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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังกลุ่ม
อาเซียน+6 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทย
ในผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังกลุ่มอาเซียน+6 และเพื่อเปรียบเทียบระดับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์
การตลาดของผู้ส่งออกไทยที่มีคุณลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัทที่
ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยไปยังกลุ่มอาเซียน+6 จ านวน  365 บริษัทจากทั้งหมด 4,084 
บริษัท เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ค่าสถิติเชิงพรรณนา  คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวในการทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญในการ
ทดสอบเท่ากับ 0.05  

จากการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของตัวอย่างส่วนใหญ่มี ยอดการส่งออกต่อปี มากกว่า 
1,000,000 บาท มีการด าเนินกิจการมา 11-15 ปี มีการประกอบธุรกิจประเภท โรงงานรับจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้กับต่างประเทศมากที่สุด มีสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์พลาสติกมากที่สุด มีการผลิต
ประเภท การฉีดพลาสติกมากที่สุด และมีการส่งออกสินค้าพลาสติกไปประเทศจีนมากที่สุด 

ผลการศึกษาการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ส่งออกฯ 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา 
และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ โดยผู้ส่งออกให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ส่งออกที่มี ยอดการส่งออกต่อปี  ระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต และประเทศที่ส่งออก แตกต่างกันมี
ระดับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are 1) to investigate the degree of emphasis on marketing 
strategy of Thailand’s exporters of plastic products to ASEAN+6 countries, and to compare the 
degree of the emphasis on marketing strategy of plastic products of Thailand’s exporters to 
ASEAN+6 countries among the different features of business. The sample of this study was 365 
companies from the total of 4,084 companies. The data was collected by using questionnaire, and 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA was used to test the 
hypothesis. The results of this study are as below. 

Most of the respondents have total exporter higher than one-million bahts and have 
business operation between 11 and 15 years. Moreover, most of them are contract manufacturing, 
and mostly produce plastic products and are mainly exported to China. 

The results of this study also show that most Thailand’s exporters mainly emphasize 
on product strategy, follows by promotion, price and place respectively. 

The results of hypothesis testing also show that Thailand’s exporters which have 
different total exports, operation time, business types, products, processing types and exporting 
countries have significant difference in the degree of the emphasis on marketing strategy. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งได้กรุณาสละเวลา
คอยให้ค าปรึกษาและแนะน าชี้แนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งได้กรุณาสละเวลาคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าชี้แนะ อันมีคุณค่า
ส าหรับในงานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ วิรัช สงวนวงศ์วาน และรองศาสตราจารย์ 
ยุทธนา ธรรมเจริญ  กรรมการ คณาจารย์ทุกท่าน และรวมถึงอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ให้ความรู้ ความเอาใจใส่ทางด้านวิชาการ ด้านจริยธรรมกับผู้ศึกษา 
รวมถึงให้โอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
ปฏิบัติงานในอนาคตสืบไป 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ส่งออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 ที่
อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลและผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 ธนู ฮ่อน าชัย 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในทุกวันนี้โลกเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางการค้าที่ในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ แต่
ละธุรกิจต่างก็พัฒนา เพื่อให้สามารถท าการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศหรือ
ธุรกิจของตนเอง และการค้าเสรีที่เปิดตลาดแข่งขันไม่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั่น ยังรวมไป
ถึงการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ มากขึ้น และประเทศไทยยังมีการเจรจาการค้าต่าง ๆ กับประเทศ
คู่เจรจาต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีก ที่ท าให้กลายเป็นสหภาพศุลกากร 
โดยการท าให้ภาษี ระหว่างกันเป็น 0 % และยังมีการเจรจาการค้าในฐานะกลุ่มอาเซียนที่เป็นการค้า
เสรี (FTA) ทั้งกับรายประเทศและกับกลุ่มประเทศ เช่น อาเซียน -จีน อาเซียน-อียู อาเซียน+3 
อาเซียน+6 ซึ่งประเทศและธุรกิจไทยจะต้องให้ความความส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
จากเดิม โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการให้บริการต่างๆ ซึ่งการส่งออกของ
ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งของการส่งออกเป็นสินค้า
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดของประเทศไทยถึง 73.38% ของสินค้า
ทั้งหมดที่มีการส่งออกในปี 2554 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม หรือมากกว่าร้อยละ 70 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีมูลค่านับล้านล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม ในปี 2554 ถึงอย่างไรก็ตาม มีการขยายตัวลดลงจากปีก่อน ๆ เนื่องจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลก และภัยธรรมชาติที่เกิดในปี 2554 นี้ ดังแสดงในตารางที่ 1  

ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีหลายรายการที่ส าคัญต่อการส่งออกของ
ประเทศ โดยหนึ่งในจ านวนรายการการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ คือ สินค้าใน
อุตสาหกรรมพลาสติกที่มีการขยายตัวและแนวโน้มการขยายตัวยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2554 มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.14 (กรมส่งเสริมการส่งออก 2555) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2553 แต่ก็คาดการณ์ว่ายอดการส่งออก จะได้รับผลกระทบไปจนถึงไตรมาสแรกของ
ปี 2555 อันเนื่องจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติของประเทศไทย และภาวะหนี้ของสหภาพยุโรปและ
อเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศจีนยังคงเปิดและยังมีการขยายตัวของสินค้าพลาสติกของ
ประเทศไทย ซึ่งประเทศจีนเป็นตลาดที่ส าคัญในการส่งออกของประเทศไทย และยังมีประเทศอ่ืน ๆ 
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ในอาเซียน+6 ที่เป็นตลาดของการส่งออกสินค้าพลาสติก คือ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ 
นิวซีแลนด์ และในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 2 ตามมูลค่า อัตราการขยายตัว และ
สัดส่วนของตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ส าคัญของประเทศไทย  

ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีทั้งชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ แม้แต่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบหรือทั้งชิ้นก็ตาม โดยครอบคลุมเกือบทุกอย่างที่มีใช้ทั้งใน
โรงงานหรือในบ้าน หรือในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เรา อาจเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเป็น
หนึ่งในหลายสิ่งที่มนุษย์จะต้องใช้สอยหรือนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
หลากหลายรูปแบบ สามารถพัฒนาได้ โดยวิธีต่าง ๆ เพื่อแข่งขันกันให้ลูกค้าพอใจที่สุด โดยที่ธุรกิจ
จะต้องวิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบต่าง ๆ แล้วน าไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับตัว
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งธุรกิจจะให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละ
ด้านของส่วนประสมการตลาด โดยศึกษาการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออก 
ศึกษาความเหมือน หรือแตกต่างกัน และศึกษาระดับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้
ส่งออกในแต่ละปัจจัยว่ามีมากน้อยอย่างไร ซึ่งอาจเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมพลาสติก
ไทยได้น ามาประยุกต์/ปรับปรุง/พัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ธุรกิจที่ต้องการริเร่ิมการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อไปในอนาคต 
 

DPU



3 

    ตารางท่ี 1.1 โครงสร้างสินค้าส่งออกปี 2544- 2554 
 

ป ี

มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ 

รวม 

สินค้าเกษตรกรรม 
(กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง) 

สินค้า 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

สินค้าอุสาหกรรม 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

สินค้าอื่น ๆ 

รวม 

สินค้าเกษตรกรรม 
(กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง) 

สินค้า 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

สินค้าอุสาหกรรม 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

สินค้าอื่น ๆ 

รวม 
สินค้าเกษตรกรรม 

(กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง) 

สินค้า 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

สินค้าอุสาหกรรม 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

สินค้าอื่น ๆ 

2544 2,884,703.9 312,527.8 213,492.5 2,171,481.9 90,699.83 96,501.9 4.21 7.05 13.74 2.65 -6.88 27.65 100.00 10.83 7.40 75.28 3.14 3.35 
2545 2,923,941.4 305,417.5 218,941.6 2,226,390.1 86,242.78 86,949.4 1.36 -2.28 2.55 2.53 -4.91 -9.90 100.00 10.45 7.49 76.14 2.95 2.97 

2546 3,325,630.1 365,037.5 247,582.4 2,542,797.9 95,639.65 74,572.6 13.74 19.52 13.08 14.21 10.90 -14.23 100.00 10.98 7.44 76.46 2.88 2.24 
2547 3,873,689.6 414,523.9 255,650.3 2,994,110.8 148,086.6 61,318.1 16.48 13.56 3.26 17.75 54.84 -17.77 100.00 10.70 6.60 77.29 3.82 1.58 

2548 4,438,691.0 418,069.9 280,160.7 3,470,160.7 206,894.3 63,405.5 14.59 0.86 9.59 15.90 39.71 3.40 100.00 9.42 6.31 78.18 4.66 1.43 
2549 4,937,372.2 499,675.3 303,069.7 3,808,883.3 262,553.6 63,190.4 11.23 19.52 8.18 9.76 26.90 -0.34 100.00 10.12 6.14 77.14 5.32 1.28 

2550 5,302,119.2 522,531.8 327,300.1 4,154,482.7 258,268.3 39,536.3 7.39 4.57 8.00 9.07 -1.63 -37.43 100.00 9.86 6.17 78.36 4.87 0.75 

2551 5,851,371.1 662,228.9 385,771.0 4,405,983.9 397,376.1 11.15 10.36 26.73 17.86 6.05 53.86 -99.97 100.00 11.32 6.59 75.3 6.79 0.00 
2552 5,194,596.7 559,458.6 384,299.3 3,967,542.8 283,295.9 0.00 -11.22 -15.52 -0.38 -9.95 -28.71 -100.00 100.00 10.77 7.40 76.38 5.45 0.00 
2553 6,176,302.1 679,718.6 419,318.7 4,749,752.9 330,511.8 0.00 18.90 21.50 9.11 19.64 16.67  100.00 11.01 6.79 76.85 5.35 0.00 

2554 6,896,541.1 892,269.3 526,696.8 5,060,549.7 417,025.2 0.00 11.66 31.27 25.61 6.61 26.18  100.00 12.94 7.64 73.38 6.05 0.00 

 
   ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร พ.ศ. 2555 
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4 
ตารางท่ี 1.2  มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วนของการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ในกลุ่มตลาดอาเซียน+6 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์  
 

ประเทศ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ถุงและกรสอบพลาสติก แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ญี่ปุ่น 1 21,374.36 19.09 21.73 1 4,834.48 6.75 25.10 1 4,258.87 26.58 12.72 

ออสเตรเลีย 3 6,605.35 1.83 6.71 3 2,800.42 10.98 14.54 7 2,137.42 -10.42 6.39 
จีน 5 5,945.84 -3.05 6.04 20 124.87 74.31 0.65 2 2,830.97 -7.27 8.64 
มาเลเซีย 4 6,053.37 17.80 6.15 9 256.82 -4.80 1.33 5 2,518.63 20.05 7.53 

อินโดนเีซีย 6 5,553.27 11.85 5.65 31 61.67 -12.82 0.32 3 2,763..13 14.40 8.26 

อินเดีย 8 2,797.90 19.53 2.84 42 22.84 36.21 0.12 8 1,532.49 20.64 4.58 

เวียดนาม 7 4,607.82 3.90 4.68 8 276.88 -6.65 1.44 4 2,523.77 8.08 7.54 

ฟิลิปปินส ์ 9 2,779.02 -10.16 2.83 22 115.18 60.88 0.60 10 1,184.25 -3.83 3.54 

สิงค์โปร ์ 13 2,041.05 13.24 2.07 17 150.33 12.68 0.78 12 902.44 32.52 2.70 

เกหลีใต ้ 12 2,060.58 -0.97 2.09 27 80.84 29.11 0.42 9 1,413..96 8.88 4.22 

ลาว 18 1,220.09 14.65 1.24 18 126.73 10.88 0.66 32 146.13 21.65 0.44 

กัมพูชา 16 1,394.40 1.50 1.42 5 466.26 -5.82 2.42 31 155.67 5.44 0.47 

พม่า 15 1,484.72 32.51 1.51 23 109.27 27.25 0.57 20 355.38 29.09 1.06 

นิวซีแลนด์ 22 894.13 5.99 0.91 6 410.18 -1.74 2.13 23 261.92 8.08 0.78 

บรูไน 96 27.26 5.61 0.03 80 2.72 57.07 0.01 102 3.47 -45.67 0.01 
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ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
 

ประเทศ 

เครื่องใช้ส านักงานท าด้วยพลาสติก เครื่องแต่งกายและของใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย กล่องหีบที่ท าด้วยพลาสติก 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ญี่ปุ่น 1 287.53 -7.87 57.71 1 313.22 -13.07 31.60 1 2,687.96 23.37 56.29 

ออสเตรเลีย 3 19.81 -30.92 3.98 4 90.44 55.06 9.12 5 184.96 0.36 3.87 
จีน 29 1.67 -40.06 0.33 14 9.95 -74.75 1.00 4 214.46 -16.28 4.49 
มาเลเซีย 9 6.89 28.29 1.38 26 3.54 -12.34 0.36 2 522.74 218.41 10.95 

อินโดนเีซีย 11 5.46 167.00 1.10 44 1.00 8.44 0.10 9 75.34 61.88 1.58 

อินเดีย 52 0.47 117.13 0.09 3 102.43 30.97 10.33 10 51.02 54.75 1.07 

เวียดนาม 19 4.00 -46.76 0.80 21 4.83 31.82 0.49 15 33.76 15.46 0.71 

ฟิลิปปินส ์ 7 9.39 117.31 1.89 32 2.34 -3.82 0.24 12 43.23 -20.53 0.91 

สิงค์โปร ์ 6 13.22 -28.59 2.65 20 5.83 8.28 0.59 8 93.66 22.55 1.96 

เกหลีใต ้ 43 0.77 36.06 0.16 25 4.20 -13.56 0.42 25 6.52 71.23 0.14 

ลาว 24 2.63 -47.24 0.53 50 0.80 -54.54 0.08 7 117.69 206.38 2.46 

กัมพูชา 12 5.35 -21.5 1.07 42 1.25 155.32 0.13 6 151.85 42.23 3.18 

พม่า 15 5.03 39.05 1.01 38 1.47 -33.97 0.15 14 41.32 29.93 0.87 

นิวซีแลนด์ 55 0.40 1.65 0.08 35 1.92 78.58 0.19 13 42.40 -6.68 0.89 

บรูไน 39 0.93 -39.56 0.19 58 0.48 23.56 0.05 30 4.41 110.98 0.09 
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ท่ีมา. ส านักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก พ.ศ. 2555 

ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 

ประเทศ 

หลอดและท่อพลาสติก พลาสติกปูพ้ืนและผนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยาย
ตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยาย
ตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยาย
ตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ญี่ปุ่น 1 332.19 56.46 13.88 61 3.95 117.20 0.20 1 8,656.15 23.85 25.60 
ออสเตรเลีย 10 64.09 12.98 2.68 65 3.57 -34.23 0.11 7 1,304.64 4.86 3.86 
จีน 7 123.68 1.84 5.17 54 5.48 -20.07 0.17 2 2,574.78 2.30 7.62 

มาเลเซีย 14 26.67 12.81 1.11 3 174.39 -3.35 5.49 3 2,545.69 6.28 7.52 

อินโดนีเซีย 6 154.13 105.90 6.44 2 376.38 40.95 11.86 4 2,116.16 1.37 6.26 

อินเดีย 5 221.66 123.72 9.26 9 108.88 62.43 3.43 12 758.12 -2.32 2.24 

เวียดนาม 9 87.29 -68.90 3.65 12 87.68 -3.94 2.76 6 1,589.60 14.32 4.70 

ฟิลิปปินส์ 18 20.17 -3.31 0.84 6 156.52 -50.52 4.93 8 1,247.94 -10.36 3.69 

สิงค์โปร ์ 15 21.77 13.26 0.91 28 23.05 112.03 0.73 11 830.76 -3.12 2.46 

เกหลใีต ้ 16 21.13 -53.63 0.88 59 4.04 -17.15 0.13 16 529.16 -19.82 1.56 

ลาว 4 257.96 11.58 10.78 15 52.80 146.45 1.66 17 515.35 -3.12 1.52 

กัมพูชา 2 319.40 14.49 13.35 25 29.11 29.05 0.92 22 265.50 -15.85 0.79 

พม่า 3 264.47 15.61 11.05 5 163.99 79.11 5.17 15 543.78 35.48 1.61 

นิวซีแลนด์ 30 6.53 46.58 0.27 88 1.21 -44.20 0.04 27 169.57 30.18 0.50 

บรูไน 42 1.16 62.98 0.05 58 4.09 36.99 0.13 75 10.00 0.19 0.03 
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1.2 ค าถามในงานวิจัย 
1. การให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังกลุ่ม

อาเซียน+6 มมีากน้อยเพียงใดในภาพรวม 
2. กลยุทธ์การตลาดใดที่ผู้ส่งออกให้ความส าคัญมากที่สุด 
3. ธุรกิจที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ผู้ส่งออกให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดต่างกันหรือไม่ 

  
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในผลิตภัณฑ์
พลาสติกไปยังกลุ่มอาเซียน+6 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในผลิตภัณฑ์
พลาสติกไปยังกลุ่มอาเซียน+6 ที่มีคุณลักษณะธุรกิจแตกต่างกัน 
  
1.4 สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มียอดการส่งออก
แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีอายุของการด าเนิน
ธุรกิจแตกต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจแตกต่าง
กันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีประเภทสินค้าแตกต่าง
กันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีประเภทการผลิต
แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่ส่งออกไปยังประเทศใน
กลุ่มอาเซียน+6ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกของ
ประเทศ-ไทย ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4,084 รายในประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก กรม
ส่งเสริมการส่งออก ประจ าปี 2554) 

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เป็นการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับเน้ือหาดังต่อไปนี้ 

 1. คุณลักษณะของธุรกิจ เช่น ยอดการส่งออก อายุ ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภท
การผลิต ประเทศในกลุ่มอาเซียน+6ที่ส่งออก  

 2. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ใช้เวลาท าการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2555 

 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจพลาสติกใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจปรับปรุงกิจการ 
2. น าผลการศึกษาไปพัฒนา แผนการตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก 
3. ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และต่อยอดทางความคิด 
4. ผลกการศึกษาผู้ที่สนใจจะเข้ามาในอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต 

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ท ามาจากพลาสติก โดยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น จานพลาสติก ช้อนพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงมือพลาสติก 
ลูกบอลพลาสติก เป็นต้น 

ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกที่ใช้
ประกอบกับสิ่งอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นพลาสติกและไม่ใช่พลาสติก เพื่อเป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น เฟือง
พลาสติก ตัวล็อคพลาสติก ชิ้นส่วนรถต่าง ๆ เป็นต้น 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก  หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกชนิดต่างๆ ที่
น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ล าเลียง จัดส่ง และน าเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการ
ผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เช่น ฝาพลาสติก ขวดพลาสติก ฟิล์มพลาสติก กล่องพลาสติก 
ถุงพลาสติก เป็นต้น 

ผู้ส่งออก หมายถึง ผู้ส่งออกพลาสติกของประเทศไทยไปยังตลาดอาเซียน+6 
อาเซียน+6 หมายถึง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และเพิ่มอีก 6 ประเทศ 

ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (ประเทศบรูไน) ประเทศพม่า 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศ
อินโดนีเซีย และอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย 

กลยุทธ์การตลาด หมายถึง กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เสนอต่อลูกค้า ที่มีรูปลักษณ์ ความ

สวยงาม ความทนทาน ความหลากหลาย การใช้งาน การรองรับต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 
หรือความต้องการ 

ด้านราคา หมายถึง คุณค่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกที่แปลงมาเป็น
มูลค่าในรูปของตัวเงิน ซึงเกิดจากการเปรียบเทียบราคาส่งเป็นต้นทุนของลูกค้า โดยพิจารณา
ระหว่างคุณค่า คุณภาพกับราคาของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก  

ด้านช่องทางการจัดหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกไปยังตลาด โดยกิจกรรมที่ช่วยกระจายตัวสินค้า เช่น 
การขนส่ง การคลังสินค้า การรับกันสินค้า เป็นต้น 

ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้า เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี 
และกระตุ้นการซื้อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกของผู้ส่งออกไทย โดยมีเคร่ืองมือในการ
ติดต่อสื่อสาร ที่เรียกว่า “Promotion mix” เช่น การประชาสัมพันธ์ การบริการหลังการขาย เป็นต้น 
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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎ ีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา กลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยของกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร วารสาร ต าราต่าง ๆ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พลาสติก และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกหลักที่มีการ
ส่งออกของประเทศไทย 

2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศหรือการส่งออก การส่งออก
พลาสตกิ และประเทศคู่แข่งที่ส่งออกพลาสติกของประเทศไทย 

2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน+6 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4P’s) 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกหลักท่ีมีการส่งออกของ
ประเทศไทย 

2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก 
ในทุกวันนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้าน

ความปลอดภัย ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่พลาสติกเข้าไปมีบทบาทนั้น  เป็นทั้ง
ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรือทั้งชิ้นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงการเกิดของพลาสติก
ว่าเป็นสารชนิดไหน แล้วใครเป็นผู้ค้นพบนั้นสักกี่คนกัน 

พลาสติกเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1868 เป็นนักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกัน ชื่อ 
John Wesley Hyatt ได้ท าการทดลองผลิตวัสดุชนิดหนึ่งจากปฏิกิริยาของเซลลูโลสไนเทรต กับ
การบูร ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถท าเป็นแผ่นแบนบาง มีความใสคล้ายกระจก แต่ม้วนหรืองอ
ได้ และได้เรียกชื่อตาม วัตถุดิบที่ใช้ว่า “เซลลูโลสไน-เทรต” ต่อมา พลาสติกชนิดนี้ได้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย และเป็นที่นิยม เรียกว่า “เซลลูลอยด์” (Celluloid) การพัฒนาเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เชิงอุตสาหกรรมได้ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีพลาสติกชนิดอ่ืน ๆ เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย ซึ่ง
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ในปัจจุบันมีการพัฒนาจากขั้นตอนนั้นมาเป็นปฏิกิริยาทางเคมี ที่ท าขึ้นจากวัตถุดิบที่ได้จาก
ธรรมชาติ เช่น น้ ามันปิโตรเลียม มาแยกเป็นสารประกอบบริสุทธิ์หลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สารประกอบระหว่างคาร์บอน (ถ่าน) กับก๊าซไฮโดรเจน เมื่อน าสารประกอบแต่ละชนิดมาท า
ปฏิกิริยาให้มีลักษณะต่อ ๆ กันเป็นเส้นสายยาวมาก ๆ ก็จะได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็น พลาสติก โดย
พลาสติกที่เกิดจากสารประกอบที่ต่างกันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปด้วย และ พลาสติกบางชนิด
อาจเกิดจากสารประกอบมากกว่า ๑ ชนิดก็ได้ และมีเหตุการณ์ที่ส าคัญ ๆ ของพลาสติกในโลก 
(พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 28) มีดังต่อไปนี้ 
ปี ค.ศ. 1901  โรห์ม (Rohm) ค้นคิดอะคริลิกส์ (acrylics) 
  1907  บเกอแลนด์ (Baekeland) ค้นคิดฟีนอลิกส์ (phenolics) 
  1928  คารอเทอร์ (Carothers) ค้นคิด ไนลอน (nylon) 
  1936  มีการจดลิขสิทธิ์บัตรพอลิเอทิลีน 
  1937  มีการผลิตพอลิสไตรีน 
  1938  มีผลิตภัณฑ์ไนลอนวางขาย ในท้องตลาด ในรูปแบบแปรงสีฟัน"Dr. 

