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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการส่งออกที่
ด่านช่องเม็กจานวน 385 คน ได้มาโดยการคานวณจากสูตรของคอแครนในกรณีไม่ทราบจานวนประชากรชัดเจน คัดเลือก
ตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากั บ .92 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวนร่วม การ
วิเคราะห์ค่าการยอมรับได้ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้นาด้านต้นทุน ผู้ประกอบการวางแผน
ราคาขายสินค้าด้วยการบวกกาไรจากระดับต้นทุนไม่มากนัก โดยคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า สามารถซื้อได้ในระดับ
ราคาที่ยอมรับได้ 2) ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน 3) ด้านบุคลากรมีความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
4) ด้านกระบวนการ สินค้าถึงปลายทางมีจานวนครบตามจานวนที่จัดส่งจากต้นทาง และ 5) ด้านการจัดการความรู้ ในช่วง
ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการส่งออกมายกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้ง 5 ด้านนี้มีผล
ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก
คำสำคัญ: ผู้นาด้านต้นทุน การส่งออก การจัดการความรู้ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

Abstract
This research aims to study cost leadership, marketing mix and knowledge management
affecting competition ability enhancement of exporters at Chong Mek border. The sample is 384
exporters at Chong Mek border calculated from the Cochran formula in case of the unclear number
using convenience sampling method. Tool used in this research is 5-point scale questionnaire with
reliability of .92. Statistics to test hypotheses are variance inflation factor, tolerance analysis, and
multiple regression analysis. Results are found that cost leadership, exporters define price added a
little profit based on satisfaction of customers who can buy products with acceptable prices,
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2) products are certified the standard, 3) personnel are fluent to use various equipment, 4) aspect of
process, products deliver to destinations with the complete number from sources, and 5) aspect of
knowledge management in the last year, companies could really apply exported technologies to
enhance competition ability. There are five aspects that affect competition ability enhancement of
exporters at Chong Mek border.
Keywords: Cost leadership, Export, Knowledge management, Competition ability

