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การศึกษาวิจยั เรื่ องปั ญหาที่มีอิทธิ พลการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาไปยังต่างประเทศ
กรณี ศึกษา : ตลาดนัดจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วจิ ยั เชิงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และวิธีวจิ ยั เชิงเอกสารโดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
มุ่งศึกษากลุ่มเป้ าหมาย ในงานวิจยั คือ ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปาส่ งออก 9 คน โดยแบ่งเป็ นทวีปละ 3 คน
ผลการศึกษา พบว่า
ปั ญหาที่มีอิทธิ พลผลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาของผูป้ ระกอบการส่ งออกทวีปเอเชีย
คือ มีการเน้นปั ญหาในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด คือ เรื่ องการลอกเลียนแบบ ราคาของสิ นค้า
ค่าขนส่ ง และสถานที่ ส่ วนปั ญหาในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ คือ ลักษณะเฉพาะของตลาด ความ
ชานาญในด้านอื่นๆ การเมือง และเศรษฐกิจ ส่ วนปั ญหาด้านด้านกฎหมาย คือ เรื่ องรายการ
ส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า
ปั ญหาที่มีอิทธิ พลผลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาของผูป้ ระกอบการส่ งออกทวีปยุโรป
คือ มีการเน้นปั ญหาในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด คือ เรื่ องราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง และ
สถานที่ ส่ วนปั ญหาในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ คือ ลักษณะเฉพาะของตลาด ความชานาญในด้าน
อื่นๆ ทรัพยากรขององค์กร การเมือง และเศรษฐกิจ ส่ วนปั ญหาด้านด้านกฎหมาย คือ เรื่ องรายการ
ส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า
ปั ญหาที่มีอิทธิ พลผลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาของผูป้ ระกอบการส่ งออกทวีป
อเมริ กา คือ มีการเน้นปั ญหาในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด คือ เรื่ องราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง
และสถานที่ ส่ วนปั ญหาในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ คือ ลักษณะเฉพาะของตลาด ความชานาญใน
ด้านอื่นๆ ทรัพยากรขององค์กรการเมือง และเศรษฐกิจ ส่ วนปั ญหาด้านด้านกฎหมาย คือ เรื่ อง
รายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม ระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า และ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปิ ดฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการวิจยั เรื่ องปั ญหาที่มีอิทธิ พลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาไปยัง
ต่างประเทศ กรณี ศึกษา เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ ใช้วธิ ีการวิจยั ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
สาคัญซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออก จานวนทั้งหมด 9 คน ซึ่ งแบ่งเป็ นทวีปละ 3 คน ซึ่งได้
ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลหนังสื อ
บทความ วารสาร รวมทั้งได้เข้าไปสัมภาษณ์อย่างละเอียด เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการศึกษาวิจยั ให้
สมบูรณ์ โดยเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์นยั เชิงทฤษฎี ได้ดงั นี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ
ปัญหาเกีย่ วกับการส่ งออกผลิตภัณฑ์ สปา
1. ปัญหาด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1.1 ผลิตภัณฑ์
1.2 ราคา
1.3 สถานที่
1.4 การส่ งเสริ มการตลาด
2. ปัญหาด้ านภาพลักษณ์ และประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้ า
2.1 ด้านคุณลักษณะของประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้า
2.2 ด้านคุณลักษณะของสิ นค้าไทยทัว่ ไป
2.3 ด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์สปา
3. ปัญหาด้ านการโฆษณา
4. ปัญหาด้ านวัฒนธรรมและการรับรู้ วฒ
ั นธรรม
5. ปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้อมทางธุรกิจ
สิ่ งแวดล้ อมภายในธุรกิจ
- ลักษณะของธุ รกิจ
- ลักษณะเฉพาะทางการตลาด
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- ทรัพยากรขององค์กร
- ความชานาญในด้านอื่น ๆ
สิ่ งแวดล้ อมภายนอกธุรกิจ
- ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
- ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
- ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย
- ปัจจัยทางเทคโนโลยี
6. ปัญหาด้ านกฎหมาย
- หลักเกณฑ์เงื่อนไขด้านการปิ ดฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
- รายการส่ วนผสม และสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม
- การระบุช่วงระยะเวลาหมดอายุของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
- ข้อกาหนดอื่นๆ
- ระเบียบการนาเข้าและภาษีนาเข้า

สรุปผลการวิจัย
ปัญหาเกีย่ วกับการส่ งออกผลิตภัณฑ์ สปา
ปัญหาด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
จานวนปัญหาด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละทวีป (ตารางที่ 4-3)
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆ ต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ ปั ญหา
ด้านราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง สถานที่ การลอกเลียนแบบ ชนิดของสิ นค้า และคู่แข่ง ตามลาดับ โดย
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คนพบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดในเรื่ องของปัญหาด้านราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ งและสถานที่
ส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดในเรื่ องการลอกเลียนแบบ ราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ งและสถานที่ เป็ น
พิเศษ ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรปและอเมริ กา จะเน้นส่ วนปั ญหาด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดในเรื่ องราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ งและสถานที่ เป็ นพิเศษซึ่ งจะไม่เน้นเรื่ องการ
ลอกเลียนแบบเท่าไหร่
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จานวนปัญหาด้ านภาพลักษณ์และประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้ าทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละทวีป
(ตารางที่ 4-5)
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านภาพลักษณ์และ
ประเทศแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ ปั ญหาด้าน
คุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้าสปาอย่างเดียวเท่านั้น
ส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียและอเมริ กาไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านภาพลักษณ์และประเทศ
แหล่งกาเนิดสิ นค้าเลย ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรป จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
ภาพลักษณ์และประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้าเพียงเล็กน้อย ก็คือในเรื่ องปั ญหาด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ของสิ นค้าสปาอย่างเดียวเท่านั้น
จานวนปัญหาด้ านโฆษณาที่เกิดขึน้ ในแต่ ละทวีป (ตารางที่ 4-7)
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านโฆษณา สรุ ปได้
ว่า จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้งหมดปรากฏว่า ไม่มีปัญหาด้านโฆษณา
เกิดขึ้นเลยเกี่ยวกับการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาทั้งหมด
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กาไม่มีปัญหาด้านโฆษณา
เกิดขึ้นเลยจากการสัมภาษณ์ ก็คือผลออกมาปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างกันของปั ญหาด้านโฆษณา
ในผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คน
จานวนปัญหาด้ านวัฒนธรรมและการรั บรู้ วฒ
ั นธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละทวีป
(ตารางที่ 4-9)
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านวัฒนธรรมและ
การรับรู ้วฒั นธรรม สรุ ปได้วา่ จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้งหมดปรากฏว่า
ไม่มีปัญหาด้านวัฒนธรรม และการรับรู ้วฒั นธรรมเกิดขึ้นเลยเกี่ยวกับการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา
ทั้งหมด
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กาไม่มีปัญหาด้าน
วัฒนธรรมและการรับรู ้วฒั นธรรมเกิดขึ้นเลยจากการสัมภาษณ์ คือผลออกมาปรากฏว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันของปั ญหาด้านวัฒนธรรมและการรับรู ้วฒั นธรรมในผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง
3 ทวีป
สรุ ปแล้วก็คือ ไม่มีความแตกต่างกันของปั ญหาด้านวัฒนธรรม และการรับรู ้วฒั นธรรม
ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 3 ทวีป (ไม่เกิดปั ญหา)
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จานวนปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางภายในธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละทวีป (ตารางที่ 4-11)
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
ธุ รกิจ (ภายใน) สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆ ต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ
ปัญหาด้านลักษณะเฉพาะของตลาด ความชานาญในด้านอื่น ๆ และทรัพยากรขององค์กร ตามลาดับ
โดยจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจส่ งออกทั้ง 9 คน พบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ (ภายใน) ในเรื่ องของปั ญหาด้านลักษณะเฉพาะของตลาด และความชานาญ
ในด้านอื่น ๆ
ส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ (ภายใน) ในเรื่ องลักษณะเฉพาะของตลาด และความชานาญในด้านอื่น ๆ เป็ น
พิเศษ ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรปและอเมริ กา จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ (ภายใน) ในเรื่ องลักษณะเฉพาะของตลาด ความชานาญในด้านอื่น ๆ และ
ทรัพยากรขององค์กรเป็ นพิเศษ
สรุ ปแล้วก็คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิสปาส่ งออกสปาไปทวีปเอเชีย มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางธุ รกิจ (ภายใน) แตกต่างกับผูป้ ระกอบการธุ รกิสปาส่ งออกสปาไปทวีปยุโรป และอเมริ กา
จานวนปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อมภายนอกธุรกิจที่เกิดขึน้ ในแต่ ละทวีป (ตารางที่ 4-13)
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
ธุ รกิจภายนอกธุ รกิจ สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆ ต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา
คือ ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ตามลาดับ โดยจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
ธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คน พบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านส่ วนประสมทางการตลาดในเรื่ องของ
ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมือง
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 3 ทวีป มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
ธุ รกิจภายนอกธุ รกิจในเรื่ องเศรษฐกิจ และการเมืองเป็ นพิเศษ จึงไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของ
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมภายนอกธุ รกิจ
สรุ ปแล้วก็คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกแต่ละทวีปมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือน ๆ กันใน
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมภายนอกธุ รกิจ
จานวนปัญหาด้ านกฎหมายที่เกิดขึน้ ในแต่ ละทวีป (ตารางที่ 4-15)
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านกฎหมายสรุ ปได้
ว่า ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆ ต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ ปั ญหาด้านรายการ
ส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม ระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า หลักเกณฑ์
เงื่อนไขการปิ ดฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า และข้อกาหนดอื่น ๆ ตามลาดับ โดยจากการ
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สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คน พบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านรายการ
ส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า
ในส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียและยุโรป จะเน้น
ส่ วนปั ญหาด้านกฎหมายในเรื่ องรายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบ
วิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า เป็ นพิเศษ ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปอเมริ กา จะ
เน้นส่ วนปั ญหาด้านกฎหมายในเรื่ องรายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม ระเบียบ
วิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปิ ดฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าเป็ น
พิเศษ
สรุ ปแล้วก็คือ ปั ญหาด้านกฎหมายของผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียและ
ยุโรปเกิดขึ้นเหมือนกัน ก็คือ ปั ญหาด้านกฎหมายในเรื่ องรายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อ
ต้องห้าม และระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า แต่ปัญหาด้านกฎหมายของผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปอเมริ กามีความแตกต่างตรงที่วา่ มีปัญหาในด้านหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปิ ด
ฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าเพิ่มเข้ามานอกเหนื อจากปั ญหาด้านกฎหมายของผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียและยุโรป

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องปั ญหาการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาไปยังต่างประเทศ กรณี ศึกษา ตลาดนัด
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาที่มีอิทธิ พลต่อส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาไปยังต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาและค้นคว้าการส่ งออกธุ รกิจผลิตภัณฑ์สปา
3. เพื่อเป็ นแนวทางที่จะนาไปศึกษาต่อ
ปัญหาเรื่องส่ วนประสมทางการตลาด
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ ปัญหา
ด้านราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง สถานที่ การลอกเลียนแบบ ชนิดของสิ นค้า และคู่แข่ง ตามลาดับ โดย
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คนพบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดในเรื่ องของปั ญหาด้านราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง และสถานที่
ส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดในเรื่ องการลอกเลียนแบบ ราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ งและสถานที่ เป็ น
พิเศษ ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรปและอเมริ กา จะเน้นส่ วนปั ญหาด้านส่ วน
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ประสมทางการตลาดในเรื่ องราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ งและสถานที่ เป็ นพิเศษซึ่ งจะไม่เน้นเรื่ องการ
ลอกเลียนแบบเท่าไหร่ ซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดา สุ วรณาภิรมย์ (2548) เรื่ อง การศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการส่ งออกของอุตสาหกรรม
สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มประเทศไทยที่ได้ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา และในผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการส่ งออกไปประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ ปั จจัย
ลักษณะเฉพาะของธุ รกิจ ความสามารถของธุ รกิจ ลักษณะของตลาด และความช่วยเหลือจากภาครัฐ
หากต้องการพัฒนาความสามารถในการส่ งออกแก่ผปู ้ ระกอบการแล้วต้องมีการพัฒนาทั้งสี่ ปัจจัยนี้
จึงเพิ่มความสามารถให้กบั ผูป้ ระกอบการได้ โดยปั จจัยพวกนี้จะมีผลในการพิจารณาถึงความ
ชานาญทางการตลาดของธุ รกิจ โดยจะพิจารณาในส่ วนประสมทางการตลาดและข่าวสารของข้อมูล
ทางการตลาดธุ รกิจจาเป็ นต้องทราบถึงนโยบายทางการตลาดของธุ รกิจในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการกระจายสิ นค้ารวมถึงการส่ งเสริ มการตลาด เช่นเดียวกันจากงานวิจยั
ของสมพงษ์ กีรติวีรกุล (2541) ทาการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่ งออก
บรรจุภณั ฑ์พลาสติกของไทย พบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการส่ งออกบรรจุภณั ฑ์พลาสติกประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทย ก็คือ ปั จจัยด้านราคาส่ งออกและอัตราแลกเปลี่ยนมีผล
เชิงลบต่อการส่ งออกบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของไทย และเช่นเดียวกันจากงานวิจยั ของมัลลิกา
ลิ่มลักษณ์เลิศ (2536) ได้ศึกษาถึงการเข้าสู่ ตลาดสิ นค้าส่ งออกของไทยในการเข้าสู่ ตลาดญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริ กาและประชาคมยุโรป โดยพิจารณาถึงความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศต่าง ๆ พบว่าประเทศที่พฒั นาแล้วส่ วนใหญ่จะมีความได้เปรี ยบในการ
ส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังตลาดญี่ปุ่น เช่น สหรัฐอเมริ กาและเยอรมันจะมีความได้เปรี ยบใน
เรื่ องเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ส่ วนประเทศไทยซึ่ งถือว่าเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนานั้นมีความ
ได้เปรี ยบในการส่ งออกสิ นค้าจาพวกเกษตรและอาหารมากที่สุด จากการที่แต่ละประเทศมีความ
ได้เปรี ยบที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการเจาะตลาดญี่ปุ่นที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยญี่ปุ่นเป็ น
ประเทศที่มีดุลการค้าเกิดนดุลและมีการนาเข้าในสัดส่ วนที่ต่าถึงแม้วา่ ญี่ปุ่นจะได้มีการลดอัตราภาษี
ศุลกากรลงในช่วงหลังของการเจรจาของแกตต์แล้วก็ตาม แต่ยงั มีการดาเนินนโยบายทางการค้าที่
มิใช่มาตรการด้านภาษีที่ยากแก่การวัดและคานวณมูลค่า เพราะขึ้นอยูก่ บั มาตรการบางอย่างของ
รัฐบาลและการดาเนินการของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการด้านสุ ขอนามัย การตรวจ
มาตรฐานของสิ นค้า และเจ้าของกิจการญี่ปุ่นมักจะไม่ตอ้ งการให้มีการนาเข้าสิ นค้ามาแข่งขันกับ
สิ นค้าที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้
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ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ และประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้ า
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านภาพลักษณ์และ
ประเทศแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ ปั ญหาด้าน
คุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้าสปาอย่างเดียวเท่านั้น
ส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียและอเมริ กาไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านภาพลักษณ์และประเทศ
แหล่งกาเนิดสิ นค้าเลย ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรป จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
ภาพลักษณ์และประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้าเพียงเล็กน้อย ก็คือในเรื่ องปั ญหาด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ของสิ นค้าสปาอย่างเดียวเท่านั้นคือในเรื่ องปั ญหาด้านคุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้าสปาเป็ นปั ญหา
ตรงที่วา่ ตอนทากิจการแรกๆก็มีปัญหาเกี่ยวกับแบรนด์ของเราซึ่ งเป็ นแบรนด์ใหม่ ซึ่ งลูกค้าไม่กล้า
ซื้ อเท่าไหร่ เพราะว่ายังไม่รู้วา่ สิ นค้าของเรามีคุณภาพหรื อไม่ แต่เพราะว่าชื่อเสี ยงของประเทศไทย
ด้านสิ นค้าอื่น ๆ และสิ นค้าที่เกี่ยวกับสปานั้นมีอยูแ่ ล้ว ลูกค้าทุกคนจะรู ้วา่ สิ นค้าที่ผลิตจากประเทศ
ไทยมีคุณภาพ คือเป็ นปั ญหาตอนแรกที่เพิ่งเริ่ มเปิ ดกิจการ
ส่ วนในเรื่ องคุณลักษณะประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้า และในเรื่ องคุณลักษณะของสิ นค้า
ทัว่ ไปของไทยนั้น ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลย เพราะว่าโดยภาพรวมนั้นภาพลักษณ์ และคุณลักษณะของ
สิ นค้าไทยในเรื่ องสิ นค้านั้นเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า
ผลการวิจยั ที่ได้จากหัวข้อนี้ จะนาไปใช้เพื่อเป็ นความรู ้สาหรับผูท้ ี่จะทาการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุ ขภาพ ผลที่ได้คือ เรื่ องปั ญหาเรื่ องภาพลักษณ์และประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้าไม่
เป็ นปั ญหาเลยสาหรับการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุ ขภาพ และเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกที่กลัวเจอปั ญหาในเรื่ องนี้
ปัญหาเรื่องโฆษณา
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านโฆษณา สรุ ปได้
ว่า จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้งหมดปรากฏว่า ไม่มีปัญหาด้านโฆษณา
เกิดขึ้นเลยเกี่ยวกับการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาทั้งหมด
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กาไม่มีปัญหาด้านโฆษณา
เกิดขึ้นเลยจากการสัมภาษณ์ ก็คือผลออกมาปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างกันของปั ญหาด้านโฆษณา
ในผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 3 ทวีป
ในเรื่ องการโฆษณาไม่เป็ นปั ญหาต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา เพราะว่าจากการ
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 3 ทวีป ได้ให้เหตุผลว่า ลูกค้าส่ วนมากจะมาทดลองซื้ อ
เอง มาเดินดูเอง และซื้ อไปทดลองใช้ แล้วก็บอกกันปากต่อปากซะมากกว่า และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ
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การที่ลูกค้าจะซื้ อหรื อไม่ซ้ื ออยูท่ ี่ตวั ลูกค้ามากกว่าการโฆษณาสิ นค้า ส่ วนมากลูกค้าจะดูที่คุณภาพ
กับราคาของสิ นค้ามากกว่า ถึงโฆษณาไปแต่วา่ คุณภาพบวกกับราคาไม่เป็ นที่ดึงดูด ลูกค้าก็ไม่ซ้ื อ
และในผูป้ ระกอบส่ งออกธุ รกิจสปาบางคนบอกว่า ตอนแรกก่อนทาโฆษณาก็ขายได้เท่านี้ แต่พอทา
โฆษณาแล้วปรากฎผลออกมาว่าก็ไม่ต่างอะไรมากเลย เปลืองค่าใช้จ่ายอีกต่างหาก
ผลการวิจยั ที่ได้จากหัวข้อนี้ จะนาไปใช้เพื่อเป็ นความรู ้สาหรับผูท้ ี่จะทาการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุ ขภาพ ผลที่ได้คือปั ญหาเรื่ องโฆษณาไม่เป็ นปั ญหาเลยสาหรับการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุ ขภาพ และเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกที่กลัวเจอ
ปั ญหาในเรื่ องนี้
ปัญหาด้ านวัฒนธรรมและการรับรู้ วฒ
ั นธรรม
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านวัฒนธรรมและ
การรับรู ้วฒั นธรรม สรุ ปได้วา่ จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้งหมดปรากฏว่า
ไม่มีปัญหาด้านโฆษณาเกิดขึ้นเลยเกี่ยวกับการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาทั้งหมด
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กาไม่มีปัญหาด้าน
