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 การศึกษาวจิยัเร่ืองปัญหาท่ีมีอิทธิพลการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาไปยงัต่างประเทศ 
กรณีศึกษา : ตลาดนดัจตุจกัร กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้จิยัเชิงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และวธีิวจิยัเชิงเอกสารโดยศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มุ่งศึกษากลุ่มเป้าหมาย ในงานวจิยั คือ ผูป้ระกอบธุรกิจสปาส่งออก 9 คน โดยแบ่งเป็นทวปีละ 3 คน 
ผลการศึกษา พบวา่ 
 ปัญหาท่ีมีอิทธิพลผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาของผูป้ระกอบการส่งออกทวปีเอเชีย 
คือ มีการเนน้ปัญหาในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด คือ เร่ืองการลอกเลียนแบบ ราคาของสินคา้ 
ค่าขนส่ง และสถานท่ี ส่วนปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ คือ ลกัษณะเฉพาะของตลาด ความ
ช านาญในดา้นอ่ืนๆ การเมือง และเศรษฐกิจ ส่วนปัญหาดา้นดา้นกฎหมาย คือ เร่ืองรายการ
ส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ 
 ปัญหาท่ีมีอิทธิพลผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาของผูป้ระกอบการส่งออกทวปียโุรป 
คือ มีการเนน้ปัญหาในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด คือ เร่ืองราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง และ
สถานท่ี ส่วนปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ คือ ลกัษณะเฉพาะของตลาด ความช านาญในดา้น
อ่ืนๆ ทรัพยากรขององคก์ร การเมือง และเศรษฐกิจ ส่วนปัญหาดา้นดา้นกฎหมาย คือ เร่ืองรายการ
ส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้  
 ปัญหาท่ีมีอิทธิพลผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาของผูป้ระกอบการส่งออกทวปี
อเมริกา คือ มีการเนน้ปัญหาในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด คือ เร่ืองราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง
และสถานท่ี ส่วนปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ คือ ลกัษณะเฉพาะของตลาด ความช านาญใน
ดา้นอ่ืนๆ ทรัพยากรขององคก์รการเมือง และเศรษฐกิจ ส่วนปัญหาดา้นดา้นกฎหมาย คือ เร่ือง
รายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม ระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ และ
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการปิดฉลากและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
 จากการศึกษาการวจิยัเร่ืองปัญหาท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาไปยงั
ต่างประเทศ กรณีศึกษา เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ ใชว้ธีิการวจิยัดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
ส าคญัซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออก จ านวนทั้งหมด 9 คน ซ่ึงแบ่งเป็นทวปีละ 3 คน ซ่ึงได้
ท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร โดยทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลหนงัสือ 
บทความ วารสาร รวมทั้งไดเ้ขา้ไปสัมภาษณ์อยา่งละเอียด เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการศึกษาวจิยัให้
สมบูรณ์ โดยเสนอขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคน์ยัเชิงทฤษฎี ไดด้งัน้ี 
 1.  สรุปผลการวจิยั 
 2.  อภิปรายผลการวจิยั 
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหาเกีย่วกบัการส่งออกผลิตภัณฑ์สปา 

1. ปัญหาด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1.1  ผลิตภณัฑ์ 
1.2  ราคา 
1.3  สถานท่ี 
1.4  การส่งเสริมการตลาด 

2.  ปัญหาด้านภาพลกัษณ์และประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 
2.1  ดา้นคุณลกัษณะของประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ 
2.2  ดา้นคุณลกัษณะของสินคา้ไทยทัว่ไป 
2.3  ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑส์ปา 

3. ปัญหาด้านการโฆษณา 
4. ปัญหาด้านวฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรม 
5. ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทางธุรกจิ 

   ส่ิงแวดล้อมภายในธุรกจิ 
   - ลกัษณะของธุรกิจ 
   - ลกัษณะเฉพาะทางการตลาด 
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   - ทรัพยากรขององคก์ร 
   - ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ 
   ส่ิงแวดล้อมภายนอกธุรกจิ 
   - ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
   - ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 
   - ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย 
   - ปัจจยัทางเทคโนโลย ี

6. ปัญหาด้านกฎหมาย 
   - หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขดา้นการปิดฉลากและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 
   - รายการส่วนผสม และสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม 
   - การระบุช่วงระยะเวลาหมดอายขุองผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
   - ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
   - ระเบียบการน าเขา้และภาษีน าเขา้ 

สรุปผลการวจิัย 
 ปัญหาเกีย่วกบัการส่งออกผลิตภัณฑ์สปา 
 ปัญหาด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 จ านวนปัญหาด้านส่วนประสมทางการตลาดทีเ่กดิขึน้ในแต่ละทวีป (ตารางที ่4-3) 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆ ต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ ปัญหา
ดา้นราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง สถานท่ี การลอกเลียนแบบ ชนิดของสินคา้ และคู่แข่ง ตามล าดบั โดย
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คนพบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดในเร่ืองของปัญหาดา้นราคาของสินคา้ ค่าขนส่งและสถานท่ี  
 ส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวีปเอเชีย จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองการลอกเลียนแบบ ราคาของสินคา้ ค่าขนส่งและสถานท่ี เป็น
พิเศษ ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรปและอเมริกา จะเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดในเร่ืองราคาของสินคา้ ค่าขนส่งและสถานท่ี เป็นพิเศษซ่ึงจะไม่เนน้เร่ืองการ
ลอกเลียนแบบเท่าไหร่  
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 จ านวนปัญหาด้านภาพลกัษณ์และประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าทีเ่กดิขึน้ในแต่ละทวปี 
(ตารางที ่4-5) 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นภาพลกัษณ์และ
ประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ ปัญหาดา้น 
คุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้สปาอยา่งเดียวเท่านั้น 
 ส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวีปเอเชียและอเมริกาไม่มีปัญหา
เกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นภาพลกัษณ์และประเทศ
แหล่งก าเนิดสินคา้เลย ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรป จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ภาพลกัษณ์และประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้เพียงเล็กนอ้ย ก็คือในเร่ืองปัญหาดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ
ของสินคา้สปาอยา่งเดียวเท่านั้น 
 จ านวนปัญหาด้านโฆษณาที่เกดิขึน้ในแต่ละทวีป (ตารางที่ 4-7) 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นโฆษณา สรุปได้
วา่ จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้งหมดปรากฏวา่ ไม่มีปัญหาดา้นโฆษณา
เกิดข้ึนเลยเก่ียวกบัการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาทั้งหมด 
 ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชีย ยโุรป และอเมริกาไม่มีปัญหาดา้นโฆษณา
เกิดข้ึนเลยจากการสัมภาษณ์ ก็คือผลออกมาปรากฏวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัของปัญหาดา้นโฆษณา
ในผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คน 
 จ านวนปัญหาด้านวฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรมทีเ่กิดขึน้ในแต่ละทวีป           
(ตารางที ่  4-9) 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นวฒันธรรมและ
การรับรู้วฒันธรรม สรุปไดว้า่ จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้งหมดปรากฏวา่ 
ไม่มีปัญหาดา้นวฒันธรรม และการรับรู้วฒันธรรมเกิดข้ึนเลยเก่ียวกบัการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา
ทั้งหมด   
  ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชีย ยโุรป และอเมริกาไม่มีปัญหาดา้น
วฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรมเกิดข้ึนเลยจากการสัมภาษณ์ คือผลออกมาปรากฏวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัของปัญหาดา้นวฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรมในผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 
3 ทวปี 
 สรุปแลว้ก็คือ ไม่มีความแตกต่างกนัของปัญหาดา้นวฒันธรรม และการรับรู้วฒันธรรม
ของผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 3 ทวปี (ไม่เกิดปัญหา) 
 



112 

 