West" 
  1939-1950 พลาสติก ถูกใช้เป็นวัสดุ แทนวัสดุธรรมชาติ ประเภทยาง 
  1950-1960 มีการผลิตผลิตภัณฑ์ จากพลาสติก ราคาถูกออกมามาก ถ้าท าในญ่ีปุ่น 

"made in Japan" หมายถึง คุณภาพไม่ดี 
  1957  มีการผลิตพอลิคาร์บอเนต ซึ่งจัดเป็นพลาสติก วิศวกรรม (Engineering 

plastics) 
  1960  การแข่งขันทางด้านอวกาศชักน า ให้มีการพัฒนา ของพลาสติกขั้นสูงกัน

มาก 
  1968  พลาสติกเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
  1970-1980 พลาสติกกลายมาเป็นวัสดุตัวเลือกล าดับแรกๆ ถ้าท าในญ่ีปุ่น "made in 

Japan" หมายถึง คุณภาพดี  
ส าหรับเหตุการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย เร่ิมมีมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 

๒๕๐๐ ซึ่งในระยะแรกนี้ มีการน าเข้าพลาสติกเรซินจากต่างประเทศมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
กันอย่างประปราย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังคงต้องน าเข้าเรซินจากต่างประเทศเช่นกัน จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ประเทศไทยจึงสามารถผลิตพลาสติกเร-ซิน คือ พีวีซี ได้เองเป็นชนิดแรก ปัจจุบันประเทศไทย
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สามารถผลิตพลาสติกได้อีกหลายชนิด เช่น พอลิเอทิ-ลีน พอลิโพรไพลีน พอลิสไตรีน และพอลิเอส
เทอร์  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมพลาสติก มีพลาสติกที่ผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งที่เป็นเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบที่น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายมากมายในท้องตลาด
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นของใช้สอยในชีวิตประจ าวัน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมี
คุณสมบัติพิเศษดีเด่นกว่าวัสดุอ่ืนที่ใช้กันมาก่อนอย่างมากมาย เพราะสามารถใช้แทนวัสดุอ่ืนได้
เกือบทั้งหมด เช่น 

แข็งแรง   ทนการสึกกร่อน  ทึบแสง และเบา           
อ่อนนุ่ม   ทนสารเคมี  ลอยน้ าได้ 
ยืดตัว   เป็นฉนวนไฟฟ้า  หล่อลื่นในตัว 
เหนียวทนทาน  กันน้ า   ท าเป็นสีต่าง ๆ ได้ 
โปร่งใส   ไม่ไฟติดง่าย  ทนความร้อน 
พลาสติกมีคุณสมบัติทางโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า High Molecular Weight คือ ในหนึ่ง

โมเลกุลมีจ านวนอะตอมมากกว่าสารชนิดอ่ืนมากมาย จึงท าให้มีคุณสมบัติหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
ไป คือ 

คุณสมบัติทางกายภาพ มีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่น ฯลฯ 
คุณสมบัติทางไฟฟ้า เป็นฉนวนไฟฟ้า 
คุณสมบัติทางเคมี ทนกรด ด่าง และสารเคมีอื่น ๆ 
ซึ่งคุณสมบัติของพลาสติกที่มากมายนี้เองท าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นที่นิยม และมีใช้

กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในวงการแพทย์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีใช้
ในทุกวันนี้ อย่างน้อยต้องมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือทั้ง
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยพลาสติกสามารถแบ่งประเภทได้ 2 ประเภทตามสมบัติทางความร้อน 
(National Metal and Materials Technology Center (MTEC), 2545) คือ 

1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) โดยโพลิเมอร์ประเภทนี้จะมีโครงสร้างโมเลกุล
ของสายโซ่โพลิเมอร์เป็นแบบเส้นตรง หรือแบบกิ่งสั้น ๆ สามารถละลายได้ดีในตัวท าละลายบาง
ชนิด เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และหลอมเหลวเป็นของเหลวหนืดเนื่องจาก โมเลกุลของโพลิ
เมอร์ที่พันกันอยู่สามารถเคลื่อนที่ผ่านกันไปมาได้ง่ายขึ้นเมื่อได้รับความร้อน และเมื่อเย็นตัวลงก็จะ
แข็งตัว ซึ่งการหลอมเหลวและเย็นตัวนี้ สามารถเกิดกลับไปกลับมาได้ โดยไม่ท าให้สมบัติทางเคมี
และทางกายภาพ หรือโครงสร้างของโพ-ลิเมอร์เปลี่ยนไปมากนักและพลาสติกประเภทนี้สามารถ
ขึ้นรูป โดยการฉีดขณะที่พลาสติกถูกท าให้อ่อนตัวและไหลได้ด้วยความร้อนและความดัน เข้าไป
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ในแม่แบบที่มีช่องว่างเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการ ภายหลังจากที่พลาสติกไหลเข้าจนเต็มแม่พิมพ์
จะถูกท าให้เย็นตัว และถอดออกจากแม่พิมพ์ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างตามต้องการ สามารถน าไปใช้
งานได้ เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้โดยการบด และหลอมด้วยความร้อนเพื่อขึ้น
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก แต่พลาสติกประเภทนี้มีข้อเสียและขีดจ ากัดของการใช้งาน คือ ไม่
สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ เพราะอาจเกิดการบิดเบี้ยว หรือเสียรูปทรงไป ตัวอย่างเช่น ขวดน้ า
ดื่มไม่เหมาะส าหรับใช้บรรจุน้ าร้อนจัด หรือเดือด 

2. เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting) โดยโพลิเมอร์ประเภทนี้จะมีโครงสร้างเป็นแบบ
ร่างแห ซึ่งจะหลอมเหลวได้ในขั้นตอนการขึ้นรูปคร้ังแรกเท่านั้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีปฏิกิริยาเคมี
เกิดขึ้นท าให้เกิดเป็นพันธะเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล ท าให้โพลิเมอร์มีรูปร่างที่ถาวร ไม่สามารถ
หลอมเหลวได้อีกเมื่อได้รับความร้อน และหากได้รับความร้อนสูงเกินไป จะท าให้พันธะระหว่าง
อะตอมในโมเลกุลแตกออกได้ และสารน้ีจะไม่มีสมบัติของความเป็นโพลิเมอร์ต่อไป 

ซึ่งการผลิตพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตจะแตกต่างจากพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก คือ 
ในขั้นตอนแรกต้องท าให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันเพียงบางส่วน มีการเชื่อมโยงโมเลกุลเกิดขึ้น
บ้างเล็กน้อย และยังสามารถหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน จึงสามารถขึ้นรูปภายใต้ความดันและ
อุณหภูมิสูงได้ เมื่อผลิตภัณฑ์มีรูปร่างตามต้องการแล้ว ให้คงอุณหภูมิไว้ประมาณ 200-300 องศา
เซลเซียส เพื่อให้ได้โครงสร้างแบบร่างแหที่เสถียรและแข็งแรง สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจากแบบ
โดยไม่ต้องรอให้เย็น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวอยู่ภายในแม่พิมพ์ ดังนั้นการให้ความร้อนใน
กระบวนการผลิตพลาสติกเทอร์โมเซตกลับท าให้วัสดุแข็งขึ้น ต่างจากกระบวนการผลิตพลาสติก
เทอร์โมพลาสติที่การให้ความร้อนจะท าให้พลาสติกนิ่ม และหลอมเหลว พลาสติกเทอร์โมเซตเมื่อ
ใช้งานเสร็จแล้วไม่สามารถน ามาผ่านการหลอมและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรีไซเคิล (Recycle) 
ได้อีก และถ้าให้ความร้อนมากเกินไป จะท าให้พลาสติกเกิดการสลายตัวหรือไหม้ โดยไม่เกิดการ
หลอมเหลว ตัวอย่างของพลาสติกในกลุ่มนี้ เช่น เบคเคอไลต์ และเมลามีน เป็นต้น  และพลาสติกยัง
สามารถแบ่งโดยใช้คุณสมบัติอ่ืน คือ แบ่งตามลักษณะการยึดเกาะตัวของโครงสร้างโมเลกุลได้เป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastics) และ พลาสติกประเภทคง
รูป (Thermosettings) 

1.พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastics) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า พลาสติกอ่อน เป็น
พลาสติกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก หลักจากน าไปหล่อท าเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว เปรียบเสมือน
น้ าน าไปท าน้ าแข็ง เมื่อถูกความร้อนก็จะละลายกลายเป็นน้ าอีก และน้ านี้ก็สามารถน ากลับไปท า
น้ าแข็งได้อีกไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า “Plastics with a Memory” โครงสร้างของพลาสติกประเภทนี้จะ
ประกอบด้วยโมเลกุลการเดี่ยวเกาะตัวแบบต่อแขนยาวออกเป็นเส้นด้าย หรือแบบลูกโซ่  (Filament 
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or chain) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพลาสติกอาจเกิดได้ง่ายโดยการไหลเลื่อนระหว่างโมเลกุลต้าน
แรง Van der Waal’s forces ซึ่งดึงดูดโมเลกุลเข้าไว้ด้วยกันอย่างอ่อน ๆ ตัวอย่างเช่น 
Polymethacrylate  Perspex and Nylon 

 
  

 
 

 

 
 

  

 

 

  
  
 
 

     (1)      (2) 
 
ภาพท่ี 2.1 ลักษณะโครงสร้างโมเลกุลแบบลูกโซ่ (Chains Molecule) 
 

2.พลาสติกประเภทคงรูป (Thermosetting) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า พลาสติกแข็ง คือ
พลาสติกที่มีรูปทรงถาวรซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้ความร้อน  (Heat) หรือแรงอัด (Pressure) 
ขึ้นรูปแต่เมื่อเย็นตัวลงจะไม่สามารถท าให้อ่อนตัวโดยใช้ความร้อนหรือน าไปหลอมละลายขึ้นรูป
ใหม่ได้อีก เปรียบเสมือนไข่เมื่อน าไปต้มสุกแล้วจะท าให้เหลวเหมือนเดิมอีกไม่ได้ ในประเทศ
อังกฤษเรียกพลาสติกชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า ดูโรพลาสติก  (Duroplastics) โครงสร้างของพลาสติก
แบบคงรูปร่างจะมีการเกาะตัวของโมเลกุลเป็นแบบตาข่าย หรือร่างแห  (net) เวลาได้รับความร้อน
จะไม่ยืด หรือหดตัวแต่จะเกิด Covanlent bond ยึดระหว่างโมเลกุลขึ้น ตัวอย่างเช่น  Phenol 
formadehyde หรือที่เรียกว่า Bakelite  ยางดิบหากผ่านกรรมวิธี  Valcanization ก็เป็นพลาสติก
ประเภทคงรูปอย่างหนึ่ง 

 
 
ภาพท่ี 2.2 ลักษณะโครงสร้างโมเลกุลแบบตาข่าย (Net Molecule) 
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จะเห็นได้ว่า การแบ่งประเภททั้งสองวิธีดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นการแบ่งถึงประเภท
พลาสติกที่นิยมใช้แบ่ง ซึ่งจะบอกถึงลักษณะหรือโครงสร้างทางเคมี และต้องท าในห้องแล็ปเท่านั้น
จึงจะสามารถแยกชนิดพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถทดสอบแยกได้โดยลักษณะภายนอก หรือทาง
กายภาพของพลาสติก ซึ่งจะต้องอาศัยความช านาญของประสาทสัมผัสทั้งสาม คือ หู ตา จมูก เป็น
อย่างมาก และอาศัยประสบการณ์ของผู้ที่จะแยกทดสอบประเภท/ชนิดของพลาสติกเท่านั้น โดยจะ
แยกจากรสสัมผัสจากกลิ่น สภาพพื้นผิว ความขุ่นใส ลักษณะของเสียงที่ดังออกมา การหดตัว ใย
ของเนื้อพลาสติก การลอยตัวของพลาสติกในน้ า  เป็นต้น ซึ่งจะต้องอาศัยจากการสังเกตตัว
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกของผู้ทดสอบเอง โดยแยกเป็นชนิดของเม็ดพลาสติก ได้เป็น  8 
ชนิดที่ส าคัญของส่งออก ดังนี้ 

เอทิลีน (PE) เป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้แพร่หลายที่สุด เม็ดพลาสติก PE ที่ผลิตได้แบ่งเป็น 
LDPE, LLDPE, HDPE, MDPE 

โพรพิลีน หรือ โพลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) เป็นพลาสติกที่แข็ง ทนต่อแรง
กระแทกได้ดี ทนต่อสารเคมี ความร้อน และน้ ามัน ท าให้มีสีสันสวยงามได้ ส่วนใหญ่นิยมน ามาท า
ภาชนะบรรจุอาหาร 

สไตรีน หรือ โพลิสไตลีน (Polystyrene, PS) เป็นพลาสติกมีความใสเหมือนแก้ว นิยม
น ามาท าเป็นภาชนะบรรจุของใช้ หรือน ามาท าเป็นโฟม 

ไวนิลคลอไรด์ หรือ โพลิไวนิลคลอไรด์ (Poly vinyl chloride), PVC) เป็นพลาสติกแข็ง
ใช้ท าท่อแต่สามารถท าให้นิ่มโดยใส่สารพลาสติกไซเซอร์ ใช้ท าสายยางใส แผ่นฟิล์มส าหรับห่อ
อาหาร ม่านในห้องอาบน้ า 

อะครีลิกโพลิเมอร์ หรือ พอลิอะคริเลต (Polyacrylate) เป็นพลาสติกที่มีโครงสร้างเส้น
สายเป็นแบบอะแทกติก มีความโปร่งใสคล้ายกระจก ใส่สีให้มีสีสันได้ตามความต้องการ มีจุดอ่อน
ตัวต่ า มีความเหนียว คงรูปดีมากและทนทานต่อการขีดข่วน นิยมใช้แทนกระจกทั้งใสและเป็นสีชา 

โพลิอะซิทัล หรือ โพลิออกซิเมทิลีน Polyoxymethylene (POM) หรือ โพลิฟอมัลดิไฮด์ 
(Polyformaldehyde) ซึ่งPOM เป็นโพลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม สังเคราะห์ได้จาก
ฟอร์มัล-ดีไฮด์ มีลักษณะทึบแสง สีขาวขุ่นมัวคล้ายน้ านม มีค่าความต้านทานแรงดึง (tensile 
strength) และค่าความแข็งตึง (stiffness) ที่สูงมาก มีผิวลื่นเป็นมัน มีสปริง นิยมน ามาทดแทนโลหะ 

โพลิอะไมด์ หรือโพลีอะไมด์ (Polyamide (PA)) นิยมเรียกอีกอย่างว่า ไนล่อน (Nylon) 
เป็นโพลิเมอร์ที่สมบรูณ์แบบที่สุด ทนต่อด่าง กรด อินทรีย์และสารละลายอินทรีย์ได้ดี แต่ไม่ทนต่อ
กรดแสงแดด และความร้อน ใช้ท าผ้าร่ม ผ้าชนิดต่าง ๆ โดยผสมกับฝ้าย อวน ใบเรือ เชือก เป็นต้น 

DPU



16 

อะมิโนเรซิน เป็นพลาสติกเทอร์มอเซตที่ทนต่อความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและ
เปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีด า พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะ
เชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถน ามา
หลอมเหลวได้ 

โดยการแยกชนิดของพลาสติกมีหลักเกณฑ์พื้นฐานที่นิยมใช้แยกชนิดของพลาสติกทาง
กายภาพข้างต้นได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1 การทดสอบแยกชนิดของพลาสติก 
 

Test Thermoplastics Thermosetting 
1. ทดสอบโดยใช้เลื่อย
ตัด 

- จะเหนียวฝืดติดใบเลื่อย 
- ขี้เลื่อยจะเหนียวหนืดติดกัน 

- จะแข็งเปราะคล่องใบเลื่อย 
- ขี้เลื่อยจะเป็นผงละเอียด 

2. ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
ความ-ร้อน 

- จะค่อย ๆ อ่อนตัวและยืดตัว
ออก จนถึงจุดหลอมละลาย 

- จะไม่อ่อนตัวแม้ใช้ความร้อนสูง และไม่มี
การยืดหยุ่นจนถึงจุดหลอมละลายแต่เมื่อเย็น
ตัวลงจะแข็ง และเปราะ 

3. สังเกตจากสีตาม
ธรรมชาติ คือ สีที่ยัง
ไม่ได-้ย้อม 

- PSจะใส่โปร่งเหมือน
กระจก 
- PE สีเหมือนนมข้น ถ้าย้อม
สี-ส่วนมากใช้สีด า 
- PA สีของผสมนมข้น ท าถุง
เป็นสี-ใส 
- PP สีเทา ๆ 
- PE สีอิฐ หิน 

 

4.ทดสอบแช่น้ า - เมื่อเอาเล็บจิกดูจะเป็นรอย - เมื่อเอาเล็บจิกดูจะไม่เป็นรอย 
5.ทดสอบการฟังเสียง
โดยโยนลงบนพื้น 

- เสียงทึบ - เสียงใสแหลม 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

Test Thermoplastics Thermosetting 
6.ทดสอบการเผาไฟ
เพื่อดูเปลวไฟและกลิ่น 

- PP สีเหมือนเปลวเทียน 
กลิ่นหอม 
- PVCไม่ติดไฟเมื่อเอาออก
จากเปลวไฟ 
- PE ไฟลุกคล้ายใต้ 
- POM   กลิ่นฉุนเปลวคล้าย
ใต ้

 

 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทดสอบแบบใช้ประสาทสัมผัสนี้ เป็นเร่ืองยากส าหรับผู้ที่เป็นนัก

ธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการรู้ชนิดของพลาสติก โดยที่ไม่ผ่านการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ให้มาก ๆ 
แล้ว การทดสอบโดยวิธีนี้จะได้ความแม่นย าได้ต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ของผู้
ทดสอบแยกนี้ 

โดยมีวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่ งแบ่ง เป็นประเภทได้  4  ประเภท 
(http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/5513101/termwork/plastics2/process.html.  2545) 
ดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทหล่อพลาสติกเม็ดและผง (Molding) 
2. ประเภทหล่อพลาสติกเหลว (Casting) 
3. ประเภทอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (Thermoforming) 
4. ประเภทหล่อพลาสติกเหลวกับวัสดุเสริมก าลัง (Reinforcing) 
 
1. ประเภทหล่อพลาสติกเม็ดและผง โดยใช้ความร้อนและแรงอัดในแม่แบบปิด 

(Molding) 
แบบอัด (Compression Molding) 
กรรมวิธีการผลิตแบบนี้เป็นแบบที่ง่ายและธรรมดาที่สุด ผลิตได้ไม่เร็วนัก พลาสติกที่

ใช้ส่วนมากเป็นเทอร์โมเซตติ้งชนิดผง โดยไม่นิยมใช้ชนิดเม็ดเพราะหลอมละลายช้ากว่า  ซึ่ง
ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้ 

DPU
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1.1 น าผงพลาสติกไปเข้าเคร่ืองอบแห้ง (Preheating) ในปริมาณที่ต้องการ เพื่ออบให้
พลาสติกแห้ง และเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้ใกล้เคียง จุดหลอมละลายจะช่วยลดเวลาในเคร่ืองอัด 
(บางชนิดไม่ต้องผ่านการอบ) 

1.2 เทผงพลาสติกที่อบแล้วเข้าแม่แบบในเคร่ืองอัด ซึ่งมีอุณหภูมิ 300-400 F. หรือ
แล้วแต่ชนิดของพลาสติก 

1.3 กดแม่แบบตัวผู้ซึ่งอยู่ตอนบนลงช้า ๆ แต่ไม่สุด ความร้อนและแรงอัดจะท าให้ผง
พลาสติกหลอมละลายและไหลไปตามแม่แบบ 

1.4 กดแม่แบบลงสุด ทิ้งไว้สักครู่ประมาณ 1-2 นาที แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานและชนิด
ของพลาสติก 

1.5 เปิดแม่แบบ แล้วน าชิ้นงานไปตกแต่ง 
แบบอัดชนิด Flash Mold เป็นแบบที่มีความยุ่งยากน้อยที่สุด เป็นแบบที่ยอมให้

พลาสติกไหลออกได้เมื่อกดแม่แบบตัวผู้ลงมา ไม่ต้องใช้แรง อัดมาก แต่ข้อเสียคือ ชิ้นงานที่หล่อ
เน้ือไม่แน่น ความแข็งแรงน้อย มีครีบต้องขัดแต่งมาก เพราะฉะนั้นงานที่จะหล่อควรบางและตื้น 

 
 
ภาพท่ี 2.3 แบบอัดชนิด Flash Mold 
 

แบบอัดชนิด Fully Positive Mold เป็นแบบตรงข้ามกลับ Flash Mold คือ ยอมให้
พลาสติกหลอมละลายไหลออกน้อยที่สุด หรือไม่ให้ออก เลย ชิ้นงานที่ได้จึงมีเนื้อแน่นและแข็งแรง
มาก ข้อเสีย คือ หากใส่ผงพลาสติกมากเกินไปแรงอัดจะท าให้แม่แบบแตกร้าวได้ 

 
 

