
ธุรกิจส่งออกมงัคุดของผูส่้งออกในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ศิลารตัน ์ใบละมา้ย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อดิลล่า พงศย์ีห่ลา้ 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสาํคัญของปัจจัยด้าน

การตลาด และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

2) เปรียบเทยีบระดับความสาํคัญของปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

ของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชสาํหรับผู้ส่งออกที่มีลักษณะประชากรศาสตร์และ

ข้อมูลผู้ประกอบการแตกต่างกัน ประชากร คือ ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช         

ใช้วิธีการเกบ็ตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยทาํการเกบ็ข้อมูลจากเกษตรกรและบริษัทที่ส่งออก

มังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ตัวอย่างจาํนวน 155 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสอบถาม สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบหาค่า t-test และค่า F-test 

ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 51ปีขึ้ นไป              

มีสถานะภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้อยู่ในช่วงไม่เกนิ 50,000 บาท  

ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นเกษตรกรและบริษัท  มีลักษณะการส่งออก

ทางอ้อมและส่งออกทางตรง มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี มังคุดส่งออกเป็น

มังคุดเกรด 5A และประเทศที่ส่งออกไปมากที่สดุได้แก่ จีน 

ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านสินค้า และปัจจัยด้าน

ธรรมชาติ ในระดับมากที่สดุ 

ผู้ ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ มี ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน              

ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

เทคโนโลยี เศรษฐกจิ สงัคม และธรรมชาติแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .05  

ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีข้อมูลผู้ประกอบการต่างกันให้ความสาํคัญ

ต่อปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกแตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

การเมืองและกฎหมายไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .05 
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1. บทนาํ 

ประเทศไทยเป็นผู้นาํด้านการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สาํคัญและมีช่ือเสยีงที่สุด

ในภมิูภาคเอเชีย และเป็นประเทศที่ส่งออกมังคุดเป็นอนัดับ 1 ของโลก                                           

มังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับฉายาว่า “Queen of Fruits” เป็นไม้ผลที่ถูกกาํหนดให้เป็นพืช

เศรษฐกจิที่จะต้องเร่งรัดเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิตเพ่ือการส่งออก เน่ืองจากตลาดมีความต้องการ

สูง ทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศทาํให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้ นทุกปี และมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรป รวมทั้งความต้องการสินค้าในตลาดอาเซียน และตลาดเกิดใหม่ต่างๆ  แหล่งผลิตมังคุดที่

สําคัญคือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก แต่ภาคใต้จัดเป็นแหล่งปลูกมังคุดที่ ใหญ่ที่สุดใน               

ประเทศไทยโดยจังหวัดที่มีการเพาะปลูกและให้ผลผลิตมากที่สดุ คือจังหวัดนครศรีธรรมราช                           

จะเห็นได้ว่าการส่งออกมังคุดมีมูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากความต้องการของ

ตลาดยังคงมีอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะมังคุดที่มีคุณภาพดี  ดังน้ันการศึกษาธุรกิจส่งออกมังคุด    

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการส่งออกเพ่ือรักษาตลาดส่งออกที่สาํคัญ รวมทั้งหาช่องทางใน

การขยายตลาดส่งออกมังคุดไปยังตลาดอื่นๆ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั    

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความสาํคัญของปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช สาํหรับผู้ส่งออกที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช สาํหรับผู้ส่งออกที่มีข้อมูล

ผู้ประกอบการแตกต่างกนั 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

3.1 ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสาํคัญของการ 

ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมาก 

3.2 ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันให้ 

ระดับความสาํคัญต่อปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออก

มังคุดแตกต่างกนั 
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 3.3  ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีข้อมูลผู้ประกอบการต่างกนัให้ระดับ   

ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกมังคุด

แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนกลยุทธข์องธุรกจิการ  

ส่งออกมังคุด 

4.2 เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกาํหนดมาตร         

การส่งเสริม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายการส่งออกมังคุดของไทย อนัจะนาํมา

ซ่ึงเงินตราต่างประเทศ 

4.3 เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเร่ืองน้ีโดยทั่วไป 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษาวิจยั 

ขอบเขตเน้ือหา   มุ่ง เ น้นการศึกษาธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ ส่งออกในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ได้แก่ปัจจัยด้านการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย        

การส่งเสริมการตลาด  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเมืองและกฎหมาย 

เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม ธรรมชาติ 

ขอบเขตประชากร  ได้แก่ เกษตรกรและบริษัทส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตเวลา  เกบ็ข้อมูลในเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ตั้งขึ้นมาใน

ลักษณะแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองซ่ึงครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการศึกษาแบ่งออกเป็น       

3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกบัข้อมูลของสถานประกอบการ ระยะเวลาในการ

