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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ทีส่่งผลต่อรปูแบบการจดัการการเปลีย่นแปลงเพือ่เพิม่ศกัยภาพด้านการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิ

ส่งออกของประเทศไทย ตามการขยายตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และ 2) ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกและ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อรปูแบบการจดัการการเปลีย่นแปลงเพือ่เพิม่ศกัยภาพด้านการปรบัโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจให้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตของธรุกจิส่งออกของประเทศไทย ตามการขยายตวัของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ประชากรคอื ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมพฒันาธรุกิจ

การค้าในเขตภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ได้กลุ่มตัวอย่าง 346 คน เครื่องมือ

ใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.988 โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ

สมมตฐิานคอื การวิเคราะห์ถดถอยพหคูุณ (Multiple regressions analysis) ผลการวจิยัพบว่า 1) ปัจจยัเทคโนโลยี 

การส่งเสริมการตลาด สังคมและวัฒนธรรม และช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 2) ปัจจัยเศรษฐกิจ การส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนโยบายรัฐบาล มีความสัมพันธ์

ต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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Abstract
 This research aims to study 1) external environment factors and marketing mix factors 

that affect the change management pattern in order to enhance potentiality of competitive ability 

export business in the future at the lower northeastern Thailand for expansion of Asean Economic 

Community (AEC) and 2) external environment factors and marketing mix factors that affect the 

change management pattern in order to enhance potentiality of economic structure adjustment 

supported an export business in the future at the lower northeastern Thailand for expansion of 

Asian Economic Community (AEC). Population is the authorized entrepreneurs by Department of 

Business Development, Ministry of Commerce, at provinces of the lower northeastern Thailand 

such as UbonRatchathani, Srisaket, Surin, and Buriram. The sampling is 346 entrepreneurs.  

Questionnaires are used for this research and reliability is 0.988. Moreover, statistics for testing 

hypotheses is multiple regression analysis. Results of this research indicate that 1) technologies, 

marketing promotion, society and culture, and market place affect for enhancing competitive 

ability, 2) economy, products, technologies, marketing promotion, and government policies affect 

economic structure modification supported an export business in the future.

Keywords: Change Management Pattern, Potentiality of an Export Business, Asean Economic  

Community (AEC)

บทน�ำ
สภาพแวดล ้อมที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงท�าให ้

ผูป้ระกอบการต้องมกีารปรับตัวให้ทนัต่อสภาวะแวดล้อม

เนือ่งจากผลของการเปล่ียนแปลงก่อให้เกดิการสญูเสยีได้ 

ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน สินค้า ทักษะ เวลา ก�าลังคน และ

ทรัพยากรอืน่ๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะต้องตดัสนิใจว่าเวลาใด

ควรจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเวลาใดจะต้อง

ท�าการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ โดยผูป้ระกอบการจะต้องมี

การเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ องค์การจ�าเป็น 

จะต้องมคีวามยดืหยุน่ มรีปูแบบองค์การท่ีทันสมัย และ

มีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นการบริหารความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อ

ผูป้ระกอบการอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมือ่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยคุ

ของข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลย ีซึง่ท�าให้การเปลีย่นแปลง

เกดิขึน้อย่างรวดเร็วและการคาดการณ์เพือ่เตรยีมวางแผน

ไว้ล่วงหน้าท�าได้ยาก วิวฒันาการของแนวคิดทางการบรหิาร

ตามภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การบริหารแนววิทยาศาสตร์

มนษุยสมัพนัธ์ เชงิระบบและตามสถานการณ์ ภาวการณ์

ซึง่เปลีย่นแปลงไปตามบรบิท (Context) ของสังคมทัง้ด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

ฯลฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบริหารแบบรู้เท่าทัน 

ทันการณ์ มีวิสัยทัศน์ โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมเป็น 

ตวัตัง้ แล้วน�ามาวเิคราะห์เรยีบเรยีงพจิารณาการจดัการ

ในส่วนทีม่กีารเปลีย่นแปลง เพือ่ศกึษาและท�าความเข้าใจ 

ลดจุดอ่อนและเพิม่จดุแขง็ เพือ่ให้ธรุกจิสามารถด�ารงอยู่

และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

เน่ืองจากประเทศอาเซียนจะเป็นเสมือนตลาดและ

ฐานการผลติเดยีวทีม่กีารเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร และ

