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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนังไทย 

External Environment Factors Affecting Thai Leather    
Industry Management Exporting 

 
                                                                                  สภุา จิรวฒันานนท์ 1 
                    

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออก
เคร่ืองหนงัไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ือง
หนงัไทยและความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการการส่งออกเคร่ืองหนงัไทย โดยท าการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งคือ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและผู้จดัการของสถานประกอบการส่งออกเคร่ืองหนงัไทย 
จ านวน 420 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติการวิเคราะห์ด้วย
โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก คุณลักษณะของผู้บริหาร 
ทรัพยากรองค์การ การจัดการการผลิตและการตลาดส่งออกมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการ
อตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทย 
 
ค ำส ำคัญ: สภาพแวดลอ้มภายนอก, การบริหารจดัการการส่งออก, เคร่ืองหนงัไทย 
 
   Abstract 

The study research on the external environment factors affecting Thai leather industry 
management exporting. The purpose of the study is namely the problem of management Thai 
leather industry exporting and the factors of performance management in the Thai leather 
industry exporting. Sampling groups are composed of business owners, executives and 
managers in Thai leather exporting organization, totally 420 samples. Using  
 

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160  
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questionnaire for data collection to analysis of structural equation model.  The findings are that 
the external environment, the character of the organizational administrations, organizational 
resources, product management and exporting marketing are significantly related to the Thai 
Leather industry management exporting. 
 
Keywords:  External Environment, Management Exporting, Thai Leather 
 
บทน า 

เศรษฐกิจโลกได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองอันเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจาก การส่งออกเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจไทย
จ าเป็นต้องพึ่งพาการส่งออก  ในปี2553 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Products: GDP) ร้อยละ 60.1 และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 7.9 ในปี 2554 การเติบโตอยู่ในอตัราร้อย
ละ 3.0 อนัเป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นผลมาจากการสง่ออกเป็นส าคญั นอกจากนี ้ไทยเราเป็นประเทศผู้สง่ออกผลิตภัณฑ์
รองเท้าและกระเป๋าหนังท่ีส าคัญประเทศหนึ่งในเอเชีย แต่ละปีอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังสามารถน า
เงินตราเข้าประเทศเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างรายได้และการจ้างงานให้กบัคนไทยจ านวนมาก   

อตุสาหกรรมเคร่ืองหนงัไทยเป็นอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยผ่านกระบวนการฟอกหนงัเป็น
การสร้างมูลค่าให้กับหนงัสัตว์จากการน าหนังดิบอนัเป็นผลพลอยได้จากการปศสุัตว์มาผลิตเป็นหนัง
ฟอกชนิดตา่งๆและยงัก่อให้เกิดอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองท่ีสร้างงานและรายได้อีกมากในอตุสาหกรรมเคร่ือง
หนังหลากหลายประเภท  เช่น รองเท้า กระเป๋า  เสือ้ ถุงมือและอ่ืน ๆ โดยผลผลิตมีทัง้จ าหน่าย
ภายในประเทศและสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ  

แต่ในปัจจุบนัค่าแรงงานของไทยได้ปรับตวัสูงขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ อัน
ส่งผลให้การส่งออกเคร่ืองหนงัไทยมีความยากมากยิ่งขึน้ ประกอบกับการเกิดภาวะขาดแคลนวตัถุดิบ
เป็นผลจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ท าให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่
สามารถขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดได้ ท าให้ตลาดบางสว่นถกูปรับเปล่ียนไป
ให้ประเทศคู่แข่ง รวมทัง้การย้ายฐานการผลิตไปในประเทศท่ีมีค่าแรงและต้นทุนต ่ากว่างส าหรับสินค้า
คณุภาพระดบักลางถึงระดบัต ่า โดยเฉพาะประเทศจีนภายหลงัจากการได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า
โลก จากสภาวการณ์ดงักลา่วสง่ผลให้ผู้ผลิตในประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนและปรับปรุงวิธีการ 
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ผลิตและการตลาดเพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเคร่ืองหนังไว้โดยสรรหาวัตถุดิบใหม่ๆ จากทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศมาทดแทนและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย โดยเน้นการ
ออกแบบและตดัเย็บด้วยฝีมือประณีตให้ตรงกับความต้องการของตลาดในระดบัสงูให้มากขึน้รวมทัง้มี
การใช้เคร่ืองจกัรเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึน้อนัจะสง่ผลให้การสง่ออกของไทย
มีแนวโน้มดีขึน้ ทัง้นีอุ้ตสาหกรรมเคร่ืองหนงัไทยได้ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการขาดแคลน
วตัถดุบิ การบริหารจดัการ การผลิต การขาดแคลนแรงงาน การตลาด การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจากภาครัฐ นโยบายและมาตรการของประเทศคูค้่า เป็นต้น 