 จ านวนปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทางภายในธุรกจิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละทวปี (ตารางที ่4-11) 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ (ภายใน) สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆ ต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ 
ปัญหาดา้นลกัษณะเฉพาะของตลาด ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ และทรัพยากรขององคก์ร ตามล าดบั 
โดยจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกทั้ง 9 คน พบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ (ภายใน) ในเร่ืองของปัญหาดา้นลกัษณะเฉพาะของตลาด และความช านาญ
ในดา้นอ่ืน ๆ 
 ส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวีปเอเชีย จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ (ภายใน) ในเร่ืองลกัษณะเฉพาะของตลาด และความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ เป็น
พิเศษ ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรปและอเมริกา จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ (ภายใน) ในเร่ืองลกัษณะเฉพาะของตลาด ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ และ
ทรัพยากรขององคก์รเป็นพิเศษ 
 สรุปแลว้ก็คือ ผูป้ระกอบการธุรกิสปาส่งออกสปาไปทวปีเอเชีย มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ (ภายใน) แตกต่างกบัผูป้ระกอบการธุรกิสปาส่งออกสปาไปทวปียโุรป และอเมริกา 
 จ านวนปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกธุรกจิที่เกดิขึน้ในแต่ละทวปี (ตารางที ่4-13) 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจภายนอกธุรกิจ สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆ ต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา 
คือ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลย ีตามล าดบั โดยจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คน พบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองของ
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และการเมือง 
 ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 3 ทวปี มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจภายนอกธุรกิจในเร่ืองเศรษฐกิจ และการเมืองเป็นพิเศษ จึงไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกธุรกิจ 
 สรุปแลว้ก็คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกแต่ละทวปีมีปัญหาเกิดข้ึนเหมือน ๆ กนัใน
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกธุรกิจ 
 จ านวนปัญหาด้านกฎหมายที่เกดิขึน้ในแต่ละทวปี (ตารางที ่4-15) 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นกฎหมายสรุปได้
วา่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆ ต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ ปัญหาดา้นรายการ
ส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม ระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ หลกัเกณฑ์
เง่ือนไขการปิดฉลากและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ตามล าดบั โดยจากการ
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สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คน พบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นรายการ
ส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้  
 ในส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชียและยโุรป จะเนน้
ส่วนปัญหาดา้นกฎหมายในเร่ืองรายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบ
วธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ เป็นพิเศษ ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีอเมริกา จะ
เนน้ส่วนปัญหาดา้นกฎหมายในเร่ืองรายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม ระเบียบ
วธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการปิดฉลากและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เป็น
พิเศษ  
 สรุปแลว้ก็คือ ปัญหาดา้นกฎหมายของผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชียและ
ยโุรปเกิดข้ึนเหมือนกนั ก็คือ ปัญหาดา้นกฎหมายในเร่ืองรายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือ
ตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ แต่ปัญหาดา้นกฎหมายของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีอเมริกามีความแตกต่างตรงท่ีวา่ มีปัญหาในดา้นหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการปิด
ฉลากและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เพิ่มเขา้มานอกเหนือจากปัญหาดา้นกฎหมายของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชียและยโุรป  
 