การลงทนุระหว่างกนัโดยเสร ีท�าให้ธรุกจิ SMEs ซึง่เป็น

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกจิไทย และยงัมี

ข้อจ�ากัดในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต ต้องเร่ง

ปรับตัวรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ก�าลัง
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คืบเข้ามาใกล้ กรมส่งเสริมการส่งออกจะเป็นสื่อกลาง 

ในการเชือ่มโยงนโยบายภาครฐัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของผูส่้งออกกบัประเทศต่างๆ ในอาเซยีน 

พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิไทยให้ดี

ยิง่ข้ึน รวมทัง้การน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้พฒันาศักยภาพ

ของธุรกจิ เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการได้เรยีนรูท้ัง้ความ

ต้องการทีแ่ท้จริงของตลาดและความเคลือ่นไหวของคูแ่ข่ง 

เพ่ือเอือ้โอกาสการขยายธรุกจิในอนาคตต่อไป (Bureau 

of Trade and Investment Cooperation, Depart-

ment of Foreign Trade, 2014: 1-54)

จากความส�าคัญดังกล่าวกลุม่ผูว้จัิยจึงสนใจเกีย่วกบั

รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การส่งออกของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

ตามการขยายตวัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้วิธีด�าเนินงานวิจัย

เพื่อแก้ไขปัญหาดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

วัตถุประสงค์กำรวจิัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อรูปแบบการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกของ

ประเทศไทย ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อรูปแบบการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง 

ในอนาคตของธุรกิจส่งออกของประเทศไทย ตามการ

ขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทบทวนวรรณกรรม
Hill & Hult (2018: 438-439) ได้กล่าวถึงปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด คอื ทางเลอืกเกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ของผลติภณัฑ์ กลยทุธ์การกระจายสนิค้า กลยทุธ์ช่องทาง 

การสื่อสารทางการตลาด และกลยุทธ์ทางด้านราคา  

ซึง่บรษิทัจะเสนอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อกลุม่

ตลาดเป้าหมาย เมือ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้ถกู

พัฒนา กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ จะมี

ความใกล้เคยีงกนั ช้ีให้เหน็ว่า ปัจจัยเหล่านัน้ล้วนมคีวาม

ส�าคญัทัง้สิน้ และเมือ่น�าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

มาพิจารณาโดยกว้างจะสังเกตเห็นว่า ตัวผลิตภัณฑ์เอง

จะเป็นตวัสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าเป้าหมาย การมี

ช่องทางน�าสินค้าวางในสถานท่ีท่ีลกูค้าเข้าถึงการส่งเสริม

การขายเพื่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย และผลิตภัณฑ ์

ได้ถกูออกแบบและวางแผนไว้เพือ่ผูบ้รโิภค และตัง้ราคา

สินค้าโดยประมาณจากพฤติกรรมในการซ้ือหรือมูลค่า

ของสินค้าท่ีผู้บริโภคใช้อยู่ในปัจจุบัน (Pongwiriton  

et al., 2017: 28) ประกอบกับงานวิจัยของ Tongpun 

& Dechprasert (2014: 94-103) กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ 

สภาพการแข่งขนัทางธรุกจิ และผลกระทบจากการเปิดเสรี

ทางการค้าอาเซียนส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

กล่องกระดาษลกูฟกู กรณศึีกษา บริษัท ยเูนยีนเปเปอร์

คาร์ตอนส์ จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 1) กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ใหม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

กล่องกระดาษลกูฟกู 2) ด้านสภาพการแข่งขันทางธรุกจิ

โดยภาพรวม ผลการทดสอบสมมติฐานแยกเป็นข้อย่อย

พบว่า ด้านอุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ที่ทดแทน อ�านาจ 

การต่อรองของผู้ซื้อ อ�านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัย

การผลิต และการแข่งขันระหว่างธุรกิจ มีผลต่อการ

ตดัสนิใจซ้ือผลติภณัฑ์กล่องกระดาษลกูฟกู เรยีงตามล�าดบั 

3) ด้านผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน 

ผลการทดสอบสมมติฐานแยกเป็นข้อย่อยพบว่า ด้าน

ผลกระทบจากการลงทนุทีเ่พิม่ขึน้มอีทิธต่ิอการตดัสนิใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก

Gupta (2013: 34-43) ได้เสนอว่า การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก คอื การท่ีบรษัิทมกีารตอบสนอง

ต่อการเปลีย่นแปลงในสภาพแวดล้อม ซึง่สภาพแวดล้อม

ภายนอกประกอบด้วยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
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เทคโนโลยี โดยสภาพแวดล้อมทางการเมือง หมายถึง 

การเปลีย่นแปลงบรรยากาศการเมอืงในประเทศ ตลอดจน

กฎหมายเฉพาะและกฎระเบียบ สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ หมายถึง วัฏจกัรเศรษฐกจิ รปูแบบของการค้าโลก 

อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตรา ราคาสนิค้า การเปลีย่นแปลง

ในตลาดทุน และตลาดแรงงาน สภาพแวดล้อมทางสงัคม 

หมายถงึ รูปแบบประชากรศาสตร์ รสนยิม และอุปนสิยั 

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีครอบคลุมผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกระบวนการการผลิต และ

การขนส่งและการกระจายสินค้า มงีานวจัิยของ Sarapat 

(2010: 21-41) อทิธพิลการค้าชายแดน ความกลมกลนื

ทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริม

การค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ

ชุมชนในชมุชนชายแดนพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

อิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม 

และนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน 

และวัฒนธรรม) ส่งผลต่อวิถชีวีติของประชาชนในชมุชน

ชายแดน มีตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจุบัน 

การท�าการค้าข้ามแดนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก สถาน

ประกอบการหรอื SMEs ในแต่ละประเทศจะต้องเร่งเพ่ิม

ขดีความสามารถในการแข่งขนัใน 6 ด้าน คือ 1) การเป็น 

ผู้ประกอบการที่ดี 2) เน้นการเติบโตของธุรกิจ 3) เน้น

การผลติสู่ตลาดต่างประเทศ 4) มุง่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ 

5) เพ่ิมประสทิธภิาพในการผลติ และ 6) สร้างเครอืข่าย

ธุรกิจทัง้ในระหว่างกลุม่ธรุกจิประเภทเดยีวกนัและระหว่าง

ธุรกิจในสายที่เกี่ยวข้อง บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 

ที่มีขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกว้างขวาง ติดต่อลูกค้าอย่าง

ถงึตวั มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ สามารถเข้าถึงข้อมูลเชงิลึก

ทางธุรกจิ (Business intelligence) ได้อย่างทนัเหตกุารณ์

และเที่ยงตรง และมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

แวดล้อมทางธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งเท่านัน้ จงึจะเป็นองค์กร

ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถท�าธุรกรรม

ได้อย่างมคีณุภาพในต้นทนุและราคาต�า่สามารถยนืหยดั

อยู่บนเวทีการแข่งขันโลกได้อย่างยั่งยืน

นอกจากท่ีกล่าวข้างต้นกจิกรรมต่อไปนีส้ามารถเพิม่

ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้ คอื 1) ศกึษาวจิยัและ

พัฒนา 2) เสริมสภาพคล่องทางการเงิน 3) สร้างโอกาส

เพื่อรุกตลาดใหม่ 4) สร้างโอกาสเพื่อรักษาตลาดเก่า  

5) สร้างมาตรฐาน 6) สร้างพนัธมติรทางการค้าและการ

ลงทุน

การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ต้องปรับ คือ 1) การปรับ

โครงสร้างการผลติ 2) การปรบัโครงสร้างการค้า 3) การ

ปรบัโครงสร้างการเงนิ 4) การปรบัโครงสร้างกฎระเบียบ

และภาษี 5) การปรบัโครงสร้างการใช้พลงังาน 6) การปรบั

โครงสร้างด้าน Logistics (ให้ต้นทนุ Logistics ลดลงจาก 

19% ต่อ GDP ในปัจจุบันเหลือ 15% ต่อ GDP ในปี 

พ.ศ. 2555) (Office of the National Economic 

and Social Development Board, 2015)