บทนำ
ภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่ผลักดันให้
เศรษฐกิ จ ของประเทศมี อั ต ราการขยายตั วอยู่ ใ นระดั บ สู ง จึ ง นั บ ได้ ว่ า ธุร กิ จ การส่ งออกเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มีค วามส าคั ญ ต่ อ
ผู้ประกอบการและประเทศชาติ เนื่องจากในแต่ละปีธุรกิจการส่งออกสามารถนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยได้
เป็นจานวนมาก และรายได้เหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกนามาใช้ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจ การ
ส่งออกสินค้ าของไทยประสบความสาเร็ จและมีมูลค่ าการส่งออกเพิ่ม ขึ้น ผู้ ประกอบการที่ ต้อ งการเข้ามาสู่ ธุร กิจนี้จึ ง
จาเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการส่งออกสินค้า เพื่อให้การประกอบธุรกิจส่งออกเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสาเร็จคุ้มค่ากับ การลงทุน
(ศันธนีย์ อุ่นจิตติ, 2558) ปัจจุบันการส่งออกสินค้าชายแดนผ่านด่านช่องเม็กมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเป็นลาดับ
โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม) มีแนวโน้มเติบโตด้านการค้าและการลงทุนในเกณฑ์
สูง ทาให้มีกาลังซื้อสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสินค้าจากไทยถือว่าเป็นที่นิยมของกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
อุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี การย้ายฐานการผลิตจากไทยไปสู่ประเทศ CLMV เพื่อขยายตลาด ประหยัดต้นทุน และเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้า (GSP) ทาให้จานวนการส่งออกสินค้าบางประเภทลดลง เช่น เครื่องดื่ม สิ่งทอ รองเท้า ปูนซีเมนต์ เป็น
ต้น แต่สินค้าหลายประเภทก็ยังมีความต้องการอยู่ โดยเฉพาะสินค้าไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มชน
ชั้นกลางที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สินค้าวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างก็ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมี
การก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีการประมาณการส่งออกของการค้าชายแดน/ผ่านแดน ปี 2561 - 2562 การ
ขนส่งผ่านทางด่านชายแดนช่องเม็กร้อยละ 32.11 ในขณะที่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) รายงานผลการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้นถึง 5 อันดับ โดยด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของ
ภาครัฐดีขึ้นถึง 2 อันดับ การลงทุนต่างประเทศ (International Investment) มีอันดับที่ดีขึ้นมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
การลงทุนจากต่างประเทศ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Business Legislation) ดีขึ้นถึง 4 อันดับ จากการปรับปรุง
กระบวนการด าเนิ น งานเพื่ อ อ านวยความสะดวกและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ กับ ภาคธุ ร กิจ การปรั บ
กฎระเบียบให้ทันสมัย คล่องตัว และส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในการให้บริการให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ปัญหา
ปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างในทุกด้าน
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร (2562) ได้แบ่ง
ความสาคัญของภาคการส่งออกไว้ ดังนี้ 1) ผลักดันในด้านการขยายการลงทุนและสร้างความต้องการแรงงานการส่งออกที่
ขยายตัวขึ้นย่อมทาให้ผู้ผลิตต้องขยายการผลิตหรือมีการลงทุนเพิ่ม ขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วระบบการผลิตของไทยเป็นระบบ
การผลิตที่ใช้แรงงานในสัดส่วนที่มากกว่าเครื่องจักร (Intensive Labor) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความต้องการแรงงานให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลต่อการช่วยยกระดับ
รายได้ของแรงงานอีกส่วนหนึ่งด้วย 2) ช่วยในการนาเข้าเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดการขาดดุลการค้าและดุลการชาระเงิน
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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เพราะในการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการชาระค่าส่งสินค้า เมื่อประเทศใดสามารถผลิตสินค้า
ด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าประเทศอื่นแล้ว ย่อมแสดงว่าทรัพยากรที่ถูกนามาผลิตนั้นถูกนามาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าสินค้าที่ผลิตได้มีราคาที่สูงกว่าการนาเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ควรนาเข้าสินค้านั้นมากกว่า แล้วนา
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ผลิตสินค้านั้นไปผลิตสินค้าอื่นที่สามารถผลิตได้ ด้วยต้นทุนที่ต่ากว่า 3) ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value
Added) ให้แก่ทรัพยากรเป็นการพิจารณาในการนาวัตถุดิบต่าง ๆ มาแปรรูปก่อนส่งออกซึ่งจะทาให้สินค้านั้นๆ มีมูลค่า
สูงขึ้น เช่น แทนที่จะส่งออกสินค้าในลักษณะของผ้าผืน ก็เปลี่ยนมาเป็นการส่งออกในรูปแบบเสื้อผ้าสาเร็จรูปแทน ซึ่งมูลค่า
ของสินค้าย่อมสูงขึ้นทาให้ได้กาไรเพิ่มขึ้ นตามไปด้วย สาหรับมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี
2561 - 2562 มีมูลค่าในการส่งออก 342,631.59 ล้านบาท ในขณะที่ (พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์, 2562) ได้ศึกษาและ
พบว่า การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจยังอาศัยสภาพปัจจัยการผลิต ส่วนประสมทางการตลาด สถานภาพ
ทางอุปสงค์ ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน ด้านกลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพของการแข่งขัน การส่งเสริมจาก
รัฐบาล และการหลีกเลี่ยงเหตุสุดวิสัยหรือหาโอกาสในการส่งออกเพิ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
เป้าหมาย เข้าถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค (ลักษณ์นาราข์ พันวราสิน, 2553) สนองความต้องการของลูกค้า ทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558) และสร้างกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการส่งออกในการทาธุรกิจ
(ณัฐนนท์ โชครัศมีศิริ, 2558) ด้วยกลยุทธ์การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) วัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจที่เลือกใช้ในกลยุทธ์ ได้แก่ ความพยายามที่จะสามารถชนะคู่แข่งขันได้ โดยต้องทาการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ากว่าคู่
แข่งขัน กลยุทธ์นี้ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบที่สาคัญ คือ ผู้ประกอบการส่งออกธุรกิจเกษตรอินทรีย์สามารถคิดราคาที่ต่ากว่า
คู่แข่ง (ศันธนีย์ อุ่นจิตติ, 2558) ตลอดจนการจัดการความรู้ ซึ่งผู้ประกอบการส่งออกสามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การส่งออกมายกระดับความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานให้ดี
ขึ้น และมีหลากหลายช่องทางในการรับข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย การจัดการความรู้
เป็นกระบวนการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค์กร และกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้าง การนามาใช้ และเผยแพร่ความรู้และ
บริบทต่าง ๆ (นลวัชร์ ขุนลา และ เกษราภรณ์ สุตตาพงศ์, 2558) นอกจากนี้กระบวนการยังเกี่ยวข้องกับการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความสามารถในเชิงการแข่งขันได้สูงที่สุด (สุริโย ณหา, 2556)
ธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดควรให้ความสาคัญและดูแลปัจจัยเหล่านี้เป็นพิเศษ
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการที่ด่านชายแดนช่องเม็ก (ไทย – ลาว)
จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งประเด็นในเรื่องของการเป็นผู้นาด้านต้นทุน การ
ส่งออกของไทยเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง มุมมองของส่วนประสมทางการตลาด ตลอดจนการจัดการความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการส่งออกของผู้ประกอบการ เพื่อ ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันการ
ส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่ด่านชายแดนช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก

วิธีดำเนินงำนวิจัย
รูปแบบของการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) สาหรับประเภทของการวิจัยเชิง
พรรณนาที่ใช้สาหรับงานวิจัยนี้ คือ การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และให้ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผู้วิจัย
สร้างแบบสอบถามแบบปลายปิด
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1. ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกภายในด่านช่องเม็ก อาเภอสิริ นธร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีทั้งผู้ประกอบการส่งออกที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนซึ่งไม่ทราบจานวนชัดเจน
2. ตัวอย่ำง
ผู้ประกอบการส่งออกที่ด่านช่องเม็กที่ไม่ทราบจานวนทีช่ ัดเจน สามารถคานวณได้จากสูตรของคอแครน โดย
2

กาหนดค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Cochran, 1977) n = 𝑝(1−𝑝)𝑧
𝑒2
ได้จานวน 385 ราย สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
3. ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาด
การจัดการความรู้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดตาม
ลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษามาเป็นตัวบ่งชี้
3.2 สร้างแบบสอบถามโดยกาหนดขอบเขตของคาถามเกี่ยวกับผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาด
การจัดการความรู้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด
และตัวแปรที่กาหนดไว้ โดยกาหนดเนื้อหาในข้อความให้ครอบคลุมเรื่องที่ทาการศึกษาโดยพิจารณาให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบตามข้อเท็จจริงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.3 นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC > 0.50) ทุกข้อ
(ปราณี หลาเบ็ญสะ, 2559) จากนั้นทาการทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องอานม้า จานวน 30 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach, 1970) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 ตามวิธีของ Cronbach ตามที่
Nunnally ได้เสนอแนะไว้ว่าควรเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป สาหรับงานวิจัยเชิงสารวจ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและสามารถ
นาไปใช้ในการวิจัยได้ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ (Nunnally, 1978)
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ จะนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ ลงรหัสและบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวนร่วม (Variance Inflation Factor: VIF) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
4.2 การวิเคราะห์ค่าการยอมรับได้ (Tolerance) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นอิสระจากกันของตัวแปร
4.3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

ผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ใช้การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวนร่วม
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความเป็นอิสระของตัวแปรด้วยค่าการยอมรับได้ และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะถดถอยพหุคูณ เพื่อให้รู้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ส่งออกด่านช่องเม็ก สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก ด้วยวิธี Enter
ตัวแปรพยำกรณ์
Tolerance VIF
B
Std.Error Beta
t
p
1. การบริหารจัดการ
.62
1.59
.01
.02
.02
.57
.56
2. ผู้นาด้านต้นทุน
.11
.03
.17
3.87**
.00
.57
1.73
3. ด้านผลิตภัณฑ์
.08
.02
.12
2.95**
.00
.74
1.34
4. ด้านราคา
.73
1.39
.04
.02
.08
1.93
.09
5. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
.72
1.38
.03
.01
.07
1.82
.06
6. ด้านการส่งเสริมการตลาด
.01
.01
.04
1.08
.28
.74
1.34
7. ด้านบุคลากร
.09
.02
.14
3.45**
.00
.65
1.53
8. ด้านบริการ
.02
.02
.04
1.05
.29
.77
1.29
9. ด้านกระบวนการ
.20
.02
.31
7.41**
.00
.58
1.70
10. ด้านการจัดการความรู้
.10
.02
.15
3.96**
.00
.71
1.40
Constant = 0.71, R = 0.78, R2= 0.61, R2adj = 0.59, F = 52.86, Sig = 0.00
,