จากความส าคัญของการส่งออกเคร่ืองหนังไทยท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจไทยในด้านการสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัหนงัสตัว์และก่อให้เกิดอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองท่ีเกิดการจ้างงานและสร้างรายได้  ด้วยจาก
สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังนี ้ซึ่งท าให้ผู้ วิจัยต้องการศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนังไทย เพ่ือการ
พัฒนาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนังไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึน้จะเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทย 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ือง
หนงัไทย 

3. เพ่ือพฒันาตวัแบบการบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทย 

 

ขอบเขตการศึกษา 
      ขอบเขตของการศึกษาประกอบด้วย อุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนงัท่ีมีขนาดใหญ่ขนาด
กลางและขนาดยอ่ม สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจและเวลาในการท าวิจยัครัง้นี ้

1) ลกัษณะของอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีเงินทนุจดทะเบียนมากกวา่ 200 ล้านบาท 
 ขนาดกลางท่ีมี เงินทุนไม่ เกิน 200 ล้านบาทและขนาดย่อมไม่ เกิน 50 ล้านบาท (กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม, 2555)   

2) มีสถานท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
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3) บริษัทสง่ออกเคร่ืองหนงัท่ีเป็นสมาชิกของกรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ 
4)  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 1 สิงหาคม 2554 – 31 ตลุาคม 2555. 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพ่ือผู้ ผลิตและผู้ ส่งออกในอุตสาหกรรมสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาและ
ประยกุต์ใช้หรือปรับปรุงภายในธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ 

2) องค์การต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทางภาครัฐสามารถน าการเสนอตัวแบบการบริหารจัดการ
อตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทยไปประยกุต์หรือตอ่ยอดความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ในด้านตา่ง ๆ ภายในสงัคมและประเทศชาตติอ่ไป 

 
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  
 ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรในกรอบ
ความคดิดงันี ้

1) ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่  
   Luther Gulick และ Lyndall Urwick (1869) ได้เสนอแนวคดิหลกัการจดัการซึง่เป็นหน้าท่ีในการ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารในกระบวนการดงักลา่ว ประกอบด้วยขัน้ตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordingting) การรายงาน (Reporting) และงบประมาณ (Budgeting) 
เรียกวา่หลกั POSDCoRB 

2) Diamond Model 
ศาสตราจารย์วิชาการจัดการ Michael E. Porter แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้เสนอปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดในการวิเคราะห์การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการ
สง่ออกเคร่ืองหนงัไทยและเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมของอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงัซึง่ประกอบไปด้วย 

(1) เง่ือนไขด้านปัจจยัการผลิต (Factor Conditions) ประกอบด้วยปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยั 
ก้าวหน้า ปัจจยัพืน้ฐานเป็นปัจจยัท่ีมีอยู่เองตามธรรมชาติหรือสามารถสร้างขึน้มาได้โดยไมต้่องใช้ความ
พยายามหรือลงทุนมาก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ท าเล
ท่ีตัง้ แรงงานพืน้ฐาน เป็นต้น ส่วนปัจจยัก้าวหน้านัน้เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากกว่าการสร้างขึน้ได้
ต้องใช้ความพยายาม ความตัง้ใจต้องมีการลงทุนทัง้โดยผู้ ประกอบการและภาครัฐ  ปัจจัยก้าวหน้า
ประกอบด้วยบคุลากร  เชน่ แรงงานฝีมือ นกัออกแบบ วิศวกร นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั นกัการตลาด  
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วตัถดุบิ องค์ความรู้ ข้อมลู เงินทนุ โครงสร้างพืน้ฐาน ห้องวิจยั ห้องทดสอบและสถาบนัศกึษาเฉพาะทาง 
เป็นต้น 

