ธุรกิจส่งออกมังคุดของผูส้ ่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศิลารัตน์ ใบละม้าย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยหี่ ล้า

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย ด้ า น
การตลาด และปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2) เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยด้ านการตลาดและปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอก
ของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชสําหรับผู้ส่งออกที่มีลักษณะประชากรศาสตร์และ
ข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการแตกต่ า งกัน ประชากร คื อ ผู้ ส่ ง ออกมั ง คุ ด ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ใช้ วิธีการเก็บตัวอย่ างแบบตามสะดวก โดยทําการเก็บข้ อมูลจากเกษตรกรและบริษัทที่ส่งออก
มังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ ตัวอย่างจํานวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
ได้ แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบหาค่า t-test และค่า F-test
ผู้ ตอบแบบสอบถามในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ 51ปี ขึ้ นไป
มีสถานะภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้ อยู่ในช่วงไม่เกิน 50,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นเกษตรกรและบริ ษัท มีลักษณะการส่งออก
ทางอ้ อมและส่งออกทางตรง มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมากกว่ า 20 ปี มังคุดส่งออกเป็ น
มังคุดเกรด 5A และประเทศที่ส่งออกไปมากที่สดุ ได้ แก่ จีน
ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านสินค้ า และปั จจัยด้ าน
ธรรมชาติ ในระดับมากที่สดุ
ผู้ ส่ ง ออกมั ง คุ ด ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ต่ า งกั น
ให้ ความสํา คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า ราคา ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีข้อมูลผู้ประกอบการต่างกันให้ ความสําคัญ
ต่อปั จจัยด้ านการตลาดและปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกแตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม
การเมืองและกฎหมายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นผู้นาํ ด้ านการผลิตและส่งออกผลไม้ เมืองร้ อนที่สาํ คัญและมีช่ ือเสียงที่สุด
ในภูมิภาคเอเชีย และเป็ นประเทศที่ส่งออกมังคุดเป็ นอันดับ 1 ของโลก
มังคุดเป็ นผลไม้ ท่ไี ด้ รับฉายาว่า “Queen of Fruits” เป็ นไม้ ผลที่ถูกกําหนดให้ เป็ นพืช
เศรษฐกิจที่จะต้ องเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจากตลาดมีความต้ องการ
สูง ทั้งตลาดภายในและตลาดต่ างประเทศทําให้ มูลค่ าการส่งออกเพิ่ มขึ้นทุ กปี และมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป รวมทั้งความต้ องการสินค้ าในตลาดอาเซียน และตลาดเกิดใหม่ต่างๆ แหล่งผลิตมังคุดที่
สํา คั ญ คื อ ภาคใต้ และภาคตะวั น ออก แต่ ภ าคใต้ จั ด เป็ นแหล่ ง ปลู ก มั ง คุ ด ที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ใน
ประเทศไทยโดยจังหวัดที่มีการเพาะปลูกและให้ ผลผลิตมากที่สดุ คือจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะเห็นได้ ว่าการส่งออกมังคุดมีมูลค่ าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้ องการของ
ตลาดยังคงมีอย่ างต่ อเนื่องโดยเฉพาะมังคุดที่มีคุณภาพดี ดังนั้นการศึกษาธุรกิจส่งออกมังคุด
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการส่งออกเพื่อรักษาตลาดส่งออกที่สาํ คัญ รวมทั้งหาช่องทางใน
การขยายตลาดส่งออกมังคุดไปยังตลาดอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยด้ านการตลาดและปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
ภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.2 เพื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ด้ านการตลาดและปั จ จั ย ด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับผู้ส่งออกที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
2.3 เพื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ด้ านการตลาดและปั จ จั ย ด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับผู้ส่งออกที่มีข้อมูล
ผู้ประกอบการแตกต่างกัน