ภาพท่ี 2.4 แบบอัดชนิด Fully Positive Mold  
 

แบบอัดชนิด Semi-Positive Mold เป็นแบบผสมระหว่าง Flash Mold และ Fully 
Positive Mold เหมาะสมกับงานทั่วไป ชิ้นงานที่ได้มี ความแข็งแรงพอสมควร 
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ภาพท่ี  2.5 แบบอัดชนิด Semi-Positive Mold  

 
ชนิดของพลาสติก 
พลาสติกที่ใช้ส่วนมากเป็นพลาสติกผงพวกเทอร์โมเซทติ้ง เช่น เมลามิน ฟิโนลิค แอล

คีต  ยูเรีย ส าหรับพวกเทอร์โมพลาสติกเมื่อเวลาอัด หลอมละลายแล้วต้องท าให้แม่แบบเย็นก่อนเปิด
เพื่อกัน การเบี้ยวไม่คงรูปซึ่งต้องเสียเวลามาก แต่พวกเทอร์เซตติ้งเมื่อหลอมละลายแล้วจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีท าให้คงรูป ไม่หลอมละลายอีก เมื่อเปิดแม่แบบน าเอาชิ้นงานออก น าผง
พลาสติกใส่ไปใหม่จะใช้เวลาน้อยที่จะท าให้หลอมละลายอีก เพราะแม่แบบร้อนอยู่แล้วพวกเทอร์
โมพลาสติกที่ใช้กับกรรมวิธีการผลิตแบบนี้มีไวนีล และสไตรีน ใช้ท าแผ่นเสียง ทั้งนี้เพราะต้องการ
ความละเอียดแน่นอนของแผ่น 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ช้อน ชาม จาน อุปกรณ์ไฟฟ้า ด้ามมือจับเตารีด หูหม้อ หู
กระทะ แผ่นเสียง ฯลฯ 

แบบอัดส่ง (Transfer Molding) เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ดัดแปลงมาจากแบบอัดแต่
ยุ่งยากกว่า ใช้หล่อชิ้นงานที่มีส่วนโลหะแทรกอยู่ เช่น หัวครอบจานจ่ายในรถยนต์หากใช้ วิธีแบบ
อัด ชิ้นโลหะที่สอดแทรกอยู่กับแม่แบบจะถูกอัดโดยตรงจากผงพลาสติกที่ก าลังจะหลอมละลาย 
อาจท าให้ชิ้นโลหะบิดงอได้ แต่กรรมวิธีแบบอัดส่งนี้ ผงพลาสติกจะถูกหลอมละลายในห้องหลอม
ละลาย (Transfer Chamber) ก่อนแล้วจึงถูกอัดผ่านรู (Sprue) เข้าไปในแม่แบบตอนล่าง ชิ้นส่วน 
โลหะที่สอดแทรกอยู่ไม่ถูกรบกวนจากพลาสติกเหลวมากนัก พลาสติกที่ใช้เป็นพวกเทอร์โมเซตติ้ง
ชนิดผง ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้ 

1. เทผงพลาสติกลงในห้องหลอมละลายในปริมาณที่ต้องการ ส่วนท าความร้อนรอบ ๆ 
ห้องจะท าให้ผงพลาสติกหลอมละลาย 

2. กดแม่แบบตัวบนลง พลาสติกเหลวจะไหลผ่านรูเข้าไปในแม่แบบตอนล่าง 
3. ปล่อยทิ้งไว้ในแม่แบบตอนล่างเพื่ออบให้สุก (Curing) ประมาณ 1-2 นาที 
4. เปิดแม่แบบ ถอดชิ้นงานออกไปตกแต่ง 
5. กะเทาะเศษพลาสติกที่ติดอยู่ที่รูและตอนล่างของห้องหลอมละลายออกก่อนจะเท

พลาสติกลงใหม่ 

DPU



20 

 
 
ภาพท่ี 2.6 แบบอัดส่ง (Transfer Molding) 

 
ชนิดของพลาสติก พลาสติกที่ใช้เหมือนกับแบบอัด คือ ส่วนมากเป็นพวกเทอร์โมเซต

ติ้ง 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีชิ้นส่วนโลหะติดอยู่ เช่น หัวครอบจานจ่ายรถยนต์ 
แบบฉีด (Injection Molding) กรรมวิธีแบบฉีดเป็นกรรมวิธีออกแบบเพื่อใช้กับเทอร์โม

พลาสติกโดยเฉพาะ ผลิตได้จ านวนมากและรวดเร็ว มีลักษณะคล้ายแบบอัดส่ง (Transfer molding) 
แต่ยุ่งยากกว่า ท าได้เร็วกว่า ขั้นการผลิต มีดังนี้ 

1. เทพลาสติกผงหรือเม็ดลงในช่องเท (Hoper) 
2. ลูกสูบจะอัดเม็ดพลาสติกให้ผ่านไปที่ส่วนท าความร้อน (Heating Cylinder) ซึ่งมี

อุณหภูมิ 300-650 F โดยแยกผ่านเคร่ืองแยก (Torpedo or Spresder) เพื่อให้ได้รับความร้อน
สม่ าเสมอ 

3. พลาสติกเหลวจะถูกอัดผ่านหัวฉีด (Nozzle) ไปยังแม่แบบปิดด้วยแรง 5,000-
40,000psi. 

4. พลาสติกจะเย็นและแข็งตัวโดยระบบระบายความร้อนด้วยน้ าในช่องเน้ือแม่แบบ 
5. เปิดแม่แบบ แล้วน าชิ้นงานไปตกแต่ง (ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่จะถูกวางในโครงบังคับ

ก่อนแล้วทิ้งไว้จนเย็นลงกันการบิดงอ) 

 
 
ภาพท่ี 2.7 แบบฉีด (Injection Molding) 
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ชนิดของพลาสติก ใช้พลาสติกพวกเทอร์โมพลาสติกเกือบทุกชนิด เช่น อาเซททอล 
อะคริลิค  ฟลูออโรคาร์บอน โพลียาไมด์ โพลีโอเลฟิน โพลีสไตรีน และไวนีล 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิตชนิดนี้ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างกว้างขวางเกือบ
ทุกประเภท วิธีสังเกตง่าย ๆ คือ ให้ดูรอยกลมนูนที่ด้านล่าง หรือส่วนที่มองไม่เห็นของผลิตภัณฑ์ซึ่ง
เป็นรอยพลาสติกเหลวถูกอัดเข้าแม่แบบ 

แบบรีด (Extrusion) เป็นแบบส าหรับผลิตชิ้นงานที่มีความยาวไม่มีที่สิ้นสุด เช่น 
สายไฟฟ้า ท่อ-ยาง ถุงพลาสติก รวมทั้ง ชิ้นงานที่เป็นแผ่นบางเช่นผ้ายางพลาสติกเป็นต้น กรรมวิธี
การผลิตชนิดนี้มีลักษณะคล้ายแบบฉีด แต่ผลิตได้ ปริมาณชิ้นงานที่มากกว่าในเวลาเท่ากัน  ขั้นการ
ผลิต มีดังน้ี 

1. เทเทอร์โมพลาสติกชนิดผงหรือเม็ดลงในช่องเท 
2. เกลียวรีดหมุนอัดเม็ดพลาสติกผ่านส่วนให้ความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 300-500 

F. เม็ดพลาสติกจะหลอมละลาย 
3. พลาสติกจะเหลวและถูกอัดผ่าน ( Die) ด้วยแรงอัดประมาณ 500-6,000 psi. 
4. ชิ้นงานที่รีดออกมาจะถูกท าให้เย็นโดยผ่านลงไปในน้ า แล้วเคลื่อนต่อไปโดยระบบ

สายพาน หรือล้อหมุน 

 
 
ภาพท่ี 2.8 แบบรีด (Extrusion) 

 
ชนิดของพลาสติก ใช้พวกเทอร์โมพลาสติก เช่น อะคริลิค เซลลูโลซิค ฟลูออโร

คาร์บอน ไนล่อน  สเตรีนดปลีเอททีลีน และไวนีล 
ชนิดของผลิตภัณฑ์   สายไฟฟ้า ท่อพลาสติก สายเบ็ดตกปลาไนล่อน ถุงพลาสติก 

พลาสติกแผ่น เป็นต้น 
แบบเป่า (Blow Molding) กรรมวิธีการผลิตแบบนี้ผิดไปจากแบบอ่ืนในประเภท

เดียวกัน คือ ไม่หล่อชิ้นงานจากพลาสติกหลอม ละลายในแม่แบบปิด แต่ได้ดัดแปลงมาจากแบบรีด 
โดยรีดพลาสติกหลอมละลายให้ย้อยลงมาเป็นท่อ (Parison) เข้าไปในแม่แบบตอนล่าง แม่แบบจะ
ปิดพร้อมทั้งบีบปลายท่อให้ติดกัน ปลายท่ออีกด้านหนึ่งที่เปิดอยู่จะถูกอัด อากาศเข้าไปท่อพลาสติก
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ที่ยังอ่อนตัวอยู่จะถูกอากาศอัดไปแนบกับแม่แบบ ได้รูปร่างของชิ้นงานตามต้องการขั้นการผลิต ขั้น
แรกเหมือนกับแบบรีดแต่เพิ่มเติมส่วนที่เป่าลมอีก ดังนี้ 

1. ท่อพลาสติกหลอมละลาย (Parison) ถูกรีดย้อนลงมาตามขนาดและความหนาที่
ก าหนด 

2. แม่แบบเปิดตอนล่างเข้าหากัน ท าให้ปลายข้างหนึ่งของท่อถูกบีบติดกัน 
3. อัดอากาศเข้าไปในปลายท่อด้านเปิด จะท าให้ท่อพลาสติกซึ่งยังอ่อนตัวอยู่ถูกอัดเข้า

ไปแนบกับแม่แบบ 
4. ท าให้แม่แบบเย็นโดยระบบให้น้ าเย็นไหลผ่านเข้าช่องในแม่แบบ ทิ้งไว้ให้ชิ้นงาน

เย็น 
5. แม่แบบเปิด พร้อมทั้งตัดปลายท่อออกจากท่อเดิม 
ชนิดของพลาสติก เทอร์โมพลาสติกทุกชนิดใช้ได้กับกรรมวิธีแบบนี้ แต่โพลีเอททีลีน

เป็นพลาสติกที่นิยมใช้ กันมากที่สุด 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตด้วยกรรมวิธีนี้ส่วนมากเป็นขวดพลาสติกบรรจุ

ของเหลวทุกชนิดผลิตภัณฑ์ที่ภายในกลวงมีเปลือกนอกบาง ด้านนอกของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
กรรมวิธีแบบนี้จะไม่เรียบมากนัก เพราะแรง อัดที่ใช้ไม่มาก 

 
 
ภาพท่ี 2.9 แบบเป่า (Blow Molding) 

 
แบบลูกกลิ้ง (Calendering) กรรมวิธีการผลิตแบบนี้ได้ดัดแปลงมาจากกรรมวิธีการผลิต

ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่ดัดแปลงไปใช้ก็มี เช่น อุตสาหกรรม
กระดาษ เสื่อ-น้ ามัน และโลหะแผ่น ขั้นการผลิต มีดังนี้  

1. ใช้เทอร์โมพลาสติกชนิดเหลว (Resin) ผสมกับวัสดุชนิดอ่ืน เช่น วัสดุท าให้แข็งแรง 
(Stabilizer) วัสดุช่วยให้ลื่นตัว (Lubricant) วัสดุช่วยให้อ่อนตัว (Plasticizer) เพื่อต้องการให้อ่อนนุ่ม 
ฯลฯ แล้วน าเข้าเคร่ืองผสมและบดผ่านไปยังส่วนให้ความร้อน ท าให้ส่วนผสมหลอมละลาย 
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2. ส่วนผสมหลอมละลายผ่านลูกกลิ้งทรงกระบอกรีดออกเป็นแผ่น บางชนิดมีลูกกลิ้งคู่ 
ต่อไปรีดแผ่นที่ ออกมาให้มีลวดลายต่าง ๆ ประกอบเข้าไปด้วย 

3. แผ่นชิ้นงานที่ได้จะเคลื่อนผ่านลูกกลิ้งเย็น ช่วยให้แข็งตัวคงรูป แล้วเข้าม้วนเก็บ
ต่อไป 

ชนิดของพลาสติก ใช้เทอร์โมพลาสติก ไวนีล เป็นพลาสติกที่ใช้มากที่สุด นอกนั้นก็มี
โปลีโอเลฟิน เซลลูโลซิค และสไตรีน 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ ผ้ายาง พีวีซี ชนิดต่างๆ กระเบื้องยาง ฯลฯ 

 
 
ภาพท่ี 2.10 แบบลูกกลิ้ง (Calendering) 

 
รายละเอียดขั้นตอนการผลิต น าวัตถุดิบ 1 ใส่เข้าเคร่ือง Hot Blender เพื่อผสมให้เข้ากัน

แล้วผ่านเข้าเคร่ือง Bambury เพื่อผสมด้วยความร้อนและแรงอัดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน น า
วัตถุดิบที่เป็นเนื้อเดียวกันนี้ผ่านเคร่ือง Mixing Roll 1 และ 2 เพื่อรีดให้เนื้อ Compound ให้ละเอียด
ยิ่งขึ้น จึงผ่านไปยังเคร่ือง Calender รีดออกเป็นแผ่น P.V.C. กึ่งส าเร็จรูป จากนั้นจึงผ่าน P.V.C. 
แผ่นนี้เข้าเคร่ืองพิมพ์สีใส่ วัตถุดิบ 2 (Printing ink) พิมพ์ตามสีที่ต้องการ แล้วจึงผ่าน P.V.C. แผ่นนี้
ได้เข้าเคร่ือง Surface Treating เพื่อเคลือบผิวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยใช้วัตถุดิบ 3 Surface treating 
Agent สุดท้ายนี้จึงน าแผ่น P.V.C. ที่ได้เข้าเคร่ือง Emboss เพื่อพิมพ์ลายนูนได้เป็น P.V.C. แผ่น
ส าเร็จรูป 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต น าวัตถุดิบ 1 มาผสมในเคร่ือง Hot Blender ให้เข้ากัน แล้ว
จึงผ่านไปยังเคร่ือง Blambury ผสมด้วยความร้อนและแรงอัดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นผ่านไป
ยังเคร่ือง Mixing Roll 1 และ 2 รีดให้ P.V.C. Compound ที่ได้มีเนื้อละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อน าผ่านไปยัง
เคร่ือง Calender รีดออกมาเป็นแผ่น P.V.C. ในเวลาเดียวกัน น าวัตถุดิบ 2 เข้ายึดและกาวผ้าด้วย 
วัตถุดิบ 3 ในเคร่ือง Treater & Tenter น าแผ่น P.V.C. ที่ได้จากเคร่ือง Calender และผ้าที่ได้จาก
เคร่ืองที่ยึดและกาวแล้วผ่านเคร่ือง Laminate เพื่อติดผ้าและแผ่น P.V.C. ให้เข้ากันเป็นหนังเทียมกุผ้า
แล้วจึงผ่านเข้าเคร่ืองพิมพ์สี โดยใช้ วัตถุดิบ 4 เมื่อพิมพ์สีเสร็จเรียบร้อย แล้ว น าหนังเทียมกุผ้าที่ได้
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ไปเคลือบผิวอีกคร้ังหนึ่ง โดยใช้วัตถุดิบ 5 ผ่านเคร่ือง Surface Treating แล้วจึง น าไปสักลายนูน  
ต่างๆ ในเคร่ือง Embossing ได้เป็นหนังเทียมใช้กุผ้าตามต้องการ 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต น าวัตถุดิบ 1 มาผสมในเคร่ือง Socution Mixer ในเวลา
เดียวกันน า วัตถุดิบ 2 (ผ้า) เข้าเคร่ือง Treater & Tenter เพื่อยึดและกาวผ้าโดยใช้ วัตถุดิบ 3 แล้วน า
วัตถุดิบที่ผสมแล้วจากเคร่ืองผสมมาเข้าเคร่ือง Coating พร้อมกับผ้าที่ผ่านเคร่ือง treater & Tenter 
แล้วเพื่อเคลือบ P.V.C. Compound ลงบนผ้าแล้วจึง ให้ผ่านเข้าเคร่ือง Foaming Over เพื่อท าให้เป็น
หนังฟองน้ า น าหนังฟองน้ าที่นี้เข้าเคร่ืองพิมพ์ โดยใช้ วัตถุดิบ 4 แล้วผ่านต่อไปยังเคร่ือง Surface 
Treating โดยใช้ วัตถุดิบ 5 เพื่อเคลือบผิวหนังฟองน้ าให้ได้ตามคุณภาพ ที่ต้องการ จากนั้นจึงผ่าน
เข้าเคร่ือง Clearance Emboss เพื่อให้ได้ลายนูนตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นหนังฟองน้ าพื้น
ผ้า 

แบบอัดแผ่น (Laminating) โดยทั่วไป laminating หมายถึง การยึดติดวัสดุแผ่นสองแผ่น 
หรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เช่น ไม้อัด ส าหรับกรรมวิธีการผลิตของพลาสติกหมายถึงการยึดติดชั้น 
(Layer) ของวัสดุผสม หรือวัสดุเสริมก าลัง (Resin-Impregnated) หรือ Resin-coated หรือ 
reinforcing เข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อนและแรงอัด ชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต
แบบนี้แบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ เช่น ชนิดแรงอัดต่ า (Low-Pressure) ชนิดแรงอัดสูง (High-Pressure) 
ซึ่งแล้วแต่ขนาดของแรงอัดที่ใช้ระหว่างการผลิต ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้ 

น าแผ่นวัสดุผสม หรือวัสดุเสริมก าลัง เช่น กระดาษ ผ้า ใยหิน ใยแก้ว วางซ้อนกันตาม
ชนิด และความหนาที่ต้องการ โดยใช้พลาสติกเหลวพวกเทอร์โมเซตติ้งเป็นตัวประสานในการอัด 
(Press) ซึ่งใช้แรงอัดประมาณ 1,000-1,500 psi. และมีความร้อนประมาณ 300-350 F. อัดเคร่ืองลง
ตามเวลาที่ก าหนด ความร้อนและแรงอัดจะท าให้ได้แผ่นชิ้นงานที่ เรียบร้อยและแข็งแรง ผิวหน้า
ของแผ่นชิ้นงานอาจท าให้มีลวดลาย หรือลายนูนอย่างไรก็ได้ 

 
 
ภาพท่ี 2.11 แบบอัดแผ่น (Laminating) 

 
ชนิดของพลาสติก ใช้พลาสติกเหลวชนิดเทอร์โมเซตติ้ง เช่น ฟีโนลิค เมลามีน ซิลิโคน 

อีพอกซี่ โปลี-เอสเตอร์ และยูเรีย 
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ชนิดของผลิตภัณฑ์  
ฟีโนลิค-ใช้ท าผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูก เช่นแผ่นเซอร์กิตในเคร่ืองรับวิทยุและโทรทัศน์ 
เมลามีน-ใช้ท าแผ่นโฟเมก้าส าหรับบุผิวหน้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ซิลิโคน-ใช้ท าแผ่นอุปกรณ์ในเคร่ืองจักร หรือผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ทนความร้อนสูง 
อีพอกซี่-และโปลีเอสเตอร์-ใช้ท าผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าสชนิดแข็งแรงเป็นพิเศษ 

ผลิตภัณฑ์ไม้อัดเคลือบผิวพลาสติก ฯลฯ 
แบบอัดเย็น (Cold Molding) เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ดัดแปลงมาจากกรรมวิธีการผลิต

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา ใช้เพียงแรงอัดอย่างเดียว ไม่ใช้ความร้อนท าให้หลอมละลาย 
กรรมวิธีโดยทั่วไปเหมือนกับแบบอัดแต่ท าได้รวดเร็วกว่า เพราะไม่ต้องรอให้หลอมละลายก่อน 
เมื่ออัดก้อนแล้วจึงน าไปเข้าเตาอบในปริมาณมากพร้อม ๆ กันอีกครั้งขั้นตอนการผลิต มีดังนี้ 

1. น าเอาส่วนผสมของพลาสติกเหลวกับวัสดุผสมอ่ืน เช่น ใยหินที่มีลักษณะอ่อนตัวใส่
ในแม่แบบเคร่ืองอัด 

2.กดแม่แบบโดยใช้แรงอัด 2,000-4,000 psi. ความเร็วที่กดแล้วแต่ชนิดของเคร่ืองและ
ความสะดวกสบาย 

3. น าชิ้นงานออกจากแม่แบบ 
4. น าชิ้นงานไปเข้าเตาอบซึ่งมีอุณหภูมิ 450 F. ปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด 

ของ-เตาใช้เวลาประมาณ 72 cm. จะท าให้พลาสติกสุกและแข็งตัว 
5. น าชิ้นงานที่อบแล้วออก 

 
 
ภาพท่ี 2.12 แบบอัดเย็น (Cold Molding) 

 
ชนิดของพลาสติก เป็นพวกเทอร์โมเซตติ้ง และนิยมใช้เฉพาะฟีโนลิคเท่านั้น ก่อนใช้

น าฟีโนลิคน้ าไปผสม กับใยหินให้มีลักษณะอ่อนตัว วัสดุอ่ืนนอกจากพลาสติกที่ใช้ผลิตด้วย
กรรมวิธีแบบนี้มี พวกบิตูเมน (เช่น ยางแอสฟัลท์ หรือที่เรียกกันว่ายางมะตอย) กับวัสดุผสมอ่ืนเช่น
ใยหิน 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ ใช้ท าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกที่รับแรงน้อย ๆ ปุ่ม และมือจับ 

DPU



26 

2. ประเภทหล่อพลาสติกเหลว (Casting) 
แบบหล่อเย็น (Simple Casting) เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ง่าย ไม่ต้องใช้แรงอัดและความ

ร้อน สามารถทดลองท าเองได้การลงทุนต่ า โดยปกติกรรมวิธีแบบนี้ใช้พลาสติกเหลวหล่อลงใน 
แม่แบบ ส าหรับพลาสติกเม็ดก็สามารถน ามาหล่อได้ แต่ต้องท าให้หลอมละลายเสียก่อน แล้วเติม
วัสดุตกผลึก (Catalyst) เพื่อช่วยให้พลาสติกเหลวแข็ง ตัวเร็วขึ้นขั้นการผลิต มีดังนี้ 