(2) เง่ือนไขด้านอปุสงค์หรือความต้องการ (Demand Conditions)ลกัษณะหรือสภาพตลาด 
ความต้องการในประเทศท่ีส าคัญประกอบด้วย 3 ส่วนคือองค์ประกอบของตลาด (Segment or 
composition of market) ขนาดและแนวโน้มการเติบโตของตลาดและการท่ีความนิยมในประเทศมี
อิทธิพลต่อผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ แต่เน่ืองจากตลาดภายในประเทศไทยมีขนาดไม่ใหญ่มาก
พอท่ีจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย  ดงันัน้จึงควรพิจารณาตลาดทัง้
ภูมิภาคอินโดจีนประกอบด้วย  แต่เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบของตลาดในภูมิภาคนีจ้ะมีความ
หลากหลายไม่ชดัเจนพอท่ีจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัได้ในปัจจุบนั  นอกจากความต้องการ
ของผู้บริโภคจะถกูกระตุ้นให้มีรสนิยมสงูขึน้ในอนาคต  
         ในส่วนของขนาดและแนวโน้มการเติบโตของตลาดนัน้ตลาดภูมิภาคอินโดจีนโดยรวมของ
ประชากรกว่า 200 ล้านคน แม้ว่าในขณะนีป้ระชาชนจะมีก าลงัซือ้น้อย แต่เม่ือประเทศในแถบนีมี้การ
พฒันามากขึน้จะมีศกัยภาพและก าลงัซือ้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ผู้บริโภคในระดบับน  
          ลกัษณะของตลาดสว่นสดุท้ายคือ ความนิยมในสินค้าหรือแฟชัน่ตา่งๆ ของไทยในตลาดภมูิภาค
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในตลาดเพ่ือนบ้าน  นอกจากนัน้การตอบสนองต่อสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
เน่ืองจากความรวดเร็วในการส่ือสาร โทรคมนาคม โทรทศัน์ วิทยแุละอ่ืนๆ 
            สภาพของตลาดภายในประเทศและของภมูิภาคมีศกัยภาพท่ีจะช่วยพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ือง
หนงัไทย  หากได้รับการกระตุ้นและจากกิจกรรมสง่เสริมการตลาดได้ท าอยา่งเข้มแข็งและตอ่เน่ืองทัง้นีใ้น
ส่วนของผู้ประกอบการรับจ้างการผลิตควรหนัมาท าตลาดเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ใน
และตา่งประเทศตลอดจนการเจรจาทางธุรกิจเพ่ือน าเสนอผลงานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
ผลิตและส่งออก โดยสามารถส่งเสริมการท าตลาดและติดต่อธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือโซเซียล
มีเดีย การสร้างระบบเครือข่ายพนัธมิตรทัง้ภาคธุรกิจไทยและตา่งประเทศให้กว้างขวางเป็นการลดความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากมีการสัง่ซือ้ลดลง 
   (3)   อตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุ (Related and Supporting Industries) ตา่ง ๆ ของ
ไทยนัน้ มีจ านวนไม่มากและยังไม่มีความเข้มแข็งพอท าให้ผู้ ผลิตเคร่ืองหนังต้องมีการน าเข้าวตัถุดิบ
จ านวนมาก แตก่ารสง่เสริมอตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองเหลา่นัน้จ าเป็นท่ีจะต้องใช้เวลาและการลงทนุสงู        
   (4)   บริบทของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการแข่งขัน  (Context for Firm Strategy and Rivalry) 
เน่ืองจากในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังประกอบไปด้วยผู้ ประกอบการจ านวนมาก ดังนัน้กลยุทธ์และ
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของผู้ ประกอบการแต่ละรายในอุตสาหกรรมจึงมีความส าคัญต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงัของประเทศไทยโดยรวม ซึง่กลยทุธ์และแนวทาง 
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ในการด าเนินธุรกิจยงัขึน้กบัปัจจยัตา่ง ๆ ภายในองค์กรของผู้ประกอบการแตล่ะราย เช่น ความตัง้ใจใน
การด าเนินธุรกิจและจดุมุ่งหมายขององค์กร รวมทัง้พนกังานในองค์กรวา่มีความตัง้ใจในการท างานและ
ทุม่เทให้กบังานหรือไมแ่ละภาพพจน์ของอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงัไทย  