การส่งเสรมิสมรรถนะการท�าธรุกจิของผูป้ระกอบการ

การค้าชายแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพือ่รองรบัการบรูณาการประชาคมอาเซยีน พบว่า บทบาท

การส่งเสริมของรัฐบาลส่งผลเชิงบวกในการปรับปรุง 

และพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

ต้องการเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากผูป้ระกอบการค้าชายแดน

ได้รบัการสนบัสนนุด้านการบรหิารโครงสร้างพืน้ฐานจาก

ตัวแทนรัฐเรื่องภาษี แก้ปัญหาด้านค่าขนส่งสินค้าซึ่งมี

ลกัษณะผกูขาดใน สปป.ลาว (Thontan, 2012: 67-77)

รายงานผลกระทบทางสภาพแวดล้อมของการท�า

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนส�าหรับ

ประเทศในมหานครอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง ซึง่อนภุมูภิาค

ลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว พม่า 

ไทย เวยีดนาม และภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ของมณฑลยนูาน

ในประเทศจีน มีประสบการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดสองทศวรรษทีผ่่านมา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปิดเสรทีางการค้าผ่านความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิท่ีใกล้ชดิยิง่ข้ึน (Vutha & Jalilian, 2008: 

4-14) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและ
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ความเป็นผูป้ระกอบการต่างประเทศด้านการส่งออกของ

ราชอาณาจักรตามวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

(SMEs) ในการด�าเนินงานในธุรกิจต่อไปนี้ อาหารและ

เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้าและขนสัตว์ คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองจกัรส�านักงาน จากการค้นคว้าเปิดเผยว่า พืน้ฐาน

วิสาหกจิขนาดเลก็และกลางในสหราชอาณาจักร มคีวาม

สนใจใช้เทคโนโลยใีนการท�าธรุกจิ (Abdel-Aziz Mostafa, 

2003) การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเชื่อมถึงกัน

ของรายได้ การผลิตผลติภณัฑ์ และความสามารถในการ

แข่งขนัเพือ่ส่งออก (Awang Marikan, 2011: 114-120) 

และ Onchet & Tethiwat (2011: 93-101) ยังได้

ศึกษาปัจจัยยอมรับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้าน

การน�าเข้า-ส่งออกในเขตการค้าชายแดน จังหวัดตาก 

เจ้าหน้าทีด่่านศลุกากรและผูป้ระกอบการน�าเข้า-ส่งออก 

ในเขตการค้าชายแดน อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

มีระดับการยอมรับโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการยอมรับคือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากนวัตกรรม 

ความซับซ้อนของนวตักรรม นโยบายของรฐับาล และการ

ปฏิบัตติามพระราชบัญญตัศิลุกากร และสภาพแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศดีขึ้น

จากการทบทวนวรรณกรรมท�าให้พบว่า รูปแบบ

การจดัการเปลีย่นแปลงเพือ่เพิม่ศกัยภาพการส่งออกของ

ประเทศไทย ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนจะขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยัหลกัคอื ปัจจยัสภาพแวดล้อม

ภายนอก และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดังภาพ

ที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัยรูปแบบการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของ

ประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัยรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของ

ประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากภาพที ่1 ในการศกึษาวจัิยในครัง้นีปั้จจัยสภาพ

แวดล้อมภายนอกประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคมและวัฒธรรม ด้านการเมืองและกฎหมาย  

ด้านนโยบายรัฐบาล และด้านเทคโนโลยี ส่วนปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ด้านคอื ดา้น

ผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจการส่งออกของ
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ประเทศไทย ตามการขยายตัวของเศรษฐกจิอาเซยีนทีใ่ช้

พิจารณา 2 ด้านคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน และการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อม

กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ขอบเขตกำรวจิัย
ประชากรคือ ผู ้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าในเขตภาคอสีานตอนล่าง ได้แก่ 