1. เทพลาสติกเหลวที่ผสมตัวท าให้แข็งแล้วลงในแม่แบบซึ่งส่วนมากใช้แม่แบบยาง
ซิลิโคนแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แข็งตัว บางชนิดต้องน าไปอบความร้อน เสียก่อนเช่นการหล่อแผ่น
อะคริลิค 

2. น าพลาสติกที่แข็งตัวออกจากแม่แบบแล้วน าไปใช้ได้เลย 
ข้อดีของกรรมวิธีการผลิตแบบนี้ท าให้ได้เนื้อพลาสติกที่ใสกว่า และผิวที่เป็นมันเรียบ

กว่า เช่น แผ่นอะคริลิค 
ชนิดของพลาสติก สมารถใช้ได้ทั้งเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตติ้ง ที่นิยมใช้มี เช่น 

อะคริลิคโป-ลีเอสเตอร์ อีพอกซี และยูริเทน 

 
 
ภาพท่ี 2.13 แบบหล่อเย็น (Simple Casting) 

 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิตแบบนี้สามารถผลิตชิ้นงานให้มีรูปร่างเป็นก้อน 

แผ่น ท่อ ฯลฯ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีแบบนี้มี เช่น แผ่น พลาสติกใสอะคริลิค หรือเพลกซี่กลาส 
หรือ ลูไซท์ หล่อเปลือกหุ้มหม้อแปลงไฟ (Transformer) ผลิตภัณฑ์พลาสติกหล่อ และที่ส าคัญมาก
กรรมวิธี แบบนี้ใช้หล่อแม่แบบในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 

แบบหล่อร้อน (Plastisol casting) เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่
มีลักษณะภายในกลวง เช่น ลูกฟุตบอลยาง และถุงมือพลาสติก หลักการของกรรมวิธีแบบนี้ คือ เท
พลาสติกเหลว (Plastisol) ลงในแม่แบบที่ร้อน หรือจุ่มแม่แบบที่ร้อนลงในพลาสติกเหลว พลาสติก
เหลวจะเกาะผิวของแม่แบบ ยิ่งปล่อยทิ้งไว้นาน พลาสติกจะเกาะหนาขึ้น แล้วน าแบบที่มีพลาสติก
เกาะอยู่ไปเข้าเตาอบที่มีอุณหภูมิ 350--400 F. กรรมวิธีแบบหล่อร้อนแบ่งตามลักษณะการผลิตได้ 3 
ชนิดคือ 
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1. ชนิดจุ่ม (Plastisol Dip Casting) 

 
 
ภาพท่ี 2.14 แบบหล่อร้อน (Plastisol casting) 

 
น าแม่แบบตัวผู้ที่ท าให้ร้อน มีรูปร่างภายในเหมือนชิ้นงานที่ต้องการหล่อจุ่มลงในอ่าง

พลาสติกเหลว ทิ้งไว้ตามเวลาที่ก าหนด ยกแม่แบบขึ้นแล้วน าเข้า เตาอบที่มีอุณหภูมิ 350--400 F. 
นานตามที่ต้องการ ลอกชิ้นงานออกจากแม่แบบ แม่แบบควรเป็นวัสดุที่อบความร้อน เช่น ดินเผา
เคลือบ และโลหะบางชนิด  

2. ชนิดเท (Plastisol Slush Casting) 
เทพลาสติกเหลวลงในแม่แบบปิดกรวยที่ท าให้ร้อนจนเต็ม รูปร่างของแม่แบบ

เหมือนกับลักษณะภายนอกของชิ้นงาน ทิ้งไว้ตามเวลาที่ก าหนด พลาสติกเหลวจะเกาะติดผิว
แม่แบบ ทิ้งไว้นานจนเกาะหนาขึ้น เมื่อได้เวลาที่ก าหนดเทพลาสติกเหลวออก น าแม่แบบไปเข้าเตา
อบที่มีอุณหภูมิ 350--400 F. นาน ตามเวลาที่ก าหนด น าแม่แบบออกเปิดเอาชิ้นงานออกมา 

 
 
ภาพท่ี 2.15 ชนิดเท (Plastisol Slush Casting) 
 

3. ชนิดเหวี่ยง (Plastisol Rotational Casting) 
เทพลาสติกเหลวในปริมาณที่ก าหนดลงไปในแม่แบบ ปิดแม่แบบ แล้วเหวี่ยงแม่แบบ

ไปรอบ ๆ ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนเพื่อให้พลาสติกเหลวติดผิว แม่แบบออกแล้วเปิดเอาชิ้นงาน 
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ภาพท่ี 2.16 ชนิดเหวี่ยง (Plastisol Rotational Casting) 

 
ชนิดของพลาสติก ส่วนมากใช้พลาสติกพวกไวนีล และโปลีเอททีลีน 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
1. ชนิดจุ่ม เช่นถุงมือ รองเท้ายางกันฝน ยางหุ้มปลั๊กไฟฟ้า วัสดุที่ใช้กับกรรมวิธีชนิดนี้

ต้องนิ่ม หยุ่นตัว เพื่อจะถอดออกจาก แม่แบบได้โดยง่าย 
2. ชนิดเท เช่น ตุ๊กตาเด็กเล่น ฟุตบอลยาง 
3. ชนิดเหวี่ยง เช่น ฟุตบอล ของเล่นพลาสติก 
3. ประเภทอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (Thermoforming) 
เป็นกรรมวิธีซึ่งเพิ่งน ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมเมื่อปี่ ค.ศ.1950 นี้เอง เคร่ืองมือและ

เคร่ืองจักรที่ใช้มีหลายชนิดแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดการใช้งาน แต่มีหลักการใหญ่เหมือนกัน คือ 
น าแผ่นเทอร์โม-พลาสติกไปรนไฟให้ร้อน จนอ่อนตัวแล้วน าไปอัดขึ้นรูป ทิ้งให้เย็น แผ่นพลาสติก
จะคงรูปตามแม่แบบที่อัดได้ชิ้นงานตามต้องการ กรรมวิธีการผลิตประเภทนี้ใช้กับการผลิตชิ้นงาน
ในจ านวนไม่มาก บางคร้ังจะใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทดสอบ ( Prototype ) ซึ่งสามารถท า 
แม่แบบได้รวดเร็วและใช้ผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งหากจะผลิตด้วยกรรมวิธีแบบฉีด ( 
Injection Molding ) จะต้องลงทุนท าแม่แบบเป็น จ านวนมาก ใช้เวลาเตรียมการผลิตนาน และ
บางคร้ังไม่มีเคร่ืองผลิตที่ใหญ่พอกับขนาดของชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น การท าผนังด้านในของตู้เย็น 
เป็นต้น กรรมวิธีชนิดน้ีแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ 

1. แบบอัดด้วยแม่แบบ (Mechanical Thermoforming) กรรมวิธีการผลิต มีดังนี ้
1) ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบยึด (Frame or Yoke) 
2) รนแผ่นพลาสติกให้ร้อนอ่อนตัว ด้วยอุณหภูมิประมาณ 275--400 F. 
3) กดกรอบซึ่งมีแผ่นพลาสติกที่อ่อนตัวลงไปบนแม่แบบ (โดยปกติกรรมวิธีแบบนี้

ใช้แม่แบบตัวผู้ ดูในรูปประกอบ) 
4) ทิ้งไว้จนเย็นแข็งตัว จึงถอดชิ้นงานออกจากแม่แบบ 
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ภาพท่ี 2.17 แบบอัดด้วยแม่แบบ (Mechanical Thermoforming) 

 
2. แบบสูญญากาศ (Vacuum Thermoforming) เป็นกรรมวิธีที่น าไปใช้มากที่สุด 

ระยะแรกได้ถูกน าไปใช้ผลิตแผนที่ทางการทหารซึ่งมีลักษณะเป็นภาพนูน ต่อมาจึงใช้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น อย่างแพร่หลาย ขั้นการผลิต มีดังนี้ 

1) ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบ 
2) รนแผ่นพลาสติกให้ร้อนจนอ่อนตัว 
3) กดกรอบลงแนบกับแม่แบบ 
4) ดูดอากาศออกจากช่องว่างระหว่างแผ่นพลาสติกกับแม่แบบ แผ่นพลาสติกที่อ่อน

ตัวจะแนบสนิทกับแม่แบบ ปล่อยทิ้งไว้จนเย็นแข็งตัว 
5) ถอดชิ้นงานออก 

 
 
ภาพท่ี 2.18 แบบสูญญากาศ (Vacuum Thermoforming) 

 
3. แบบอัดลม (Blow Thermoforming) เป็นกรรมวิธีตรงกันข้ามกับแบบสูญญากาศ คือ

แทนที่จะดูดอากาศออกกลับอัดอากาศเข้าไป ขั้นการผลิต มีดังนี ้
1) ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบ 
2) รนแผ่นพลาสติกให้ร้อนจนอ่อนตัว 
3) กดกรอบลงแนบกับแม่แบบ (ชนิดตัวเมีย) 
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4) อัดอากาศเข้าไป แผ่นพลาสติกซึ่งอ่อนตัวจะแนบสนิทกับแม่แบบ อัดอากาศต่อไป
จนชิ้นงานเย็นแข็งตัว 

5) ถอดชิ้นงานออก 

 
 
ภาพท่ี 2.19 แบบอัดลม (Blow Thermoforming) 

 
ชนิดของพลาสติก เทอร์โมพลาสติกแผ่นทุกชนิดใช้ได้กับกรรมวิธีประเภทนี้ ที่นิยมใช้

มาก คือ โปลีสไตรีน เซลลูโลซิค และอะคริลิค พลาสติกแผ่นที่ใช้ มักจะเป็นพลาสติกแผ่นที่ผ่าน
กรรมวิธีการผลิตแบบรีด (Extrusion) มากกว่าแบบอ่ืน ทั้งนี้เพราะราคาถูกและยืดตัวได้ดีกว่า ชนิด
ของผลิตภัณฑ์ มีมากมาย เช่น ภาชนะบรรจุชนิดต่าง ๆ ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณา ผนังชั้นในของ
ตู้เย็น เคร่ืองเล่น ฯลฯ 

4. ประเภทหล่อพลาสติกเหลวกับวัสดุเสริมก าลัง หรือประเภทหล่อผลิตภัณฑ์ไฟ
เบอร์กล๊าส (Reinforcing) 

ตามความเป็นจริงแล้วกรรมวิธีประเภทนี้คนทั่วไปมักเข้าใจ และเรียกเป็นประเภทหล่อ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส ทั้งยังไม่นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกเสียอีก ทั้งนี้เพราะกรรมวิธีประเภท
นี้จะใช้แผ่น หรือเส้นใยแก้ว Fiberglass เป็นวัสดุเสริมก าลังผสมกับพลาสติกเหลว เช่น โปลีเอ
สเตอร์ หรืออีพอกซี่ท าเป็นผลิตภัณฑ์ แต่คนให้ความส าคัญกับวัสดุเสริมก าลังใยแก้ว หรือไฟ
เบอร์กล๊าสมากกว่า จึงเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส และเพราะไฟเบอร์กล๊าสมิใช่พลาสติก 
ดังนั้นคนจึงเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส มิใช่ผลิตภัณฑ์พลาสติก กรรมวิธีการผลิตประเภทนี้มี
หลักการใหญ่คือ ผสมพลาสติกเหลวชนิดใดก็ได้วัสดุเสริมก าลัง เช่น แผ่น หรือเส้นวัสดุพวกใยแก้ว 
ผ้า ป่าน และอ่ืน ๆ เพื่อต้องการให้ชิ้นงานมีความเข้มแข็งแรงเป็นพิเศษมากขึ้น พลาสติกเหลวที่ใช้
จะเป็นชนิดใดก็ได้ แต่ที่นิยมท าเป็นผลิตภัณฑ์ใช้พลาสติกพวกโปลีเอสเตอร์ และอีพอกซี่ ส าหรับ
วัสดุเสริมก าลังที่นิยมใช้ คือ ใยแก้ว หรือไฟเบอร์กล๊าส ดังนั้นกรรมวิธีประเภทนี้จึงมักเรียกอีกชื่อว่า 
ประเภทหล่อผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส 
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แบบใช้มือทา (Hand Lay-Up) กรรมวิธีการผลิต มีดังนี ้
1. เตรียมแม่แบบที่จะใช้ท าชิ้นงาน ซึ่งอาจเป็นแม่แบบไม้ ปูนพลาสเตอร์ โลหะ หรือ

พลาสติกก็ได้ ผิวของแม่แบบจะต้องขัดเรียบเพื่อจะได้ชิ้นงานที่เรียบและช่วยให้ถอดแบบได้ง่าย 
2. ทาน้ ายาถอดแบบ (Release Agent) ซึ่งส่วนมากจะใช้พวกขี้ผึ้ง หรือ P.V.A. 
3. ทาพลาสติกเหลว โดยใช้แปรงลูกกลิ้ง หรือเคร่ืองพ่นเป็นชั้นรองพื้น หรือชั้นผิวหน้า 

(Gelcoat) หนาพอสมควร 
4. น าวัสดุเสริมก าลังในรูปแผ่น วางทับลงไป 
5. ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งให้แผ่นวัสดุเสริมก าลังกับพลาสติกเหลวทาบติดกันโดยตลอด ทั้งยัง

เป็นการไล่ฟองอากาศออก ในชั้นนี้อาจจะทาหรือพ่นพลาสติกเหลวทับลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่ม
ความหนาก็ได้ 

6. ปล่อยให้แข็งตัวโดยอุณหภูมิปกติ หรือจะน าไปอบให้แข็งตัวเร็วขึ้นในห้องอบก็ได้
ขณะที่พลาสติกก าลังหมาดอยู่ ควรรีบตกแต่งขอบนอกโดยใช้มีดคม ๆ เฉือนออกจะสะดวกมาก 
หากปล่อยให้พลาสติกแห้งแข็งตัวจะท างานล าบาก 

7. ถอดชิ้นงานออกจากแม่แบบ โดยใช้ลิ่มไม้ตอก หรือใช้ลม หรือใช้น้ าอัดออก 

 
 

ภาพท่ี 2.20 แบบใช้มือทา (Hand Lay-Up) 
 

แบบใช้เคร่ืองพ่น (SPRAY-UP) กรรมวิธีเหมือนกับแบบใช้มือทา ผิดกันตรงกรรมวิธี
แบบนี้ใช้วัสดุเสริมก าลังจะไม่ใช้แผ่น แต่ใช้ในรูปเส้นใย ท่อสั้น ๆ ซึ่งใช้พ่นมาพร้อมกับพลาสติก
เหลวลงไปบนผิวหน้าของแม่แบบเลย และใช้ลูกกลิ้งบดทับช่วยก็ได้ แรงอัดจากเคร่ืองพ่นจะท าให้
เส้นใยกับพลาสติกเหลวเกาะผิวหน้าอย่างสนิท กรรมวิธีแบบนี้ใช้ในการผลิตที่มีจ านวนมาก 

 
 
ภาพท่ี 2.21 แบบใช้เคร่ืองพ่น (SPRAY-UP) 
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แบบใช้แม่แบบอัด (Matched Molding) เป็นกรรมวิธีที่ใช้แรงอัดกับความร้อน ใช้กับ
การผลิตชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น ช่วงล่างของตัวถังรถยนต์ และผลิตชิ้นงานใน
ปริมาณที่มาก ขั้นการผลิต มีดังนี ้

1. ทาหรือพ่นแม่แบบซึ่งปกติเป็นโลหะและเป็นแม่แบบคู่ คือ มีทั้งตัวผู้ ตัวเมีย ด้วย
น้ ายาถอดแบบ 

2. น าวัสดุเสริมก าลังในรูปแผ่น หรือเส้นใยสั้นวาง หรือพ่นในแม่แบบตัวล่าง 
3. เทพลาสติกเหลวให้ทั่ว ๆ บนวัสดุเสริมก าลัง 
4. กดแม่แบบตัวบนลงมาพร้อมทั้งให้ความร้อนในแม่แบบ ทิ้งไว้ตามเวลาที่ก าหนด 
5. ถอดชิ้นงานที่ได้ออก 
 

 
 
ภาพท่ี 2.22 แบบใช้แม่แบบอัด (Matched Molding) 

 
แบบอัดเหลว (Premix Molding) กรรมวิธีการผลิต มีดังนี้ 
1. ทา หรือพ่นแม่แบบโลหะตัวผู้ และตัวเมียด้วยน้ ายาถอดแบบ 
2. ผสมวัสดุเสริมก าลัง ประเภทเส้นใยสั้น (Chopped) กับพลาสติกเหลวที่เรียกว่า 

Premix หรือ Gunk 
3. น าวัสดุเสริมก าลังที่ผสมกับพลาสติกเหลวที่ได้ในปริมาณที่พอดี ใส่ลงในแม่แบบ 
4. กดแม่แบบลงพร้อมทั้งให้ความร้อน ทิ้งไว้นานตามที่ก าหนด 
5. ถอดชิ้นงานที่ได้ออก 

 
 
ภาพท่ี 2.23 แบบอัดเหลว (Premix Molding) 
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แบบถุงอัดอากาศ (Pressure-Bag Molding) กรรมวิธีการผลิต มีดังน้ี 
1. ทาหรือพ่นน้ ายาถอดแบบ ซึ่งโดยปกติจะเป็นแม่แบบตัวเมีย 
2. วางวัสดุเสริมก าลัง ซึ่งผสมกับพลาสติกเหลวลงบนแม่แบบ ตามกรรมวิธีแบบใช้มือ

ทา หรือแบบใช้เคร่ืองพ่น 
3. วางถุงอัดอากาศบนวัสดุเสริมก าลังผสมพลาสติกเหลว 
4. อัดอากาศเข้าในถุง ด้วยแรงอัดประมาณ 20-50 psi. ถุงอัดอากาศจะอัดให้วัสดุเสริม

ก าลังซึ่งผสมกับพลาสติกเหลวแนบกับแม่แบบ ทิ้งไว้จนกระทั่งชิ้นงานแข็งตัว 
5. ปล่อยอากาศออกจากถุง และถอดชิ้นงานออก 

 

 
 
ภาพท่ี 2.24 แบบถุงอัดอากาศ (Pressure-Bag Molding) 

 
แบบถุงสูญญากาศ (Vacuum-Bag Molding) กรรมวิธีแบบนี้มีลักษณะตรงกันข้าม กับ

แบบใช้ถุงอัดอากาศ คือ แทนที่จะอัดอากาศเข้าไปกลับดูดอากาศออกให้เป็นสูญญากาศ และ
แม่แบบแทนที่จะเป็นตัวเมียกลับเป็นแม่แบบตัวผู้ มีกรรมวิธีตามล าดับขั้นดังน้ี 

1. ทาหรือพ่นน้ ายาถอดแบบลงบนแม่แบบตัวผู้ 
2. ทาพลาสติกเหลวและวัสดุเสริมก าลังบนแม่แบบ เหมือนกับกรรมวิธีแบบใช้มือทา 

หรือใช้เคร่ืองพ่น 
3. วางถุงสูญญากาศยางชนิดหนาลงทับ 
4. ดูดอากาศออกท าให้เกิดสูญญากาศภายใน ถุงยางจะอัดวัสดุเสริมก าลังแนบกับ

แม่แบบ ทิ้งไว้จนชิ้นงานแข็งตัว 
5. ถอดชิ้นงานออก 

 
 
ภาพท่ี 2.25 แบบถุงสูญญากาศ (Vacuum-Bag Molding) 
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ชนิดของพลาสติก กรรมวิธีการผลิตประเภทหล่อพลาสติกเหลวกับวัสดุเสริมก าลัง 
(Reinforcing) สามารถใช้ได้กับพลาสติกเหลวทุกชนิด แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือโปลีเอสเตอร์ ส่วน
พวกอีพอกซี่ใช้มากรองลงมา ใช้กับของที่ต้องการคุณภาพที่ดีกว่า 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
กรรมวิธีแบบใช้มือทา ใช้ท าชิ้นงานที่ผลิตจ านวนน้อย ชิ้นงานใหญ่ หรือพวกวาน

ทดลองออกแบบ เช่น เรือ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
กรรมวิธีแบบใช้เคร่ืองพ่น ใช้ท าชิ้นงานที่ต้องการความรวดเร็วแบบใช้มือทา กรรมวิธี

แบบนี้เส้นใยซึ่งเป็นเส้นยาว (Roving) แล้วถูกตัดภายในเคร่ืองพ่นเป็นเส้นสั้น ๆ (Chopped strnds) 
และผสมพลาสติกเหลวที่หัวพ่น ให้ความแข็งแรงและท างานได้รวดเร็วกว่า กรรมวิธีแบบนี้มักใช้
ส าหรับซ่อมแซม หรือท าภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ เช่น ถังบรรจุของเหลวภายในตู้รถสินค้า หรือ อ่าง
อาบน า ฯลฯ 

 กรรมวิธีแบบใช้แม่แบบอัด ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นจ านวนมาก คุณภาพดี ผิวเรียบ
ทั้งสองด้าน เช่น เก้าอ้ีนั่งในสนามกีฬาหรือโบว์ลิ่ง หมวกสนามส าหรับช่างก่อสร้าง ตัวถังรถยนต์
บางชนิด ฯลฯ 

กรรมวิธีแบบอัดเหลว ใช้เหมือนกับแบบแม่แบบอัด แต่ชิ้นงานต้องการความแข็งแรง
น้อยกว่า เพราะวัสดุเสริมก าลังที่ใช้เป็นแบบเส้นใยสั้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิต เช่น ถาด กล่อง ฯลฯ 

กรรมวิธีแบบถุงอัดอากาศ และ แบบถุงสูญญากาศ  ใช้ท าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และ
ผลิตเป็นจ านวนมาก มีผิวหน้าเรียบด้านเดียว ความหนาไม่เสมอกันตลอด เช่น เรือ ฯลฯ แบบถุงอัด
อากาศจะใช้ผิวเรียบมากกว่าแบบถุงสูญญากาศ 

2.1.2 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกหลักที่มีการส่งออกของประเทศไทย 
ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตได้จากวิธีการผลิตทั้ง 4 ประเภทหลักที่แพร่หลายดังกล่าวนี้ 

แล้วยังมีการผลิตโดยวิธีการอ่ืน ๆ ที่ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในการส่งออกของไทย โดยมี
ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญที่ผู้ส่งออกไทยส่งออกไปยังตลาดต่าง ๆ คือ ถุงและกระสอบพลาสติก แผ่นฟิล์ม 
ฟอยล์และแถบ เคร่ืองใช้ส านักงานท าด้วยพลาสติก เคร่ืองแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเคร่ือง
แต่งกาย กล่องหีบที่ท าด้วยพลาสติก หลอดและห่อพลาสติก พลาสติกปูพื้นและผนัง 

โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญ หรือผลิตภัณฑ์หลักในการส่งออก
ของผู้ส่งออกไทย และมียอดการส่งออกติดอันดับต้น ๆ ของสินค้าอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
ส่งออกไปในตลาดต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในหมวดอ่ืน ๆ 
เช่น ชิ้นส่วน/อะไหล่รถยนต์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ท าด้วยพลาสติก  
เคร่ืองครัวที่ท าด้วยพลาสติก เป็นต้น แต่ผลิตภัณฑ์นี้มีการส่งออกไม่มาก ซึ่งมีการแสดงปริมาณและ

DPU



35 

มูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกในตารางที่ 3 โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยัง
สามารถแบ่งเป็นเกรดได้หลายเกรด หลายราคา แล้วแต่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั้งการทนความ
ร้อน ความแข็งแรง ความใส รูปแบบต่าง ๆ และอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมวิธีการผลิต และวัตถุดิบที่เป็น
ตัวก าหนดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก 
 
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกพลาสติก  และประเทศคู่แข่งท่ี
ส่งออกพลาสติกของประเทศไทย 

2.2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นรูปแบบที่ส าคัญอันหนึ่งของธุรกิจ

ระหว่างประเทศ ซึ่งการค้าระหว่างประเทศนั้นมีความหมายถึง การน าเข้าและส่งออกสินค้า และ
บริการระหว่างประเทศ โดยการค้าระหว่างประเทศนี้เร่ิมมีขึ้นเนื่องจากระบบศักดินา (Feudal) หรือ
ระบบชนชั้นเสื่อมลง แล้วพ่อค้าพาณิชย์มีอ านาจมากขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งเป็นยุคลัทธิพาณิชย์นิยม 
(Mercantilism) ในศตวรรษที่ 16 ถึงกลางศตวรรษที่ 18 ที่มีความเชื่อว่า การค้าระหว่างประเทศต้อง
ให้ความส าคัญ กับการส่งสินค้าออกเป็นส าคัญ ซึ่งมีหลักว่าประเทศจะได้รับประโยชน์จากการค้าก็
ต่อเมื่อประเทศนั้น ๆ มีมูลค่าของการส่งออกมากกว่ามูลค่าของการน าเข้า ดังนั้นเมื่อประเทศหนึ่งได้
ประโยชน์ก็ย่อมหมายความว่าอีกประเทศหนึ่งเสียประโยชน์นั้นไป 

ต่อมาเป็นยุคคลาสสิคนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่า
ของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเด็ดขาดและทฤษฎีการได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศ และเลือกผลิต
ในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่า หรือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่
ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมีขอบเขตอยู่ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้  
โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสอง 

ต่อมาเป็นยุคนีโอคลาสสิค ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่
น่าสนใจ คือ ทฤษฎีการค้าแบบต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะ
ถูกน ามาเป็นหลักในการพิจารณาเนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าในแต่ละประเทศ
สามารถวัดได้จากมูลค่าสูงสุดของสินค้าอ่ืนที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้นประเทศจะได้รับ
ประโยชน์ที่สามารถระบายสินค้าที่ผลิตได้มาก และซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภคเข้า
ประเทศ และทฤษฎีการค้าที่พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิด เร่ืองเส้นความ
เป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งในประเทศต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่
ในประเทศ 
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และในยุคการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่นี้ นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาและแก้ไข
ปรับปรุงทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค โดยเพิ่มข้อสมมุติฐานในการพิจารณา คือ มี
ปัจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของปัจจัยไม่สมบูรณ์ การโยกย้ายปัจจัยการผลิตจะ เกิด
ต้นทุนเพิ่ม และมีต้นทุนค่าเสีย-โอกาส (Opportunity Cost) เกิดขึ้น การโยกย้ายปัจจัยการผลิตแยก
ได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุน-เพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง 

ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการค้าระหว่างประเทศ ( เว็บไซด์  msci.chandra.ac.th/econ/ch 
14inttrade.doc, 2545) โดยเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ 

1) ขาดวัตถุดิบในประเทศ  เน่ืองจากทรัพยากรในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ในกรณีที่
ประเทศขาดวัตถุดิบส าหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตจึงจ าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเพื่อใช้
ในการผลิตสินค้านั้น 

2) จ านวนของพลเมือง ในกรณีที่ประเทศมีพลเมืองหนาแน่นและผลผลิตของประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รัฐบาลจ าเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการน้ัน 

3) การเลียนแบบการบริโภค (Demonstration Effect) ประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพ
สูง ยิ่งประชาชนมีรายได้มากขึ้นก็จะต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นด้วย ท า
ให้ต้องมีการน าเข้าสินค้าบางชนิดจากต่างประเทศ 

4) การประกอบอุตสาหกรรม ถ้าประเทศมีอุตสาหกรรมมากขึ้นก็จะมีการน าเข้าปัจจัย
การผลิตมากด้วย เช่น ประเทศไทยต้องมีการน าเข้าชิ้นส่วนอะไหล่เคร่ืองยนต์เพื่อประกอบขาย
ภายในประเทศ และส่งออก 

และประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ ท าให้ประเทศที่ค้าขายกันสามารถบริโภค
สินค้าได้มากกว่าที่เคยผลิตได้ นอกจากนี้การค้ากับต่างประเทศยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์สู่ภายนอก
ท าให้ขอบเขตของความเป็นไปได้ทางการผลิตขยายตัว ผลประโยชน์จากการค้ากับต่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 หมวด (http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=5977.0  2549) คือ  

1. ผลประโยชน์เชิงสถิต ได้มาจากการที่การค้ากับต่างประเทศช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพของการผลิต และการบริโภคจากระดับเดิมขึ้นมาสู่ระดับใหม่อันเป็นผลเนื่องมาจาก 
การขยายขอบเขตความเป็นไปได้ทางการบริโภค ซึ่งจะได้มาจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
และผลที่มาจากการปรับตัวทางด้านการผลิตที่มุ่งผลิตสินค้าที่มีความถนัดมากขึ้น และลดการผลิต
สินค้าที่ไม่ถนัด ท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลประโยชน์เชิงสถิต แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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 1.1 ผลประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ
ในทันทีที่เร่ิมมีการค้า เป็นผลเนื่องมาจาก การที่ประเทศสามารถเอาสินค้าที่ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่ า
ไปแลกกับสินค้าที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงจากต่างประเทศได้ในอัตราส่วนสูงกว่าที่เคยท าได้จาก
การผลิตเองในประเทศ 

 1.2 ผลประโยชน์จากการมุ่งผลิตสินค้าที่มีความถนัด ผลประโยชน์ส่วนนี้เกิดจาก
การที่อัตราส่วนราคาชุดใหม่มีความเอ้ืออ านวยต่อการผลิตสินค้าที่ประเทศสามารถท าได้ในต้นทุน
ค่าเสียโอกาสที่ต่ า คือ มุ่งผลิตสินค้าที่ตนถนัด และลดการผลิตสินค้าที่ไม่ถนัด ท าให้เกิดการแบ่ง
สรรทรัพยากรเพื่อการผลิตกันใหม่ (reallocation of resources) ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะ
เกิดขึ้นเต็มตัวเมื่อเศรษฐกิจปรับโครงสร้างได้เรียบร้อยแล้ว 

2. ผลประโยชน์เชิงพลวัตร เป็นผลกระทบสู่ภายนอก ในส่วนที่เป็นคุณประโยชน์ที่
การค้ากับต่างประเทศก่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบ และปรากฏให้เห็นในลักษณะของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้ประเทศผลิตสินค้าได้มากขึ้น จากการใช้ปัจจัยการผลิต และ
ทรัพยากรจ านวนเท่าเดิม ท าให้ระดับการบริโภค และระดับสวัสดิการทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น 

2.2.2 การส่งออกพลาสติก และประเทศคู่แข่งที่ส่งออกพลาสติกของประเทศไทย 
ส าหรับการค้าระหว่างประเทศนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่การส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรม

พลาสติกที่เป็นเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในชีวิตประจ าวัน แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
ชีวิตของทุกคน ซึ่งท าให้อุตสาหกรรมพลาสติก ยังคงมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ในช่วงที่ผ่าน
มา โดยผลิตภัณฑ์นี้มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ มีทั้งชิ้นส่วนประกอบ และเป็นทั้งชิ้นท า
ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก มีมากมายหลากหลายรูปแบบที่สามารถใช้แทน ผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ๆ ได้ และนี่คงเป็นเหตุผลที่ท าให้พลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องกา รของ
ผู้บริโภค จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้แนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกนี้ ยังคงมีการขยายของผู้บริโภค
อีกมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท าให้มีการพัฒนารูปแบบ เพื่อการตอบสนองความ
ต้องการได้หลากหลาย 

 
ภาพท่ี 2.26 แนวโน้มการส่งออกสินค้าเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ 
 

ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก พ.ศ. 2555  
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โดยการเจริญเติบโตนี้ในช่วงปี 2555 ที่ไตรมาสแรก ยังคงอาจมีการเจริญเติบโตน้อย
กว่า ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อาจเนื่องมาจากในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว เกิดภาวะหนี้สินของ
สหรัฐอเมริกากับยุโรป และยังมีอุทกภัย ในประเทศไทยเอง ซึ่งมีผลมาด้วย แต่มีการคาดการณ์ (ของ
ส านักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก ประจ าเดือน ธันวาคม ปี 2554) ว่าอย่างไร
ก็ตามในตลาดจีนส าหรับสินค้าเม็ดพลาสติกแล้วยังคงมีอนาคตสดใสและความต้องการซึ่งเป็น
ตลาดหลักจ านวนมาก และส่วนการจะได้รับสิทธิ GSP จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ก็เป็น
ปัจจัยส าคัญต่อยอดการส่งออกไปตลาดดังกล่าวต่อไปด้วย และยังมีการพัฒนาด้านปิโตรเคมีสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศในอาเซียน แต่ก็มีปัญหาในเร่ือง ผลกระทบ จากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจาก
สหรัฐ และสหภาพยุโรป จากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี และที่สถาบันการเงินในประเทศ
ยังไม่สามารถให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศได้ทั่วทุกภูมิภาค ท าให้เสียโอกาสการส่งออก
ไปตลาดใหม่ ๆ 

 

ตารางท่ี 2.2 มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วนของการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ในกลุ่มตลาดอาเซียน+6  
 

ประเทศ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

ล าดับ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

สัดส่วน 
(%) 

ญี่ปุ่น 1 21,374.36 19.09 21.73 
ออสเตรเลีย 3 6,605.35 1.83 6.71 
จีน 5 5,945.84 -3.05 6.04 
มาเลเซีย 4 6,053.37 17.80 6.15 
อินโดนีเซีย 6 5,553.27 11.85 5.65 
อินเดีย 8 2,797.90 19.53 2.84 
เวียดนาม 7 4,607.82 3.90 4.68 
ฟิลิปปินส์ 9 2,779.02 -10.16 2.83 
สิงค์โปร ์ 13 2,041.05 13.24 2.07 
เกหลใีต ้ 12 2,060.58 -0.97 2.09 
ลาว 18 1,220.09 14.65 1.24 
กัมพูชา 16 1,394.40 1.50 1.42 
พม่า 15 1,484.72 32.51 1.51 

นิวซีแลนด์ 22 894.13 5.99 0.91 
บรูไน 96 27.26 5.61 0.03 

 
ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก พ.ศ. 2555 
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ซึ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกไทยไม่เพียงแค่มีคู่ค้า แต่สหรัฐอเมริกา 
หรือยุโรปเท่านั้น โดยยังมีตลาดหลักที่มีแนวโน้มจะขยายตัวได้อีก คือ ตลาดอินโดนีเซียมีถึง 
94.36% ญ่ีปุ่น 54.86% และจีน 50.43% ซึ่งที่ยกมานี้เป็น 3 ประเทศคู่ค้าของไทยที่ยังจะมีศักยภาพ 
และมีแนวโน้มอัตราการขยายตัว ที่สูงเกินกว่า 50 % (ส านักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริม
การส่งออก, 2555) ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะประเทศคู่แข่ง อย่างจีน เวียดนาม 
ที่มีข้อได้เปรียบประเทศไทย ในเร่ืองต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่า แต่มีความสามารถในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียบกับสินค้าไทย และจีนในช่วงผ่านมามีการกระตุ้น เศรษฐกิจจากรัฐบาล 
แต่ภาพลักษณ์ของจีนนี้ยังคงมีปัญหาหลายปัญหาที่ท าให้ภาพลักษณ์ไม่ดี ส่วนเวียดนามในช่วงผ่าน
มา มีการพัฒนาด้านปิโตรเคมีมากมาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ าของผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมไปถึง
ระดับราคาเม็ดพลาสติกที่ยังไม่นิ่ง เนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่งจะเห็นว่าประเทศคู่ค้า
ส าคัญของไทยก็ยังเป็นประเทศคู่แข่งส าคัญของไทยเช่นกัน รวมถึงประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ด้วย ก็เป็น
คู่แข่งเหมือนกัน โดยประเทศเหล่านั้นก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะต้องศึกษา เพื่อให้รู้เขารู้เรา จะท า
ให้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพมากขึ้น 

 
2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน+6  

ความเป็นมาของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน+6 (Comprehensive 
Economic Partnership in East Asia: CEPEA) (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554) ซึ่งใน
ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่น (AEM-METI) และ AEM+3 (จีน ญ่ีปุ่น 
เกาหลี) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ญ่ีปุ่นเสนอให้กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุ่มประเทศ East Asia Summit (EAS ประกอบด้วยอาเซียน 
จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 
Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) ซึ่งเป็น FTA ระหว่าง ประเทศ
อาเซียน+6 (จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) 

ที่ประชุม EAS คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ณ เมืองเชบู ประเทศฟิลิปปินส์ มีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการศึกษาดังกล่าว โดยญ่ีปุ่นจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิชาการซึ่ง
เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 2550 

 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญฯ ของ CEPEA (รศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญฯ ฝ่ายไทย ) ได้
ท าการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+6 
(CEPEA) โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 6 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2550 ที่
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กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2550 ที่โอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 
คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2550 ที่กรุงเทพฯ คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ที่กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย คร้ังที่ 5  เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2551 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ คร้ังที่ 6  เมื่อวันที่ 
19-20 มิถุนายน 2551 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ผู้เชี่ยวชาญฯ ได้สรุปผลการศึกษา (Final report of CEPEA Track Two: Phase I) และ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้น าเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ในเดือนธันวาคม 2551 ณ 
กรุงเทพฯ   โดยระบุว่าการจัดท า CEPEA นั้น จะท าให้ GDP ของประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
2.11% โดยในส่วนของอาเซียนนั้น จะได้รับประโยชน์มากกว่าโดย GDP ของอาเซียน เพิ่มขึ้น 
3.83% ในส่วนของไทย GDP จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.78% 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาได้ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆส าคัญ ได้แก่ ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ องค์ประกอบของ CEPEA ซึ่งประกอบด้วย การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การ
อ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน   ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ได้เสนอแนะแนวทางสู่การท าเขตการค้าเสรี
เอเชียตะวันออก โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกต้องเร่ิมที่เข้าใจหลักพื้นฐานและเป้าหมายของ 
CEPEA อันจะมุ่งไปสู่การเปิดเสรี การอ านวยความสะดวก และความร่วมมือระหว่างกัน 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4P’s) 

กลยุทธ์การตลาด ถูกออกแบบขึ้นโดยการรวมความพยายามทั้งหมด มุ่งเน้นการน าไปสู่
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการเลือกเป้าหมายตลาดหนึ่งหรือหลาย
ตลาด จากนั้นจึงพัฒนาส่วนประสมการตลาด (4 P's) (ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และ
การจัดจ าหน่าย) เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายนั้น โดยท าให้ความต้องการของลูกค้าในตลาด
นั้นไห้ได้รับการตอบสนอง ท าให้ได้รับความพึงพอใจ แม้ว่ากลยุทธ์การตลาดที่จัดท าขึ้นจะ
เกี่ยวข้องกับการเลือกตลาดเป้าหมาย และการพัฒนาส่วนประสมการตลาด แต่การด าเนินงานทั้ง
สองอย่างจะต้องยึดหลักส าคัญ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. ขอบเขตการครอบคลุมของกลยุทธ์ หมายถึง ขอบเขต หรือความกว้างที่การ
ปฏิบัติการกลยุทธ์เข้าไปเกี่ยวข้อง 

2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ควรจะต้องก าหนดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานที่ต้องการจะให้บรรลุถึงด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลาย ๆ ด้าน เช่น การเติบโตของยอดขาย 
ก าไรที่เพิ่มขึ้น หรือผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น 
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3. การจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะต้องจัดท ากลยุทธ์และการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรต่าง 
ๆ ทั้งทรัพยากรบุคคล เงิน ว่าจะจัดสรรอย่างไร 

4. การระบุการได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน บริษัทจะท าการแข่งขันอย่างไร 
5. พลังเสริมแรง จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยธุรกิจของบริษัทตลาดของผลิตภัณฑ์ การจัดสรร

ทรัพยากร และขีดความสามารถของบริษัท ต่างส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรงกันและกันเป็นหน่ึง 
จากองค์ประกอบทั้ง 5 ที่น ามาพัฒนาและวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4P’s) โดย

มีส่วนประกอบดังนี้  
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
กลยุทธ์ในส่วนแรกนี้จะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับตัว

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณสมบัติส่วนตัวที่ต้องตั้งเป้าว่าจะสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้ในระดับความพึงพอใจ การน าสินค้าไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งขันในท้องตลาดว่ามีจุดเด่น และจุดด้อยอย่างไร นอกจากนี้ยังมีในส่วนของวัตถุดิบและสาย
งานการผลิตด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางที่จะท าสินค้าให้ออกขายได้ในตลาดนั้นมีอยู่สองแนวทาง 
(http://www.nanosoft.co.th/maktip01.htm  2555) คือ  

1. สินค้าที่มีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้า
สามารถสัมผัสได้จริงว่าต่างกันและ ลูกค้าตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่น คุณสมบัติพิเศษ 
รูปลักษณ์ การใช้-งาน ความปลอดภัย ความคงทน เป็นต้น 

2. สินค้าที่มีราคาต่ านั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่ส าคัญลงไป เช่นสินค้าที่
ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดี นักพอใช้งานได้ แต่ถ้าราคาถูกมาก ๆ จะเป็นสินค้าที่เลียนแบบแบ
รนด์ดัง ๆ ใน ซุปเปอร์สโตร์ต่าง ๆ ส าหรับนักธุรกิจมือใหม่ควรเลือกในแนวทาง สร้างความ
แตกต่างมากกว่า การผลิตสินค้าราคาถูก เพราะหากเป็นด้านการผลิตแล้วรายใหญ่ จะมีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ ากว่ารายย่อย แต่หากเป็นด้านบริการ อาจจะเร่ิมต้นที่ราคาถูกก่อน แล้วค่อย ๆ หาตลาดที่ราย
ใหญ่ไม่สนใจ 

กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 
ราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างส าคัญในการตลาด การขายราคาต่ าอย่างเดียว อาจจะไม่ได้ช่วย

ให้การขายดีขึ้นได้ หากปัญหาอ่ืน ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข การก าหนดราคาในที่นี้จะเป็นการ
ก าหนดราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากขายน้ าผลไม้ที่ ตลาดจตุจักร 
ราคาอาจจะต้องต่ าลง แต่หากขายที่สยามสแควร์ ถ้าหากก าหนดราคาต่ าไป เช่น 10 บาท กลุ่มที่เป็น
เป้าหมายหลักอยากให้ซื้ออาจจะไม่ซื้อ แต่ผู้ที่ซื้ออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซึ่งมีจ านวนน้อยกว่า และไม่
คุ้มที่จะขาย ยิ่งไปกว่านั้นหากราคา และรูปลักษณ์สินค้าไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิดความข้องใจและ
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อาจจะกังวลใจที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้า อย่างไรก็ตาม ในด้านการท า
ธุ ร กิ จ ข น า ด ย่ อ ม แ ล้ ว  ร า ค า ที่ กิ จ ก า ร ต้ อ ง ก า ร  อ า จ มี วิ ธี ก า หน ด ร า ค า ง่ า ย ต่ า ง  ๆ 
(http://www.nanosoft.co.th/maktip01.htm 2552) ดังนี ้

1. ก าหนดราคาตามลูกค้า คือ การก าหนดราคาตามที่กิจการคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย ซึ่ง
อาจจะได้มาจากการท าส ารวจ หรือแบบสอบถาม  

2. ก าหนดราคาตามตลาด คือ การก าหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจจะต่ ามากจน
กิจการจะมีก าไรน้อย ดังนั้นหากคิดที่จะก าหนดราคาตามตลาด อาจจะต้องมานั่งคิดค านวณ
ย้อนกลับว่า ต้นทุนสินค้า ควรเป็นเท่าไรเพื่อจะได้ก าไร ตามที่ตั้งเป้าหมาย แล้วมาหาทางลดต้นทุน
ลง  

3. ก าหนดราคาตามต้นทุน+ก าไร วิธีนี้เป็นการค านวณว่าต้นทุนของกิจการอยู่ที่เท่าใด 
แล้วบวกค่าขนส่ง ค่าแรง บวกก าไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสูงมาก อาจจ าเป็นต้องมี
การท าประชาสัมพันธ์ หรือปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคานั้น 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

หรือบริการไปยังตลาด สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาด คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วย
กระจายตัวสินค้า เช่น การขนส่ง การคลังสินค้า และการจัดจ าหน่าย การก าหนดกลยุทธ์การจัด
จ าหน่าย จะต้องค านึงถึงความสะดวกของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ในด้านต่าง ๆ คือ ความครอบคลุม
ของพื้นที่จ าหน่าย (Coverage) การเลือกคนกลาง (Assortment) กิจกรรมกระจายตัวสินค้าต่าง ๆ 
(Market Logistics) (วิรัช สงวนวงศ์วาน     ปี 2552) 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
ในบรรดาการใช้ยารักษาโรคนั้นการฉีดยาจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจาก

สามารถส่งยาเข้าสู่ภายในร่างกายได้โดยตรง การส่งเสริมการตลาดก็เช่นเดียวกัน หากการส่งเสริม
การตลาดที่ออกมาตรงใจผู้บริโภค ยอดขายและก าไรก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกลยุทธ์การตลาด
นี้จะต้องใช้ส่งเสริมและสอดคล้องไปกันได้กับกลยุทธ์อย่างอื่นด้วย  

โดยการส่งเสริมการตลาดนี้ กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางด้านการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลชักจูงใจ หรือ
ตอกย้ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
ทัศนคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นการประสานงานของผู้ขายในการพยายามใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแจ้งข้อมูลและจูงใจ เพื่อขายสินค้าและบริการ หรือส่งเสริมความคิด การ

DPU

http://www.nanosoft.co.th/maktip01.htm


43 

ส่งเสริมการตลาดถือเป็นหน้าที่หนึ่งของการตลาด เพื่อการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
ข่าวสารอาจจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา หรือคนกลางในช่องทางการจัดจ าหน่ายก็ได้ 
และเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของ
องค์การ (วิรัช สงวนวงศ์วาน ปี 2552) ซึ่งประกอบด้วย 

Advertising หรือการโฆษณา คือ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น TV วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร เป็นต้น 

Sales Promotion หรือการส่งเสริมการขาย คือ การท าการส่งเสริมการขายทั้งที่เป็น 
Consumer Sales Promotions คือ การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งการลด แลก แจก แถม 
การชิงโชค การแข่งขัน การแจกของตัวอย่าง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย และส่วน Trade Promotions 
การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ร้านค้านั้น ก็เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งให้ร้านค้าช่วยในการผลักดันให้
สินค้าเราขายดีกว่าคู่แข่ง เช่น การจัดการให้ Incentive การพาร้านค้าไปเที่ยว และสัมมนา การให้ค่า
ช่วยจัด Display ร้าน และการให้ส่วนลดต่างๆ เป็นต้น 

 Personal Selling หรือพนักงานขาย พนักงานขายก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร 
หากไม่มีการอบรมพนักงานขายที่ดี พนักงานขายอาจท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายได้ และ
อาจไม่สามารถตอบค าถามของร้านค้าหรือลูกค้าได้ ท าให้การขายจะไม่มีประสิทธิภาพ 

 Publicity หรือการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งใน
กระบวนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) เพราะหากองค์กรมีการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่ดี องค์กรนั้นก็อาจถูกมองเป็นภาพลบได้ และบ่อยคร้ังที่องค์กรมีปัญหากับ
ผลิตภัณฑ์ หากการประชาสัมพันธ์ไม่ดี องค์กรนั้น ก็อาจสูญเสียตลาดไปเลยก็ได้ เช่น เมื่อคราวที่มี
รายงานว่า ผลิตภัณฑ์ยาแก้-ปวด Tylenol ของ Johnson & Johnson ในอเมริกามีสารไซยาไนด์ ผสม
อยู่ท าให้คนกินแล้วตาย ทันทีที่มีข่าวเช่นนั้นออกมา ประธานบริษัท Johnson & Johnson ออกมา
ประกาศทันทีว่าได้สั่งให้มีการเก็บสินค้า Tylenol กลับหมด และทดแทนด้วย Tylenol ใหม่ที่
ประกันว่าจะไม่มีความผิดพลาดอย่างแน่นอน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทและสินค้า
ของบริษัท การออกมาตอบสนองทันทีท าให้ภาพลักษณ์ของ Johnson ถูกมองว่าเป็นบริษัทที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสูง ท าให้ประชาชนกลับมามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ Tylenol อีกคร้ัง และ 
Tylenol ก็ยังสามารถครองความเป็นเจ้าตลาดได้ในสินค้ายาแก้ปวดนั่นเอง  

Direct Marketing and Direct Response เป็นการสื่อสารการตลาดที่ใช้การตลาดแบบ
ตรงและการใช้ Direct Mails เข้ามาช่วยในการท าการตลาด ธุรกิจที่ใช้กันมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่ 
ธุรกิจการเงิน และบัตรเครดิต ที่มีการส่งจดหมายเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือส่ง
พนักงานขายโทรไปนัดหมายเพื่อน าเสนอสินค้าให้ เป็นต้น 
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Event Marketing การสื่อสารโดยการสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ขึ้น และน าเอา
เหตุการณ์นั้นมาท ากิจกรรมทางการตลาด ตัวอย่างเช่น The Mall ได้มีการน าเอาคนที่สามารถอยู่กับ
งูได้โดยงูไม่กัด มาโชว์ที่ เดอะมอลล์บางแค ปรากฏว่ามีผู้คนมาดูมากมายและจากเหตุการณ์นั้น ท า
ให้เดอะมอลล์สามารถเพิ่ม Traffic และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย 

Exhibitions การจัดการแสดงสินค้า ในปัจจุบันการจัดงานแสดงสินค้ามีขึ้นมากมาย บาง
บริษัทที่มีงบการส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาต่ า ไม่สามารถสู้กับองค์กรใหญ่ ๆ ได้ ก็หันมาจับ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งหันมาเช่าพื้นที่ในงาน Furniture Fair แล้วจัดแสดง
สินค้า ซึ่งได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกว่า เพราะหากไปเช่าเนื้อที่ในศูนย์การค้าเพื่อโชว์สินค้านั้น ค่าเช่า
จะแพง และคนที่เข้าไปในศูนย์การค้าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ แต่คนที่เข้าไปดูงาน
เฟอร์นิเจอร์แฟร์ ส่วนใหญ่มองหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ ดั้งนั้นลูกค้าที่เข้ามาชมในบูธ เปน็ลูกค้าผู้มุ่งหวัง 

Internet advertising การโฆษณาบน Internet ซึ่งก็เป็นสื่อใหม่ที่หลายธุรกิจให้ความ
สนใจ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน และ โรงแรม จะได้ผลมาก 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พงษ์เดช ลิมบานเย็น (2546) ท าการศึกษาเร่ือง โครงสร้างของผลิตภัณฑ์พลาสติกของ
ไทย โดยมุ่งเน้นในด้านความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ที่มีผลต่ออุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า ประเทศ
ไทย มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์พลาสติก มากกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่
จากตัวเลขดัชนี ปรากฏว่าแนวโน้มของประเทศต่าง ๆ มีตัวเลขที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ
ประเทศสิงคโปร์ โดยเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาของผลิตภัณฑ์
พลาสติกของไทย คือ ปัญหาเทคโนโลยีการผลิต ที่จะต้องอาศัยจากต่างประเทศ และวัตถุดิบที่ต้อง
น าเข้า ท าให้มีราคาสูงและมีความผันผวนตลอดเวลา นอกจากนี้ก็เป็นเร่ืองแรงงาน ที่ขาดคุณสมบัติ
ตามที่อุตสาหกรรมต้องการ 

พิเชษฐ พุฒรุ่ง (2547) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ท าด้วยพลาสติกของ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก 
จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดส าหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตด้วย
พลาสติก เปรียบเปรียบความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด โดยจ าแนกตามสถานภาพของลูกค้า 
และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับสถานะส่วนบุคคลของลูกค้า ของบริษัท 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของลูกค้าบริษัท ที่มีผลต่อการตัดใจเลือกซื้อ
ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ท าด้วยพลาสติก โดยความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน แล้วปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลมากต่อการตัดสินใจซื้อ และด้านที่เหลือ อยู่ใน
ระดับกลาง คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคาตามล าดับ และ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับสถานะส่วนบุคคลของลูกค้า ในด้านระดับ
การศึกษาสูงสุดและประสบการณ์การท างาน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการการตัดสินใจดังกล่าว 

วริษา รุ่มจิตร (2550) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย
ไปยังประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกของประเทศ
ไทย ตลอดถึงปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปยังประเทศจีน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปยั งประเทศจีน คือ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศจีน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินหยวนของ
ประเทศจีนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปยัง
ประเทศจีน ส่วนราคาส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปประเทศจีน มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปยังประเทศจีน 

อดิศักดิ์ เรืองเวชวิทยา (2551) ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกเม็ด
พลาสติกโพลีสไตรีนของประเทศไทยไปยังฮ่องกง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ศึกษาถึงศักยภาพในการ
ส่งออกเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนของประเทศไทยไปยังฮ่องกงโดยเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ 
ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนของ
ประเทศไทยไปยังฮ่องกง ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการส่งออกของประเทศไทยกับประเทศ
เกาหลีใต้นี้ ในข่วงปี 2541-2548 มีความได้เรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก แต่ความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบของทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลง และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกเม็ด
พลาสติกโพลีสไตรีนของประเทศไทยไปยังฮ่องกง คือ ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนต่อปริมาณการ
ส่งออกนี้มีผลกระทบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านราคาที่ประเทศไทยส่งออกเม็ดพลาสติก
โพลีสไตรีนไปยังฮ่องกงปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของฮ่องกงจะมีผลต่อปริมาณการส่งออกนั้น
เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน และราคาที่ประเทศเกาหลีใต้ส่งออกเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนไป
ยังฮ่องกงมีผลท าให้ปริมาณการส่งออกนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วันเพ็ญ สีสัย (2550) ท าการศึกษาเร่ือง การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งต่อผลกระทบต่อมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2541-2549 ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยน มีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ คือ ราคาสินค้าจากประเทศจีน และเวียดนาม รวมถึงดัชนีราคา
สินค้าผู้บริโภคของไทย ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก
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ของไทย เนื่องจากความแตกต่างประเทศอเมริกามีการน าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกจากประเทศ
เวียดนามค่อนข้าคงที่ในช่วงแรกของเวลาที่ผู้วิจัยเข้าศึกษา ต่อมาในช่วงกลางจนถึงช่วงท้าย มีการ
น าเข้าน าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศอเมริกาจากประเทศเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 50  

ณัฐฐานุช พึ่งศาสตร์ (2551) ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไปจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปยัง
จีน ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของราคาส่งออกเม็ดพลาสติกกับรายได้ที่แท้จริง
ของประชากรจีนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติก ส่วนอัตรา
แลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไปจีน และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกส่งออกต้องเน้นการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ความหลากหลายของสินค้า นอกจากนั้นยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก ด้านปัจจัยการผลิตต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากเดิมใช้แรงงานในการผลิตเป็นเทคโนโลยีแทนเพื่อความประหยัดต่อขนาด และปัญหาต้นทุน
แรงงานสูงขึ้น 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

 
จากการศึกษา กลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่ม

อาเซียน+6 ได้จัดล าดับขั้นตอนการศึกษาดังนี ้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ที่มีความสัมพันธ์กับ
กรอบแนวคิดดังนี้ 

3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เป็นปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะธุรกิจของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่ ยอดการส่งออก อายุของการด าเนินธุรกิจ ประเภทธุรกิจ 
ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต ประเทศที่ส่งออก 

3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด หรือส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) คือ 

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจส่งออกไทยในอุตสาหกรรม

พลาสติก ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4,084 ราย (ส านักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 
ประจ าปี 2554) ท าการก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size) จากการค านวณตามสูตรของ ยามาเน่ 
(Yamane อ้างถึง ใน อภินันท์   จันทะนี, 2549) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% สามารถค านวณได้ตามสูตร ดังต่อไปนี้ 

  n =      N  
    1 + Ne2 
 เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้  
 N  = 4,084 
           1 + 4,084 (0.05)2 

 จึงได้ขนาดตัวอย่าง = 364.32 คน หรือประมาณ 365 คน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่ างตามความสะดวก (Conivenince 

Sampling) โดยความเต็มใจและยินดีที่จะให้ข้อมูลเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ
แบบสอบถามครบตามขนาดที่ก าหนด 

ระดับความส าคัญของกลยุทธ์การตลาด 
4Ps 
 -  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
 - กลยุทธ์ราคา 
 - กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 - กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

คุณลักษณะธุรกิจ 

 -  ยอดการส่งออก 

 - อายุของการด าเนินธุรกิจ 
 -  ประเภทธุรกิจ  
 - ประเภทสินค้า 

 -  ประเภทการผลิต 

 -  ประเทศที่ส่งออก 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดของ

ค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close End) โดยก าหนดค าตอบไว้เป็นแบบเลือกค าตอบ (Multiple 
Choices and Check List) และแบบล าดับ (Rating Scale) เพื่อให้ทราบถึงการให้ความส าคัญต่อกล
ยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยค าถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ส่งออกฯ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกฯ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านกลยุทธ์การตลาดของผู้

ส่งออกฯ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ส่งออกฯ 

เป็นข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกฯ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ ได้แก่ 
ยอดการส่งออก อายุ ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิตและประเทศที่ส่งออก โดยมี
ลักษณะค าถามเป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูล
ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ ข้อมูลที่วัดได้ในระดับ
นี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค านวณ เช่น จ านวน สัดส่วนหรือร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 
1 ประกอบด้วยจ านวนค าถามทั้งสิ้น 7 ข้อ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกฯ  

เป็นข้อมูลในส่วนของระดับการให้ส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของผู้
ส่งออกฯ ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค านวณ เช่น จ านวน สัดส่วนหรือร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย แยกเป็นค าถามจ านวน 4 หัวข้อ แต่ละหัวข้อแบ่งเป็นค าถามข้อย่อย 5-8 หัวข้อ รวมทั้งสิ้น 
20-32 ข้อ โดยใช้หลักสากลตามมาตรฐาน คือ การวัดความส าคัญแบบ Rating Scale ซึ่งจะมีการวัด
ระดับความส าคัญของกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกไทย โดยแบ่งระดับ
ความส าคัญเป็น 5 ระดับได้แก่ 

ระดับคะแนน   ความหมาย 
 5 คะแนน ให้ความส าคัญมากที่สุด    

4 คะแนน  ให้ความส าคัญมาก 
 3 คะแนน  ให้ความส าคัญปานกลาง 
 2 คะแนน  ให้ความส าคัญน้อย 
 1 คะแนน  ให้ความส าคัญน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกฯ 
เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านกลยุทธ์

การตลาดของผู้ส่งออกฯ 
 

3.4 การวัดคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 

(Reliability) ดังนี้ 
3.4.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา และภาษาที่ใช้
โดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 

3.4.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขแล้ว มา
ท าทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสื่อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสม
หรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS PC Windows Version 11.5 ในการหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s 
Alpha  โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ Jum, 1978 ได้เสนอแนะเป็น
เกณฑ์การยอมรับไว้ดังนี้ (Jump, N. 1978. Psychometric Theory. 2nd. Ed., New York: McGraw 
Hill.)  

 ค่า α มากกว่าและเท่ากับ  0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory research) 
 ค่า α มากกว่าและเท่ากับ  0.8 ส าหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research) 
 ค่า α มากกว่าและเท่ากับ  0.9 ส าหรับการตัดสินใจ (Important research) 
 จึงจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง 
 

ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด Cronbach’s alpha 
1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.8409 
2. ด้านราคา 0.7648 
3. ด้านช่องทางการจัดหน่าย 0.7150 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.7471 

 
N of cases = 30 
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จากค่าความเชื่อมั่นในตารางข้างต้นสรุปได้ว่า เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีความน่าเชื่อถือใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูลการวิจัยเป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมุ่งศึกษา “การให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก” ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลตัวอย่าง จ านวน
ธุรกิจส่งออกไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก 365 ราย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

3.5.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อขอความร่วมมือ
กลุ่มธุรกิจส่งออกไทยในอุตสาหกรรมพลาสติกในการเก็บข้อมูล 

3.5.2 ผู้วิจัยประสานงานโดยตรงกับธุรกิจส่งออกไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.3 เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว จึงท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากได้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผู้ตอบแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยน า
แบบสอบถามทั้งหมดมาด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

3.6.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

3.6.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

3.6.3 การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าข้อมูลที่ได้ลงรหัสแล้วมาลงบันทึกในคอมพิวเตอร์
เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลทางด้านสถิติ 

3.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการอธิบายและตีความข้อมูลต่างๆ 
ที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามตามวิธีการทางสถิติและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistics for Diagnosis) 
3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้บรรยายลักษณะข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยใช้

ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน  (Inference Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
มาวิเคราะห์ปัจจัยความแตกต่างของการให้ความส าคัญของผู้ส่งออกไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก 
โดยใช้ Analysis of Variances หรือ ANOVA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทาง
เดียว (One-Way ANOVA) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ประเภท คือ ตัวแปรตาม และตัว
แปรอิสระว่าในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันนั้นจะท าให้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามแตกต่างกันหรือไม่ โดย
น าเสนอข้อมูลด้วยตารางทดสอบสมมติฐาน 

3.7.3 การน าเสนอข้อมูลหลังจากการประมวลผลเสร็จแล้ว น าเสนอในรูปแบบของข้อความ 
ตาราง และเปรียบเทียบระดับให้ความส าคัญของตัวแปรต่าง ๆ ที่ท าการศึกษา 
 
3.8 การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย 

วิธีการแปลผลได้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน (SD) เป็นดัชนีในการแบ่งระดับการ
ประเมินซึ่งก าหนดเป็น 5 ระดับและในแต่ละระดับมีค่าพิสัยที่ได้จากการค านวณจากสูตรดังนี้ 
  พิสัย  =     คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด 
      จ านวนชั้น 

   = 5 – 1 
       5  
   =  0.80 

น าช่วงคะแนนที่ได้นี้ไปบวกเพิ่มจากค่าต่ าสูงซึ่งจะได้แต่ละช่วงคะแนนดังนี้ 
 ส าคัญระดับมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 
 ส าคัญระดับมาก  คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20  
 ส าคัญระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 
 ส าคัญระดับน้อย  คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 
 ส าคัญระดับน้อยที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา “กลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์

พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนผสม
การตลาดของของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ส่งออกไปในกลุ่มอาเซียน+6 ซึ่งประกอบด้วย 4P’s คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และเพื่อทราบปัจจัยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ ได้แก่ ยอดการ
ส่งออกต่อปี ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต ประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียน+6ที่ส่งออก 

การวิจัยในคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 365 ฉบับ ในการ
วิเคราะหข์้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระคับการให้ความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทาง

การตลาด (4P’s) ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ส่งออก 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ประกอบด้วย ยอดการส่งออก

ต่อปี ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน+6ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ กับระดับความส าคัญของผู้ส่งออกไทยของกลุ่มพลาสติกในกลุ่ม
อาเซียน+6ต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งวิเคราะห์และน าเสนอผลโดยใช้ค่า One-Way 
Analysis of Variance ส าหรับตัวแปรอิสระ 2 กลุ่มขึ้นไป ส าหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ในบทนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
SD หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
n หมายถึง จ านวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
F หมายถึง ค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

DPU



54 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ผล

วิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะธุรกิจด้านยอดการส่งออก (ยอดการส่งออกต่อปี) 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ยอดการส่งออกต่อปี จ านวน ร้อยละ 
100,000-250,000 บาท 13 3.6 
250,001-500,000 บาท 8 2.2 
500,001-750,000 บาท 32 8.8 
750,001-1,000,000 บาท 98 26.8 
มากกว่า 1,000,000 บาท 214 58.6 

รวม 365 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 365 บริษัท เป็นบริษัทที่มียอดการ
ส่งออกต่อปี มากกว่า 1,000,000 บาทมากที่สุด คือ จ านวน 214 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา 
คือ 750,001-1,000,000 บาท จ านวน 98 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 26.8 ,500,001-750,000 บาท จ านวน 
32 บริษัท       คิดเป็นร้อยละ 8.8 ,100,000-250,000 บาท จ านวน 13 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ
250,001-500,000 บาท จ านวน 8 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะธุรกิจด้านระยะเวลาที่ด าเนินกิจการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ปี 21 5.8 

6-10 ปี 55 15.1 
11-15 ปี 110 30.1 
16-20 ปี 70 19.2 

มากกว่า 20 ปี 109 29.8 
รวม 365 100.0 
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จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 365 บริษัท เป็นบริษัทที่ด าเนิน
กิจการมา 11-15 ปีมากที่สุดคือจ านวน 110 บริษัทคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ มากกว่า 20 ปี 
จ านวน 109 บริษัท  คิดเป็นร้อยละ 29.9 ,16-20 ปี จ านวน 70 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.2 ,6-10 ปี 
จ านวน 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 15.1 และไม่เกิน 5 ปี จ านวน 21 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.8 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะธุรกิจด้านประเภทธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 
ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก 72 19.7 

โรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับต่างประเทศ 147 40.3 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของธุรกิจ 86 23.6 

อ่ืน ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจา้งกับภายใต้แบรนด์เอง) 60 16.4 
รวม 365 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 365 บริษัท เป็นบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจประเภทโรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับต่างประเทศมากที่สุด คือ จ านวน 147 บริษัท คิด
เป็นร้อยละ 40.3 รองลงมา คือ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของธุรกิจ จ านวน 86 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 23.6 ,ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก จ านวน 72 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และอ่ืน 
ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจ้างกับภายใต้แบรนด์เอง) จ านวน 60 บริษัท     คิดเป็นร้อยละ 16.4 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะธุรกิจด้านประเภทสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 133 36.4 

ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก 124 34.0 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 72 19.7 

อ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) 36 9.9 
รวม 365 100.0 
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จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 365 บริษัท เป็นบริษัทที่มีสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกมากที่สุด คือ จ านวน 133 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ 
ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก จ านวน 124 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34.0 บรรจุภัณฑ์พลาสติก จ านวน 72 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และอ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) จ านวน 36 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.9 
ตามล าดับ 
 
ตารางที 4.5  จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะธุรกิจด้านประเภทการผลิตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ประเภทการผลิต จ านวน ร้อยละ 
การฉีดพลาสติก 133 36.4 
การเป่าพลาสติก 64 17.5 
การรีดพลาสติก 27 7.4 

การอัดแบบพลาสติก 33 9.1 
อ่ืน ๆ (ประเภทซื้อมาขายไป) 108 29.6 

รวม 365 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 365 บริษัท เป็นบริษัทที่มีการผลิต
ประเภทการฉีดพลาสติกมากที่สุด คือ จ านวน 133 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ อ่ืนๆ 
(ประเภทซื้อมาขายไป) จ านวน 108 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 29.6 การเป่าพลาสติก จ านวน 64 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 17.5 การอัดแบบพลาสติก จ านวน 33 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.0 และการรีดพลาสติก 
จ านวน 27 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ 
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ตารางที 4.6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะธุรกิจด้านประเทศที่ส่งออกมากที่สุดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ประเทศท่ีส่งออก จ านวน ร้อยละ 
ประเทศจีน 120 32.9 
ประเทศญ่ีปุ่น 77 21.2 