อภิปรายผล 
 การวจิยัเร่ืองปัญหาการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาไปยงัต่างประเทศ กรณีศึกษา ตลาดนดั
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศึ้กษาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาท่ีมีอิทธิพลต่อส่งออกผลิตภณัฑส์ปาไปยงัต่างประเทศ 
 2.  เพื่อศึกษาและคน้ควา้การส่งออกธุรกิจผลิตภณัฑส์ปา 
  3. เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะน าไปศึกษาต่อ 
 ปัญหาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ ปัญหา
ดา้นราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง สถานท่ี การลอกเลียนแบบ ชนิดของสินคา้ และคู่แข่ง ตามล าดบั โดย
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คนพบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดในเร่ืองของปัญหาดา้นราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง และสถานท่ี 
 ส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวีปเอเชีย จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองการลอกเลียนแบบ ราคาของสินคา้ ค่าขนส่งและสถานท่ี เป็น
พิเศษ ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรปและอเมริกา จะเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่วน
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ประสมทางการตลาดในเร่ืองราคาของสินคา้ ค่าขนส่งและสถานท่ี เป็นพิเศษซ่ึงจะไม่เนน้เร่ืองการ
ลอกเลียนแบบเท่าไหร่ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุดา สุวรณาภิรมย ์(2548) เร่ือง การศึกษา
งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มประเทศไทยท่ีไดส่้งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และในผลการวจิยั 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ปัจจยั
ลกัษณะเฉพาะของธุรกิจ ความสามารถของธุรกิจ ลกัษณะของตลาด และความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
หากตอ้งการพฒันาความสามารถในการส่งออกแก่ผูป้ระกอบการแลว้ตอ้งมีการพฒันาทั้งส่ีปัจจยัน้ี
จึงเพิ่มความสามารถใหก้บัผูป้ระกอบการได ้โดยปัจจยัพวกน้ีจะมีผลในการพิจารณาถึงความ
ช านาญทางการตลาดของธุรกิจ โดยจะพิจารณาในส่วนประสมทางการตลาดและข่าวสารของขอ้มูล
ทางการตลาดธุรกิจจ าเป็นตอ้งทราบถึงนโยบายทางการตลาดของธุรกิจในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการกระจายสินคา้รวมถึงการส่งเสริมการตลาด เช่นเดียวกนัจากงานวจิยั
ของสมพงษ ์กีรติวีรกุล (2541) ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออก
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกของไทย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกบรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทย ก็คือ ปัจจยัดา้นราคาส่งออกและอตัราแลกเปล่ียนมีผล
เชิงลบต่อการส่งออกบรรจุภณัฑพ์ลาสติกของไทย และเช่นเดียวกนัจากงานวจิยัของมลัลิกา         
ล่ิมลกัษณ์เลิศ (2536) ไดศึ้กษาถึงการเขา้สู่ตลาดสินคา้ส่งออกของไทยในการเขา้สู่ตลาดญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกาและประชาคมยโุรป โดยพิจารณาถึงความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
ผลิตภณัฑข์องประเทศต่าง ๆ พบวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่จะมีความไดเ้ปรียบในการ
ส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมไปยงัตลาดญ่ีปุ่น เช่น สหรัฐอเมริกาและเยอรมนัจะมีความไดเ้ปรียบใน
เร่ืองเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส่วนประเทศไทยซ่ึงถือวา่เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันานั้นมีความ
ไดเ้ปรียบในการส่งออกสินคา้จ าพวกเกษตรและอาหารมากท่ีสุด จากการท่ีแต่ละประเทศมีความ
ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลต่อการเจาะตลาดญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยญ่ีปุ่นเป็น
ประเทศท่ีมีดุลการคา้เกิดนดุลและมีการน าเขา้ในสัดส่วนท่ีต ่าถึงแมว้า่ญ่ีปุ่นจะไดมี้การลดอตัราภาษี
ศุลกากรลงในช่วงหลงัของการเจรจาของแกตตแ์ลว้ก็ตาม แต่ยงัมีการด าเนินนโยบายทางการคา้ท่ี
มิใช่มาตรการดา้นภาษีท่ียากแก่การวดัและค านวณมูลค่า เพราะข้ึนอยูก่บัมาตรการบางอยา่งของ
รัฐบาลและการด าเนินการของสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มาตรการดา้นสุขอนามยั การตรวจ
มาตรฐานของสินคา้ และเจา้ของกิจการญ่ีปุ่นมกัจะไม่ตอ้งการใหมี้การน าเขา้สินคา้มาแข่งขนักบั
สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี 
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 ปัญหาเร่ืองภาพลกัษณ์และประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นภาพลกัษณ์และ
ประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ ปัญหาดา้น 
คุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้สปาอยา่งเดียวเท่านั้น 
 ส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวีปเอเชียและอเมริกาไม่มีปัญหา
เกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นภาพลกัษณ์และประเทศ
แหล่งก าเนิดสินคา้เลย ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรป จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ภาพลกัษณ์และประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้เพียงเล็กนอ้ย ก็คือในเร่ืองปัญหาดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ
ของสินคา้สปาอยา่งเดียวเท่านั้นคือในเร่ืองปัญหาดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้สปาเป็นปัญหา
ตรงท่ีวา่ ตอนท ากิจการแรกๆก็มีปัญหาเก่ียวกบัแบรนดข์องเราซ่ึงเป็นแบรนดใ์หม่ ซ่ึงลูกคา้ไม่กลา้
ซ้ือเท่าไหร่เพราะวา่ยงัไม่รู้วา่สินคา้ของเรามีคุณภาพหรือไม่ แต่เพราะวา่ช่ือเสียงของประเทศไทย
ดา้นสินคา้อ่ืน ๆ และสินคา้ท่ีเก่ียวกบัสปานั้นมีอยูแ่ลว้ ลูกคา้ทุกคนจะรู้วา่สินคา้ท่ีผลิตจากประเทศ
ไทยมีคุณภาพ คือเป็นปัญหาตอนแรกท่ีเพิ่งเร่ิมเปิดกิจการ 
 ส่วนในเร่ืองคุณลกัษณะประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ และในเร่ืองคุณลกัษณะของสินคา้
ทัว่ไปของไทยนั้น ไม่มีปัญหาเกิดข้ึนเลย เพราะวา่โดยภาพรวมนั้นภาพลกัษณ์ และคุณลกัษณะของ
สินคา้ไทยในเร่ืองสินคา้นั้นเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 
 ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากหวัขอ้น้ีจะน าไปใชเ้พื่อเป็นความรู้ส าหรับผูท่ี้จะท าการส่งออก
ผลิตภณัฑส์ปาเพื่อสุขภาพ ผลท่ีไดคื้อ เร่ืองปัญหาเร่ืองภาพลกัษณ์และประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ไม่
เป็นปัญหาเลยส าหรับการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกท่ีกลวัเจอปัญหาในเร่ืองน้ี 
 ปัญหาเร่ืองโฆษณา 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นโฆษณา สรุปได้
วา่ จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้งหมดปรากฏวา่ ไม่มีปัญหาดา้นโฆษณา
เกิดข้ึนเลยเก่ียวกบัการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาทั้งหมด   
 ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชีย ยโุรป และอเมริกาไม่มีปัญหาดา้นโฆษณา
เกิดข้ึนเลยจากการสัมภาษณ์ ก็คือผลออกมาปรากฏวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัของปัญหาดา้นโฆษณา
ในผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 3 ทวปี 
 ในเร่ืองการโฆษณาไม่เป็นปัญหาต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา เพราะวา่จากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 3 ทวปี ไดใ้หเ้หตุผลวา่ ลูกคา้ส่วนมากจะมาทดลองซ้ือ
เอง มาเดินดูเอง และซ้ือไปทดลองใช ้แลว้ก็บอกกนัปากต่อปากซะมากกวา่ และอีกสาเหตุหน่ึงก็คือ 
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การท่ีลูกคา้จะซ้ือหรือไม่ซ้ืออยูท่ี่ตวัลูกคา้มากกวา่การโฆษณาสินคา้ ส่วนมากลูกคา้จะดูท่ีคุณภาพ
กบัราคาของสินคา้มากกวา่ ถึงโฆษณาไปแต่วา่คุณภาพบวกกบัราคาไม่เป็นท่ีดึงดูด ลูกคา้ก็ไม่ซ้ือ 
และในผูป้ระกอบส่งออกธุรกิจสปาบางคนบอกวา่ ตอนแรกก่อนท าโฆษณาก็ขายไดเ้ท่าน้ี แต่พอท า
โฆษณาแลว้ปรากฎผลออกมาวา่ก็ไม่ต่างอะไรมากเลย เปลืองค่าใชจ่้ายอีกต่างหาก  
 ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากหวัขอ้น้ีจะน าไปใชเ้พื่อเป็นความรู้ส าหรับผูท่ี้จะท าการส่งออก
ผลิตภณัฑส์ปาเพื่อสุขภาพ ผลท่ีไดคื้อปัญหาเร่ืองโฆษณาไม่เป็นปัญหาเลยส าหรับการส่งออก
ผลิตภณัฑส์ปาเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกท่ีกลวัเจอ
ปัญหาในเร่ืองน้ี 
 ปัญหาด้านวฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรม 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นวฒันธรรมและ
การรับรู้วฒันธรรม สรุปไดว้า่ จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้งหมดปรากฏวา่ 
ไม่มีปัญหาดา้นโฆษณาเกิดข้ึนเลยเก่ียวกบัการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาทั้งหมด 
 ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชีย ยโุรป และอเมริกาไม่มีปัญหาดา้น
วฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรมเกิดข้ึนเลยจากการสัมภาษณ์ ก็คือผลออกมาปรากฏวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัของปัญหาดา้นวฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรมในผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 
3 ทวปี 
 ในเร่ืองการดา้นวฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรมไม่เป็นปัญหาต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์
สปา เพราะวา่จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 3 ทวปี ก็ไดใ้หเ้หตุผลคลา้ย ๆ 
กนัวา่ เน่ืองมาจากวา่ การซ้ือสินคา้ของลูกคา้ส่วนมากจะอยูท่ี่ความชอบมากกวา่เร่ืองภาษาหรือ
สัญชาติ ทุกคนสามารถซ้ือไดห้มด ชอบก็ซ้ือ ไม่ชอบก็ไม่ซ้ือ 
 ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากหวัขอ้น้ีจะน าไปใชเ้พื่อเป็นความรู้ส าหรับผูท่ี้จะท าการส่งออก
ผลิตภณัฑส์ปาเพื่อสุขภาพ ผลท่ีไดคื้อปัญหาเร่ืองวฒันธรรมและการรับรู้วฒันธรรมไม่เป็นปัญหา
เลยส าหรับการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปาส่งออกท่ีกลวัเจอปัญหาในเร่ืองน้ี 
 ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมทางธุรกจิ 
 ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมภายในธุรกจิ 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ (ภายใน) สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆ ต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ 
ปัญหาดา้นลกัษณะเฉพาะของตลาด ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ และทรัพยากรขององคก์ร ตามล าดบั 
โดยจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกทั้ง 9 คน พบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้น
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ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ (ภายใน) ในเร่ืองของปัญหาดา้นลกัษณะเฉพาะของตลาด และความช านาญ
ในดา้นอ่ืน ๆ 
 ส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวีปเอเชีย จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ (ภายใน) ในเร่ืองลกัษณะเฉพาะของตลาด และความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ เป็น
พิเศษ ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรปและอเมริกา จะเนน้ส่วนปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ (ภายใน) ในเร่ืองลกัษณะเฉพาะของตลาด ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ และ
ทรัพยากรขององคก์รเป็นพิเศษซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุดา สุวรณาภิรมย ์(2548) ท่ีศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
ประเทศไทยท่ีไดส่้งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และในผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ปัจจยัลกัษณะเฉพาะของธุรกิจ 
ความสามารถของธุรกิจ ลกัษณะของตลาด และความช่วยเหลือจากภาครัฐ หากตอ้งการพฒันา
ความสามารถในการส่งออกแก่ผูป้ระกอบการแลว้ตอ้งมีการพฒันาทั้งส่ีปัจจยัน้ีจึงเพิ่มความสามารถ
ใหก้บัผูป้ระกอบการได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกธุรกจิ 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจภายนอกธุรกิจ สรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆ ต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา 
คือ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลย ีตามล าดบั โดยจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คน พบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองของ
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และการเมือง 
 ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 3 ทวปี มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจภายนอกธุรกิจในเร่ืองเศรษฐกิจ และการเมืองเป็นพิเศษ จึงไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกธุรกิจซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกตญัญู หิรัญสมบูรณ์ (2543) 
เร่ืองการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยผลจากการวจิยัพบวา่ ควรมีการพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ เช่น สภาพภูมิประเทศ โครงสร้างและระบบ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ผลกระทบทางการเมืองต่อการด าเนินธุรกิจ การรวมกลุ่มทางการคา้ 
นโยบายภาษี นโยบายการส่งออกและน าเขา้ในแต่ละประเทศ เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจ
ไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รได ้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัคร้ังน้ี 
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 ปัญหาด้านกฎหมาย 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาดา้นกฎหมายสรุปได้
วา่ ปัญหาท่ีมีผลอยา่งมากในอนัดบัตน้ ๆต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา คือ ปัญหาดา้นรายการ
ส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม ระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ หลกัเกณฑ์
เง่ือนไขการปิดฉลากและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ตามล าดบั โดยจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คน พบวา่ มีการเนน้ส่วนปัญหาดา้นรายการ
ส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ 
 ในส่วนท่ีแตกต่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชียและยโุรป จะเนน้
ส่วนปัญหาดา้นกฎหมายในเร่ืองรายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบ
วธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ เป็นพิเศษ ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีอเมริกา จะ
เนน้ส่วนปัญหาดา้นกฎหมายในเร่ืองรายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม ระเบียบ
วธีิการน าเขา้และค่าภาษีน าเขา้ และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการปิดฉลากและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เป็น
พิเศษซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกตญัญู หิรัญสมบูรณ์ (2543) เร่ืองการจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ โดยผลจากการวจิยัพบวา่ ควรมีการพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจระหวา่งประเทศ เช่น สภาพภูมิประเทศ โครงสร้างและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
ผลกระทบทางการเมืองต่อการด าเนินธุรกิจ การรวมกลุ่มทางการคา้ นโยบายภาษี นโยบายการ
ส่งออกและน าเขา้ในแต่ละประเทศ เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดต้รงตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายขององคก์รได ้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นเดียวกบังานวจิยัของมลัลิกา            
ล่ิมลกัษณ์เลิศ (2536) ไดศึ้กษาถึงการเขา้สู่ตลาดสินคา้ส่งออกของไทยในการเขา้สู่ตลาดญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกาและประชาคมยโุรป โดยพิจารณาถึงความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
ผลิตภณัฑข์องประเทศต่าง ๆ พบวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่จะมีความไดเ้ปรียบในการ
ส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมไปยงัตลาดญ่ีปุ่น เช่น สหรัฐอเมริกาและเยอรมนัจะมีความไดเ้ปรียบใน
เร่ืองเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส่วนประเทศไทยซ่ึงถือวา่เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันานั้นมีความ
ไดเ้ปรียบในการส่งออกสินคา้จ าพวกเกษตรและอาหารมากท่ีสุด จากการท่ีแต่ละประเทศมีความ
ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลต่อการเจาะตลาดญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยญ่ีปุ่นเป็น
ประเทศท่ีมีดุลการคา้เกินดุลและมีการน าเขา้ในสัดส่วนท่ีต ่าถึงแมว้า่ญ่ีปุ่นจะไดมี้การลดอตัราภาษี
ศุลกากรลงในช่วงหลงัของการเจรจาของแกตตแ์ลว้ก็ตาม แต่ยงัมีการด าเนินนโยบายทางการคา้ท่ี
มิใช่มาตรการดา้นภาษีท่ียากแก่การวดัและค านวณมูลค่า เพราะข้ึนอยูก่บัมาตรการบางอยา่งของ
รัฐบาลและการด าเนินการของสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มาตรการดา้นสุขอนามยั การตรวจ
มาตรฐานของสินคา้ และเจา้ของกิจการญ่ีปุ่นมกัจะไม่ตอ้งการใหมี้การน าเขา้สินคา้มาแข่งขนักบั
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สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ และเช่นเดียวกบังานวิจยัของปรีชา โพธิ (2537) ไดศึ้กษาถึง MFN 
Clauseใน GATT และผลกระทบทางกฎหมายต่อประเทศก าลงัพฒันาพบวา่ภายหลงัจากการเจรจา
ของท่ีประชุมแกตตร์อบโตเกียวแลว้อตัราภาษีศุลกากรของสินคา้อุตสาหกรรมลดลงจากประมาณ
ร้อยละ 7 เหลือร้อยละ 4.6 แต่สินคา้ของภาคเกษตรกรรมกลบัลดลงเพียงเล็กนอ้ยคือลดจากประมาณ
ร้อยละ 8.1 เหลือ 7.1 และหากพิจารณาสินคา้ในหมวดอุตสาหกรรมแลว้ปรากฎวา่อตัราภาษีของ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ลดลงอยา่งมาก คือในกลุ่มประชาคมยโุรปลดลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7 
ญ่ีปุ่นลดลงจากร้อยละ 12 เหลือร้อยละ 6 และของสหรัฐอเมริกาจากร้อยละ 13 เหลือร้อยละ 7 
ในขณะท่ีสินคา้ของประเทศท่ีก าลงัพฒันายงัคงมีอตัราภาษีท่ีสูงอยู ่ผลประโยชน์จากการเจรจาใน
รอบน้ีจึงตกอยูก่บัประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นส่วนใหญ่ และประเทศต่าง ๆ ไดน้ าเอารูปแบบการกีด
กนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษีศุลกากรมาใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้น ามาใช้
กีดกนัสินคา้จากประเทศท่ีก าลงัพฒันา อาทิเช่น การเพิ่มภาษีอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร การเลือก
ปฏิบติัต่อประเทศคู่คา้ การออกกฎคุม้ครองผูบ้ริโภคเช่นมาตรการทางดา้นสาธารณสุข การบรรจุหีบ
ห่อ การออกกฎระเบียบการน าเขา้เพื่อเป็นการขดัขวางการน าเขา้ เป็นตน้ 
 จากมาตรการต่าง ๆ ท่ีน ามาใชก้นัอนัเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวางการคา้มิใหเ้ป็นไปอยา่งเสรี 
จึงไดมี้การก าหนดการเจรจาในรอบอุรุกวยัข้ึนเพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ หลีกเล่ียงการช่วยเหลือ
อุดหนุนเพื่อการส่งออก เสริมสร้างการคา้เสรี ค  านึงถึงกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ของ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันามากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าปัญหาการคา้สินคา้เกษตรและการคา้สินคา้
บริการเขา้ร่วมเป็นหวัขอ้ส าหรับการเจรจาในการประชุมรอบน้ี ซ่ึงผลของการเจรจาในรอบน้ีมีผล
ท าใหอ้ตัราภาษีศุลกากรในระหวา่งประเทศสมาชิกในสินคา้ทุกประเภทลดลงร้อยละ 40 ภายใน
ระยะเวลา 6-8 ปี และครอบคลุมถึงสินา้ท่ีประเทศก าลงัพฒันาเก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ เช่น สินคา้
เกษตรท่ีจะตอ้งลดการอุดหนุนลง ซ่ึงจะท าใหร้าคาสินคา้ท่ีบิดเบือนไปจากความจริงกลบัเขา้สู่กลไก
ของตลาดอยา่งแทจ้ริง และนอกจากน้ีประเทศสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัต่อประเทศคู่คา้ในลกัษณะท่ีเท่า
เทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี 
\ 