วัฒนธรรมและการรับรู ้วฒั นธรรมเกิดขึ้นเลยจากการสัมภาษณ์ ก็คือผลออกมาปรากฏว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันของปั ญหาด้านวัฒนธรรมและการรับรู ้วฒั นธรรมในผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง
3 ทวีป
ในเรื่ องการด้านวัฒนธรรมและการรับรู้ วฒั นธรรมไม่เป็ นปั ญหาต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์
สปา เพราะว่าจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 3 ทวีป ก็ได้ให้เหตุผลคล้าย ๆ
กันว่า เนื่ องมาจากว่า การซื้ อสิ นค้าของลูกค้าส่ วนมากจะอยูท่ ี่ความชอบมากกว่าเรื่ องภาษาหรื อ
สัญชาติ ทุกคนสามารถซื้ อได้หมด ชอบก็ซ้ื อ ไม่ชอบก็ไม่ซ้ื อ
ผลการวิจยั ที่ได้จากหัวข้อนี้ จะนาไปใช้เพื่อเป็ นความรู ้สาหรับผูท้ ี่จะทาการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุ ขภาพ ผลที่ได้คือปั ญหาเรื่ องวัฒนธรรมและการรับรู ้วฒั นธรรมไม่เป็ นปั ญหา
เลยสาหรับการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุ ขภาพ และเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจสปาส่ งออกที่กลัวเจอปั ญหาในเรื่ องนี้
ปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางธุรกิจ
ปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมภายในธุรกิจ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
ธุ รกิจ (ภายใน) สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆ ต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ
ปัญหาด้านลักษณะเฉพาะของตลาด ความชานาญในด้านอื่น ๆ และทรัพยากรขององค์กร ตามลาดับ
โดยจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจส่ งออกทั้ง 9 คน พบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
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สิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ (ภายใน) ในเรื่ องของปั ญหาด้านลักษณะเฉพาะของตลาด และความชานาญ
ในด้านอื่น ๆ
ส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ (ภายใน) ในเรื่ องลักษณะเฉพาะของตลาด และความชานาญในด้านอื่น ๆ เป็ น
พิเศษ ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรปและอเมริ กา จะเน้นส่ วนปั ญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ (ภายใน) ในเรื่ องลักษณะเฉพาะของตลาด ความชานาญในด้านอื่น ๆ และ
ทรัพยากรขององค์กรเป็ นพิเศษซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดา สุ วรณาภิรมย์ (2548) ที่ศึกษาถึง
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการส่ งออกของอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
ประเทศไทยที่ได้ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา และในผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการส่ งออกไปประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ ปั จจัยลักษณะเฉพาะของธุ รกิจ
ความสามารถของธุ รกิจ ลักษณะของตลาด และความช่วยเหลือจากภาครัฐ หากต้องการพัฒนา
ความสามารถในการส่ งออกแก่ผปู ้ ระกอบการแล้วต้องมีการพัฒนาทั้งสี่ ปัจจัยนี้จึงเพิ่มความสามารถ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
ปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมภายนอกธุรกิจ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
ธุ รกิจภายนอกธุ รกิจ สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆ ต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา
คือ ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ตามลาดับ โดยจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
ธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คน พบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านส่ วนประสมทางการตลาดในเรื่ องของ
ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมือง
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 3 ทวีป มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
ธุ รกิจภายนอกธุ รกิจในเรื่ องเศรษฐกิจ และการเมืองเป็ นพิเศษ จึงไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของ
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมภายนอกธุ รกิจซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกตัญญู หิ รัญสมบูรณ์ (2543)
เรื่ องการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ โดยผลจากการวิจยั พบว่า ควรมีการพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ เช่น สภาพภูมิประเทศ โครงสร้างและระบบ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ผลกระทบทางการเมืองต่อการดาเนินธุ รกิจ การรวมกลุ่มทางการค้า
นโยบายภาษี นโยบายการส่ งออกและนาเข้าในแต่ละประเทศ เป็ นต้น เพื่อให้สามารถดาเนินธุ รกิจ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ครั้งนี้
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ปัญหาด้ านกฎหมาย
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาด้านกฎหมายสรุ ปได้
ว่า ปั ญหาที่มีผลอย่างมากในอันดับต้น ๆต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา คือ ปั ญหาด้านรายการ
ส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม ระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า หลักเกณฑ์
เงื่อนไขการปิ ดฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า และข้อกาหนดอื่น ๆ ตามลาดับ โดยจากการ
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คน พบว่า มีการเน้นส่ วนปั ญหาด้านรายการ
ส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบวิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า
ในส่ วนที่แตกต่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียและยุโรป จะเน้น
ส่ วนปั ญหาด้านกฎหมายในเรื่ องรายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบ
วิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า เป็ นพิเศษ ส่ วนผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปอเมริ กา จะ
เน้นส่ วนปั ญหาด้านกฎหมายในเรื่ องรายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม ระเบียบ
วิธีการนาเข้าและค่าภาษีนาเข้า และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปิ ดฉลากและข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าเป็ น
พิเศษซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกตัญญู หิ รัญสมบูรณ์ (2543) เรื่ องการจัดการธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ โดยผลจากการวิจยั พบว่า ควรมีการพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุ รกิจระหว่างประเทศ เช่น สภาพภูมิประเทศ โครงสร้างและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
ผลกระทบทางการเมืองต่อการดาเนินธุ รกิจ การรวมกลุ่มทางการค้า นโยบายภาษี นโยบายการ
ส่ งออกและนาเข้าในแต่ละประเทศ เป็ นต้น เพื่อให้สามารถดาเนินธุ รกิจได้ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายขององค์กรได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นเดียวกับงานวิจยั ของมัลลิกา
ลิ่มลักษณ์เลิศ (2536) ได้ศึกษาถึงการเข้าสู่ ตลาดสิ นค้าส่ งออกของไทยในการเข้าสู่ ตลาดญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริ กาและประชาคมยุโรป โดยพิจารณาถึงความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศต่าง ๆ พบว่าประเทศที่พฒั นาแล้วส่ วนใหญ่จะมีความได้เปรี ยบในการ
ส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังตลาดญี่ปุ่น เช่น สหรัฐอเมริ กาและเยอรมันจะมีความได้เปรี ยบใน
เรื่ องเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ส่ วนประเทศไทยซึ่ งถือว่าเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนานั้นมีความ
ได้เปรี ยบในการส่ งออกสิ นค้าจาพวกเกษตรและอาหารมากที่สุด จากการที่แต่ละประเทศมีความ