3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ปัจจัยด้ านการตลาดและปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอกมีความสําคัญของการ
ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมาก
3.2 ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรี ธรรมราชที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันให้
ระดับความสําคัญต่อปั จจัยด้ านการตลาดและปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออก
มังคุดแตกต่างกัน
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3.3 ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีข้อมูลผู้ประกอบการต่างกันให้ ระดับ
ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านการตลาดและปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกมังคุด
แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ผลการศึกษาจะเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจการ
ส่งออกมังคุด
4.2 เป็ นแนวทางให้ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถกําหนดมาตร
การส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายการส่งออกมังคุดของไทย อันจะนํามา
ซึ่งเงินตราต่างประเทศ
4.3 เป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่สี นใจในเรื่องนี้โดยทั่วไป

5. ขอบเขตของการศึกษาวิจยั
ขอบเขตเนื้ อหา มุ่ ง เน้ นการศึ ก ษาธุ ร กิ จ ส่ ง ออกมั ง คุ ด ของผู้ ส่ ง ออกในจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นการตลาด คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ย
การส่งเสริมการตลาด และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอก คือ การเมืองและกฎหมาย
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม ธรรมชาติ
ขอบเขตประชากร ได้ แก่ เกษตรกรและบริษัทส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตเวลา เก็บข้ อมูลในเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ต้ังขึ้นมาใน
ลักษณะแบบสอบถามชนิด ตอบด้ วยตนเองซึ่งครอบคลุ มข้ อมู ลที่ต้ องการศึ กษาแบ่ งออกเป็ น
3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับข้ อมูลของสถานประกอบการ ระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ คุณลักษณะผู้ประกอบการ เกรดมังคุด ลักษณะการส่งออก ประเทศที่ส่งออก
ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับ ธุ รกิจ ส่ งออกมั งคุ ดของผู้ ส่งออกในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เกณฑ์ท่ีใช้ ในการแปลความหมายข้ อมูลตามวิธีของ Likert’s Scale
แบบจําแนกแต่ละช่วงย่อยเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดช่วงคะแนนของการวัดได้ ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญน้ อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญน้ อยที่สดุ

7. ผลการศึกษา
การศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ 51ปี ขึ้ นไป
มีสถานะภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี รายได้ เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน
ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ นเกษตรกรและบริ ษั ท มีลักษณะการส่ งออกทางอ้ อมและส่ งออก
ทางตรง มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี ส่งออกมังคุดเป็ นเกรดมังคุด 5A และประเทศ
ที่ส่งออกได้ แก่ จีน
ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ความสํา คั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ านสิ น ค้ าและปั จ จั ย ด้ านธรรมชาติ
ในระดับมากที่สดุ
ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศต่ างกันให้ ความสําคัญต่ อปั จจัยด้ านราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้ านสินค้ าและด้ านการส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุต่างกันให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านสินค้ า
ช่องทางการจัดจําหน่าย เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้ านราคาและด้ านการส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีสถานะภาพต่างกันให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ าน
สินค้ า ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริ มทางการตลาด เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกัน
ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ ความสําคัญต่อปัจจัย
ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด การเมืองและกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของการส่งออก
มังคุ ดไม่ แตกต่ างกัน แต่ ปัจจัยด้ านสินค้ า ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
แตกต่างกัน
ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่างกันให้ ความสําคัญต่อ
ปัจจัยด้ านราคา การเมืองและกฎหมาย วัฒนธรรมของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้ าน
สินค้ า ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ
แตกต่างกัน
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ผู้ ส่ งออกมั งคุ ดในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราชที่มี ระยะเวลาในการดําเนิ นธุ รกิ จต่ างกั นให้
ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี การเมือง
และกฎหมาย เศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรม และธรรมชาติ ของการส่ งออกมั งคุ ดไม่ แตกต่ างกั น
แต่ปัจจัยด้ านสินค้ าแตกต่างกัน
ผู้ ส่ ง ออกมั ง คุ ด ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชที่ มี ลั ก ษณะการส่ ง ออก และคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการต่ างกันให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านการเมืองและกฎหมาย วัฒนธรรมของการส่งออก
มังคุดไม่แตกต่ างกัน แต่ปัจจัยด้ านสินค้ า ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริมทางการตลาด
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติแตกต่างกัน

8. อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ าปั จจัยด้ าน
เศรษฐกิจมีความสําคัญของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมาก สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของอุมา วรรณชัย (2555:บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อปริมาณการ
ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้ นของจีน
นอกจากนั้ น ผลการศึ ก ษายั ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของมานิ ด า บุ ญ เอื้อ (2548:บทคั ด ย่ อ )
ได้ ทาํ การศึ ก ษาปั จ จั ยที่มีผ ลกระทบต่ ออุปสงค์ส่ง ออกมังคุ ด ของประเทศไทยพบว่ า ปั จ จัยที่มี
ผลกระทบมากที่สดุ คืออัตราแลกเปลี่ยน และรายได้ เฉลี่ยต่อคน และยังสอดคล้ องกับผลงานวิจัย
ของสายชล สุโขทัย (2550:บทคัดย่ อ) ได้ ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ส่งออกมังคุดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าการขยายตัวการส่งออกมังคุดของ
ไทยไปจีนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็ นผลเนื่องมาจากการขยายตัวการนําเข้ ามังคุดของตลาดจีน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก GDP และ GNI ที่เพิ่มขึ้น หมายถึงการที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว และ
อํานาจซื้ อของผู้ บริ โภคที่มากขึ้ น ส่ งผลให้ มี ความสามารถในการนําเข้ าสินค้ าเพิ่ มขึ้นตามไปด้ วย
และประเด็นอัตราแลกเปลี่ยน คือการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่ า ทําให้ ผ้ ูส่งออกได้ รับเงินมากขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ ามหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จะทําให้ ได้ รับเงินในปริมาณที่น้อยลง ดังนั้นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
จึงมีผลต่อการส่งออก
จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปั จจัยด้ าน
กฎหมายและการเมืองมีความสําคัญของการส่งออกมังคุ ดในจังหวัดนครศรี ธรรมราชในระดับมาก
สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของอุมา วรรณชัย (2555:บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีระหว่างไทยกับ
จี น นอกจากนั้ นผลการศึ กษายั งสอดคล้ องกับงานวิ จั ยของสายชล สุโ ขทัย (2550:บทคั ด ย่ อ )
ได้ ทาํ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งออกมังคุดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบว่ ามาตรการที่มิใช่ ภาษี(Non-Tariff) เพิ่มมากขึ้นหลังจากตกลงทําสัญญา
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เขตการค้ าเสรีไทย-จีน มีผลทําให้ เกิดความซับซ้ อนในขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการส่งออก
มังคุ ดของไทยไปจีนมากขึ้น โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนสวนมังคุ ดที่มีผลกระทบต่ อเกษตรกร
โดยตรง ต้ นทุนการผลิตมังคุดเพิ่ม ปัญหาการกระจายสินค้ ามังคุดในจีน และการที่ตลาดจีนถูก
แบ่งย่อยตามเขตการปกครอง
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ข้ อ ตกลงเขตการค้ า เสรี ร ะหว่ า งไทยกับ จี น ทําให้ สองประเทศมี
ความสัมพันธ์ทางการค้ าที่ดี ส่งผลให้ ประเทศไทยส่งออกสินค้ าได้ สะดวกมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมี
เรื่องของอุปสรรคทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff) ทําให้ เป็ นอุปสรรคแก่การส่งออกของไทย
จึงทําให้ ปัจจัยทางด้ านกฎหมายและการเมืองมีผลต่อการส่งออก
จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปั จจัยด้ าน
สินค้ ามี ความสําคั ญต่ อการส่ งออกมั งคุ ดในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราชในระดั บมากที่สุด ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก มังคุดมีวงจรผลิตภัณฑ์ส้นั และต้ องหมั่นดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มออกผล จนกระทั่งการเก็บ
เกี่ย ว หากดู แ ลรั ก ษาและเก็บ เกี่ย วไม่ ดี จ ะส่ ง ผลทํา ให้ มั งคุ ด ตกเกรด เช่ น ขั้ว และกลี บ มั ง คุ ด
เสียหาย ทําให้ ขายได้ ราคาที่ต่าํ และไม่ได้ มาตรฐานการส่งออก