ข้อเสนอแนะของการวจิัย 
 ในการวเิคราะห์และอภิปรายขอ้มูลการวจิยัเร่ืองการศึกษาปัญหาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ส่งออกผลิตภณัฑส์ปาไปยงัต่างประเทศ กรณีศึกษา ตลาดนดัจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการวจิยัดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสปาส่งออกมีจ านวนทั้งหมด 9 คน 
ประกอบกบัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร โดยทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาคน้ควา้
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จากขอ้มูลหนงัสือ บทความ วารสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกทั้ง 9 คน
อยา่งใกลชิ้ด เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการศึกษาวจิยัใหส้มบูรณ์ จากผลการศึกษาปัญหาท่ีมีอิทธิพล
ต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาไปยงัต่างประเทศ กรณีศึกษา ตลาดนดัจตุจกัร กรุงเทพมหานครไดมี้
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1.  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชีย 
 2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรป 
 3. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีอเมริกา 
 4.  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกในรายปัจจุบนัและผูท่ี้จะเร่ิม
ก่อตั้งในอนาคต  
 5.  ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิสปาส่งออกไปทวปีเอเชีย 

1. ปัญหาดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีปัญหาเกิดข้ึนและควรแกไ้ข คือ จะเนน้ใน
เร่ืองการลอกเลียนแบบ ราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง และสถานท่ี จากการสัมภาษณ์จะเห็นวา่ สินคา้ถูก
ลอกเลียนแบบเป็นผลท าใหสิ้นคา้ไม่มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัในท่ีน้ีหมายถึงวา่ สินคา้แบบน้ีหาซ้ือได้
ทัว่ไป ไม่มีความโดดเด่นท าใหสิ้นคา้ขายไดย้ากข้ึน จากการสัมภาษณ์เราสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ
บอกลูกคา้วา่สินคา้ของเราเป็นสินคา้ตน้ต ารับ มีคุณภาพดี และมีใบรับประกนั หรืออาจจะแกไ้ขโดย
หาทรัพยากรขององคก์รท่ีมีความสามารถเขา้มา เพื่อท่ีจะใชค้วามสามารถของทรัพยากรท่ีไดน้ั้นมา
ท าใหเ้กิดความแตกต่างของสินคา้ซ่ึงคู่แข่งลอกเลียนแบบไดย้าก ส่วนเร่ืองปัญหาราคาของสินคา้ ใน
ท่ีน้ีเกิดจากการแข่งกนัในเร่ืองราคาของผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออก ก็คือแข่งกนัลดราคาเพื่อ
ดึงดูดลูกคา้แทนท่ีจะหนัมาแข่งดา้นคุณภาพของสินคา้แทนจะดีกวา่ และเร่ืองค่าเงินบาทท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาของสินคา้ ก็คือถา้ค่าเงินบาทแขง็มาก ๆ ก็จะท าใหสิ้นคา้ราคาสูงซ่ึงจะเป็นผลท า
ใหสิ้นคา้ขายยาก จากการสัมภาษณ์เราสามารถแกไ้ขไดโ้ดยในเร่ืองของคู่แข่งนั้นเราแกไ้ขยาก แต่
อาจจะท าไดโ้ดยท าใหลู้กคา้เห็นถึงคุณภาพของสินคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัราคา เช่น ถา้สินคา้
เหมือนกนัแต่วา่ คุณภาพต่างกนั ราคาต่างกนั เราก็จะท าใหลู้กคา้เห็นวา่ ราคาสินคา้ต ่ากวา่ท่ีคิด
แสดงวา่สินคา้คุณภาพไม่ดี แต่ถา้ราคาสินคา้เหมาะสมแสดงวา่สินคา้มีคุณภาพ ส่วนในเร่ืองค่าเงิน
บาทอยูท่ี่รัฐบาลอยา่งเดียวท่ีจะแกไ้ข ต่อไปเป็นปัญหาเร่ืองค่าขนส่งท่ีวา่ เก่ียวกบัการสั่งสินคา้ และ
การส่งสินคา้ คือ ถา้ส่งในปริมาณเยอะ ๆ ก็ประหยดัค่าขนส่ง แต่ถา้ส่งในปริมาณนอ้ย ๆ นั้นจะไม่
คุม้กบัค่าขนส่ง อนัน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดย คือก าหนดวนัส่งใหลู้กคา้ทราบ คือ เช่น เดือนนึงจะส่ง
สินคา้แค่ 5 วนัคือก าหนดไปเลย จะไดเ้ป็นระเบียบในการบริหารดว้ย ส่วนปัญหาเร่ืองสถานท่ีใน
ท่ีน้ีคือ ปัญหาท่ีวา่บางประเทศการเดินทางล าบาก หรือเขา้ยากเน่ืองมาจากวา่ระเบียบวธีิการของแต่
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ละประเทศเขม้งวดในการตรวจสินคา้ เป็นผลท าให้เสียเวลาการขนส่งสินคา้ดว้ย แต่จากการ
สัมภาษณ์พบวา่ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยมีค่าใตโ้ตะ๊ใหก้บัด่านตรวจสินคา้ของประเทศท่ีส่งสินคา้ไป 
เพื่อประหยดัในเร่ืองเวลาในการขนส่ง 

2. ปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ และประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ จากการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มี
เกิดปัญหาเกิดข้ึนในผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวีปเอเชียเลย เพราะวา่เร่ืองภาพลกัษณ์
โดยรวมของประเทศไทยนั้นดีอยูแ่ลว้ ลูกคา้เช่ือมัน่ในสินคา้ไทยวา่มีคุณภาพ จึงไม่มีปัญหาน้ีเกิดข้ึน 

3. ปัญหาดา้นโฆษณา จากการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มีปัญหาเกิดข้ึน เน่ืองจากวา่การรับรู้
ของลูกคา้ส่วนมากมาจากการพดูกนัปากต่อปากมากกวา่การโฆษณามาก คือเป็นการทดลองใชแ้ลว้
ถึงบอกต่อ ค าแนะน าก็คือ ถา้จะท าโฆษณาก็อยา่ลงทุนเยอะ เพราะลูกคา้ส่วนมากไม่เช่ือในดา้น
โฆษณาจนกวา่จะทดลองใชเ้อง เน่ืองมาจากวา่ในประเทศต่าง ๆ เคา้เขม้งวดการน าเขา้สินคา้ทั้งใน
เร่ืองส่วนผสมต่าง ๆ วธีิการต่าง ๆ และสารตอ้งหา้ม จึงท าใหลู้กคา้ท่ีอยูใ่นประเทศนั้น ๆ ไม่เช่ือใน
การโฆษณาจนกวา่จะไดท้ดลองใชเ้อง 

4. ปัญหาดา้นวฒันธรรม และการรับรู้วฒันธรรม จากการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มีปัญหา
เกิดข้ึนในเร่ืองน้ี คือ ลูกคา้เคา้ชอบสินคา้แบบไหนเคา้ก็คือ อยูท่ี่ความชอบมากกวา่ ซ่ึงเร่ือง
วฒันธรรม และการรับรู้วฒันธรมนั้นไม่เป็นปัญหาเลย  

5. ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายใน และภายนอก จากการสัมภาษณ์พบวา่ผู ้
ประกอบธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีเอเชียจะเนน้ปัญหาเกิดข้ึนในเร่ืองของลกัษณะเฉพาะของตลาด 
ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ (ในท่ีน้ีหมายถึง ความช านาญในดา้นการผลิต ในดา้นการบริหาร เป็น
ตน้) เศรษฐกิจ การเมือง ส่วนดา้นเทคโนโลยมีีปัญหาเล็กนอ้ย โดยปัญหาในเร่ืองลกัษณะเฉพาะของ
ตลาดก็คือ ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนอยู ่มีทั้งเร่ืองผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี สามารถแกไ้ขไดโ้ดย ก่อนท าธุรกิจตอ้งศึกษาลกัษณะเฉพาะของ
ตลาดในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดใหล้ะเอียดก่อน ส่วนปัญหาเร่ืองทรัพยากรขององคก์รนั้น 
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกไปทวปีเอเชียไม่มีปัญหาในดา้นน้ีเกิดข้ึน อาจเน่ืองมาจาก
การบริหารงาน และการติดต่อส่ือสารของลูกคา้เป็นไปไดง่้าย อาจจะเป็นเพราะอยูใ่นทวปีเดียวกนั 
ท าใหท้  าอะไรง่าย ติดต่อก็ง่ายสะดวก ใชเ้วลาไม่มากในการขนส่งสินคา้ ส่วนปัญหาดา้นความ
ช านาญในดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งการผลิต และการบริหารท่ีเป็นปัญหาคือ ในเร่ืองการผลิต การออกแบบ
ท่ีท าใหคู้่แข่งลอกเลียนแบบสินคา้ได ้อาจจะแกไ้ขไดโ้ดยหาจุดเด่นของสินคา้ เพื่อยากต่อการ
ลอกเลียนแบบของคู่แข่ง และควรท าการวิจยัปรับปรุงสินคา้ใหมี้รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อฉีกหนีคู่แข่งไป
เร่ือย ๆ และในเร่ืองการเมือง และเศรษฐกิจ มีวธีิแกไ้ขอยา่งเดียวคือ เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลในการ
ดูแลความมัน่คงของประเทศ 
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6. ปัญหาดา้นกฎหมาย จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิสปาส่งออกไปทวปีเอเชีย
พบวา่ มีการเนน้ปัญหาในเร่ืองรายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการ
น าเขา้ คือ จะมีการหา้มน าเขา้สินคา้ท่ีเป็นประเภทน ้า โดยมีการจ ากดัน าเขา้ใหไ้ดเ้พียงเล็กนอ้ย 
เน่ืองจากวา่ทางด่านตรวจเคา้กลวัวา่เราจะสินคา้ประเภทน ้ าไปก่อความวุน่วาย อยา่งเช่นตวัอยา่ง   
ในปัจจุบนัท่ีสนามบินมีการจ ากดัปริมาณสินคา้ท่ีเป็นของเหลวท่ีจะน าข้ึนเคร่ือง เพราะวา่สินคา้
ประเภทน ้าหอมสามารถเป็นส่วนประกอบของระเบิดได ้และลกัษณะบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัไม ้บาง
ประเทศไม่สามารถท่ีจะน าไมเ้ขา้ประเทศได ้บางทีเคา้กลวัวา่จะน าเช้ือโรคเขา้ไปแพร่ในประเทศเคา้ 
มนัน่าจะเก่ียวกบัพวกเช้ือรา แมลง และสุขภาพ ถา้เราส่งไปจะตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือทุกอยา่ง ฆ่าเช้ือ
ใหม่หมด เป็นส่ิงท่ีเคา้เขม้งวดมาก เพราะวา่ถา้สินคา้ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของประเทศลูกคา้ก็จะ
ท าใหลู้กคา้สั่งสินคา้เราเขา้ไปในประเทศไม่ได ้และในบางประเทศจะ fix ในเร่ืองสินคา้ประเภทท่ี
เป็นน ้าหอม อยา่งเช่น ประเทศฝร่ังเศส เน่ืองมากจากวา่เคา้เป็นประเทศท่ีผลิตน ้าหอมอยูแ่ลว้นั้น 
การท่ีเราจะน าสินคา้ประเภทน ้าหอมเขา้ไปนั้นยากมาก เน่ืองจากวา่ถูกกีดกนัจากประเทศเคา้ เคา้
กลวัวา่เราจะแยง่ส่วนแบ่งดา้นน ้าหอมของเคา้ วธีิแกไ้ขก็คือ ใตโ้ตะ๊ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพื่อความสะดวก
และรวดเร็ว ส่วนมากเคา้ก็จะท ากนัแบบน้ีหมด 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิสปาส่งออกไปทวปียุโรป 
1. ปัญหาดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีปัญหาเกิดข้ึนคลา้ยๆกบัทวปีเอเชีย แต่