ได้เปรี ยบที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการเจาะตลาดญี่ปุ่นที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยญี่ปุ่นเป็ น
ประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลและมีการนาเข้าในสัดส่ วนที่ต่าถึงแม้วา่ ญี่ปุ่นจะได้มีการลดอัตราภาษี
ศุลกากรลงในช่วงหลังของการเจรจาของแกตต์แล้วก็ตาม แต่ยงั มีการดาเนินนโยบายทางการค้าที่
มิใช่มาตรการด้านภาษีที่ยากแก่การวัดและคานวณมูลค่า เพราะขึ้นอยูก่ บั มาตรการบางอย่างของ
รัฐบาลและการดาเนินการของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการด้านสุ ขอนามัย การตรวจ
มาตรฐานของสิ นค้า และเจ้าของกิจการญี่ปุ่นมักจะไม่ตอ้ งการให้มีการนาเข้าสิ นค้ามาแข่งขันกับ
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สิ นค้าที่ผลิตภายในประเทศ และเช่นเดียวกับงานวิจยั ของปรี ชา โพธิ (2537) ได้ศึกษาถึง MFN
Clauseใน GATT และผลกระทบทางกฎหมายต่อประเทศกาลังพัฒนาพบว่าภายหลังจากการเจรจา
ของที่ประชุมแกตต์รอบโตเกียวแล้วอัตราภาษีศุลกากรของสิ นค้าอุตสาหกรรมลดลงจากประมาณ
ร้อยละ 7 เหลือร้อยละ 4.6 แต่สินค้าของภาคเกษตรกรรมกลับลดลงเพียงเล็กน้อยคือลดจากประมาณ
ร้อยละ 8.1 เหลือ 7.1 และหากพิจารณาสิ นค้าในหมวดอุตสาหกรรมแล้วปรากฎว่าอัตราภาษีของ
ประเทศที่พฒั นาแล้วลดลงอย่างมาก คือในกลุ่มประชาคมยุโรปลดลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7
ญี่ปุ่นลดลงจากร้อยละ 12 เหลือร้อยละ 6 และของสหรัฐอเมริ กาจากร้อยละ 13 เหลือร้อยละ 7
ในขณะที่สินค้าของประเทศที่กาลังพัฒนายังคงมีอตั ราภาษีที่สูงอยู่ ผลประโยชน์จากการเจรจาใน
รอบนี้ จึงตกอยูก่ บั ประเทศที่พฒั นาแล้วเป็ นส่ วนใหญ่ และประเทศต่าง ๆ ได้นาเอารู ปแบบการกีด
กันทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากรมาใช้กนั อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเทศที่พฒั นาแล้วนามาใช้
กีดกันสิ นค้าจากประเทศที่กาลังพัฒนา อาทิเช่น การเพิ่มภาษีอย่างอื่นที่มิใช่ภาษีศุลกากร การเลือก
ปฏิบตั ิต่อประเทศคู่คา้ การออกกฎคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเช่นมาตรการทางด้านสาธารณสุ ข การบรรจุหีบ
ห่อ การออกกฎระเบียบการนาเข้าเพื่อเป็ นการขัดขวางการนาเข้า เป็ นต้น
จากมาตรการต่าง ๆ ที่นามาใช้กนั อันเป็ นอุปสรรคที่ขดั ขวางการค้ามิให้เป็ นไปอย่างเสรี
จึงได้มีการกาหนดการเจรจาในรอบอุรุกวัยขึ้นเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือ
อุดหนุ นเพื่อการส่ งออก เสริ มสร้างการค้าเสรี คานึงถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าของ
ประเทศที่กาลังพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนาปั ญหาการค้าสิ นค้าเกษตรและการค้าสิ นค้า
บริ การเข้าร่ วมเป็ นหัวข้อสาหรับการเจรจาในการประชุมรอบนี้ ซึ่ งผลของการเจรจาในรอบนี้มีผล
ทาให้อตั ราภาษีศุลกากรในระหว่างประเทศสมาชิกในสิ นค้าทุกประเภทลดลงร้อยละ 40 ภายใน
ระยะเวลา 6-8 ปี และครอบคลุมถึงสิ นา้ ที่ประเทศกาลังพัฒนาเกี่ยวข้องอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่ เช่น สิ นค้า
เกษตรที่จะต้องลดการอุดหนุ นลง ซึ่ งจะทาให้ราคาสิ นค้าที่บิดเบือนไปจากความจริ งกลับเข้าสู่ กลไก
ของตลาดอย่างแท้จริ ง และนอกจากนี้ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบตั ิต่อประเทศคู่คา้ ในลักษณะที่เท่า
เทียมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
\

ข้ อเสนอแนะของการวิจัย
ในการวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลการวิจยั เรื่ องการศึกษาปั ญหาที่มีอิทธิ พลต่อการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาไปยังต่างประเทศ กรณี ศึกษา ตลาดนัดจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ี การวิจยั ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจสปาส่ งออกมีจานวนทั้งหมด 9 คน
ประกอบกับได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาค้นคว้า
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จากข้อมูลหนังสื อ บทความ วารสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกทั้ง 9 คน
อย่างใกล้ชิด เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการศึกษาวิจยั ให้สมบูรณ์ จากผลการศึกษาปัญหาที่มีอิทธิพล
ต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาไปยังต่างประเทศ กรณี ศึกษา ตลาดนัดจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครได้มี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรป
3. ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปอเมริ กา
4. ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกในรายปั จจุบนั และผูท้ ี่จะเริ่ ม
ก่อตั้งในอนาคต
5. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชี ย
1. ปั ญหาด้านส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งมีปัญหาเกิดขึ้นและควรแก้ไข คือ จะเน้นใน
เรื่ องการลอกเลียนแบบ ราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง และสถานที่ จากการสัมภาษณ์จะเห็นว่า สิ นค้าถูก
ลอกเลียนแบบเป็ นผลทาให้สินค้าไม่มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวในที่น้ ีหมายถึงว่า สิ นค้าแบบนี้หาซื้ อได้
ทัว่ ไป ไม่มีความโดดเด่นทาให้สินค้าขายได้ยากขึ้น จากการสัมภาษณ์เราสามารถแก้ไขได้โดยการ
บอกลูกค้าว่าสิ นค้าของเราเป็ นสิ นค้าต้นตารับ มีคุณภาพดี และมีใบรับประกัน หรื ออาจจะแก้ไขโดย
หาทรัพยากรขององค์กรที่มีความสามารถเข้ามา เพื่อที่จะใช้ความสามารถของทรัพยากรที่ได้น้ นั มา
ทาให้เกิดความแตกต่างของสิ นค้าซึ่ งคู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยาก ส่ วนเรื่ องปั ญหาราคาของสิ นค้า ใน
ที่น้ ีเกิดจากการแข่งกันในเรื่ องราคาของผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออก ก็คือแข่งกันลดราคาเพื่อ
ดึงดูดลูกค้าแทนที่จะหันมาแข่งด้านคุณภาพของสิ นค้าแทนจะดีกว่า และเรื่ องค่าเงินบาทที่มี
ผลกระทบต่อราคาของสิ นค้า ก็คือถ้าค่าเงินบาทแข็งมาก ๆ ก็จะทาให้สินค้าราคาสู งซึ่ งจะเป็ นผลทา
ให้สินค้าขายยาก จากการสัมภาษณ์เราสามารถแก้ไขได้โดยในเรื่ องของคู่แข่งนั้นเราแก้ไขยาก แต่
อาจจะทาได้โดยทาให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพของสิ นค้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา เช่น ถ้าสิ นค้า
เหมือนกันแต่วา่ คุณภาพต่างกัน ราคาต่างกัน เราก็จะทาให้ลูกค้าเห็นว่า ราคาสิ นค้าต่ากว่าที่คิด
แสดงว่าสิ นค้าคุณภาพไม่ดี แต่ถา้ ราคาสิ นค้าเหมาะสมแสดงว่าสิ นค้ามีคุณภาพ ส่ วนในเรื่ องค่าเงิน
บาทอยูท่ ี่รัฐบาลอย่างเดียวที่จะแก้ไข ต่อไปเป็ นปั ญหาเรื่ องค่าขนส่ งที่วา่ เกี่ยวกับการสัง่ สิ นค้า และ
การส่ งสิ นค้า คือ ถ้าส่ งในปริ มาณเยอะ ๆ ก็ประหยัดค่าขนส่ ง แต่ถา้ ส่ งในปริ มาณน้อย ๆ นั้นจะไม่
คุม้ กับค่าขนส่ ง อันนี้สามารถแก้ไขได้โดย คือกาหนดวันส่ งให้ลูกค้าทราบ คือ เช่น เดือนนึงจะส่ ง
สิ นค้าแค่ 5 วันคือกาหนดไปเลย จะได้เป็ นระเบียบในการบริ หารด้วย ส่ วนปั ญหาเรื่ องสถานที่ใน
ที่น้ ีคือ ปั ญหาที่วา่ บางประเทศการเดินทางลาบาก หรื อเข้ายากเนื่องมาจากว่าระเบียบวิธีการของแต่
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ละประเทศเข้มงวดในการตรวจสิ นค้า เป็ นผลทาให้เสี ยเวลาการขนส่ งสิ นค้าด้วย แต่จากการ
สัมภาษณ์พบว่า สามารถแก้ไขได้โดยมีค่าใต้โต๊ะให้กบั ด่านตรวจสิ นค้าของประเทศที่ส่งสิ นค้าไป
เพื่อประหยัดในเรื่ องเวลาในการขนส่ ง
2. ปั ญหาด้านภาพลักษณ์ และประเทศแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มี
เกิดปั ญหาเกิดขึ้นในผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียเลย เพราะว่าเรื่ องภาพลักษณ์
โดยรวมของประเทศไทยนั้นดีอยูแ่ ล้ว ลูกค้าเชื่อมัน่ ในสิ นค้าไทยว่ามีคุณภาพ จึงไม่มีปัญหานี้ เกิดขึ้น
3. ปั ญหาด้านโฆษณา จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น เนื่ องจากว่าการรับรู ้
