
บโครงสร้
างทางเศรษฐกิ
จให้พร้อมกัวแปร
บการ
ปัจจัยทางการตลาด
ตัอิวทแปรต่
สามารถอธิ
บายการเปลี
่ยนแปลงของตั
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(p <พบว่
0.01)า 1) ด้านการส่งเสริม
เปลี่ยคืนแปลงในอนาคต
< 0.01) จให้พร้อมกับการ
การตลาด การท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะ
ตาม
อ การปรับโครงสร้(pางทางเศรษฐกิ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ร้อยละ 58.2 ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานในแต่ละข้อสรุปผลได้ตามลาดับนัยสาคัญดังนี้
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สินค้าของเรา เช่น โฆษณาในสื่อต่างๆ การลดราคาประจ�ำ
ปี ส่งผลในทิศทางบวกกับความสามารถในการแข่งขัน
ตรงกับ (Rasha Hussein and Abdel-Aziz Mostafa 2003)
ได้พจิ ารณาสือ่ อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้
ชั ด เจนและประหยั ด ต้ น ทุ น อี ก ทั้ ง การรั ก ษาตลาดเดิ ม
โดยเน้ น วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้ า ง Brand
Thailand ของสินค้าไทยคู่ตลาด และการติดตามประเมิน
สถานการณ์ตลาด และ 2) ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
รวมถึงศักยภาพในการกระจายสินค้า คือวิธีการน�ำสินค้า
ไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลายๆ แห่ง
วิธีการขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความส�ำคัญมาก
หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นควรเลือกจากสถาน
ที่ ท�ำเล และตัวสินค้าเป็นเกณฑ์ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การปรั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ให้ พ ร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของธุรกิจส่งออกของประเทศไทย
ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า
ปัจจัยทางการตลาด ประกอบด้วย 1) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ลดแลก
แจกแถม การทดลองใช้ส่งผลในทิศทางบวกต่อการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เนือ่ งจากเทคนิคและกลยุทธ์การขายทีเ่ ปลีย่ นแปลง
การประหยัดโดยใช้สอื่ การโฆษณาฟรีโดยเฉพาะการสือ่ สาร
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ที่มีความรวดเร็วและประหยัดต้นทุน
2) ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ผู้ขายน�ำไปเสนอขายให้ผู้ซื้อ เพื่อน�ำ
ไปใช้บริโภค อุปโภค สินค้าอุตสาหกรรมและการบริการ
ในการออกแบบรูปร่าง สีสัน หีบห่อ มีการใช้ตรายี่ห้อ
การบริการ และสัญลักษณ์มีผลกระทบจากการเปิดการค้า
เสรี ท างการค้ า อาเซี ย น (ชนิ ต า ทองพั น ธ์ และนพดล
เดชประเสริฐ 2557) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับ (Dayang Affizzah Marika 2011) สินค้าที่
ผลิตขึ้นในประชาคมอาเซียนได้รับการจัดประเภทออกเป็น
4 ประเภทด้วยกัน คือ 1) Inclusive List 2) Temporary
Exclusive List 3) Sensitive List 4) General Exception
(ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
2554) ความต้องการและความหวังของผู้บริโภคที่มีต่อ
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ประกอบไปด้ ว ย 1)
Product Safety 2) Reliability 3) Addition Feature
4) Perceived Quality 5) Product Function
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6) Appearance 7) Availability 8) Price 9) Shell Life
10) Compliant
ข้อเสนอแนะ
ในการเก็บข้อมูลวิจยั ในครัง้ นี้ ช่วยแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการเตรียมความพร้อมของธุรกิจส่งออกของ
ประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหน่วยงานที่สามารถน�ำผล
การวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ป ระกอบด้ ว ย ส� ำ นั ก งาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ในเขตอีสานตอนล่าง ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และส�ำนักงานแรงงาน
จังหวัด แต่ในการเก็บข้อมูลวิจยั ในครัง้ นีก้ ย็ งั แสดงให้เห็นถึง
ปั ญ หาจากผู ้ ป ระกอบการในเรื่ อ งของการปรั บ ตั ว และ
การเตรียมการเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจส่งออก
ของประเทศไทย ทีย่ งั ต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
สภาวการณ์ที่ก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่งออกของประเทศไทย เพื่อจะเป็นแรงกระตุ้นและ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ธุรกิจส่งออกของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับ
ความกรุณาอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัยรดา พรเจริญ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และเอาใจใส่ตรวจสอบ
เพื่อความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ท�ำให้ผู้วิจัยได้รับแนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้าความประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
ผู้วิจัยมีความซาบซึ้ง และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้
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