ดาํเนินธุรกจิ คุณลักษณะผู้ประกอบการ เกรดมังคุด ลักษณะการส่งออก ประเทศที่ส่งออก 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัด

นครศรีธรรมราช  เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลตามวิธีของ Likert’s Scale                     

แบบจาํแนกแต่ละช่วงย่อยเป็น 5 ระดับ โดยกาํหนดช่วงคะแนนของการวัดได้ดังน้ี 
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คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดับความสาํคัญมากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดับความสาํคัญมาก 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดับความสาํคัญปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดับความสาํคัญน้อย 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดับความสาํคัญน้อยที่สดุ 

 

7.  ผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  51ปีขึ้ นไป                

มีสถานะภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  รายได้เฉล่ียไม่เกนิ 50,000 บาทต่อเดือน  

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเกษตรกรและบริษัท มีลักษณะการส่งออกทางอ้อมและส่งออก

ทางตรง มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกจิมากกว่า 20 ปี ส่งออกมังคุดเป็นเกรดมังคุด 5A และประเทศ

ที่ส่งออกได้แก่ จีน  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านสินค้าและปัจจัยด้านธรรมชาติ                  

ในระดับมากที่สดุ  

ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านราคา                       

ช่องทางการจัดจาํหน่าย เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ                       

ของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจัยด้านสนิค้าและด้านการส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

ของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจัยด้านราคาและด้านการส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีสถานะภาพต่างกนัให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้าน

สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย 

เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกนั  

ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัย

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด การเมืองและกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของการส่งออก

มังคุดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

แตกต่างกนั 

ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันให้ความสาํคัญต่อ

ปัจจัยด้านราคา การเมืองและกฎหมาย วัฒนธรรมของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้าน

สินค้า ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ

แตกต่างกนั 
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ผู้ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจต่างกันให้

ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี การเมือง

และกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของการส่งออกมังคุดไม่แตกต่างกัน                   

แต่ปัจจัยด้านสนิค้าแตกต่างกนั  

ผู้ ส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ มี ลักษณะการส่งออก และคุณลักษณะ

ผู้ประกอบการต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย วัฒนธรรมของการส่งออก

มังคุดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด 

เทคโนโลยี เศรษฐกจิ สงัคม และธรรมชาติแตกต่างกนั 

 

8.  อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจมีความสาํคัญของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมาก สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของอุมา  วรรณชัย (2555:บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการ

ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศเบื้องต้นของจีน 

นอกจากน้ันผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิดา บุญเอื้ อ (2548:บทคัดย่อ)         

ได้ทาํการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ส่งออกมังคุดของประเทศไทยพบว่าปัจจัยที่มี

ผลกระทบมากที่สดุคืออตัราแลกเปล่ียน และรายได้เฉล่ียต่อคน  และยังสอดคล้องกบัผลงานวิจัย

ของสายชล สุโขทัย (2550:บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการ

ส่งออกมังคุดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าการขยายตัวการส่งออกมังคุดของ

ไทยไปจีนที่เพ่ิมขึ้นน้ันเป็นผลเน่ืองมาจากการขยายตัวการนาํเข้ามังคุดของตลาดจีน 

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก GDP และ GNI  ที่เพ่ิมขึ้น หมายถึงการที่เศรษฐกจิมีการขยายตัว และ

อาํนาจซ้ือของผู้บริโภคที่มากขึ้ น ส่งผลให้มีความสามารถในการนําเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้ นตามไปด้วย                

และประเดน็อัตราแลกเปล่ียน คือการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทาํให้ผู้ส่งออกได้รับเงินมากขึ้ น ในทาง

ตรงกนัข้ามหากค่าเงินบาทแขง็ค่าขึ้น จะทาํให้ได้รับเงินในปริมาณที่น้อยลง ดังน้ันปัจจัยทางเศรษฐกจิ

จึงมีผลต่อการส่งออก 

จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปัจจัยด้าน 

กฎหมายและการเมืองมีความสาํคัญของการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมาก 

สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของอุมา  วรรณชัย (2555:บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ปริมาณการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกบั

จีน  นอกจากน้ันผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล สุโขทัย (2550:บทคัดย่อ)               

ได้ทาํการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการส่งออกมังคุดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พบว่ามาตรการที่มิใช่ภาษี(Non-Tariff) เพ่ิมมากขึ้ นหลังจากตกลงทาํสัญญา      
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เขตการค้าเสรีไทย-จีน มีผลทาํให้เกิดความซับซ้อนในขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการส่งออก

มังคุดของไทยไปจีนมากขึ้ น โดยเฉพาะการขึ้ นทะเบียนสวนมังคุดที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

โดยตรง   ต้นทุนการผลิตมังคุดเพ่ิม ปัญหาการกระจายสนิค้ามังคุดในจีน และการที่ตลาดจีนถูก