ของลูกค้าส่ วนมากมาจากการพูดกันปากต่อปากมากกว่าการโฆษณามาก คือเป็ นการทดลองใช้แล้ว
ถึงบอกต่อ คาแนะนาก็คือ ถ้าจะทาโฆษณาก็อย่าลงทุนเยอะ เพราะลูกค้าส่ วนมากไม่เชื่อในด้าน
โฆษณาจนกว่าจะทดลองใช้เอง เนื่ องมาจากว่าในประเทศต่าง ๆ เค้าเข้มงวดการนาเข้าสิ นค้าทั้งใน
เรื่ องส่ วนผสมต่าง ๆ วิธีการต่าง ๆ และสารต้องห้าม จึงทาให้ลูกค้าที่อยูใ่ นประเทศนั้น ๆ ไม่เชื่อใน
การโฆษณาจนกว่าจะได้ทดลองใช้เอง
4. ปั ญหาด้านวัฒนธรรม และการรับรู ้วฒั นธรรม จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นในเรื่ องนี้ คือ ลูกค้าเค้าชอบสิ นค้าแบบไหนเค้าก็คือ อยูท่ ี่ความชอบมากกว่า ซึ่ งเรื่ อง
วัฒนธรรม และการรับรู ้วฒั นธรมนั้นไม่เป็ นปั ญหาเลย
5. ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจทั้งภายใน และภายนอก จากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้
ประกอบธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปเอเชียจะเน้นปั ญหาเกิดขึ้นในเรื่ องของลักษณะเฉพาะของตลาด
ความชานาญในด้านอื่น ๆ (ในที่น้ ีหมายถึง ความชานาญในด้านการผลิต ในด้านการบริ หาร เป็ น
ต้น) เศรษฐกิจ การเมือง ส่ วนด้านเทคโนโลยีมีปัญหาเล็กน้อย โดยปั ญหาในเรื่ องลักษณะเฉพาะของ
ตลาดก็คือ ในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ มีท้ งั เรื่ องผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายหรื อสถานที่ สามารถแก้ไขได้โดย ก่อนทาธุ รกิจต้องศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ตลาดในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดให้ละเอียดก่อน ส่ วนปั ญหาเรื่ องทรัพยากรขององค์กรนั้น
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบธุ รกิจส่ งออกไปทวีปเอเชียไม่มีปัญหาในด้านนี้เกิดขึ้น อาจเนื่ องมาจาก
การบริ หารงาน และการติดต่อสื่ อสารของลูกค้าเป็ นไปได้ง่าย อาจจะเป็ นเพราะอยูใ่ นทวีปเดียวกัน
ทาให้ทาอะไรง่าย ติดต่อก็ง่ายสะดวก ใช้เวลาไม่มากในการขนส่ งสิ นค้า ส่ วนปั ญหาด้านความ
ชานาญในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการผลิต และการบริ หารที่เป็ นปั ญหาคือ ในเรื่ องการผลิต การออกแบบ
ที่ทาให้คู่แข่งลอกเลียนแบบสิ นค้าได้ อาจจะแก้ไขได้โดยหาจุดเด่นของสิ นค้า เพื่อยากต่อการ
ลอกเลียนแบบของคู่แข่ง และควรทาการวิจยั ปรับปรุ งสิ นค้าให้มีรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อฉี กหนีคู่แข่งไป
เรื่ อย ๆ และในเรื่ องการเมือง และเศรษฐกิจ มีวธิ ี แก้ไขอย่างเดียวคือ เป็ นหน้าที่ของรัฐบาลในการ
ดูแลความมัน่ คงของประเทศ
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6. ปัญหาด้านกฎหมาย จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการธุ รกิสปาส่ งออกไปทวีปเอเชีย
พบว่า มีการเน้นปั ญหาในเรื่ องรายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบวิธีการ
นาเข้า คือ จะมีการห้ามนาเข้าสิ นค้าที่เป็ นประเภทน้ า โดยมีการจากัดนาเข้าให้ได้เพียงเล็กน้อย
เนื่องจากว่าทางด่านตรวจเค้ากลัวว่าเราจะสิ นค้าประเภทน้ าไปก่อความวุน่ วาย อย่างเช่นตัวอย่าง
ในปั จจุบนั ที่สนามบินมีการจากัดปริ มาณสิ นค้าที่เป็ นของเหลวที่จะนาขึ้นเครื่ อง เพราะว่าสิ นค้า
ประเภทน้ าหอมสามารถเป็ นส่ วนประกอบของระเบิดได้ และลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวกับไม้ บาง
ประเทศไม่สามารถที่จะนาไม้เข้าประเทศได้ บางทีเค้ากลัวว่าจะนาเชื้ อโรคเข้าไปแพร่ ในประเทศเค้า
มันน่าจะเกี่ยวกับพวกเชื้ อรา แมลง และสุ ขภาพ ถ้าเราส่ งไปจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกอย่าง ฆ่าเชื้อ
ใหม่หมด เป็ นสิ่ งที่เค้าเข้มงวดมาก เพราะว่าถ้าสิ นค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบของประเทศลูกค้าก็จะ
ทาให้ลูกค้าสั่งสิ นค้าเราเข้าไปในประเทศไม่ได้ และในบางประเทศจะ fix ในเรื่ องสิ นค้าประเภทที่
เป็ นน้ าหอม อย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศส เนื่องมากจากว่าเค้าเป็ นประเทศที่ผลิตน้ าหอมอยูแ่ ล้วนั้น
การที่เราจะนาสิ นค้าประเภทน้ าหอมเข้าไปนั้นยากมาก เนื่ องจากว่าถูกกีดกันจากประเทศเค้า เค้า
กลัวว่าเราจะแย่งส่ วนแบ่งด้านน้ าหอมของเค้า วิธีแก้ไขก็คือ ใต้โต๊ะให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ ว ส่ วนมากเค้าก็จะทากันแบบนี้หมด
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรป
1. ปั ญหาด้านส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งมีปัญหาเกิดขึ้นคล้ายๆกับทวีปเอเชีย แต่
แตกต่างตรงที่วา่ ทวีปเอเชียจะมีการเน้นปั ญหาในเรื่ องการลอกเลียนแบบเพิ่มเติมขึ้นมาจากปั ญหา
ในเรื่ องราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ งสิ นค้า และสถานที่ ส่ วนปั ญหาในเรื่ องอื่น ๆ และวิธีแก้ไขก็จะ
เหมือน ๆ กันหมด คือ จะเน้นในเรื่ องการ ราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง และสถานที่ จากการสัมภาษณ์
จะเห็นว่า เรื่ องปั ญหาราคาของสิ นค้า ในที่น้ ีเกิดจากการแข่งกันในเรื่ องราคาของผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจสปาส่ งออก ก็คือแข่งกันลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าแทนที่จะหันมาแข่งด้านคุณภาพของสิ นค้า
แทนจะดีกว่า และเรื่ องค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อราคาของสิ นค้า ก็คือถ้าค่าเงินบาทแข็งมาก ๆ
ก็จะทาให้สินค้าราคาสู งซึ่ งจะเป็ นผลทาให้สินค้าขายยาก จากการสัมภาษณ์เราสามารถแก้ไขได้โดย
ในเรื่ องของคู่แข่งนั้นเราแก้ไขยาก แต่อาจจะทาได้โดยทาให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพของสิ นค้าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคา เช่น ถ้าสิ นค้าเหมือนกันแต่วา่ คุณภาพต่างกัน ราคาต่างกัน เราก็จะทาให้ลูกค้า
เห็นว่า ราคาสิ นค้าต่ากว่าที่คิดแสดงว่าสิ นค้าคุณภาพไม่ดี แต่ถา้ ราคาสิ นค้าเหมาะสมแสดงว่าสิ นค้า
มีคุณภาพ ส่ วนในเรื่ องค่าเงินบาทอยูท่ ี่รัฐบาลอย่างเดียวที่จะแก้ไข ต่อไปเป็ นปั ญหาเรื่ องค่าขนส่ ง
ที่วา่ เกี่ยวกับการสั่งสิ นค้า และการส่ งสิ นค้า คือ ถ้าส่ งในปริ มาณเยอะ ๆ ก็ประหยัดค่าขนส่ ง แต่ถา้
ส่ งในปริ มาณน้อย ๆ นั้นจะไม่คุม้ กับค่าขนส่ ง อันนี้สามารถแก้ไขได้โดย คือกาหนดวันส่ งให้ลูกค้า
ทราบ คือ เช่น เดือนนึงจะส่ งสิ นค้าแค่ 5 วันคือกาหนดไปเลย จะได้เป็ นระเบียบในการบริ หารด้วย
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ส่ วนปั ญหาเรื่ องสถานที่ในที่น้ ีคือ ปั ญหาที่วา่ บางประเทศการเดินทางลาบาก หรื อเข้ายาก
เนื่องมาจากว่าระเบียบวิธีการของแต่ละประเทศเข้มงวดในการตรวจสิ นค้า เป็ นผลทาให้เสี ยเวลา
การขนส่ งสิ นค้าด้วย แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแก้ไขได้โดยมีค่าใต้โต๊ะให้กบั ด่านตรวจ
สิ นค้าของประเทศที่ส่งสิ นค้าไป เพื่อประหยัดในเรื่ องเวลาในการขนส่ ง
2. ปั ญหาด้านภาพลักษณ์ และประเทศแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าเกิด
ปั ญหาขึ้นเล็กน้อยในเรื่ องของคุณภาพของสิ นค้าที่ส่งออกไป คือในเรื่ องสิ นค้าที่ทาจากวัสดุที่
สามารถแตกได้ง่าย แต่บางทีมนั อยูก่ ารขนส่ งขึ้นลงสิ นค้า ทาให้สินค้าเสี ยหาย แต่สามารถแก้ไขได้
โดยทาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความหนามากขึ้น และกากับการขึ้นลงสิ นค้าให้ระมัดระวัง ส่ วนเรื่ อง
ภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้นดีอยูแ่ ล้ว ลูกค้าเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าไทยว่ามีคุณภาพ
3. ปั ญหาด้านโฆษณา จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น เนื่ องจากว่าการรับรู ้
ของลูกค้าส่ วนมากมาจากการพูดกันปากต่อปากมากกว่าการโฆษณามาก คือในเรื่ องโฆษณาช่วยได้
น้อยมาก เพราะว่าส่ วนมากเป็ นการทดลองใช้แล้วถึงบอกต่อ