แตกต่างตรงท่ีวา่ ทวปีเอเชียจะมีการเนน้ปัญหาในเร่ืองการลอกเลียนแบบเพิ่มเติมข้ึนมาจากปัญหา
ในเร่ืองราคาของสินคา้ ค่าขนส่งสินคา้ และสถานท่ี ส่วนปัญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ และวธีิแกไ้ขก็จะ
เหมือน ๆ กนัหมด คือ จะเนน้ในเร่ืองการ ราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง และสถานท่ี จากการสัมภาษณ์
จะเห็นวา่ เร่ืองปัญหาราคาของสินคา้ ในท่ีน้ีเกิดจากการแข่งกนัในเร่ืองราคาของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปาส่งออก ก็คือแข่งกนัลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคา้แทนท่ีจะหนัมาแข่งดา้นคุณภาพของสินคา้
แทนจะดีกวา่ และเร่ืองค่าเงินบาทท่ีมีผลกระทบต่อราคาของสินคา้ ก็คือถา้ค่าเงินบาทแขง็มาก ๆ     
ก็จะท าใหสิ้นคา้ราคาสูงซ่ึงจะเป็นผลท าใหสิ้นคา้ขายยาก จากการสัมภาษณ์เราสามารถแกไ้ขไดโ้ดย
ในเร่ืองของคู่แข่งนั้นเราแกไ้ขยาก แต่อาจจะท าไดโ้ดยท าใหลู้กคา้เห็นถึงคุณภาพของสินคา้เม่ือ
เปรียบเทียบกบัราคา เช่น ถา้สินคา้เหมือนกนัแต่วา่ คุณภาพต่างกนั ราคาต่างกนั เราก็จะท าใหลู้กคา้
เห็นวา่ ราคาสินคา้ต ่ากวา่ท่ีคิดแสดงวา่สินคา้คุณภาพไม่ดี แต่ถา้ราคาสินคา้เหมาะสมแสดงวา่สินคา้
มีคุณภาพ ส่วนในเร่ืองค่าเงินบาทอยูท่ี่รัฐบาลอยา่งเดียวท่ีจะแกไ้ข ต่อไปเป็นปัญหาเร่ืองค่าขนส่ง
ท่ีวา่ เก่ียวกบัการสั่งสินคา้ และการส่งสินคา้ คือ ถา้ส่งในปริมาณเยอะ ๆ ก็ประหยดัค่าขนส่ง แต่ถา้
ส่งในปริมาณนอ้ย ๆ นั้นจะไม่คุม้กบัค่าขนส่ง อนัน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดย คือก าหนดวนัส่งใหลู้กคา้
ทราบ คือ เช่น เดือนนึงจะส่งสินคา้แค่ 5 วนัคือก าหนดไปเลย จะไดเ้ป็นระเบียบในการบริหารดว้ย 
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ส่วนปัญหาเร่ืองสถานท่ีในท่ีน้ีคือ ปัญหาท่ีวา่บางประเทศการเดินทางล าบาก หรือเขา้ยาก
เน่ืองมาจากวา่ระเบียบวธีิการของแต่ละประเทศเขม้งวดในการตรวจสินคา้ เป็นผลท าให้เสียเวลา
การขนส่งสินคา้ดว้ย แต่จากการสัมภาษณ์พบวา่ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยมีค่าใตโ้ตะ๊ใหก้บัด่านตรวจ
สินคา้ของประเทศท่ีส่งสินคา้ไป เพื่อประหยดัในเร่ืองเวลาในการขนส่ง 

2. ปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ และประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ จากการสัมภาษณ์พบวา่เกิด
ปัญหาข้ึนเล็กนอ้ยในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ท่ีส่งออกไป คือในเร่ืองสินคา้ท่ีท าจากวสัดุท่ี
สามารถแตกไดง่้าย แต่บางทีมนัอยูก่ารขนส่งข้ึนลงสินคา้ ท าใหสิ้นคา้เสียหาย แต่สามารถแกไ้ขได้
โดยท าบรรจุภณัฑใ์หมี้ความหนามากข้ึน และก ากบัการข้ึนลงสินคา้ใหร้ะมดัระวงั ส่วนเร่ือง
ภาพลกัษณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้นดีอยูแ่ลว้ ลูกคา้เช่ือมัน่ในสินคา้ไทยวา่มีคุณภาพ 

3. ปัญหาดา้นโฆษณา จากการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มีปัญหาเกิดข้ึน เน่ืองจากวา่การรับรู้
ของลูกคา้ส่วนมากมาจากการพดูกนัปากต่อปากมากกวา่การโฆษณามาก คือในเร่ืองโฆษณาช่วยได้
นอ้ยมาก เพราะวา่ส่วนมากเป็นการทดลองใชแ้ลว้ถึงบอกต่อ  

4. ปัญหาดา้นวฒันธรรม และการรับรู้วฒันธรรม จากการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มีปัญหา
เกิดข้ึนในเร่ืองน้ี คือ คนไหนชาติไหนก็ซ้ือได ้ถา้ชอบแบบน้ีเคา้ก็ซ้ือ ไม่ชอบก็ไม่ซ้ือ  

5. ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายใน และภายนอก จากการสัมภาษณ์พบวา่ผู ้
ประกอบธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรปจะเนน้ปัญหาเกิดข้ึนในเร่ืองของลกัษณะเฉพาะของตลาด 
ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ (ในท่ีน้ีหมายถึง ความช านาญในดา้นการผลิต ในดา้นการบริหาร เป็น
ตน้) เศรษฐกิจ การเมือง ส่วนดา้นเทคโนโลยมีีปัญหาเล็กนอ้ย ซ่ึงผลจากการวจิยัพบวา่ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่งออกไปทวปียโุรปจะเนน้ปัญหาหลกั ๆ ซ่ึงเหมือนกบัทวปีอเมริกา โดยมี
เหตุผลคลา้ย ๆ กนั คือปัญหาในเร่ืองลกัษณะเฉพาะของตลาดก็คือ ในเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนอยู ่มีทั้งเร่ืองผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี 
สามารถแกไ้ขไดโ้ดย ก่อนท าธุรกิจตอ้งศึกษาลกัษณะเฉพาะของตลาดในเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดใหล้ะเอียดก่อน ส่วนปัญหาเร่ืองทรัพยากรขององคก์รนั้น จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่งออกไปทวปียโุรปมีปัญหาในดา้นน้ีเกิดข้ึน ก็คืออาจเน่ืองมาจากการบริหารงานของผูผ้ลิต
ในการดูแลพนกังานฝ่ายผลิต คือ ถา้ไม่เขา้ไปดูแลในส่วนการผลิตจะพบวา่พนกังานนั้นท าไปงั้น ๆ  
ไดข้องออกมาไม่ไดต้ามสเปคท่ีตอ้งการ ดงันั้นจึงควรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อ
การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน ส่วนปัญหาดา้นความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งการผลิต และ
การบริหารท่ีเป็นปัญหาคือ ในเร่ืองการผลิต การออกแบบท่ีท าใหคู้่แข่งลอกเลียนแบบสินคา้ได ้
อาจจะแกไ้ขไดโ้ดยหาจุดเด่นของสินคา้ เพื่อยากต่อการลอกเลียนแบบของคู่แข่ง และควรท าการ
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วจิยัปรับปรุงสินคา้ใหมี้รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อฉีกหนีคู่แข่งไปเร่ือย ๆ และในเร่ืองการเมือง และ
เศรษฐกิจ มีวธีิแกไ้ขอยา่งเดียวคือ เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลในการดูแลความมัน่คงของประเทศ 