จากตารางที่ 1 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว และตั ว แปรตาม ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบความแปรปรวนร่วม มีค่าอยู่ในช่วง 0.29 – 1.73 (ค่าไม่เกิน 10) แสดงว่าไม่พบปัญหา Collinearity ค่าการ
ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.57 - 0.77 (ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1) Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน แต่ถ้า
Tolerance เข้าใกล้ 0 แสดงว่าเกิดปัญหา Collinearity (Foxall and Yani–de–Soriano, 2005)
ผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก พบว่า ด้านผู้นาด้านต้นทุน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านการจัดการ
ความรู้ รวมกันพยากรณ์ให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็กร้อยละ 59.0 และ
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาดและ
การจัดการความรู้ด้านการส่งออก ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก
ดังนี้
.12

.17

.15





 




.14



.31




ภำพที่ 1 การพยากรณ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก
แหล่งที่มา ผลการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณจากตารางที่ 1
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สมกำรถดถอย
Y (การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน) = .02 (การบริ ห ารจั ด การ) + .17 (ผู้ น าด้ า นต้ น ทุ น ) + .12
(ผลิตภัณฑ์) + .08 (ราคา) + .07 (ช่องทางการจัดจาหน่าย) + .04
(การส่งเสริมการตลาด) + .14 (บุคลากร) + .04 (บริการ) + .31
(กระบวนการ) + .15 (การจัดการความรู้)