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญของปัจจัยด้ านสินค้ าและ
ปั จจัยด้ านธรรมชาติ เนื่องจากผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ได้ แก่ ภูมิอากาศ
ภูมิ ป ระเทศ สภาพดิ น ฯลฯ ดั งนั้ น เกษตรกรควรรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มให้ มี ค วามสมดุ ล ทาง
ธรรมชาติเพื่อคุณภาพของ ผลผลิต ทั้งในเรื่องของ ผิวของมังคุด ขั้วและกลีบของมังคุด และ
ปราศจากการเกิด ยางไหลในผลของมั ง คุ ด และเนื้ อแก้ ว ของมั ง คุ ด และสภาพแวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติทาํ ให้ ผลผลิตแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
2. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํา คั ญ ของปั จ จั ย ด้ า นราคา
ในส่ ว นของวิ ธีก ารชํา ระเงิ น ต้ อ งจ่ า ยเป็ นเงิ น สด เนื่ อ งจากผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เกษตรกร ปริมาณการซื้อขายแต่ละครั้งจํานวนเงินไม่มากนัก จึงเหมาะสมกับการชําระเงินเป็ นเงิน
สด ดังนั้นบริษัทตัวแทนหรือนายหน้ าในประเทศไทย จึงควรมีการสํารองเงินทุนหมุนเวียนให้
เพียงพอต่อการจ่ายเงิน หรือขอความช่วยเหลือด้ านการเงินจากภาครัฐ
3. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญของปัจจัยด้ านช่องทางการ
จัดจําหน่าย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร มีความจําเป็ นต้ องพึ่งพาบริษัท
ตัวแทนหรือนายหน้ าในประเทศไทย ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องควรมีการผลักดันให้ เกษตรกรมี
ความรู้ในด้ านการส่งออกโดยตรงเพื่อลดช่องทางการจัดจําหน่ายให้ ส้นั ลง และลดการพึ่งพาบริษัท
ตัวแทนหรือนายหน้ าในประเทศไทย หรือมีการรวมกลุ่มเกษตรกร
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4. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญของปัจจัยด้ านการส่งเสริม
ทางการตลาด ในส่ วนของการประชาสัมพั น ธ์สิน ค้ าโดยภาครั ฐ ดังนั้ นหน่ วยงานภาครั ฐ และ
หน่ วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องควรให้ การสนับสนุน โดยมีการจัดชิมในงานเทศกาลต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่ มโอกาสให้ มังคุ ด ซึ่ งถือว่ า เป็ นราชิ นี แ ห่ งผลไม้ ใ ห้ เป็ นที่ร้ ูจั กและส่ งออกได้ มากขึ้น ในตลาด
ต่างประเทศ
5. จากผลการศึกษาพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญของปั จจัยด้ านสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้น กรมส่งเสริมการส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรยกระดับมาตรฐานของ
มังคุดให้ มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดเป้ าหมาย

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้สาํ เร็จได้ ด้วยการอนุเคราะห์ของ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อดิลล่า พงศ์ย่หี ล้ า ที่ท่านได้ มีความเมตตากรุณาแก่ลูกศิษย์ ยอมเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน
ให้ คํา ปรึ ก ษา คอยตอบปั ญ หา คอยให้ คํา ชี้ แนะ และสิ่ ง ที่ ต้ องปรั บ ปรุ ง ต่ า งๆ ตรวจสอบ
ข้ อบกพร่องของชิ้นงานอย่างใกล้ ชิดสมํ่าเสมอ ทําให้ เกิดทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเพิ่มพูนมาก
ยิ่งขึ้นเป็ นพิเศษ โดยสิ่งนี้จะสามารถนําไปใช้ ต่อยอดและมีประโยชน์อย่างในภายภาคหน้ าต่อไป
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ทาํ วิจัยต้ องขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ กรุณาเสียสละเวลาให้ ความอนุ เคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามด้ วยความสัตย์จริงและตั้งใจ จนทําให้ ได้ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้ อง
ตรงสอดคล้ องกับความเป็ นจริง ส่งผลให้ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้
สุดท้ ายนี้ผ้ ูวิจัย หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้ จะเป็ นแนวทางให้
ผู้ประกอบการใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจการส่งออกมังคุด
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