4. ปั ญหาด้านวัฒนธรรม และการรับรู ้วฒั นธรรม จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นในเรื่ องนี้ คือ คนไหนชาติไหนก็ซ้ื อได้ ถ้าชอบแบบนี้เค้าก็ซ้ื อ ไม่ชอบก็ไม่ซ้ื อ
5. ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจทั้งภายใน และภายนอก จากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้
ประกอบธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรปจะเน้นปั ญหาเกิดขึ้นในเรื่ องของลักษณะเฉพาะของตลาด
ความชานาญในด้านอื่น ๆ (ในที่น้ ีหมายถึง ความชานาญในด้านการผลิต ในด้านการบริ หาร เป็ น
ต้น) เศรษฐกิจ การเมือง ส่ วนด้านเทคโนโลยีมีปัญหาเล็กน้อย ซึ่ งผลจากการวิจยั พบว่า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปยุโรปจะเน้นปั ญหาหลัก ๆ ซึ่ งเหมือนกับทวีปอเมริ กา โดยมี
เหตุผลคล้าย ๆ กัน คือปั ญหาในเรื่ องลักษณะเฉพาะของตลาดก็คือ ในเรื่ องส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ มีท้ งั เรื่ องผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อสถานที่
สามารถแก้ไขได้โดย ก่อนทาธุ รกิจต้องศึกษาลักษณะเฉพาะของตลาดในเรื่ องส่ วนประสมทาง
การตลาดให้ละเอียดก่อน ส่ วนปั ญหาเรื่ องทรัพยากรขององค์กรนั้น จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิจส่ งออกไปทวีปยุโรปมีปัญหาในด้านนี้เกิดขึ้น ก็คืออาจเนื่ องมาจากการบริ หารงานของผูผ้ ลิต
ในการดูแลพนักงานฝ่ ายผลิต คือ ถ้าไม่เข้าไปดูแลในส่ วนการผลิตจะพบว่าพนักงานนั้นทาไปงั้น ๆ
ได้ของออกมาไม่ได้ตามสเปคที่ตอ้ งการ ดังนั้นจึงควรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น ส่ วนปั ญหาด้านความชานาญในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการผลิต และ
การบริ หารที่เป็ นปั ญหาคือ ในเรื่ องการผลิต การออกแบบที่ทาให้คู่แข่งลอกเลียนแบบสิ นค้าได้
อาจจะแก้ไขได้โดยหาจุดเด่นของสิ นค้า เพื่อยากต่อการลอกเลียนแบบของคู่แข่ง และควรทาการ
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วิจยั ปรับปรุ งสิ นค้าให้มีรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อฉี กหนีคู่แข่งไปเรื่ อย ๆ และในเรื่ องการเมือง และ
เศรษฐกิจ มีวธิ ี แก้ไขอย่างเดียวคือ เป็ นหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลความมัน่ คงของประเทศ
6. ปั ญหาด้านกฎหมาย จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิสปาส่ งออกไปทวีปยุโรป
พบว่า มีการเน้นปั ญหาในเรื่ องรายการส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบวิธีการ
นาเข้า ซึ่งมีปัญหาคล้าย ๆ กับทวีปเอเชีย ซึ่ งมีเหตุผลคล้าย ๆ กัน คือ จะมีการห้ามนาเข้าสิ นค้าที่เป็ น
ประเภทน้ า โดยมีการจากัดนาเข้าให้ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากว่าทางด่านตรวจเค้ากลัวว่าเราจะ
สิ นค้าประเภทน้ าไปก่อความวุน่ วาย อย่างเช่นตัวอย่าง ในปั จจุบนั ที่สนามบินมีการจากัดปริ มาณ
สิ นค้าที่เป็ นของเหลวที่จะนาขึ้นเครื่ อง เพราะว่าสิ นค้าประเภทน้ าหอมสามารถเป็ นส่ วนประกอบ
ของระเบิดได้ และลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวกับไม้ บางประเทศไม่สามารถที่จะนาไม้เข้าประเทศได้
บางทีเค้ากลัวว่าจะนาเชื้ อโรคเข้าไปแพร่ ในประเทศเค้า มันน่าจะเกี่ยวกับพวกเชื้อรา แมลง และ
สุ ขภาพ ถ้าเราส่ งไปจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกอย่าง ฆ่าเชื้ อใหม่หมด เป็ นสิ่ งที่เค้าเข้มงวดมาก
เพราะว่าถ้าสิ นค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบของประเทศลูกค้าก็จะทาให้ลูกค้าสั่งสิ นค้าเราเข้าไปใน
ประเทศไม่ได้ และในบางประเทศจะ fix ในเรื่ องสิ นค้าประเภทที่เป็ นน้ าหอม อย่างเช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส เนื่องมากจากว่าเค้าเป็ นประเทศที่ผลิตน้ าหอมอยูแ่ ล้วนั้น การที่เราจะนาสิ นค้าประเภท
น้ าหอมเข้าไปนั้นยากมาก เนื่ องจากว่าถูกกีดกันจากประเทศเค้า เค้ากลัวว่าเราจะแย่งส่ วนแบ่งด้าน
น้ าหอมของเค้า วิธีแก้ไขก็คือ ใต้โต๊ะให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว ส่ วนมากเค้าก็จะ
ทากันแบบนี้หมด
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปาส่ งออกไปทวีปอเมริกา
1. ปั ญหาด้านส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งมีปัญหาเกิดขึ้นและควรแก้ไขคล้ายๆกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป คือ ในเรื่ องราคาของสิ นค้า ค่าขนส่ ง และสถานที่ จากการสัมภาษณ์จะ
เห็นว่า สิ นค้าถูกลอกเลียนแบบเป็ นผลทาให้สินค้าไม่มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวในที่น้ ีหมายถึงว่า
สิ นค้าแบบนี้หาซื้ อได้ทวั่ ไป ไม่มีความโดดเด่นทาให้สินค้าขายได้ยากขึ้น จากการสัมภาษณ์เรา
สามารถแก้ไขได้โดยการบอกลูกค้าว่าสิ นค้าของเราเป็ นสิ นค้าต้นตารับ มีคุณภาพดี และมีใบ
รับประกัน หรื ออาจจะแก้ไขโดยหาทรัพยากรขององค์กรที่มีความสามารถเข้ามา เพื่อที่จะใช้
ความสามารถของทรัพยากรที่ได้น้ นั มาทาให้เกิดความแตกต่างของสิ นค้าซึ่ งคู่แข่งลอกเลียนแบบได้
ยาก ส่ วนเรื่ องปั ญหาราคาของสิ นค้า ในที่น้ ีเกิดจากการแข่งกันในเรื่ องราคาของผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจสปาส่ งออก ก็คือแข่งกันลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าแทนที่จะหันมาแข่งด้านคุณภาพของสิ นค้า
แทนจะดีกว่า และเรื่ องค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อราคาของสิ นค้า ก็คือถ้าค่าเงินบาทแข็งมาก ๆ
ก็จะทาให้สินค้าราคาสู งซึ่ งจะเป็ นผลทาให้สินค้าขายยาก จากการสัมภาษณ์เราสามารถแก้ไขได้โดย
ในเรื่ องของคู่แข่งนั้นเราแก้ไขยาก แต่อาจจะทาได้โดยทาให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพของสิ นค้าเมื่อ
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เปรี ยบเทียบกับราคา เช่น ถ้าสิ นค้าเหมือนกันแต่วา่ คุณภาพต่างกัน ราคาต่างกัน เราก็จะทาให้ลูกค้า
เห็นว่า ราคาสิ นค้าต่ากว่าที่คิดแสดงว่าสิ นค้าคุณภาพไม่ดี แต่ถา้ ราคาสิ นค้าเหมาะสมแสดงว่าสิ นค้า
มีคุณภาพ ส่ วนในเรื่ องค่าเงินบาทอยูท่ ี่รัฐบาลอย่างเดียวที่จะแก้ไข ต่อไปเป็ นปั ญหาเรื่ องค่าขนส่ ง
ที่วา่ เกี่ยวกับการสัง่ สิ นค้า และการส่ งสิ นค้า คือ ถ้าส่ งในปริ มาณเยอะๆก็ประหยัดค่าขนส่ ง แต่ถา้ ส่ ง
ในปริ มาณน้อย ๆ นั้นจะไม่คุม้ กับค่าขนส่ ง อันนี้สามารถแก้ไขได้โดย คือกาหนดวันส่ งให้ลูกค้า
ทราบ คือ เช่น เดือนนึงจะส่ งสิ นค้าแค่ 5 วันคือกาหนดไปเลย จะได้เป็ นระเบียบในการบริ หารด้วย
ส่ วนปั ญหาเรื่ องสถานที่ในที่น้ ีคือ ปั ญหาที่วา่ บางประเทศการเดินทางลาบาก หรื อเข้ายาก
เนื่องมาจากว่าระเบียบวิธีการของแต่ละประเทศเข้มงวดในการตรวจสิ นค้า เป็ นผลทาให้เสี ยเวลา
การขนส่ งสิ นค้าด้วย แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแก้ไขได้โดยมีค่าใต้โต๊ะให้กบั ด่านตรวจ
สิ นค้าของประเทศที่ส่งสิ นค้าไป เพื่อประหยัดในเรื่ องเวลาในการขนส่ ง
2. ปั ญหาด้านภาพลักษณ์ และประเทศแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มี
ปั ญหาเกิดขึ้นในเรื่ องปั ญหาด้านภาพลักษณ์ และประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้าเช่นเดียวกับทวีปเอเชีย
เพราะว่าลูกค้าเชื่อมัน่ ในสิ นค้าไทย และในเรื่ องแบรนด์ของสิ นค้านั้นลูกค้าจะรู ้วา่ สิ นค้าของเรามี
คุณภาพอยูแ่ ล้ว และจากภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้นดีอยูแ่ ล้ว ลูกค้าเชื่ อมัน่ ในสิ นค้า
ไทยว่ามีคุณภาพ
3. ปั ญหาด้านโฆษณา จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทวีปเอเชีย
และยุโรป เนื่ องจากว่าการรับรู ้ของลูกค้าส่ วนมากมาจากการพูดกันปากต่อปากมากกว่าการโฆษณา
มาก คือเป็ นการทดลองใช้แล้วถึงบอกต่อ คาแนะนาก็คือ ถ้าจะทาโฆษณาก็อย่าลงทุนเยอะ เพราะ
ลูกค้าส่ วนมากไม่เชื่อในด้านโฆษณาจนกว่าจะทดลองใช้เอง เนื่ องมาจากว่าในประเทศต่าง ๆ เค้า
เข้มงวดการนาเข้าสิ นค้าทั้งในเรื่ องส่ วนผสมต่าง ๆ วิธีการต่าง ๆ และสารต้องห้าม จึงทาให้ลูกค้าที่