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 

จ�านวนทั้งสิ้น 2,529 ราย

กลุม่ตวัอย่าง การก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างส�าหรบั

การวิจัยคร้ังน้ีใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 

1973: 125) ได้กลุ่มตัวอย่าง 346 ราย การสุ่มตัวอย่าง

ใช้แบบการสุม่แบบชัน้ภมูอิย่างมสีดัส่วน (Proportionate 

satisfied random sample)

วธิกีำรวจิัย
รูปแบบของการวิจัยท่ีใช้คือ การวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ส�าหรับประเภทของการวิจัย

เชิงพรรณนาที่เหมาะสมส�าหรับงานวิจัยนี้คือ การวิจัย

เชงิส�ารวจ (Survey Research) และให้ผูต้อบแบบสอบถาม

ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม

แบบปลายปิด ทดสอบแบบสอบถามทีจ่ะใช้ในการสอบถาม 

ซึง่ประกอบด้วยตวัแปรท่ีอยูใ่นกรอบแนวคดิโดยทดสอบ

ความถูกต้อง (Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) 

และน�าข้อมลูดบิมาด�าเนินการลงรหสั เพือ่วเิคราะห์ข้อมลู

ทางสถิต ิหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ และการ

ทดสอบสมมติฐานผู้ด�าเนินการวิจัยทดสอบโดยใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple Regression 

Analysis)

ผลกำรวจิัย
เบือ้งต้นเป็นการทดสอบคณุสมบตัขิองตวัแปรโดยใช้

ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อให้ทราบว่า มาตรวัด

ในงานวจิยัครัง้นีม้คีวามซ�า้ซ้อนกนัหรอืไม่ ดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ด้านเศรษฐกิจ .75** .71** .73** .66** .57** .61** .61** .56** .58** .65**

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม - .63** .73** .63** .58** .65** .61** .61** .62** .64**

3. ด้านการเมืองและกฎหมาย - .78** .67** .57** .51** .56** .43** .50** .57**

4. ด้านนโยบายรัฐบาล - .67** .61** .58** .55** .49** .55** .62**

5. ด้านเทคโนโลยี - .62** .60** .65** .53** .67** .63**

6. ด้านผลิตภัณฑ์ - .66** .68** .60** .55** .61**

7. ด้านราคา - .74** .71** .59** .62**

8. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย - .76** .66** .62**

9. ด้านการส่งเสริมการตลาด - .62** .61**

10. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - .74**

11. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
-
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จากตารางที่ 1 ชี้ให้เห็นว่า ค่าสหสัมพันธ์ บวกลบ
ค่าผิดพลาด-มาตรฐาน (Standard Error) ของตัวแปร
แต่ละคู่นั้นไม่รวม 1 อยู่ด้วย โดยค่า Upper Bound 
สูงสุดคือ .78 (ไม่เกิน 0.8) (Nunnally, 1978: 245) 
ส่วนค่า Lower Bound ต�่าสุดอยู่ที่ .43 ซึ่งสามารถ 

สรุปได้ว่า มาตรวัดในงานวิจัยครั้งนี้มีความแตกต่างกัน 
หมายความว่า ตัวแปรแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกัน 
ไม่ซ�า้ซ้อนกัน จากนัน้ได้ตรวจสอบความเป็นเส้นตรงร่วม
อย่างมาก (Multicollinearity)

ตารางที่ 2 Linear Regression Model ผลกระทบของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

รายการ
Unstandardized Standardized

t-value Sig.
Beta S.E Beta

ด้านเทคโนโลยี 0.395 0.059 0.339 6.699** 0.000

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.183 0.055 0.191 3.336** 0.001

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 0.148 0.042 0.179 3.550** 0.000

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.206 0.070 0.182 2.930** 0.004

หมายเหตุ N = 345, R2 = 0.577, F = 116.375, Sig = 0.000
**มีนัยส�าคัญที่ 0.01

ผลการวเิคราะห์ปรากฏว่า ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ 
(R2) มีค่าเท่ากับ 0.577 (p < 0.001) หมายถึง ตัวแปร
ต่างๆ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม
คอื การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ร้อยละ 57.7 
ส่วนการทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อสรุปผลได้ตาม

ล�าดับนัยส�าคัญดังนี้
ด้านเทคโนโลย ีด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านสงัคม