(5)  โอกาสทางธุรกิจ ซึ่งความเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอันจะ
ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่อตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั  เชน่ ความต้องการของผู้บริโภค การเกิดนวตักรรม
สินค้าบริการและเทคโนโลยี เป็นต้น ความสามารถในเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรม  (Competitive 
advantage) ท่ีท าให้อุตสาหกรรมและ/หรือผู้ประกอบการเคร่ืองหนงัได้รับโอกาสในการด าเนินงานเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจมากขึน้ 
            (6)  บทบาทของภาครัฐ นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบและพิธีการตา่งๆ ของภาครัฐ สนบัสนุน
และส่งเสริมให้กลไกของธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังทัง้ในเชิงเสริมสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา แม้ว่า
ภาครัฐจะมีการสนบัสนนุอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงัในหลายโครงการก็ตาม แตก็่ยงัขาดความตอ่เน่ืองและ
จริงจงั  การขาดการประสานงานกนัเองในหน่วยงานของรัฐด้วยกนัท าให้ผู้ประกอบการเกิดความสบัสน
จนบางครัง้ไมส่นองตอบตอ่ความชว่ยเหลือของภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ประกอบการขนาดยอ่ม  

 
วิธีการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออก
เคร่ืองหนงัไทย มีวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง (Population and sampling) 
ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ สถานประกอบการสง่ออกเคร่ืองหนงัท่ีมี

ลกัษณะขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีขึน้ทะเบียนไว้กบักรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวง
พาณิชย์โดยมีรายช่ือใน Thailand’s Exporters Directory จ านวน 11,682 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง (Sample) ท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและผู้จดัการในองค์การ
ของสถานประกอบการส่งออกเคร่ืองหนงั การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แนวคิดในการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นท่ีวา่ ควรก าหนดกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 20 เทา่ของตวัแปร (ศภุมาส องัศุ
โชติและคณะ, 2554, หน้า 38) ในการศกึษาครัง้นีใ้นโมเดล มีจ านวน 21 ตวัแปร ดงันัน้ จะได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 420 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคล ลกัษณะขององค์การและอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั 2)  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออก 3) ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการการ
สง่ออกและ 4) ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลตอ่การ
บริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทย  

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นี ้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต ิคา่สถิตท่ีิใช้ ได้แก่ 

คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ียมฌัชิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) คา่สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
equation model analysis: SEM)  

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการ
สง่ออกเคร่ืองหนงัไทย ในครัง้นี ้ ผู้วิจยัจะน าเสนอผลการวิจยั ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิจยั พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8   มี
อายุ 26-35 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ต าแหน่งผู้ จดัการ จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 คน ท างานในองค์การนีเ้ป็น
ระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 มีประสบการณ์ในการส่งออกเคร่ืองหนังโดย
ระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 เป็นองค์การด าเนินงานในธุรกิจส่งออกเคร่ือง
หนังเป็นเวลานานถึง 15 ปีหรือมากกว่า จ านวน 153 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.4 มีขนาดของสถาน
ประกอบการเป็นขนาดเล็ก  จ านวน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.7 ก่อตัง้บริษัทมาเป็นเวลา 11-20 ปี 
จ านวน 179 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.6 ด าเนินธุรกิจเป็นการรับจ้างผลิตและผลิตเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 
269 แหง่ คดิเป็นร้อยละ 64.0 ตลาดสง่ออกท่ีส าคญั คือ อาเซียน จ านวน 291 แหง่ คดิเป็นร้อยละ 69.3  
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ตอนที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการการส่งออกเคร่ืองหนังไทย  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการส่งออกเคร่ืองหนงัไทย ได้แก่ การตลาดการส่งออก  คณุลกัษณะผู้บริหาร 
ทรัพยากรองค์การ การจดัการการผลิต สภาพแวดล้อมภายนอก การสร้างคณุคา่และการบริหารจดัการ
การสง่ออก ผลการวิจยั พบวา่  