ประเทศอินโดนีเซีย 6 1.6 
ประเทศเวียดนาม 49 13.4 
ประเทศอินเดีย 2 0.5 
ประเทศมาเลเซีย 14 3.8 
ประเทศฟิลิปปินส์ 14 3.8 
ประเทศสิงคโปร์ 8 2.2 

ประเทศออสเตรเลีย 19 5.2 
ประเทศนิวซีแลนด์ 5 1.4 
ประเทศเกาหลีใต้ 20 5.5 
ประเทศลาว 11 3.0 

ประเทศกัมพูชา 7 1.9 
ประเทศพม่า 5 1.4 
ประเทศบรูไน 8 2.2 

รวม 365 100.0 
 
หมายเหตุ.  ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 

 
จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 365 บริษัท เป็นบริษัทที่มีการ

ส่งออกสินค้าพลาสติกไปขายในประเทศจีนมากที่สุด คือ จ านวน 120 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 32.9 
รองลงมา คือ ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 77 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.1 ประเทศเวียดนาม จ านวน 49 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 13.4  ประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 20 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.5 ประเทศ
ออสเตรเลีย จ านวน 19 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.2 ประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ มีจ านวน
เท่ากัน คือ 14 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.8       ประเทศลาว จ านวน 11 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.0 
ประเทศสิงคโปร์และประเทศบรูไน มีจ านวนเท่ากัน คือ 8 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.2 ประเทศ
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กัมพูชา จ านวน 7 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.6 
ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศพม่า มีจ านวนเท่ากัน คือ 5 บริษัท   คิดเป็นร้อยละ 1.4 และประเทศ
อินเดีย จ านวน 2 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

 

ตารางที 4.7  จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะธุรกิจด้านประเทศที่ส่งออกของผู้ต อบ
แบบสอบถาม 
 

ประเทศที่ส่งออก จ านวน ร้อยละ 
ประเทศจีน 282 10.8 
ประเทศญี่ปุ่น 183 7.0 

ประเทศอินโดนีเซีย 193 7.4 
ประเทศเวียดนาม 298 11.4 
ประเทศอินเดีย 90 3.5 
ประเทศมาเลเซีย 205 7.9 
ประเทศฟิลิปปินส์ 203 7.8 
ประเทศสิงคโปร์ 160 6.1 

ประเทศออสเตรเลีย 160 6.1 
ประเทศนิวซีแลนด์ 142 5.5 
ประเทศเกาหลีใต้ 104 4.0 
ประเทศลาว 146 5.6 

ประเทศกัมพูชา 179 6.9 
ประเทศพม่า 136 5.2 
ประเทศบรูไน 124 4.8 

รวม 2605 100.0 
 

หมายเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 365 บริษัท มีการตอบทั้งหมด 
2605 คร้ัง มีการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.4 ประเทศที่ส่งออก
รองลงมา คือ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ประเทศ
ฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 7.8 ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ประเทศญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 
7.0 ประเทศกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 6.9 ประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลียมีจ านวนที่เลือก
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เท่ากัน โดยคิดเป็นร้อยละ 6.1 ประเทศลาว คิดเป็นร้อยละ 5.6 ประเทศนิวซีแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 
5.5 ประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 5.2 ประเทศบรูไน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็นร้อย
ละ 4.0 ประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์การให้ความส าคัญท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s)  

จากการวิเคราะห์ระดับความส าคัญเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s)” 
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 ผลวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญ เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด   SD 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
1.1 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความสวยงาม 

 
4.28 

 
0.983 

 
มากที่สุด 

1.2 ความแข็งแรง ความทนทาน 4.34 0.674 มากที่สุด 
1.3 อายุการใช้งาน 4.04 0.603 มาก 

1.4 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 4.43 0.702 มากที่สุด 

1.5 ลักษณะการใช้งาน 4.18 0.595 มาก 

1.6 สีสันและขนาดของผลิตภัณฑ์ 3.87 0.961 มาก 

1.7 การรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 4.27 0.810 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.413 มาก 

2. ด้านราคา 
2.1 ราคาเหมาะกับคุณภาพ 

 
4.09 

 
0.728 

 
มาก 

2.2 ราคาเหมาะกับราคาในตลาด 4.07 0.685 มาก 

2.3 ราคาเหมาะกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 4.19 0.751 มาก 

2.4 ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ 3.56 0.852 มาก 

2.5 วิธีการช าระเงิน 3.90 0.821 มาก 

2.6 ความสามารถในการต่อรองราคา 3.73 0.742 มาก 

รวม 3.92 0.532 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด   SD ระดับความส าคัญ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 ระยะเวลาในการขนส่ง 

 
3.72 

 
1.003 

 
มาก 

3.2 ความสะดวกในการเลือกซื้อ 4.04 0.768 มาก 
3.3 ความน่าเชื่อถือของตัวแทนจ าหน่าย/พนักงานขาย 3.67 0.922 มาก 
3.4 การรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่ง 3.72 0.814 มาก 
3.5 ความถูกต้องในการขนส่งผลิตภัณฑ์ 4.35 0.542 มากที่สุด 

รวม 3.90 0.566 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 คุณภาพการบริการหลังการขาย 

 
4.14 

 
0.728 

 
มาก 

4.2 ส่วนลดพิเศษ 3.64 0.781 มาก 
4.3 การรับประกันผลิตภัณฑ์ 3.87 0.771 มาก 
4.4 การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4.22 0.687 มากที่สุด 
4.5 โปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ 3.95 0.657 มาก 

รวม 3.96 0.465 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 ระดับความส าคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ส่งออกให้ระดับ
ความส าคัญของกลยุทธ์การตลาด โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  ที่ผู้ส่งออกให้ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่มีค่า
เท่ากับ 4.20 และในแต่ละบริษัทเน้นให้ความส าคัญของรายละเอียดย่อยของด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ือง 
“ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์” มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.43 ส่วนเร่ืองที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญรองลงมา คือ ความแข็งแรง ความทนทานของผลิตภัณฑ์ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.34 

2. ด้านราคา  ที่ผู้ส่งออกให้ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่มีค่า
เท่ากับ 3.92 และในแต่ละบริษัทเน้นให้ความส าคัญของรายละเอียดย่อยของด้านราคาในเร่ือง “ราคา
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เหมาะกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์” มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.19 ส่วนเร่ืองที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญรองลงมา คือ ราคาเหมาะกับคุณภาพ ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ที่ผู้ส่งออกให้ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยที่มีค่าเท่ากับ 3.90 และในแต่ละบริษัทเน้นให้ความส าคัญของรายละเอียดย่อยของด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายในเร่ือง “ความถูกต้องในการขนส่งผลิตภัณฑ์” มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ 4.35 ส่วนเร่ืองที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญรองลงมา คือ ความสะดวกในการเลือกซื้อ ที่
ค่าเฉลี่ย 4.04 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  ที่ผู้ส่งออกให้ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยที่มีค่าเท่ากับ 3.96 และในแต่ละบริษัทเน้นให้ความส าคัญของรายละเอียดย่อยของด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในเร่ือง “การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์” มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.22 ส่วน
เร่ืองที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญรองลงมา คือ คุณภาพการบริการหลังการขาย ที่ค่าเฉลี่ย 
4.14 

 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของผู้ส่งออกฯ ของกลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด   SD 
ระดับ

ความส าคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.20 0.413 มาก 
ด้านราคา 3.92 0.532 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.90 0.566 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.96 0.465 มาก 

 
จากตารางที่ 4.9 ที่ผู้ส่งออกให้ความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดในระดับมาก 

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.20 ซึ่งเป็นด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 
3.96 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.92 และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 ตามล าดับ 
 
 

DPU



62 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับระดับความส าคัญของผู้ส่งออกไทยของ
กลุ่มพลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6ต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) 

วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) โดย
จ าแนกตามตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 6 ด้าน คือ ยอดการส่งออกต่อปี ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการ ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต ประเทศในกลุ่มอาเซียน+6ที่
ส่งออกผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานและได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มียอดการส่งออก
แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างขนาด (ยอดส่งออกต่อปี) กับการให้ความส าคัญ
ต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่องออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 โดยการใช้
ค่า One - Way Analysis of Variance ตามตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
จ าแนกตามยอดส่งออกต่อปี 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์    

4.817 0.001 

(1)  100,000-250,000 บาท 4.03 0.117 13 
(2)   250,001-500,000 บาท 3.80 0.367 8 
(3)   500,001-750,000 บาท 4.04 0.403 32 
(4)   750,001-1,000,000 บาท 4.19 0.362 98 
(5)  มากกว่า 1,000,000 บาท 4.26 0.434 214 

2. ด้านราคา    

7.794 0.000 

(1)  100,000-250,000 บาท 3.68 0.259 13 
(2)   250,001-500,000 บาท 3.38 0.384 8 
(3)   500,001-750,000 บาท 4.15 0.473 32 
(4)   750,001-1,000,000 บาท 3.77 0.551 98 
(5)  มากกว่า 1,000,000 บาท 4.00 0.516 214 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

7.258 0.000 

(1)  100,000-250,000 บาท 4.57 0.304 13 
(2)   250,001-500,000 บาท 3.95 0.278 8 
(3)   500,001-750,000 บาท 4.10 0.440 32 
(4)   750,001-1,000,000 บาท 3.78 0.521 98 
(5)  มากกว่า 1,000,000 บาท 3.88 0.590 214 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด    

9.008 0.000 

(1)  100,000-250,000 บาท 3.59 0.251 13 
(2)   250,001-500,000 บาท 3.20 0.741 8 
(3)   500,001-750,000 บาท 3.99 0.479 32 
(4)   750,001-1,000,000 บาท 3.95 0.468 98 
(5)  มากกว่า 1,000,000 บาท 4.02 0.427 214 

 
จากผลการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มที่มียอดการส่งออกต่อปีที่ต่างกัน พบว่า  

บริษัทที่มียอดการส่งออกต่อปีต่างกันให้ความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดในระดับ
ที่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบริษัทที่มียอดการส่งออก
มากกว่า 1,000,000 บาท ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริม
การตลาดมากที่สุด ในขณะที่บริษัทที่มียอด 100,000-250,000 บาท ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด บริษัทที่มียอด 250,001-500,000 
บาท ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด บริษัทที่มียอด 500,001-750,000 บาท ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคาและ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุด และบริษัทที่มียอด 750,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคัญ
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีอายุของการด าเนินธุรกิจ
แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุหรือระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจกับการให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่องออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 
โดยการใช้ค่า One - Way Analysis of Variance ตามตารางที่ 4.11 

 
ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
จ าแนกตามอายุของการด าเนินธุรกิจ 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 
1. ด้านผลิตภัณฑ์    

14.523 0.000 

(1)  ไม่เกิน 5 ปี 4.18 0.347 21 
(2)   6-10 ปี 4.03 0.387 55 
(3)   11-15 ปี 4.18 0.402 110 
(4)   16-20 ปี 4.03 0.424 70 
(5)  มากกว่า 20 ปี 4.42 0.346 109 

2. ด้านราคา    

10.164 0.000 

(1)  ไม่เกิน 5 ปี 4.04 0.531 21 
(2)   6-10 ปี 3.74 0.543 55 
(3)   11-15 ปี 3.74 0.40 110 
(4)   16-20 ปี 3.99 0.702 70 
(5)  มากกว่า 20 ปี 4.13 0.567 109 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

11.583 0.000 

(1)  ไม่เกิน 5 ปี 4.47 0.318 21 
(2)   6-10 ปี 3.83 0.477 55 
(3)   11-15 ปี 3.73 0.567 110 
(4)   16-20 ปี 3.81 0.541 70 
(5)  มากกว่า 20 ปี 4.05 0.560 109 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด    
6.714 0.000 (1)  ไม่เกิน 5 ปี 3.76 0.592 21 

(2)   6-10 ปี 3.74 0.556 55 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 
(3)   11-15 ปี 4.05 0.431 110   
(4)   16-20 ปี 3.92 0.372 70 
(5)  มากกว่า 20 ปี 4.06 0.429 109 

 
จากผลการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจที่ต่างกัน 

พบว่า บริษัทที่มีอายุของการด าเนินธุรกิจต่างกันให้ระดับความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาดในระดับที่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบริษัทที่มีอายุ
ของการด าเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
ราคามากที่สุด ในขณะที่บริษัทที่มีอายุของการด าเนินธุรกิจ 16-20 ปี ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามากที่สุด บริษัทที่มีอายุของการด า เนินธุรกิจ 11-15 ปี ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่
มีอายุของการด าเนินธุรกิจ 6-10 ปี ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุด และบริษัทที่มีอายุของการด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี ให้ความส าคัญ
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจแตกต่าง
กันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทธุรกิจกับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์
การตลาดของผู้ส่องออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 โดยการใช้ค่า One - 
Way Analysis of Variance ตามตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์    

17.639 0.000 

(1)  ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.05 0.476 72 
(2)   โรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์

ให้กับต่างประเทศ 
 

4.14 
 

0.401 
 

147 
(3)   โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบ

รนด์ของธุรกิจ 
 

4.21 
 

0.356 
 

86 
(4)   อ่ืน ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจ้าง

กับภายใต้แบรนด์เอง) 
 

4.51 
 

0.253 
 

60 
2. ด้านราคา    

33.288 0.000 

(1)  ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก 3.70 0.366 72 
(2)   โรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์

ให้กับต่างประเทศ 
 

3.85 
 

0.494 
 

147 
(3)   โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบ

รนด์ของธุรกิจ 
 

4.00 
 

0.476 
 

86 
(4)   อ่ืน ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจ้าง

กับภายใต้แบรนด์เอง) 
 

4.39 
 

0.527 
 

60 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

37.540 0.000 

(1)  ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก 3.45 0.395 72 
(2)   โรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์

ให้กับต่างประเทศ 
 

3.90 
 

0.554 
 

147 
(3)   โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบ

รนด์ของธุรกิจ 
 

3.94 
 

0.521 
 

86 
(4)   อ่ืน ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจ้าง

กับภายใต้แบรนด์เอง) 
 

4.37 
 

0.414 
 

60 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด    

6.724 0.000 

(1)  ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก 3.78 0.246 72 
(2)   โรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์

ให้กับต่างประเทศ 
 

3.95 
 

0.541 
 

147 
(3)   โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบ

รนด์ของธุรกิจ 
 

4.02 
 

0.446 
 

86 
(4)   อ่ืน ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจ้าง

กับภายใต้แบรนด์เอง) 
 

4.12 
 

0.428 
 

60 

 
จากผลการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มที่มีประเภทธุรกิจที่ต่างกัน พบว่า  บริษัทที่มี

ประเภทธุรกิจต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดในระดับที่แตกต่างกันทั้ง 4 
ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบริษัทที่มีประเภทธุรกิจ ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์
พลาสติก ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมาก
ที่สุด ในขณะที่บริษัทที่มีประเภทธุรกิจ โรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับต่างประเทศ ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่มี
ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของธุรกิจ ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด และบริษัทที่มีประเภทธุรกิจ อ่ืน ๆ 
(ผสมระหว่างประเภทรับจ้างกับภายให้     แบรนด์เอง) ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคามากที่สุด  

สมมติฐานที่ 4 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีประเภทสินค้าแตกต่าง
กันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทสินค้ากับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์
การตลาดของผู้ส่องออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 โดยการใช้ค่า One - 
Way Analysis of Variance ตามตารางที่ 4.13 

 
 

DPU



68 

ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
จ าแนกตามประเภทสินค้า 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์    

29.311 0.000 
(1)  ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.29 0.341 133 
(2)   ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก 3.96 0.449 124 
(3)   บรรจุภัณฑ์พลาสติก 4.33 0.327 72 
(4)  อ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) 4.46 0.244 36 

2. ด้านราคา    

4.194 0.006 
(1)  ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.04 0.615 133 
(2)   ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก 3.83 0.531 124 
(3)   บรรจุภัณฑ์พลาสติก 3.84 0.434 72 
(4)  อ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) 3.99 0.222 36 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

14.283 0.000 
(1)  ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.10 0.628 133 
(2)   ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก 3.76 0.533 124 
(3)   บรรจุภัณฑ์พลาสติก 3.68 0.468 72 
(4)  อ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) 4.07 0.234 36 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด    

13.030 0.000 
(1)  ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.15 0.470 133 
(2)   ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก 3.90 0.524 124 
(3)   บรรจุภัณฑ์พลาสติก 3.81 0.305 72 
(4)  อ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) 3.81 0.222 36 

 
จากผลการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มที่มีประเภทสินค้าที่ต่างกัน พบว่า  บริษัทที่มี

ประเภทสินค้าต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดในระดับที่แตกต่างกันทั้ง 4 
ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบริษัทที่มีประเภทสินค้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด ในขณะ
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ที่บริษัทที่มีประเภทสินค้า ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่มีประเภทสินค้า บรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามากที่สุด และบริษัทที่มีประเภท
ธุรกิจ อ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 5 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่มีประเภทการผลิต
แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเภทการผลิตกับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์
การตลาดของผู้ส่องออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 โดยการใช้ค่า One - 
Way Analysis of Variance ตามตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
จ าแนกตามประเภทการผลิต 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์    

7.853 0.000 

(1)  การฉีดพลาสติก 4.19 0.409 133 
(2)   การเป่าพลาสติก 4.27 0.345 64 
(3)   การรีดพลาสติก 4.46 0.175 27 
(4)   การอัดแบบพลาสติก 3.91 0.377 33 
(5)   อ่ืน ๆ (ประเภทซื้อมาขายไป) 4.19 0.455 108 

2. ด้านราคา    

9.427 0.000 

(1)  การฉีดพลาสติก 4.12 0.613 133 
(2)   การเป่าพลาสติก 3.82 0.529 64 
(3)   การรีดพลาสติก 3.93 0.424 27 
(4)   การอัดแบบพลาสติก 3.97 0.450 33 
(5)   อ่ืน ๆ (ประเภทซื้อมาขายไป) 3.73 0.374 108 

 

 

DPU



70 

ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

19.201 0.000 

(1)  การฉีดพลาสติก 4.20 0.580 133 
(2)   การเป่าพลาสติก 3.82 0.469 64 
(3)   การรีดพลาสติก 3.69 0.386 27 
(4)   การอัดแบบพลาสติก 3.80 0.612 33 
(5)   อ่ืน ๆ (ประเภทซื้อมาขายไป) 3.66 0.455 108 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด    

10.829 0.000 

(1)  การฉีดพลาสติก 4.07 0.614 133 
(2)   การเป่าพลาสติก 4.14 0.354 64 
(3)   การรีดพลาสติก 3.71 0.256 27 
(4)   การอัดแบบพลาสติก 3.96 0.395 33 
(5)   อ่ืน ๆ (ประเภทซื้อมาขายไป) 3.79 0.237 108 

 
จากผลการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มที่มีประเภทการผลิตที่ต่างกัน พบว่า  บริษัทที่

มีประเภทการผลิตต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดในระดับที่แตกต่างกันทั้ง 
4 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบริษัทที่มีประเภทการผลิต การฉีดพลาสติก ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
ในขณะที่บริษัทที่มีประเภทการผลิต การเป่าพลาสติก ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่มีประเภทการผลิต การรีดพลาสติก ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามากที่สุด บริษัทที่มีประเภทการ
ผลิต การอัดแบบพลาสติก ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริม
การตลาดมากที่สุด และบริษัทที่มีประเภทการผลิต  อ่ืน ๆ (ประเภทซื้อมาขายไป) ให้ความส าคัญต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการตลาดมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 6 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของธุรกิจที่ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม
อาเซียน+6ที่แตกต่างกันที่ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน+6ที่ส่งออกกับการให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่องออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 
โดยการใช้ค่า One - Way Analysis of Variance ตามตารางที่ 4.15 

 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
จ าแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียน+6ที่ส่งออก 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์    

4.913 0.000 

(1)  ประเทศจีน 4.10 0.422 120 
(2)   ประเทศญ่ีปุ่น 4.29 0.418 77 
(3)   ประเทศอินโดนีเซีย 4.40 0.317 6 
(4)   ประเทศเวียดนาม 4.34 0.379 49 
(5)   ประเทศอินเดีย 4.57 0.000 2 
(6)  ประเทศมาเลเซีย 4.01 0.421 14 
(7)  ประเทศฟิลิปปินส์ 4.47 0.258 14 
(8)  ประเทศสิงคโปร์ 4.18 0.443 8 
(9)   ประเทศออสเตรเลีย 4.18 0.303 19 
(10)   ประเทศนิวซีแลนด ์ 4.46 0.187 5 
(11)   ประเทศเกาหลีใต้ 3.83 0.378 20 
(12)   ประเทศลาว 4.29 0.298 11 
(13)  ประเทศกัมพูชา 4.31 0.332 7 
(14)  ประเทศพม่า 3.89 0.121 5 
(15)  ประเทศบรูไน 4.40 0.194 8 

2. ด้านราคา    

4.632 0.000 
(1)  ประเทศจีน 3.79 0.492 120 
(2)   ประเทศญ่ีปุ่น 4.09 0.482 77 
(3)   ประเทศอินโดนีเซีย 4.17 0.683 6 
(4)   ประเทศเวียดนาม 3.67 0.516 49 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

(5)   ประเทศอินเดีย 3.83 0.000 2   
(6)  ประเทศมาเลเซีย 3.72 0.651 14 
(7)  ประเทศฟิลิปปินส์ 4.03 0.416 14 
(8)  ประเทศสิงคโปร์ 4.06 0.623 8 
(9)   ประเทศออสเตรเลีย 4.10 0.459 19 
(10)   ประเทศนิวซีแลนด ์ 4.40 0.548 5 

2. ด้านราคา    

  

(11)   ประเทศเกาหลีใต้ 3.86 0.317 20 
(12)   ประเทศลาว 4.59 0.202 11 
(13)  ประเทศกัมพูชา 4.22 0.614 7 
(14)  ประเทศพม่า 4.10 0.822 5 
(15)  ประเทศบรูไน 4.00 0.616 8 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