และวฒันธรรม และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มอีทิธพิล
ต่อการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน (p < 0.001)

ตารางที่ 3 Linear Regression Model ผลกระทบของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

รายการ
Unstandardized Standardized

t-value Sig.
Beta S.E Beta

ด้านเศรษฐกิจ 0.258 0.064 0.230 4.056** 0.000

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.236 0.047 0.234 4.984** 0.000

ด้านเทคโนโลยี 0.226 0.065 0.184 3.454** 0.001

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.207 0.068 0.155 3.017** 0.003

ด้านนโยบายรัฐบาล 0.128 0.062 0.118 2.063* 0.040

หมายเหตุ N = 345, R2 = 0.582, F = 94.692, Sig = 0.000
*มีนัยส�าคัญที่ 0.05  **มีนัยส�าคัญที่ 0.01 
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ผลการวเิคราะห์ปรากฏว่า ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ 

(R2) มีค่าเท่ากับ 0.582 (p < 0.001) หมายถึง ตัวแปร

ต่างๆ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม

คือ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ร้อยละ 58.2 ส่วนการทดสอบ

สมมตฐิานในแต่ละข้อสรปุผลได้ตามล�าดับนยัส�าคัญดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

เทคโนโลยี และด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง 

ในอนาคต (p < 0.001) ด้านนโยบายรัฐบาลมีอิทธิพล

ต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต (p < 0.01)

สรุปและอภปิรำยผล
1. ป ัจจัยสภาพแวดล ้อมภายนอกและปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการ

การเปล่ียนแปลงเพ่ือเพิม่ศกัยภาพด้านการเพิม่ขีดความ

สามารถในการแข่งขนัของธรุกิจส่งออกของประเทศไทย 

ตามการขยายตวัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน พบว่า

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 1) ด้านเทคโนโลยี

ส่งผลในทิศทางบวกในการแข่งขัน ซึ่งหมายถึง ยิ่งใช้สื่อ

เทคโนโลยเีพ่ิมมากขึน้ ผูป้ระกอบการยิง่มคีวามสามารถ

ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (Onchet & Tethiwat, 2011: 

93-101, Gupta, 2013: 34-43) ผูป้ระกอบการน�าเข้า-

ส่งออกในเขตการค้าชายแดนมรีะดบัการยอมรบัโดยเฉลีย่

อยูใ่นระดบัมาก ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัได้

ในระดบัสงู 2) ด้านสงัคมและวัฒนธรรมมอีทิธพิลเชงิบวก

ต่อความสามารถในการแข่งขนัเพิม่ขึน้ (Thontan, 2012: 

67-77; Sarapat, 2010: 21-41) การสร้างความรู้และ

ความเข้าใจเก่ียวกับสงัคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศ

ที่ค้าขาย เนื่องจากการด�ารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

ท่ีแตกต่างย่อมส่งผลกระทบต่อความนิยม ความรู้สึก

นึกคิด และการแสดงพฤติกรรมการบริโภคอย่างชัดเจน 

ซ่ึงถอืเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้เกดิความเข้มแขง็ในการท�า

ธุรกิจ

 ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 1) ด้าน

การส่งเสรมิการตลาด การท�ากิจกรรมต่างๆ เพือ่บอกลกูค้า

ถึงลักษณะสินค้า เช่น โฆษณาในสื่อต่างๆ การลดราคา

ประจ�าปี ส่งผลในทิศทางบวกกับความสามารถในการ

แข่งขัน ตรงกับ Abdel-Aziz Mostafa (2003), Hill & 

Hult (2018: 438-439) ได้พิจารณาสื่ออินเทอร์เน็ต 

สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ชัดเจนและประหยดัต้นทนุ 

และ 2) ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย คอื วธิกีารน�าสนิค้า

ไปสูม่อืของลกูค้า หากเป็นสนิค้าทีจ่ะขายไปหลายๆ แห่ง 

วิธีการขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความส�าคัญมาก 

หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นควรเลือกจาก

สถานท่ีท�าเลและตวัสนิค้าเป็นเกณฑ์ ส่ิงเหล่านีม้อีทิธพิล

ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2. ป ัจจัยสภาพแวดล ้อมภายนอกและปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการ

การเปลีย่นแปลงเพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการปรบัโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ของธรุกจิส่งออกของประเทศไทย ตามการขยายตวัของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า

 ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก 1) ด้านเศรษฐกจิ

ท่ีมีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศมีดังนี้ 

(1) ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการ

ส่งออกได้อย่างหลากหลาย (2) แรงงานท่ีมีคุณภาพ 

และค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมของไทย

และอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการลงทุนระหว่างประเทศ 

(3) รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ให้การ

สนบัสนนุการเปิดการค้าเสร ี(4) นโยบายกีดกันทางการค้า

ระหว่างประเทศของประเทศมหาอ�านาจ ประเทศไทย

จึงต้องแสวงหาตลาดส่งออกแห่งใหม่ (5) การขยายตัว

ทางเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ในโลก ท�าให้เกดิความ

ต้องการสินค้าที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น (6) อัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อใดค่าเงินบาทมี 

แนวโน้มอ่อนตวัลงกจ็ะเอือ้ประโยชน์ต่อภาคการส่งออก 

ทัง้หมดนีส่้งผลในทศิทางบวกต่อการปรบัโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
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ประเทศไทย (Gupta, 2013: 34-43)

2) ด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการปรับโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ในทศิทางบวก ซ่ึงหมายถงึ ยิง่ใช้สือ่เทคโนโลยเีพิม่มากขึน้

ในการประกอบการยิง่มกีารปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

ให้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตมากขึน้ (Onchet 

& Tethiwat, 2011: 93-101) ได้ศึกษาปัจจัยการยอมรบั

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านการน�าเข้า-ส่งออก 

ในเขตการค้าชายแดน พบว่า การน�าเทคโนโลยีใหม่ 

เข้ามาใช้งานในองค์กรท�าให้จ�านวนพนักงานลดลงและ

ท�างานได้เร็วขึ้น แต่ต้องเพิ่มการพัฒนาฝีมือเพื่อความ

เชี่ยวชาญในเทคนิคการผลิตเพิ่มขึ้น

3) ด้านนโยบายรัฐบาล บทบาทของภาครัฐในเชิง

นโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศ

อาเซยีน (Office of Small and Medium Enterprises 

Promotion, 2011) ได้เสนอแนะไว้ทัง้สิน้ 4 ยทุธศาสตร์ 

คือ (1) ปรับปรุงกระบวนการท�างานของภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เข้มแขง็ (3) ส่งเสรมิ

ให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยขยายการค้า-

การลงทนุในประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ (4) ส่งเสรมิให้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยก้าวสู่ระบบ

ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ภาครัฐต้องส่งเสริมการลงทุน 

จดัการพฒันาทกัษะทางภาษาต่างประเทศ รวมถงึพัฒนา

ให้แรงงานให้มรีะเบยีบวนิยัในการท�างานให้มากขึน้ ทัง้หมด 

จงึส่งผลต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิให้พร้อมกบั

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 1) ด้าน

การส่งเสรมิการตลาด การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ลดแลก 

แจกแถม การทดลองใช้ส่งผลในทศิทางบวกต่อการปรบั

โครงสร้างทางเศรษฐกจิให้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงใน

อนาคต เน่ืองจากเทคนคิและกลยทุธ์การขายทีเ่ปลีย่นแปลง 

การประหยดัโดยใช้สือ่การโฆษณาฟรีโดยเฉพาะการสือ่สาร

ผ่านสือ่อนิเทอร์เนต็ (Phorncharoen, 2016: 1-17) ทีม่ี

ความรวดเรว็และประหยดัต้นทนุ 2) ด้านผลติภณัฑ์สิง่ที่

ผูข้ายน�าไปเสนอขายให้ผูซ้ือ้ เพือ่น�าไปใช้บรโิภคอปุโภค 

สินค้าอุตสาหกรรม และการบริการ ในการออกแบบ 

รูปร่าง สีสัน หีบห่อ มีการใช้ตรายี่ห้อ การบริการ และ

สญัลกัษณ์มผีลกระทบจากการเปิดการค้าเสรทีางการค้า

อาเซียน (Tongpun & Dechprasert, 2014: 94-103) 

ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลติภณัฑ์สอดคล้องกบั Awang 

Marikan (2011: 114-120) และ Pongwiriton et al. 