    การตลาดการสง่ออก  โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก ( = 3.83) ในประเด็น มีตราสินค้า
ชว่ยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ( = 4.04) มากท่ีสดุ รองลงมาคือ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายด้วย
วิธีการส่งออกแบบตรง ( = 3.93) และกิจการของท่านได้ส่ือสารทางการตลาดผ่านงานแสดงสินค้า 
( = 3.91)  

คุณลักษณะผู้บริหาร โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( = 4.07) ในประเด็น การสั่งสม
ประสบการณ์การบริหารจดัการอุตสาหกรรมการส่งออกจะท าให้ประสบความส าเร็จ ( = 4.26) มาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือ เช่ือมัน่แนวทางปฏิบตัิในการบริหารจดัการอตุสาหกรรมการส่งออก ( = 4.17) และ
การบริหารจดัการองค์การได้ประสบความส าเร็จตามนโยบายบริษัท ( = 4.16)  

ทรัพยากรองค์การ โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก ( = 3.89) ในประเด็น องค์การมีการ
บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอ ( = 4.06) มากท่ีสุด รองลงมาคือ องค์การมีการบริหาร
จดัการวตัถดุบิท่ีดีส าหรับการผลิต ( = 4.06) และบคุลากรในองค์การมีทกัษะและความช านาญเฉพาะ
ด้าน ( = 4.00)  

การจัดการการผลิต โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก ( = 3.79) ในประเด็น ผลิตภัณฑ์มี
คณุภาพตามความต้องการของลกูค้า ( = 4.00) รองลงมาคือ องค์การมีการตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุ
และจดัสง่ ( = 3.89) และองค์การมีระบบการควบคมุคณุภาพ ( = 3.87)  

สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก ( = 3.95) ในประเด็น ผลิตภณัฑ์
ของท่านได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากลกูค้าหลายประเทศด้วยการสัง่ซือ้อยา่งตอ่เน่ือง ( = 4.22) 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การส่งออกในองค์การของท่านได้รับผลจากความผันผวนด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่า ( = 4.20) และระดบัการศกึษาของลกูค้าไมมี่ผลตอ่สินค้าสง่ออกของทา่น ( = 4.13)  

การสร้างคณุคา่ โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก ( = 4.14) ในประเด็น กิจการมีการพฒันา
รูปแบบสินค้าใหม ่ๆ ไมซ่ า้แบบใครและตรงกบัความต้องการของลกูค้า ( = 4.34) มากท่ีสดุ รองลงมา 
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คือ กิจการมีการส่ือสารในการแลกเปล่ียนข้อมูลกลุ่มสมาชิกการค้าท่ีเก่ียวข้อง ( = 4.23) และมีการ
ปรับปรุงเพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ( = 4.07)  

 การบริหารจดัการการสง่ออก โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก ( = 3.70) ในประเด็น มีส่วน
แบ่งการตลาดมากขึน้ในหลายประเทศท่ีได้ส่งออกไปจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง  ( = 
4.07) มากท่ีสดุ รองลงมาคือ สามารถสง่ออกสินค้ามีมลูคา่และปริมาณมากขึน้ ( = 3.92) และกิจการ 

สามารถท าการส่งออกผลิตภณัฑ์โดยรวมมากขึน้ซึ่งเท่ากบัในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา กิจการมีการเติบโตของ
ก าไรเพิ่มมากขึน้ ( = 3.90)  

ตอนที่  3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
จัดการการส่งออกเคร่ืองหนังไทย 
 