สรุปและอภิปรำยผล
สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้นาด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาด และการจัดการความรู้มีผลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน สินค้ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาด และผลิตภัณฑ์มีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย สอดคล้องกับงานของ (ชนิตา ทองพันธ์ และ นภดล เดชประเสริฐ,
2557) ซึ่งพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายไปเสนอขายให้ผู้ซื้อ เพื่อนาไปใช้บริโภค อุปโภค สินค้าอุตสาหกรรมและบริการในการออกแบบ
รูปร่าง สีสัน หีบห่อ มีการใช้ตรายี่ห้อ การบริการ และสัญลักษณ์ ต้องมีมาตรฐาน เพราะจะมีผลกระทบต่อการเลือกซื้อของลูกค้า
งานของจุไรพร พินิจชอบ (2560) พบว่า สิ่งที่เสนอสู่ตลาดซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ
และชื่อเสียงผู้ให้บริการ โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า มีความทันสมัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์อื่น ๆ จากการซื้อสินค้าและบริการด้วยองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ และสอดคล้องกับ Dayang (2011) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของคนในเอเชียควรมีมาตรฐาน ตัวสินค้า
ที่ผลิตขึ้นในอาเซียนได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 1) สินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน (Inclusive List) 2) สินค้าที่มี
ลักษณะเฉพาะ (Temporary Exclusive List) 3) สินค้าที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive List) และ 4) สินค้าที่ได้รับการยกเว้น
(General Exception)
ด้านการจัดการความรู้ ในช่วงปีที่ผ่านมาผู้ส่งออกสามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการส่งออกมายกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ สามารถปรับปรุ งประสิทธิภาพในการทางานให้ดีขึ้น และมีหลากหลาย
ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะจากพนักงาน เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่ง
พบว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค์กร กระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้าง และการนามาใช้
สอดคล้องกับงานของ (นลวัชร์ ขุนลา และ เกษราภรณ์ สุตตาพงศ์, 2558) ที่พบว่าการจัดการความรู้เป็นการเผยแพร่ความรู้
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร ตลอดจนการกาหนดนโยบายขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
(สุริโย กัณหา, 2556) พบว่า การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความสามารถในเชิงการแข่งขันได้สูงที่สุด ซึ่งการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้น คือ กลุ่มคนที่มีความ
สมัครใจจะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลซึ่งกันและกันได้ จะทาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Rasha Hussein and Abdel-Aziz Mostafa, 2003) พบว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งออกและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ส่งออกอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งได้
ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการส่งออกมองประเด็นที่พนักงานมีความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีอัธยาศัย
ดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความสุภาพเรียบร้อย และจานวนพนักงานเพียงพอต่อความต้องการ
สอดคล้องกับงานของ (วรุตม์ ประไพพักตร์ , 2556) พบว่า ความรู้ความสามารถและความน่าเชื่อถือของบุคลากร ได้แก่
พนักงานแต่งกายเหมาะสม สุภาพ พนักงานสนใจและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใสและพูดจาดี และพนักงานมีความรู้ สอดคล้องกับงานของ (นาเดีย ดางีดิง, 2560) พบว่า พนักงานผู้ให้บริการ
ควรมีจานวนที่เพียงพอเพราะเป็นบุคคลทีต่ ้องพบปะและบริการลูกค้าโดยตรง และพนักงานในส่วนสนับสนุนจะทาหน้าที่ให้
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การสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ที่จะทาให้งานมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และสอดคล้องกับ (Van and De, 2019) พบว่า
พนักงานที่มีคุณภาพ มีทักษะในเรื่องของการใช้เครื่องมือได้อย่างดี จะสามารถช่วยจัดการกับสถานนะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นาด้านต้นทุน หมายถึง ผู้ประกอบการมี ระดับของต้นทุนและราคาขายตามที่กาหนดไว้ ได้คานึงถึงความพึง
พอใจของลูกค้าและสามารถซื้อได้ในระดับราคาที่ยอมรับได้ ต้นทุนการผลิตของกิจการได้รับการทบทวนและปรับปรุ งได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง และกิจการได้มีการลดต้นทุนมีการตระหนักถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และมีของเสียต่า สอดคล้องกับงานของ (ดวงสมร ฟักสังข์, 2555) พบว่า มูลค่าที่สามารถวัดได้เป็นจานวนเงินของทรัพย์สิน
หรือความเสียสละที่กิจการได้ลงทุนไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์ หรือ บริการต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ภายหลัง
หรือต้นทุนในการลงทุนควรมีค่าต่าที่สุดหรื อยิ่งต่ากว่าคู่แข่งได้ยิ่งดี และสอดคล้องกับงานของ (สุขใจ ตอนปัญญา, 2554)
พบว่า ต้นทุนมีความหมายกับฝ่ายบริหารเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการผลิตหรือการซื้อสินค้า การกาหนดราคา
ขาย การยกเลิกผลิตภัณฑ์ การเลือกกรรมวิธีการผลิต และประเภทสินค้า ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าจะต้องแสดง
อย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังต้องคานึงถึงการ
กาหนดราคาของสินค้าในตลาดที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ด้วยความเต็มใจ และยังสอดคล้องกับ (Eby et al., 2019) พบว่า
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนจากการรวมกลุ่มขององค์กรสามารถทาให้บริษัทนั้น ๆ เป็นผู้นาด้านต้นทุนได้
ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการให้ความสาคัญในเรื่องของการส่งสินค้าถึงปลายทางได้ครบตามจานวนที่จัดส่ง
จากต้นทาง มีความแม่นยาในการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง และมีระบบการส่งสินค้าถึงปลายทางที่แน่นอน
ตามวันเวลาที่กาหนด สอดคล้องกับงานของ (กานดา เสือจาศีล, 2555) พบว่า ขั้นตอน วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธุรกิจ
นาเสนอซึ่งสินค้าและบริการ ต้องพิจารณาความเหมาะสมและใช้กระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ซึ่งต้อง
อาศัยบุคลากร และเครื่องมือเพื่อที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประทับใจ ควรเน้นความถูกต้อง