(2017: 28) สินค้าท่ีผลิตข้ึนในประชาคมอาเซียนได้รับ

การแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคอื 1) บัญชีลดภาษ ี

(Inclusion List) รายการสินค้าท่ีประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนน�ามาลดภาษรีะหว่างกนั ซ่ึง

จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามความตกลง 2) บัญชียกเว้น

ภาษีชั่วคราว (Temporary Exclusion List) ประเทศ

สมาชกิประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนสามารถขอสงวนสทิธิ

การลดภาษีชั่วคราวได้ แต่ต้องทยอยน�าสินค้าในบัญชีนี้

เข้ามาลดภาษีในแต่ละปีเป็นจ�านวนเท่าๆ กัน 3) บัญชี

อ่อนไหว (Sensitive List) ประเทศสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจะน�าบัญชีรายการสินค้าอ่อนไหว 

เข้ามาลดภาษีช้าที่สุด 4) บัญชียกเว้นทั่วไป (General 

Exception) รายการสินค้าในบัญชีนี้ไม่ต้องลดภาษี

ตลอดไป ได้แก่ สนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัการปกป้องความมัน่คง 

ศีลธรรม ชีวิต และสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช 

สนิค้าท่ีมคีณุค่าทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะ และโบราณคดี 

(Office of Small and Medium Enterprises Promo-

tion, 2011: 6-1, 6-28) ความต้องการและความหวัง

ของผู ้บริโภคท่ีมีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ประกอบไปด้วย 1) ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ 

(Product Safety) 2) ลักษณะเฉพาะท่ีปรากฏของ

ผลติภณัฑ์หรอืความเชือ่ถอื (Reliability) 3) ความสะดวก

หรอืคณุลกัษณะเสรมิของผลติภณัฑ์ (Addition Feature) 

4) ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากผลิตภณัฑ์หรอืคณุภาพทีร่บัรูไ้ด้ 

(Perceived Quality) 5) คุณลักษณะหรือหน้าท่ีของ

ผลิตภัณฑ์ (Product Function) 6) ลักษณะปรากฏ

ของผลิตภัณฑ์ (Appearance) 7) การกระจายสินค้า 
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ให้ท่ัวถงึและเพียงพอ (Availability) 8) ราคาผลติภณัฑ์ 

(Price) 9) อายกุารเกบ็ (Shell Life) 10) การตอบสนอง

ต่อข้อร้องเรียนของผู้บริโภค (Compliant) (Chairat-

tanamanokorn, 2016: 34-35)

ข้อเสนอแนะ
ในการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ได้น�าเสนอรูปแบบ 

การจดัการการเปลีย่นแปลงเพือ่เพิม่ศกัยภาพธรุกจิส่งออก

ของประเทศไทยไปประเทศเพือ่นบ้าน ตามการขยายตัว

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ตอนล่าง และยงัช่วยแสดงให้เห็นถงึแนวทางในการเตรยีม

ความพร้อมของธรุกจิส่งออกของประเทศไทยไปประเทศ

เพ่ือนบ้าน เพือ่รองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ซึ่งหน่วยงานที่สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประกอบด้วยส�านกังานอตุสาหกรรมในพืน้ทีใ่นเขตอสีาน

ตอนล่าง ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม หน่วยงานภาครฐั 

และส�านักงานแรงงานจังหวัด แต่ในการเก็บข้อมูลวิจัย

ในครั้งนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาจากผู้ประกอบการ 

ในเรื่องของการปรับตัวและการเตรียมการเพื่อรองรับ

การเปลีย่นแปลงของธรุกจิส่งออกของประเทศไทย ท่ียงั

ต้องสร้างความเข้าใจและตระหนกัถึงสภาวการณ์ท่ีก�าลงั

มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกของ

ประเทศไทย เพ่ือจะเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างศกัยภาพ

และความเข้มแข็งให้ธุรกิจส่งออกของประเทศไทยได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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