CA .48 
CA2 e2 

.69 
.76 

CA1 e1 .87 

OR 
.64 

OR4 e6 
.80 

.33 
OR3 e5 

.57 
.28 

OR2 e4 .53 

.38 
OR1 e3 .61 

PM .30 
PM2 e8 

.55 
.10 

PM1 e7 .31 

EM 
.31 

EM4 e12 
.55 

.03 
EM3 e11 
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.30 

EM2 e10 .55 

.62 
EM1 e9 .78 

EE .61 
EE3 e15 

.78 
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EE2 e14 .66 

.19 
EE1 e13 .44 

.12 
VC 

.66 
VC2 

e17 

.82 
.52 

VC1 

e16 

.72 
.60 

EP 

.63 
EP1 e18 .80 .29 
EP2 e19 .54 

.17 
EP3 e20 

.42 
.25 

EP4 e21 
.50 

eEP 

.26 

.11 

.95* 

.85* 

.10* 

.13 

.00 

-.02 

.28* 

.57* 

eVC 

.89 

1.00 

.24 
.48 

-.29 

-.30 

.34 
.23 

.21 
-.15 
.55 

.55 

.59 
.64 

-.21 

.17 

-.19 

.13 

.18 
.20 .26 

-.22 

.12 

.16 
.15 

.85 

.58 
.68 

.41 

.47 

.18 

.14 

.16 

.62 

.50 

.32 

.12 

Chi-square =277.750, df = 142, P = 0.055, CMIN/DF =1.956, GFI = 0.935, RMSEA = 0.045, *P<0.05 

ภาพที่  1  ตวัแบบปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการส่งออก
เคร่ืองหนงัไทย 

ผลการวิจัย  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการการส่งออกเคร่ืองหนังไทย มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เน่ืองจาก ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม พบว่า การทดสอบไคว์-
สแควร์ (Chi-square) ไมมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (P = 0.055; P≥0.05)  
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การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลการ

บริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนังไทย  ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบวา่  

สภาพแวดล้อมภายนอก พบวา่ ตวัแปรสงัเกตได้ ประกอบด้วย การเมือง (EE1) เศรษฐกิจ (EE2) 
สงัคมและวฒันธรรม (EE3) มีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมภายนอก (EE) โดยแตล่ะปัจจยัสามารถ
อธิบายความผนัแปรการจดัการการผลิตได้ร้อยละ 19.4, 43.9 และ 61.2 ตามล าดบั 

คณุลกัษณะผู้บริหาร พบวา่ ตวัแปรสงัเกตได้ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า (CA1) ประสบการณ์และ
ทศันคติ (CA2) มีความสอดคล้องกบัคณุลกัษณะผู้บริหาร (CA) โดยแตล่ะปัจจยัสามารถอธิบายความ
ผนัแปรคณุลกัษณะผู้บริหารได้ร้อยละ 75.8 และ 48.2 ตามล าดบั 

ทรัพยากรองค์การ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย คน (OR1) เงิน (OR2) วัสดุ (OR3) 
วิธีการบริหาร (OR4) มีความสอดคล้องกับทรัพยากรองค์การ (OR) โดยแต่ละปัจจัยสามารถอธิบาย
ความผนัแปรทรัพยากรองค์การได้ร้อยละ 37.5, 28.2, 32.7 และ 64.4 ตามล าดบั 

การจดัการการผลิต พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ ประกอบด้วย เทคโนโลยี (PM1) วิธีการ (PM2)     มี
ความสอดคล้องกับการจัดการการผลิต (PM) โดยแต่ละปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของการ
จดัการการผลิตได้ร้อยละ 9.8 และ 30.2 ตามล าดบั 

การตลาดการส่งออก พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ ประกอบด้วย สินค้า (EM1) ราคา (EM2) สถานท่ี 
(EM3) ช่องทางฯ (EM4) มีความสอดคล้องกบัการตลาดส่งออก (EM) โดย แตล่ะปัจจยัสามารถอธิบาย
ความผนัแปรการตลาดสง่ออกได้ร้อยละ 61.6, 30.2, 13.6 และ 30.7 ตามล าดบั 

การสร้างคุณค่า พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย ความพึงพอใจ (VC1)ความสัมพันธ์ 
(VC2) มีความสอดคล้องกับการสร้างคุณค่า (VC) โดยแต่ละปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรการ
สร้างคณุคา่ได้ร้อยละ 52.0 และ 66.4 ตามล าดบั 