แบ่งย่อยตามเขตการปกครอง  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับจีน ทาํให้สองประเทศมี

ความสมัพันธท์างการค้าที่ดี ส่งผลให้ประเทศไทยส่งออกสนิค้าได้สะดวกมากขึ้น  แต่อย่างไรกต็ามยังมี

เร่ืองของอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff) ทาํให้เป็นอุปสรรคแก่การส่งออกของไทย 

จึงทาํให้ปัจจัยทางด้านกฎหมายและการเมืองมีผลต่อการส่งออก    

 จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกมังคุดของผู้ส่งออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปัจจัยด้าน

สินค้ามีความสําคัญต่อการส่งออกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก มังคุดมีวงจรผลิตภัณฑส์ั้น และต้องหม่ันดูแลรักษาตั้งแต่เร่ิมออกผล จนกระทั่งการเกบ็

เกี่ยว หากดูแลรักษาและเกบ็เกี่ยวไม่ดีจะส่งผลทาํให้มังคุดตกเกรด เช่น ขั้วและกลีบมังคุด

เสยีหาย ทาํให้ขายได้ราคาที่ตํ่า และไม่ได้มาตรฐานการส่งออก 

      

9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญของปัจจัยด้านสนิค้าและ                     

ปัจจัยด้านธรรมชาติ เน่ืองจากผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิอากาศ   

ภูมิประเทศ สภาพดิน ฯลฯ ดังน้ัน เกษตรกรควรรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุลทาง

ธรรมชาติเพ่ือคุณภาพของ   ผลผลิต ทั้งในเร่ืองของ ผิวของมังคุด ขั้วและกลีบของมังคุด และ

ปราศจากการเกิดยางไหลในผลของมังคุด และเน้ือแก้วของมังคุด และสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติทาํให้ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกนั 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญของปัจจัยด้านราคา        

ในส่วนของวิธีการชําระเงินต้องจ่ายเป็นเงินสด เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกร ปริมาณการซ้ือขายแต่ละคร้ังจาํนวนเงินไม่มากนัก จึงเหมาะสมกบัการชาํระเงินเป็นเงิน

สด ดังน้ันบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าในประเทศไทย จึงควรมีการสาํรองเงินทุนหมุนเวียนให้

เพียงพอต่อการจ่ายเงิน หรือขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญของปัจจัยด้านช่องทางการ                    

จัดจาํหน่าย เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีความจาํเป็นต้องพ่ึงพาบริษัท

ตัวแทนหรือนายหน้าในประเทศไทย ดังน้ันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีการผลักดันให้เกษตรกรมี

ความรู้ในด้านการส่งออกโดยตรงเพ่ือลดช่องทางการจัดจาํหน่ายให้สั้นลง และลดการพ่ึงพาบริษัท

ตัวแทนหรือนายหน้าในประเทศไทย หรือมีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
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4. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ในส่วนของการประชาสัมพันธ์สินค้าโดยภาครัฐ ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐ และ

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน โดยมีการจัดชิมในงานเทศกาลต่างประเทศ เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสให้มังคุดซ่ึงถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ให้เป็นที่รู้ จักและส่งออกได้มากขึ้ นในตลาด

ต่างประเทศ 

5. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญของปัจจัยด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ดังน้ัน กรมส่งเสริมการส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรยกระดับมาตรฐานของ

มังคุดให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย 

 

10.  กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีสาํเรจ็ได้ด้วยการอนุเคราะห์ของ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้า ที่ท่านได้มีความเมตตากรณุาแก่ลูกศิษย์ ยอมเสยีสละเวลาอนัมีค่าย่ิงของท่าน

ให้คําปรึกษา คอยตอบปัญหา คอยให้คําช้ีแนะ และสิ่งที่ ต้องปรับปรุงต่างๆ ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องของช้ินงานอย่างใกล้ชิดสมํ่าเสมอ  ทาํให้เกดิทกัษะความรู้ ความเช่ียวชาญเพ่ิมพูนมาก

ย่ิงขึ้นเป็นพิเศษ โดยสิ่งน้ีจะสามารถนาํไปใช้ต่อยอดและมีประโยชน์อย่างในภายภาคหน้าต่อไป 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีเสรจ็สมบูรณ ์ซ่ึงผู้ทาํวิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

ไว้ ณ ที่น้ี 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ 

ในการตอบแบบสอบถามด้วยความสตัย์จริงและตั้งใจ จนทาํให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง

ตรงสอดคล้องกบัความเป็นจริง ส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ 

สดุท้ายน้ีผู้วิจัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ี จะเป็นแนวทางให้

ผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนกลยุทธข์องธุรกจิการส่งออกมังคุด 
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