6. ปัญหาดา้นกฎหมาย จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิสปาส่งออกไปทวปียโุรป
พบวา่ มีการเนน้ปัญหาในเร่ืองรายการส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการ
น าเขา้ ซ่ึงมีปัญหาคลา้ย ๆ กบัทวปีเอเชีย ซ่ึงมีเหตุผลคลา้ย ๆ กนั คือ จะมีการหา้มน าเขา้สินคา้ท่ีเป็น
ประเภทน ้า โดยมีการจ ากดัน าเขา้ใหไ้ดเ้พียงเล็กนอ้ย เน่ืองจากวา่ทางด่านตรวจเคา้กลวัวา่เราจะ
สินคา้ประเภทน ้าไปก่อความวุน่วาย อยา่งเช่นตวัอยา่ง ในปัจจุบนัท่ีสนามบินมีการจ ากดัปริมาณ
สินคา้ท่ีเป็นของเหลวท่ีจะน าข้ึนเคร่ือง เพราะวา่สินคา้ประเภทน ้าหอมสามารถเป็นส่วนประกอบ
ของระเบิดได ้และลกัษณะบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัไม ้บางประเทศไม่สามารถท่ีจะน าไมเ้ขา้ประเทศได ้
บางทีเคา้กลวัวา่จะน าเช้ือโรคเขา้ไปแพร่ในประเทศเคา้ มนัน่าจะเก่ียวกบัพวกเช้ือรา แมลง และ
สุขภาพ ถา้เราส่งไปจะตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือทุกอยา่ง ฆ่าเช้ือใหม่หมด เป็นส่ิงท่ีเคา้เขม้งวดมาก 
เพราะวา่ถา้สินคา้ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของประเทศลูกคา้ก็จะท าใหลู้กคา้สั่งสินคา้เราเขา้ไปใน
ประเทศไม่ได ้และในบางประเทศจะ fix ในเร่ืองสินคา้ประเภทท่ีเป็นน ้าหอม อยา่งเช่น ประเทศ
ฝร่ังเศส เน่ืองมากจากวา่เคา้เป็นประเทศท่ีผลิตน ้าหอมอยูแ่ลว้นั้น การท่ีเราจะน าสินคา้ประเภท
น ้าหอมเขา้ไปนั้นยากมาก เน่ืองจากวา่ถูกกีดกนัจากประเทศเคา้ เคา้กลวัวา่เราจะแยง่ส่วนแบ่งดา้น
น ้าหอมของเคา้ วธีิแกไ้ขก็คือ ใตโ้ตะ๊ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนมากเคา้ก็จะ
ท ากนัแบบน้ีหมด 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิสปาส่งออกไปทวปีอเมริกา 
1. ปัญหาดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีปัญหาเกิดข้ึนและควรแกไ้ขคลา้ยๆกบั

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทวปียโุรป คือ ในเร่ืองราคาของสินคา้ ค่าขนส่ง และสถานท่ี จากการสัมภาษณ์จะ
เห็นวา่ สินคา้ถูกลอกเลียนแบบเป็นผลท าใหสิ้นคา้ไม่มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัในท่ีน้ีหมายถึงวา่ 
สินคา้แบบน้ีหาซ้ือไดท้ัว่ไป ไม่มีความโดดเด่นท าใหสิ้นคา้ขายไดย้ากข้ึน จากการสัมภาษณ์เรา
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการบอกลูกคา้วา่สินคา้ของเราเป็นสินคา้ตน้ต ารับ มีคุณภาพดี และมีใบ
รับประกนั หรืออาจจะแกไ้ขโดยหาทรัพยากรขององคก์รท่ีมีความสามารถเขา้มา เพื่อท่ีจะใช้
ความสามารถของทรัพยากรท่ีไดน้ั้นมาท าใหเ้กิดความแตกต่างของสินคา้ซ่ึงคู่แข่งลอกเลียนแบบได้
ยาก ส่วนเร่ืองปัญหาราคาของสินคา้ ในท่ีน้ีเกิดจากการแข่งกนัในเร่ืองราคาของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปาส่งออก ก็คือแข่งกนัลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคา้แทนท่ีจะหนัมาแข่งดา้นคุณภาพของสินคา้
แทนจะดีกวา่ และเร่ืองค่าเงินบาทท่ีมีผลกระทบต่อราคาของสินคา้ ก็คือถา้ค่าเงินบาทแขง็มาก ๆ     
ก็จะท าใหสิ้นคา้ราคาสูงซ่ึงจะเป็นผลท าใหสิ้นคา้ขายยาก จากการสัมภาษณ์เราสามารถแกไ้ขไดโ้ดย
ในเร่ืองของคู่แข่งนั้นเราแกไ้ขยาก แต่อาจจะท าไดโ้ดยท าใหลู้กคา้เห็นถึงคุณภาพของสินคา้เม่ือ
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เปรียบเทียบกบัราคา เช่น ถา้สินคา้เหมือนกนัแต่วา่ คุณภาพต่างกนั ราคาต่างกนั เราก็จะท าใหลู้กคา้
เห็นวา่ ราคาสินคา้ต ่ากวา่ท่ีคิดแสดงวา่สินคา้คุณภาพไม่ดี แต่ถา้ราคาสินคา้เหมาะสมแสดงวา่สินคา้
มีคุณภาพ ส่วนในเร่ืองค่าเงินบาทอยูท่ี่รัฐบาลอยา่งเดียวท่ีจะแกไ้ข ต่อไปเป็นปัญหาเร่ืองค่าขนส่ง
ท่ีวา่ เก่ียวกบัการสั่งสินคา้ และการส่งสินคา้ คือ ถา้ส่งในปริมาณเยอะๆก็ประหยดัค่าขนส่ง แต่ถา้ส่ง
ในปริมาณนอ้ย ๆ นั้นจะไม่คุม้กบัค่าขนส่ง อนัน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดย คือก าหนดวนัส่งใหลู้กคา้
ทราบ คือ เช่น เดือนนึงจะส่งสินคา้แค่ 5 วนัคือก าหนดไปเลย จะไดเ้ป็นระเบียบในการบริหารดว้ย 
ส่วนปัญหาเร่ืองสถานท่ีในท่ีน้ีคือ ปัญหาท่ีวา่บางประเทศการเดินทางล าบาก หรือเขา้ยาก
เน่ืองมาจากวา่ระเบียบวธีิการของแต่ละประเทศเขม้งวดในการตรวจสินคา้ เป็นผลท าให้เสียเวลา
การขนส่งสินคา้ดว้ย แต่จากการสัมภาษณ์พบวา่ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยมีค่าใตโ้ตะ๊ใหก้บัด่านตรวจ
สินคา้ของประเทศท่ีส่งสินคา้ไป เพื่อประหยดัในเร่ืองเวลาในการขนส่ง 

2. ปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ และประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ จากการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มี
ปัญหาเกิดข้ึนในเร่ืองปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ และประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้เช่นเดียวกบัทวปีเอเชีย 
เพราะวา่ลูกคา้เช่ือมัน่ในสินคา้ไทย และในเร่ืองแบรนด์ของสินคา้นั้นลูกคา้จะรู้วา่สินคา้ของเรามี
คุณภาพอยูแ่ลว้ และจากภาพลกัษณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้นดีอยูแ่ลว้ ลูกคา้เช่ือมัน่ในสินคา้
ไทยวา่มีคุณภาพ 

3. ปัญหาดา้นโฆษณา จากการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มีปัญหาเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัทวปีเอเชีย 
และยโุรป เน่ืองจากวา่การรับรู้ของลูกคา้ส่วนมากมาจากการพดูกนัปากต่อปากมากกวา่การโฆษณา
มาก คือเป็นการทดลองใชแ้ลว้ถึงบอกต่อ ค าแนะน าก็คือ ถา้จะท าโฆษณาก็อยา่ลงทุนเยอะ เพราะ
ลูกคา้ส่วนมากไม่เช่ือในดา้นโฆษณาจนกวา่จะทดลองใชเ้อง เน่ืองมาจากวา่ในประเทศต่าง ๆ เคา้
เขม้งวดการน าเขา้สินคา้ทั้งในเร่ืองส่วนผสมต่าง ๆ วธีิการต่าง ๆ และสารตอ้งหา้ม จึงท าให้ลูกคา้ท่ี
อยูใ่นประเทศนั้น ๆ ไม่เช่ือในการโฆษณาจนกวา่จะไดท้ดลองใชเ้อง 

4. ปัญหาดา้นวฒันธรรม และการรับรู้วฒันธรรม จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจสปา
ส่งออกไปทวปีอเมริกา พบวา่ไม่มีปัญหาเกิดข้ึนในเร่ืองน้ี ก็คือถึงแมว้า่าคนทั้งสามทวปีจะใชภ้าษา
ต่างกนั แต่เร่ืองความชอบมนัอาจไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความชอบของแต่ละคน 

5. ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายใน และภายนอก จากการสัมภาษณ์พบวา่ผู ้
ประกอบธุรกิจสปาส่งออกไปทวปีอเมริกาจะเนน้ปัญหาเกิดข้ึนในเร่ืองของลกัษณะเฉพาะของตลาด 
ความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ (ในท่ีน้ีหมายถึง ความช านาญในดา้นการผลิต ในดา้นการบริหาร เป็น
ตน้) เศรษฐกิจ การเมือง คือปัญหาในเร่ืองลกัษณะเฉพาะของตลาดก็คือ ในเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนอยู ่มีทั้งเร่ืองผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี 
สามารถแกไ้ขไดโ้ดย ก่อนท าธุรกิจตอ้งศึกษาลกัษณะเฉพาะของตลาดในเร่ืองส่วนประสมทาง
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การตลาดใหล้ะเอียดก่อน ส่วนปัญหาเร่ืองทรัพยากรขององคก์รนั้น จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่งออกไปทวปียโุรปมีปัญหาในดา้นน้ีเกิดข้ึน ก็คืออาจเน่ืองมาจากการบริหารงานของผูผ้ลิต
ในการดูแลพนกังานฝ่ายผลิต คือ ถา้ไม่เขา้ไปดูแลในส่วนการผลิตจะพบวา่พนกังานนั้นท าไปงั้น ๆ  
ไดข้องออกมาไม่ไดต้ามสเปคท่ีตอ้งการ ดงันั้นจึงควรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อ
การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน ส่วนปัญหาดา้นความช านาญในดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งการผลิต และ
การบริหารท่ีเป็นปัญหาคือ ในเร่ืองการผลิต การออกแบบท่ีท าใหคู้่แข่งลอกเลียนแบบสินคา้ได ้
อาจจะแกไ้ขไดโ้ดยหาจุดเด่นของสินคา้ เพื่อยากต่อการลอกเลียนแบบของคู่แข่ง และควรท าการ
วจิยัปรับปรุงสินคา้ใหมี้รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อฉีกหนีคู่แข่งไปเร่ือย ๆ และในเร่ืองการเมือง และ
เศรษฐกิจ มีวธีิแกไ้ขอยา่งเดียวคือ เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลในการดูแลความมัน่คงของประเทศ 

6. ปัญหาดา้นกฎหมาย จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิสปาส่งออกไปทวปีอเมริกา
พบวา่ มีการเนน้ปัญหาในเร่ืองหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขดา้นการติดฉลากและขอ้มูลของสินคา้ รายการ
ส่วนผสมและสารท่ีควบคุมหรือตอ้งหา้ม และระเบียบวธีิการน าเขา้ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นแตกต่าง
จากทวปีเอเชีย และยโุรปคือ มีปัญหาเพิ่มเติมข้ึนมาคือ ปัญหาดา้นหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขดา้นการติด
ฉลากและขอ้มูลของสินคา้ ซ่ึงมีปัญหาเหมือนกนัทวปีเอเชีย คือ ทางทวปีเอเชียจะมีการหา้มน าเขา้
สินคา้ท่ีเป็นประเภทน ้า โดยมีการจ ากดัน าเขา้ใหไ้ดเ้พียงเล็กนอ้ย เน่ืองจากวา่ทางด่านตรวจเคา้กลวั
วา่เราจะสินคา้ประเภทน ้าไปก่อความวุน่วาย อยา่งเช่นตวัอยา่ง ในปัจจุบนัท่ีสนามบินมีการจ ากดั
ปริมาณสินคา้ท่ีเป็นของเหลวท่ีจะน าข้ึนเคร่ือง เพราะวา่สินคา้ประเภทน ้าหอมสามารถเป็น
ส่วนประกอบของระเบิดได ้และลกัษณะบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัไม ้บางประเทศไม่สามารถท่ีจะน าไม้
เขา้ประเทศได ้บางทีเคา้กลวัวา่จะน าเช้ือโรคเขา้ไปแพร่ในประเทศเคา้ มนัน่าจะเก่ียวกบัพวกเช้ือรา 
แมลง และสุขภาพ ถา้เราส่งไปจะตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือทุกอยา่ง ฆ่าเช้ือใหม่หมด เป็นส่ิงท่ีเคา้เขม้งวด
มาก เพราะวา่ถา้สินคา้ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของประเทศลูกคา้ก็จะท าใหลู้กคา้สั่งสินคา้เราเขา้ไป
ในประเทศไม่ได ้และในบางประเทศจะ fix ในเร่ืองสินคา้ประเภทท่ีเป็นน ้าหอม อยา่งเช่น ประเทศ
ฝร่ังเศส เน่ืองมากจากวา่เคา้เป็นประเทศท่ีผลิตน ้าหอมอยูแ่ลว้นั้น การท่ีเราจะน าสินคา้ประเภท
น ้าหอมเขา้ไปนั้นยากมาก เน่ืองจากวา่ถูกกีดกนัจากประเทศเคา้ เคา้กลวัวา่เราจะแยง่ส่วนแบ่งดา้น
น ้าหอมของเคา้ ส่วนวธีิแกไ้ขท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบส่งออกธุรกิจสปาไปทวีปยโุรป คือ มี
การใตโ้ตะ๊ใหเ้คา้นิดหน่อยเพื่อประหยดัเวลาในการขนส่งสินคา้ ส่วนในการฆ่าเช้ือนั้นเราจะจา้งเคา้ 
เพราะเคา้จะรู้ระเบียบวธีิขั้นตอนของเคา้  
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบธุรกจิเครือข่ายในรายปัจจุบันและผู้ทีจ่ะเร่ิมก่อตั้งใน
อนาคต 

ส าหรับผูท่ี้เร่ิมประกอบการธุรกิจสปาส่งออกควรศึกษาความรู้ความช านาญทางดา้น
ต่างๆ เช่น ดา้นการบริหารงาน ดา้นกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ดา้นลกัษณะของธุรกิจ 
ลกัษณะเฉพาะของตลาด ความพร้อมก่อนท าธุรกิจ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งออกเพื่อจะได้
เตรียมตวัหาแผนรองรับวธีิแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด อาทิ ภาพรวมทางการจดัการ (การวางแผน การจดัองคก์ร 
การช้ีน า การควบคุม) การผลิตผลิตภณัฑ ์การตลาด การบญัชีและการเงินการบริหารภาษี) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์การบริหารกลุ่ม การจดัการสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ จะเนน้ในการ
ประกอบธุรกิจสปาส่งออก คือ 
 1.ควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจสปาส่งออกใหดี้ก่อน คือ ศึกษาเร่ืองลกัษณะเฉพาะของ
ตลาดท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกใหม้ากข้ึน
กวา่เดิม 
 2. ควรศึกษาเร่ืองกฎหมายของประเทศต่างๆในเร่ือง ภาษีน าเขา้ (อนัน้ีแลว้แต่วา่จะตกลง
กบัลูกคา้วา่ใครเป็นจ่าย) เร่ืองระเบียบการน าเขา้ท่ีถูกจ ากดัโดยประเทศลูกคา้ เร่ืองแบบฟอร์มต่างๆ
ในการน าเขา้ และส่งออกให้ละเอียด 
 3. ควรมีการพฒันารูปแบบของสินคา้อยูเ่ร่ือยๆ เพื่อความทนัสมยัในโลกปัจจุบนั และ
เพื่อไม่ใหคู้่แข่งตามทนั 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาในเร่ืองปัญหาท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปาในแต่ละประเทศ 
คือ 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของปัญหาท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้ระกอบการส่งออกผลิตภณัฑส์
ปาในแบบ in-direct เพิ่มเติมเพื่อท่ีจะท าใหก้ารส่งออกมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาในเร่ืองการสนบัสนุนจากรัฐบาลท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑส์ปา 
3. เวลาจะท าการเก็บขอ้มูลงานวจิยัควรเก็บขอ้มูลจากเจา้ของกิจการหรือต าแหน่งงานท่ี

เก่ียวขอ้งเท่านั้น เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
4. ควรมีการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในเร่ืองขอ้จ ากดัของสินคา้บางประเภทท่ีเป็นปัญหาต่อ

การส่งออก 
5. ควรการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองระเบียบวธีิการน าเขา้และส่งออกในแต่ละประเทศท่ีมี

ขอ้จ ากดัแตกต่างกนัไป 
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6. ควรท่ีจะศึกษาความแตกต่างของปัญหาในการส่งออกระหวา่งแบบ direct และ in-
direct เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีคิดจะเปิดกิจการวา่ จะท ากิจการแบบไหนดีท่ีมี
ผลตอบแทนดีท่ีสุด 

7. ควรมีการเสนอแนะใหรั้ฐบาลหนัมาใหค้วามสนใจในเร่ืองสุขภาพในดา้นของสปา 
เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะมีผลให ้
GDP ของประเทศเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 

 