การบริหารจดัการการส่งออก พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ ประกอบด้วย ยอดขาย (EP1) การเติบโต 
(EP2) ก าไร (EP3) สว่นแบง่การตลาด (EP4) มีความสอดคล้องกบัการจดัการการสง่ออก (EP) โดยแตล่ะ
ปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรการจัดการการส่งออกได้ร้อยละ 63.4, 28.7, 17.3 และ 25.5 
ตามล าดบั 

การพิจารณาโมเดลการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนังไทย ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอก มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อการบริหารจัดการการส่งออกเคร่ืองหนังไทย 
(P<0.05) โดยมีความสมัพนัธ์ทางบวก ซึง่ให้คา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) = 0.565 นัน่คือ 
การบริหารจัดการการส่งออกเคร่ืองหนังไทยท่ีมีสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีดี ย่อมส่งผลให้การบริหาร
จดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทยดีด้วย 
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การจดัการการผลิต มีความสมัพนัธ์ทางอ้อมตอ่การบริหารจดัการการส่งออกเคร่ืองหนงัไทยผา่น

การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง 
(Path Coefficient) = 0.096 นัน่คือ การบริหารจดัการการส่งออกเคร่ืองหนงัไทยจะมีการจดัการการผลิต
ท่ีดี ยอ่มสง่ผลให้การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทยดีด้วย 

การตลาดการส่งออก มีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารจัดการการส่งออก
เคร่ืองหนงัไทยโดยผา่นการสร้างคณุคา่ของตวัผลิตภณัฑ์ (P<0.05) โดยมีความสมัพนัธ์ทางบวก ซึง่ให้ 
คา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) = 0.370 นัน่คือ การบริหารจดัการการส่งออกเคร่ืองหนงัไทย
ท่ีมีการตลาดการสง่ออกท่ีดียอ่มสง่ผลให้การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทยดีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chi-square=277.7, df=142, P=0.05, CMIN/DF=1.95, GFI=0.93, RMSEA=0.04, P<0.05 

ภาพที่ 2  ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงั
ไทย 
 
สามารถเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ได้ดงันี ้
VC = 0.261CA + 0.106OR + 0.946*PM + 0.851*EM;                                       R2=0.116 
EP = 0.128CA + 0.005OR + 0.016PM + 0.284*EM + 0.565*EE + 0.102*VC;  R2=0.599 
 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิตแิละการวิจยั ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการพฒันาเป็นตวัแบบพีเอ็มอีซี โมเดล 

(PMEC Model) ท่ีวา่ ปัจจยัภายในและภายนอกคือ ด้านการจดัการการผลิต การตลาดสง่ออกและ 

0.284*  

0.102*  0.851*  

0.946*  

0.565*  

การบริหารจดัการการ
สง่ออก 

ยอดขาย (0.796) 
การเติบโต (0.535) 
ก าไร (0.416) 
สว่นแบง่การตลาด (0.505) 

การสร้างคณุคา่ 

ความพงึพอใจ (0.721)  
ความสมัพนัธ์ (0.815) 

การจดัการการผลติ 

เทคโนโลยี (0.313) 
วิธีการ (0.550) 

การตลาดการสง่ออก 
สนิค้า (0.785) 
ราคา (0.549) 
สถานท่ี (0.369)  
ช่องทางจ าหนา่ย (0.554) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

การเมือง  (0.441) 
เศรษฐกิจ  (0.662) 
สงัคมและวฒันธรรม (0.782) 
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สภาพแวดล้อมภายนอกโดยปัจจัยเหล่านีมี้ความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมผ่านปัจจัยการสร้าง

คณุคา่โดยสง่ผลตอ่การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการสง่ออกเคร่ืองหนงัไทย  

 
อภปิรายผล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สรุปและอภิปรายผล ดงันี ้

คณุลกัษณะของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุอ่การจดัการการส่งออกเคร่ืองหนงัไทย ผล
การทดสอบ โดยคุณลักษณะของผู้ บริหารมีความสัมพันธ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดการการ
ส่งออกเคร่ืองหนงัไทย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Tichy and Devanna (1986) กล่าวว่า ความส าเร็จ
ขององค์กรจะขึน้อยู่กับวิสยัทัศน์ ค่านิยม และทกัษะของผู้น าหรือผู้บริหาร เน่ืองจากลกัษณะผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้ เสียสละ ท างานอย่างเอาจริงจงั สะสมความรู้จากความส าเร็จ ความล้มเหลวและมีทัศนคติท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ จากผลการวิจยัจะเห็นได้ว่า คณุลกัษณะของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กับการบริหาร
จดัการอตุสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองหนงัไทยเพราะว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
การสง่ออกเคร่ืองหนงัไทย  