แม่นยา รวดเร็ว สะดวก ในการรับคาสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้าและบริการถึงลูกค้า และการชาระเงิน สอดคล้องกับงานของ
(ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์, 2561) พบว่า ขั้นตอนกระบวนการที่จาเป็นในการทางานและให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงวิธี การ
ผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบและการปฏิบัติให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตและเสนอบริการนั้น ๆ ให้กับผู้มาใช้บริการ และสอดคล้องกับ (Moreau and Rahmouni,
2019) พบว่า ระบบเฝ้าระวังการประสานงานอย่างแม่นยา เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สาคัญมากในกระบวนการทางาน
ด้านราคา ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมต้นทุนสินค้า หรือตั้งราคาสินค้าให้ต่ากว่าคู่แข่งได้ ราคาสินค้าในหมวด
เดี ย วกั น มั ก มี ร าคาเท่ า กั น กั บ ผู้ ป ระกอบการรายอื่ น ๆ ในงานวิ จั ย นี้ ตั ว แปรด้ า นราคาจึ ง ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก สอดคล้องกับงานของ (อัญธิกา แก้วศิริ, 2560) ที่พบว่า
การกาหนดราคาเป็นสิ่งสาคัญของเครื่องมือทางการตลาด เพราะการกาหนดราคาจะต้องคานึงถึงลูกค้าที่จะซื้อว่า ควร
กาหนดในราคาสูงหรือต่า มากหรือน้อยเท่าใดที่จะพอดีกับคุณภาพหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่จัดนามาเสนอขายให้แก่
ลูกค้าในระดับต่าง ๆ ซึ่งการกาหนดราคามักทาได้ยากและขึ้นกับกลไกตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการไม่ค่อยมีตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศ หรือไม่มีการจัดตั้งสาขาใน
ต่างประเทศเพื่อจัดจาหน่ายสินค้าเอง การขายสินค้าทาโดยการส่งผ่านด่านช่องเม็กเพียงแห่งเดียว ในงานวิจัยครั้งนี้ตัวแปร
ช่องทางการจัดจาหน่ายจึงไม่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ (ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ, 2559) พบว่าโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้
เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมที่ช่วย
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ในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ตลอดจนการขายผ่านระบบ
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและแตกต่างกันไปตามยุคสมัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการไม่ ค่อยมีกิจกรรมการเข้าร่วมกับคณะผู้แทนรัฐบาลในการเจรจาทาง
การค้า หรือร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ในงานวิจัยครั้งนี้ตัวแปรการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก สอดคล้องกับงานของ (กุลธิดา ก้าวสัมพันธ์, 2560) ซึ่ง
พบว่าการส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนประสมทางการตลาดส่วนหนึ่งของกิจการที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ ราคา และการ
จาหน่าย ที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า ผู้มุ่งหวังเพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจ และเตือนความทรงจาให้เกิดความ
เชื่อถือ หรือเพื่อสร้างเจตคติการรับรู้ การเรียนรู้ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ต้องอาศัยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าประจาจะได้ผลมากกว่าการส่งเสริมทางการตลาดแบบดั้งเดิม
ด้านบริการ ผู้ประกอบการมีการติดต่อกับลูกค้าหรือการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และหลังการซื้อขายสินค้ามักมีการ
ติดตามผลการใช้บริการจากลูกค้าอย่างสม่าเสมอ ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีการติดต่อซื้อขายกันเป็นประจามักได้รับบริการแบบเดิม
หรือสร้างความประทับใจเหมือนเดิมในแง่มุมที่ดีตั้งแต่ต้น จึงเป็นเหตุให้ ตัวแปรด้านการบริการในครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก สอดคล้องกับงานของ (เบญชภา แจ้งเวชฉาย,
2559) พบว่าการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นหนทางหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จท่ามกลางการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อธุรกิจที่ให้บริการมีรูปแบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกันและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้น การเน้นคุณภาพการ
บริการจึงเป็นวิธีที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์กรได้และความแตกต่างนี้จะนามาซึ่งจานวนของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หากผู้ ป ระกอบการต้ อ งการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการส่ ง ออก ควรให้
ความสาคัญในเรื่องของกระบวนการเป็นอย่างมาก เพราะการส่งสินค้าต้องทาด้วยความละเอียด แม่นยา ถูกต้องทั้งจานวน
และเวลา ผู้ประกอบการต้องคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในการกาหนดระดับราคาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับได้ ต้นทุนการ
ผลิตของกิจการควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง มีการลดต้นทุนแต่ต้องตระหนักถึง
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และมีของเสียต่า ผู้ประกอบการควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่จะนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ช่วยยกระดับให้เ หนือกว่า คู่แข่งได้ ทุกอย่ างที่กล่า วมาล้ว นเป็นส่ว นประกอบที่ทาให้ ความสามารถในการส่งออกของ
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้ ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้วิจัยพบเมื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารได้เฉพาะภาษาถิ่น ควรเสริมทักษะด้านนี้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มกลุ่มคู่ค้าและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับธุรกิจการส่งออกของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกในด่านพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด่าน
อื่น ๆ อีก เพื่อจะได้เปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการในแต่ละด่าน
2.2 ศึกษาแยกประเภทตามสินค้าที่ส่งออกเพราะมีบริบทที่ต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะและเชิงลึกยิ่งขึ้น
2.3 ศึกษานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าและการส่งเสริมการขนส่งที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพราะ
อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้ผู้ประกอบการส่งออกมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกัน
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