อยูใ่ นประเทศนั้น ๆ ไม่เชื่อในการโฆษณาจนกว่าจะได้ทดลองใช้เอง
4. ปั ญหาด้านวัฒนธรรม และการรับรู ้วฒั นธรรม จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสปา
ส่ งออกไปทวีปอเมริ กา พบว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่ องนี้ ก็คือถึงแม้วา่ าคนทั้งสามทวีปจะใช้ภาษา
ต่างกัน แต่เรื่ องความชอบมันอาจไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความชอบของแต่ละคน
5. ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจทั้งภายใน และภายนอก จากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้
ประกอบธุ รกิจสปาส่ งออกไปทวีปอเมริ กาจะเน้นปั ญหาเกิดขึ้นในเรื่ องของลักษณะเฉพาะของตลาด
ความชานาญในด้านอื่น ๆ (ในที่น้ ีหมายถึง ความชานาญในด้านการผลิต ในด้านการบริ หาร เป็ น
ต้น) เศรษฐกิจ การเมือง คือปั ญหาในเรื่ องลักษณะเฉพาะของตลาดก็คือ ในเรื่ องส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ มีท้ งั เรื่ องผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อสถานที่
สามารถแก้ไขได้โดย ก่อนทาธุ รกิจต้องศึกษาลักษณะเฉพาะของตลาดในเรื่ องส่ วนประสมทาง
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การตลาดให้ละเอียดก่อน ส่ วนปั ญหาเรื่ องทรัพยากรขององค์กรนั้น จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิจส่ งออกไปทวีปยุโรปมีปัญหาในด้านนี้เกิดขึ้น ก็คืออาจเนื่ องมาจากการบริ หารงานของผูผ้ ลิต
ในการดูแลพนักงานฝ่ ายผลิต คือ ถ้าไม่เข้าไปดูแลในส่ วนการผลิตจะพบว่าพนักงานนั้นทาไปงั้น ๆ
ได้ของออกมาไม่ได้ตามสเปคที่ตอ้ งการ ดังนั้นจึงควรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น ส่ วนปั ญหาด้านความชานาญในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการผลิต และ
การบริ หารที่เป็ นปัญหาคือ ในเรื่ องการผลิต การออกแบบที่ทาให้คู่แข่งลอกเลียนแบบสิ นค้าได้
อาจจะแก้ไขได้โดยหาจุดเด่นของสิ นค้า เพื่อยากต่อการลอกเลียนแบบของคู่แข่ง และควรทาการ
วิจยั ปรับปรุ งสิ นค้าให้มีรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อฉี กหนีคู่แข่งไปเรื่ อย ๆ และในเรื่ องการเมือง และ
เศรษฐกิจ มีวธิ ี แก้ไขอย่างเดียวคือ เป็ นหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลความมัน่ คงของประเทศ
6. ปั ญหาด้านกฎหมาย จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิสปาส่ งออกไปทวีปอเมริ กา
พบว่า มีการเน้นปั ญหาในเรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้านการติดฉลากและข้อมูลของสิ นค้า รายการ
ส่ วนผสมและสารที่ควบคุมหรื อต้องห้าม และระเบียบวิธีการนาเข้า ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่าง
จากทวีปเอเชีย และยุโรปคือ มีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาคือ ปั ญหาด้านหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้านการติด
ฉลากและข้อมูลของสิ นค้า ซึ่ งมีปัญหาเหมือนกันทวีปเอเชี ย คือ ทางทวีปเอเชียจะมีการห้ามนาเข้า
สิ นค้าที่เป็ นประเภทน้ า โดยมีการจากัดนาเข้าให้ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากว่าทางด่านตรวจเค้ากลัว
ว่าเราจะสิ นค้าประเภทน้ าไปก่อความวุน่ วาย อย่างเช่นตัวอย่าง ในปั จจุบนั ที่สนามบินมีการจากัด
ปริ มาณสิ นค้าที่เป็ นของเหลวที่จะนาขึ้นเครื่ อง เพราะว่าสิ นค้าประเภทน้ าหอมสามารถเป็ น
ส่ วนประกอบของระเบิดได้ และลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวกับไม้ บางประเทศไม่สามารถที่จะนาไม้
เข้าประเทศได้ บางทีเค้ากลัวว่าจะนาเชื้ อโรคเข้าไปแพร่ ในประเทศเค้า มันน่าจะเกี่ยวกับพวกเชื้อรา
แมลง และสุ ขภาพ ถ้าเราส่ งไปจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกอย่าง ฆ่าเชื้อใหม่หมด เป็ นสิ่ งที่เค้าเข้มงวด
มาก เพราะว่าถ้าสิ นค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบของประเทศลูกค้าก็จะทาให้ลูกค้าสัง่ สิ นค้าเราเข้าไป
ในประเทศไม่ได้ และในบางประเทศจะ fix ในเรื่ องสิ นค้าประเภทที่เป็ นน้ าหอม อย่างเช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส เนื่องมากจากว่าเค้าเป็ นประเทศที่ผลิตน้ าหอมอยูแ่ ล้วนั้น การที่เราจะนาสิ นค้าประเภท
น้ าหอมเข้าไปนั้นยากมาก เนื่ องจากว่าถูกกีดกันจากประเทศเค้า เค้ากลัวว่าเราจะแย่งส่ วนแบ่งด้าน
น้ าหอมของเค้า ส่ วนวิธีแก้ไขที่ได้จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบส่ งออกธุ รกิจสปาไปทวีปยุโรป คือ มี
การใต้โต๊ะให้เค้านิ ดหน่อยเพื่อประหยัดเวลาในการขนส่ งสิ นค้า ส่ วนในการฆ่าเชื้อนั้นเราจะจ้างเค้า
เพราะเค้าจะรู้ระเบียบวิธีข้ นั ตอนของเค้า
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ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ ายในรายปัจจุบันและผู้ทจี่ ะเริ่มก่ อตั้งใน
อนาคต
สาหรับผูท้ ี่เริ่ มประกอบการธุ รกิจสปาส่ งออกควรศึกษาความรู ้ความชานาญทางด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการบริ หารงาน ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ด้านลักษณะของธุ รกิจ
ลักษณะเฉพาะของตลาด ความพร้อมก่อนทาธุ รกิจ และปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ งออกเพื่อจะได้
เตรี ยมตัวหาแผนรองรับวิธีแก้ไขให้ดีที่สุด อาทิ ภาพรวมทางการจัดการ (การวางแผน การจัดองค์กร
การชี้นา การควบคุม) การผลิตผลิตภัณฑ์ การตลาด การบัญชีและการเงินการบริ หารภาษี) การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารกลุ่ม การจัดการสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ จะเน้นในการ
ประกอบธุ รกิจสปาส่ งออก คือ
1.ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจสปาส่ งออกให้ดีก่อน คือ ศึกษาเรื่ องลักษณะเฉพาะของ
ตลาดที่เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการส่ งออกให้มากขึ้น
กว่าเดิม
2. ควรศึกษาเรื่ องกฎหมายของประเทศต่างๆในเรื่ อง ภาษีนาเข้า (อันนี้แล้วแต่วา่ จะตกลง
กับลูกค้าว่าใครเป็ นจ่าย) เรื่ องระเบียบการนาเข้าที่ถูกจากัดโดยประเทศลูกค้า เรื่ องแบบฟอร์ มต่างๆ
ในการนาเข้า และส่ งออกให้ละเอียด
3. ควรมีการพัฒนารู ปแบบของสิ นค้าอยูเ่ รื่ อยๆ เพื่อความทันสมัยในโลกปั จจุบนั และ
เพื่อไม่ให้คู่แข่งตามทัน
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาในเรื่ องปั ญหาที่มีอิทธิ พลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปาในแต่ละประเทศ
คือ
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของปั ญหาที่มีอิทธิ พลต่อผูป้ ระกอบการส่ งออกผลิตภัณฑ์ส
ปาในแบบ in-direct เพิ่มเติมเพื่อที่จะทาให้การส่ งออกมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาในเรื่ องการสนับสนุนจากรัฐบาลที่มีผลต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์สปา
3. เวลาจะทาการเก็บข้อมูลงานวิจยั ควรเก็บข้อมูลจากเจ้าของกิจการหรื อตาแหน่งงานที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
4. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในเรื่ องข้อจากัดของสิ นค้าบางประเภทที่เป็ นปั ญหาต่อ
การส่ งออก
5. ควรการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องระเบียบวิธีการนาเข้าและส่ งออกในแต่ละประเทศที่มี
ข้อจากัดแตกต่างกันไป
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6. ควรที่จะศึกษาความแตกต่างของปั ญหาในการส่ งออกระหว่างแบบ direct และ indirect เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการที่คิดจะเปิ ดกิจการว่า จะทากิจการแบบไหนดีที่มี
ผลตอบแทนดีที่สุด
7. ควรมีการเสนอแนะให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจในเรื่ องสุ ขภาพในด้านของสปา
เพื่อเป็ นประโยชน์ท้ งั ในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะมีผลให้
GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