4.469 0.000 

(1)  ประเทศจีน 3.75 0.584 120 
(2)   ประเทศญ่ีปุ่น 3.94 0.582 77 
(3)   ประเทศอินโดนีเซีย 4.53 0.413 6 
(4)   ประเทศเวียดนาม 3.72 0.476 49 
(5)   ประเทศอินเดีย 4.80 0.000 2 
(6)  ประเทศมาเลเซีย 4.26 0.440 14 
(7)  ประเทศฟิลิปปินส์ 4.03 0.367 14 
(8)  ประเทศสิงคโปร์ 3.98 0.580 8 
(9)   ประเทศออสเตรเลีย 4.13 0.495 19 
(10)   ประเทศนิวซีแลนด ์ 4.32 0.438 5 
(11)   ประเทศเกาหลีใต้ 3.61 0.461 20 
(12)   ประเทศลาว 4.20 0.346 11 
(13)  ประเทศกัมพูชา 4.37 0.535 7 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด   S.D n F-ratio P-Value 

(14)  ประเทศพม่า 4.32 0.438 5   
(15)  ประเทศบรูไน 4.05 0.463 8 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด     
 
 
 
 

3.559 

 
 
 
 
 

0.000 

(1)  ประเทศจีน 3.91 0.471 120 
(2)   ประเทศญ่ีปุ่น 4.04 0.438 77 
(3)   ประเทศอินโดนีเซีย 3.80 0.620 6 
(4)   ประเทศเวียดนาม 3.88 0.472 49 
(5)   ประเทศอินเดีย 4.00 0.000 2 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด      
(6)  ประเทศมาเลเซีย 3.51 0.743 14 
(7)  ประเทศฟิลิปปินส์ 4.13 0.289 14 
(8)  ประเทศสิงคโปร์ 4.08 0.337 8 
(9)   ประเทศออสเตรเลีย 4.17 0.307 19 
(10)   ประเทศนิวซีแลนด ์ 4.24 0.329 5 
(11)   ประเทศเกาหลีใต้ 3.81 0.220 20 
(12)   ประเทศลาว 4.06 0.284 11 
(13)  ประเทศกัมพูชา 3.83 0.535 7 
(14)  ประเทศพม่า 4.12 0.438 5 
(15)  ประเทศบรูไน 4.60 0.000 8 

 
จากผลการทดสอบความแตกต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน+6ที่ส่งออก พบว่า บริษัท

ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดในระดับที่แตกต่าง
กันทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน 
ประเทศจีน ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด
มากที่สุด ในขณะที่บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศญ่ีปุ่น ให้ความส าคัญต่อกล
ยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน 
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ประเทศอินโดนีเซีย ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศเวียดนาม ให้ความส าคัญ
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่
ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศอินเดีย ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศมาเลเซีย 
ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
ในขณะที่บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกใน
กลุ่มอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศออสเตรเลีย ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่
มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคามากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศเกาหลีใต้ ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด  บริษัทที่มีประเทศที่
ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศลาว ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคาและด้าน
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศกัมพูชา ให้ความส าคัญต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่
ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ประเทศพม่า ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด บริษัทที่มีประเทศที่ส่งออกในกลุ่มอาเซียน 
ประเทศบรูไน ให้ความส าคัญต่อ  กลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ส ารวจระดับการให้

ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้-ส่งออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยลักษณะของธุรกิจ ได้แก่ ขนาด 
ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต และประเทศในอาเซียน+6ที่
ส่งออก ของผู้ส่งออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 โดยได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 365 บริษัท เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งในแบบสอบถามจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ส่งออกฯ ได้แก่ ยอดการส่งออก อายุ ประเภท
ธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิตและประเทศที่ส่งออก โดยมีลักษณะค าถามเป็นลักษณะการ
เลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกฯ  โดยใช้หลักสากลตาม
มาตรฐาน คือ การวัดความส าคัญแบบ Rating Scale ซึ่งจะมีการวัดระดับความส าคัญของกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านกลยุทธ์การตลาดของผู้
ส่งออกฯ เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 365 ฉบับ มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติ และใช้สถิติพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ การ
ทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 365 บริษัท โดยมีรายละเอียด คือ 

 1) ผู้ตอบแบบสอบถามมียอดการส่งออกต่อปี มากกว่า 1,000,000 บาท มีมากที่สุด คือ 
จ านวน 214 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา คือ 750,001-1,000,000 บาท จ านวน 98 บริษัท คิด
เป็นร้อยละ 26.8 ,500,001-750,000 บาท จ านวน 32 บริษัท       คิดเป็นร้อยละ 8.8 ,100,000-250,000 
บาท จ านวน 13 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ250,001-500,000 บาท จ านวน 8 บริษัท คิดเป็นร้อย
ละ 2.2 

 2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการด าเนินธุรกิจมานาน 11-15 ปี จ านวน 110 บริษัท
คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ มากกว่า 20 ปี จ านวน 109 บริษัท  คิดเป็นร้อยละ 29.9 ,16-20 ปี 
จ านวน 70 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.2 ,6-10 ปี จ านวน 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 15.1 และไม่เกิน 5 
ปี จ านวน 21 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.8 

 3) ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบธุรกิจประเภทโรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับ
ต่างประเทศมากที่สุด คือ จ านวน 147 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมา คือ โรงงานรับจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของธุรกิจ จ านวน 86 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.6 ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์
พลาสติก จ านวน 72 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และอ่ืน ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจ้างกับภายใต้
แบรนด์เอง) จ านวน 60 บริษัท     คิดเป็นร้อยละ 16.4 

 4) ผู้ตอบแบบสอบถามมีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกมากที่สุด คือ จ านวน 133 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก จ านวน 124 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34.0 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก จ านวน 72 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และอ่ืน ๆ (ผสมหลายประเภท) จ านวน 
36 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.9 

5) ผู้ตอบแบบสอบถามมีการผลิตประเภทการฉีดพลาสติกมากที่สุด คือ จ านวน 133 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ อ่ืน ๆ (ประเภทซื้อมาขายไป) จ านวน 108 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
29.6 การเป่าพลาสติก จ านวน 64 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 17.5 การอัดแบบพลาสติก จ านวน 33 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.0 และการรีดพลาสติก จ านวน 27 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.4 

 6) ผู้ตอบแบบสอบถามมีการส่งออกสินค้าพลาสติกไปขายในประเทศจีนมากที่สุด คือ 
จ านวน 120 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมา คือ ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 77 บริษัท คิดเป็นร้อย
ละ 21.1 ประเทศเวียดนาม จ านวน 49 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 20 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.5 ประเทศออสเตรเลีย จ านวน 19 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.2 ประเทศ
มาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 14 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ประเทศลาว 
จ านวน 11 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.0 ประเทศสิงคโปร์และประเทศบรูไน มีจ านวนเท่ากัน คือ 8 
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บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.2 ประเทศกัมพูชา จ านวน 7 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ประเทศอินโดนีเซีย 
จ านวน 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศพม่า มีจ านวนเท่ากัน คือ 5 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.4 และประเทศอินเดีย จ านวน 2 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 7) ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีการตอบทั้งหมด 2605 คร้ัง ซึ่งพบว่าผู้ส่งออกฯ มีการส่งออกไป
ยังประเทศเวียดนามมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.4 ประเทศที่ส่งออกรองลงมา คือ ประเทศจีน คิด
เป็นร้อยละ 10.8 ประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ประเทศฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 7.8 ประเทศ
อินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ประเทศญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 7.0 ประเทศกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 6.9 
ประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลียมีจ านวนที่เลือกเท่ากัน โดยคิดเป็นร้อยละ 6.1 ประเทศ
ลาว คิดเป็นร้อยละ 5.6 ประเทศนิวซีแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 5.5 ประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 5.2 
ประเทศบรูไน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 4.0 ประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อย
ละ 3.5 

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระคับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 365 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

การให้ความส าคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ส่งออกไทยของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6ให้ระดับความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด ในแต่
ละด้าน  โดยเรียงระดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้ส่งออกไทยไปยังกลุ่มอาเซียน+6 ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21, 3.96, 
3.92 และ 3.90 ตามล าดับ 

5.1.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
1) ผลการทดสอบ พบว่า บริษัทที่มียอดการส่งออกต่อปีต่างกันมีการให้ระดับความส าคัญ

ต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดในระดับที่แตกต่างกัน  
2)  ผลการทดสอบ พบว่า บริษัทที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจต่างกันให้ความส าคัญ

ต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน 
3)  ผลการทดสอบ พบว่า บริษัทที่มีประเภทธุรกิจต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์

ส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน  
4) ผลการทดสอบ พบว่า บริษัทที่มีประเภทสินค้าต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์

ส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน   
5)  ผลการทดสอบ พบว่า บริษัทที่มีประเภทการผลิตต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์

ส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน  
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6)  ผลการทดสอบ พบว่า บริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน+6 ที่ต่างกันให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกัน  

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม
อาเซียน+6ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาด อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิเชษฐ พุฒรุ่ง (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้า
บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จ ากัด ที่ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด ใน
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยศึกษาวิจัยกับความคิดเห็นของผู้บริโภคของบริษัทเดียว แต่การ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ท าการศึกษากับความคิดเห็นของผู้ส่งออกไทยของผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่ม
อาเซียน+6 โดยน าปัจจัยลักษณะของธุรกิจ คือ ยอดการส่งออก ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต และประเทศที่ส่งออก เปรียบเทียบกับกลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาด ซึ่งในภาพรวม พบว่า บริษัทผู้ส่งออกฯส่วนใหญ่สนใจในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก บริษัทค านึงถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะเห็นเป็นอันดับแรกที่จะดึงดูดให้ลูกค้าซื้อสินค้า 
โดยมีความหลากหลาย มีความแข็งแรงทนทาน มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และมีการรับรองมาตรฐาน
ของสินค้า มากกว่าด้าน อ่ืน ๆ คือ ด้านส่งเสริมการตลาด  บริษัทค านึงถึงการบริการหลังการขาย
และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งความรู้สึกและคุณสมบัติของสินค้า  ส่วนด้านราคา บริษัท
ค านึงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของสินค้า  และราคาในตลาดที่เป็นสินค้าเดียวกันหรือคล้าย
หรือใช้แทนกันได้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด กลยุทธ์ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดหน่าย 
บริษัทค านึงถึงความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการในการขนส่ง และลูกค้าที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้รับความสะดวกให้ได้มากที่สุด 

ซึ่งผลการศึกษาความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์
พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6 พบว่า บริษัทที่มียอดการส่งออกต่อปี อายุของการด าเนินธุรกิจ ประเภท
ธุรกิจ ประเภทสินค้า ประเภทการผลิต ประเทศที่ส่งออก แตกต่างกันมีความเห็นต่อกลยุทธ์
การตลาดแตกต่างกัน โดยบริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ที่มีลักษณะของธุรกิจ ใน
ยอดการส่งออกมากกว่า 1,000,000 บาทต่อปี อายุของการด าเนินธุรกิจ มากกว่า 20 ปี ประเภทธุรกิจ 
คือ ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก โรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับต่างประเทศ โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของธุรกิจ และอ่ืน ๆ (ผสมระหว่างประเภทรับจ้างกับภายให้แบรนด์เอง) 
และประเภทสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก และอ่ืน 
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ๆ (ผสมหลายประเภท)  ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ของการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มากทีสุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ บริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังกลุ่มอาเซียน+6 ส่วนใหญ่ที่มีอายุการด าเนิน
ธุรกิจมายาวนาน และต้องรักษาฐานลูกค้า โดยการผลิตตามความต้องการของลูกค้า และตลาดที่ขาย 
ซึ่งเร่ิมตั้งแต่การออกแบบ และการเจรจากับลูกค้าหรือการส ารวจตลาด เพื่อรูปแบบที่ต้องการ ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ จึงเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย รูปลักษณ์ที่
สวยงาม ลักษณะการใช้งานต่าง ๆ รวมทั้งความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และเน้นให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย นอกจากนี้มีลักษณะธุรกิจของผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มียอดการส่งออกน้อยกว่า 250,000 บาท และอายุของการด าเนินธุรกิจไม่เกิน 5 
ปี และประเภทการผลิตด้านการฉีดพลาสติก ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ของการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บริษัทส่งออกเหล่านี้ยังมีประสบการณ์ที่
น้อย และต้องการขยายส่วนแบ่งการตลาด จึงเน้นที่การสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือก
ซื้อ สร้างเครือข่ายในระบบการจัดส่ง ให้มีระยะเวลาที่แน่นอน มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
ทั้งของผลิตภัณฑ์และตัวแทนการจ าหน่าย และประเภทการผลิตด้านการอัดแบบพลาสติก ให้
ความส าคัญต่อกลยุทธ์ของการตลาดด้านราคามากกว่าอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บริษัทที่ส่งออกที่
ใช้วิธีการผลิตในการอัดแบบนี้ จะเน้นที่ราคาต่ ามากกว่าคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น 
เน่ืองจากกรรมวิธีการผลิตแบบนี้ จะเน้นรูปลักษณ์ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ 

บริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศต่างกันให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ โดยบริษัทที่มีการส่งออกไปยังประเทศที่ให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เน้นที่ความหลากหลายและความ
สวยงามของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศลาว 
เน้นที่คุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับราคา กลยุทธ์ทางงการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดหน่าย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศพม่า เน้นความสะดวกของลูกค้าที่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างของบริษัท และกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ประเทศบรูไน เน้นการโฆษณาในเร่ืองข้อมูลการรับรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ทั้งของผลิตภัณฑ์และบริษัท ดังนั้นจึงท าให้ปัจจัยที่เป็นลักษณะ
ของธุรกิจ จึงมีผลต่อการให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านต่าง ๆ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า 
บริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความเห็นว่า สินค้าที่มีหลากหลาย มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน 
และมีรูปลักษณ์สีสันที่สวยงามส าคัญมาก ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดลูกค้า
ในตลาดได้ ดังนั้นบริษัทจึงควรเน้นการคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในตลาดที่ส่งออกและเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งในและ
ต่างประเทศของบริษัท 

2) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดด้านราคา พบว่า บริษัท
ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าหรือคุณภาพสูง ท าให้ราคาสูง แต่ถ้า
คุณค่าหรือคุณภาพต่ าราคาก็ต่ าตามไปด้วย ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่จึงต้ังราคาตามคุณค่าและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และบริษัทควรพิจารณาถึงราคาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายหรือใช้แทนกันที่มีจ าหน่ายในตลาด ใน
การเลือกใช้และพัฒนากลยุทธ์ราคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 

 3) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย พบว่า บริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความเห็นในเร่ือง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแม่นย าทั้งด้านการตรงต่อเวลาและด้านความถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และรับประกัน
ตัวผลิตภัณฑ์ส าคัญค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของลูกค้า และ
เป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงควรเน้นการจัดท าระบบขนส่ง
ของบริษัทให้มีความสะดวกรวดเร็วตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 4) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า บริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความเห็นว่า การให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างส าคัญมาก ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มีการใช้สื่อสารทาง
การตลาดและอีกหลายอย่างในการแนะน าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทที่มีหลากหลายนี้ เพื่อให้เป็น
ที่รู้จัก เป็นจูงใจ และข่าวสาร ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในการเพิ่มยอดขายและขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ 

 5) จากผลการศึกษา พบว่า บริษัทที่เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะบริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทควรจะ
เน้นความหลากหลาย รูปลักษณ์ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์มาก่อน เพื่อในการขยาย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดหน่ายในตลาด 
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 6) จากผลการศึกษา พบว่า บริษัทที่เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา 
โดยเฉพาะบริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศลาว นิวซีแลนด์ กัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทควรจะเน้นที่
ราคาให้เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และราคาของสินค้าที่คล้ายหรือใช้
ทดแทนกันได้ในตลาด เพื่อน ามาตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัท แต่ในตลาดนี้จะเน้นที่ราคามากกว่า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

7) จากผลการศึกษา พบว่า บริษัทที่เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย โดยเฉพาะบริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ซึ่งตลาดเหล่านี้
ต้องการความเชื่อมั่น และความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซื้อและตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การรับประกัน
ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัทควรหาตัวแทนที่ใกล้ชิดและเชื่อถือได้ ยึดความถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ 

8) จากผลการศึกษา พบว่า บริษัทที่เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะบริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศบรูไน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ซึ่งตลาด
นี้จะมีการแนะน าผลิตภัณฑ์ และเน้นที่ภาพลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการดึงดูดลูกค้า
เป็นอันดับแรก ๆ โดยที่บริษัทควรเน้นให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งในเร่ืองภาพลักษณ์และ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการศึกษาเชิงลึกในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศที่

ส่งออก เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงวางแผนเกี่ยวกับการส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายต่อไป 
 2) ควรท าการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาด เช่น ภาษี

ระหว่างประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน การสนับสนุนจากภาครัฐบาล 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น เพื่อสามารถน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งออกต่อไป 

 3) ควรท าการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในการส่งออกไปสู่ประเทศที่ต่อต้านผลิตภัณฑ์ที่ท าลายสิ่ งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะต่อไป 

4) ควรท าการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเร่ือง “กลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน + 6” 
 
 การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของผู้ส่งออก
ไทยของกลุ่มพลาสติกในกลุ่มอาเซียน + 6 
 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ผลการวจิยั
จะน าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้น ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีการ
ใช้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับชื่อหรือสถานภาพของบริษัทของท่านในการรายงานผลการวิจัย หรือข้อมูลที่ใช้ดังกล่าว
ร่วมกับบุคคลภายนอกอื่นใดทั้งสิ้น 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

นายธนู ฮ่อน าชัย 
ผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัลักษณะของธุรกจิ 
โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามโดยให้ท าเครื่องหมาย √ ใน  ที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
 

1. ธุรกิจของทา่นมียอดการส่งออก (ยอดการส่งออกต่อป)ี 
  100,000-250,000 บาท  250,001-500,000 บาท 
  500,001-750,000 บาท  750,001-1,000,000 บาท 
   มากกว่า1,000,000 บาท 
2. ธุรกิจของทา่นด าเนินธุรกจิมาเป็นระยะเวลา 
  ไม่เกิน 5 ปี  6-10 ปี 
  11-15 ปี  16-20 ปี 
  มากกว่า 20 ปี  
3. ธุรกิจของทา่นมีประเภทธุรกิจ 
  ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์พลาสติก  โรงงานรับจา้งผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับ

ต่างประเทศ  
  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของธุรกิจ  อื่น ๆ ระบุ.............................................. 
4. ธุรกิจของทา่นมีประเภทสินค้า 
  ผลิตภัณฑ์พลาสติก  ชิ้นส่วน/อะไหล่พลาสติก  
  บรรจุภัณฑ์พลาสติก  อื่น ๆ ระบุ.............................................. 
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5. ธุรกิจของทา่นประเภทการผลิต 
  การฉีดพลาสติก  การเป่าพลาสติก 
  การรีดพลาสติก  การอัดแบบพลาสตกิ 
  การอื่น ๆ ระบ.ุ......................................... 
6. ธุรกิจของทา่นส่งสินคา้ออกขายนอกประเทศในประเทศใดต่อไปน้ีมากที่สุด 
   ประเทศจีน  ประเทศญี่ปุ่น 
   ประเทศอินโดนีเซยี  ประเทศเวยีดนาม 
   ประเทศอินเดยี  ประเทศมาเลเซยี  
   ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศสิงคโปร ์
   ประเทศออสเตรเลีย   ประเทศนิวซแีลนด์  
   ประเทศเกาหลีใต้   ประเทศลาว 
   ประเทศกัมพชูา   ประเทศพม่า 
   ประเทศบรูไน  
7. ธุรกิจของทา่นส่งสินคา้ออกขายนอกประเทศในประเทศ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
   ประเทศจีน  ประเทศญี่ปุ่น 
   ประเทศอินโดนีเซยี  ประเทศเวยีดนาม 
   ประเทศอินเดยี  ประเทศมาเลเซยี  
   ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศสิงคโปร ์
   ประเทศออสเตรเลีย   ประเทศนิวซแีลนด์  
   ประเทศเกาหลีใต้   ประเทศลาว 
   ประเทศกัมพชูา   ประเทศพม่า 
   ประเทศบรูไน  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในอตุสาหกรรมพลาสติก 
 โปรดกรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกับการให้ความส าคญัของท่าน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี ้
    5 หมายความวา่ ความส าคัญมากที่สุด 
    4 หมายความวา่ ความส าคัญมาก 
    3 หมายความวา่ ความส าคัญปานกลาง 
    2 หมายความวา่ ความส าคัญน้อย 
    1 หมายความวา่ ความส าคัญน้อยที่สุด 
 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ท่านให้ความส าคัญ 
ระดับความส าคัญ 

1 2 3 4 5 
1. ด้านผลิตภัณฑ ์
1.1 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์,ความสวยงาม      
1.2 ความแขง็แรง,ความทนทาน      
1.3 อายกุารใชง้าน      
1.4 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์      
1.5 ลักษณะการใช้งาน      
1.6 สีสันและขนาดของผลิตภัณฑ์      
1.7 การรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์      
      
2. ด้านราคา 
2.1 ราคาเหมาะกับคุณภาพ      
2.2 ราคาเหมาะกับราคาในตลาด      
2.3 ราคาเหมาะกับคุณคา่ของผลิตภัณฑ์      
2.4 ระยะเวลาทีใ่ห้สินเชื่อ      
2.5 วิธีการช าระเงิน      
2.6 ความสามารถในการต่อรองราคา      
      
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 ระยะเวลาในการขนส่ง      
3.2 ความสะดวกในการเลือกซือ้      
3.3 ความนา่เชื่อถือของตัวแทนจ าหน่าย/พนักงานขาย      
3.4 การรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่ง      
3.5 ความถูกต้องในการขนส่งผลิตภัณฑ์      
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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ท่านให้ความส าคัญ 
ระดับความส าคัญ 

1 2 3 4 5 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 คุณภาพการบริการหลังการขาย      
4.2 ส่วนลดพิเศษ      
4.3 การรับประกันผลิตภัณฑ ์      
4.4 การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์      
4.5 โปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ      
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคดิเหน็เพิ่มเติมในด้านกลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งออกไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน   
 

ชื่อ-นามสกุล    ธนู ฮ่อน าชัย 
ประวัติการศึกษา    บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2546 
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