ทรัพยากรองค์การมีความสมัพนัธ์ทางอ้อมต่อการบริหารจดัการอตุสาหกรรมการส่งออกเคร่ือง
หนังไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Becker and Neuhauser (1979) โดยกล่าวว่า องค์การจะ
พิจารณาถึงทรัพยากรองค์กร ได้แก่ คน เงิน วสัดแุละกระบวนการบริหาร โดยการด าเนินงานท่ีประสบ
ความส าเร็จจะเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของผู้บริหารซึ่งต้องท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นระบบ มีความ
รับผิดชอบและกิจกรรมในหน้าท่ีท่ีสอดคล้องตอ่เน่ืองกนัอย่างครอบคลมุและเก่ียวโยงกนัทัง้องค์การ จาก
ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าทรัพยากรองค์การมีความสัมพันธ์กับการจัดการการบริหารอุตสาหกรรมการ
สง่ออกเคร่ืองหนงัไทย เป็นเพราะวา่ ผู้บริหารสว่นใหญ่เป็นผู้จดัการท่ีมีประสบการการณ์ท างานมากกว่า 
10 ปี  

การจดัการการผลิตมีความสมัพนัธ์ทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการการจดัการการส่งออกเคร่ือง
หนงัไทย การจดักระบวนการผลิตในการท างานจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้คนงานท างาน
โดยอาศยัความเคยชิน นอกจากนี ้กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์จะต้องมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ค านงึถึงต้นทนุและเทคนิคท่ีเหมาะสม เพ่ือท าให้สามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณมากขึน้ และใช้ต้นทนุน้อย
ท่ีสุดนัน่คือ การจดัการการผลิตท่ีดีย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจดัการการส่งออกเคร่ืองหนัง
ไทยดีด้วย 
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 การตลาดการส่งออก มีความสมัพนัธ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการจดัการการส่งออกเคร่ือง
หนงัไทย สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler (2003) ท่ีว่า การตลาดเป็นกระบวนการทางสงัคมและ
การจดัการ การใช้ส่วนประสมทางการตลาดจะท าให้การจัดการประสบความส าเร็จ นอกจากนี ้การ
บริหารจดัการเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดการส่งออกท่ีดี จะท าให้มลูคา่การส่งออกเพิ่มขึน้ แสดงให้
เห็นวา่ การส่งออกเคร่ืองหนงัไทยท่ีมีการตลาดการส่งออกท่ีดี ยอ่มส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการการ
สง่ออกเคร่ืองหนงัไทย 

สภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อการจัดการการส่งออกเคร่ืองหนังไทย 
สภาพแวดล้อมมีความสมัพนัธ์ตอ่การสง่ออกของอตุสาหกรรม ประกอบด้วยกระบวนการผลิต อปุสงค์ใน
ประเทศ อุตสาหกรรมสนบัสนุนและกลยทุธ์ของบริษัทและคู่แข่งในประเทศ กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจ
การส่งออกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน องค์การและสถาบันท่ีแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ี
แตกตา่งกนัโดยสง่ผลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคท าให้มลูคา่การส่งออกและกิจการมีการเติบโตมากขึน้ แสดง
ให้เห็นวา่ สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีดีย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจดัการการส่งออกเคร่ืองหนงั
ไทย  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัข้างต้น ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรท าการศกึษาเจาะลึกขยายผลในแตล่ะตวัแปร เพ่ือน าไปสู่การพฒันาตวัแปรหรือปัจจยั

นัน้ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
2. ควรท าการศกึษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของแตล่ะตวัแปร ได้แก่ ความต้องการของตลาด

ในแต่ละประเทศ เพ่ือการพฒันาองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรอย่างถ่องแท้และสามารถ
น าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดส าหรับการส่งออกเคร่ืองหนงัไทย
ตอ่ไป  
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