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กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  เน่ืองจากผูว้ิจยัได ้ไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือจาก
บุคคลหลายท่าน ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารย ์ ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํ ตรวจแกไ้ข 
และใหข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ ใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน พร้อมทั้งขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.
ณฏัฐริกา ฤทธิทิพยพ์นัธ์ุ และอาจารย ์ ดร.ภาวนา เตชะวิมล ท่ีสละเวลามาตรวจประเมินงานวจิยัน้ี  

ขอขอบพระคุณกลุ่มผูผ้ลิตระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของบริษทั ไทยอินเตอร์
แมท จาํกดั กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้ ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กรมการคา้ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการ
ส่งออก สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผูใ้ชบ้ริการระบบขนถ่ายและจดัเก็บ
สินคา้ในประเทศไทย และกลุ่มนกัธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร์ท่ีประกอบกิจการอยูใ่นประเทศเมียน
มาร์ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 
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   การวิจยัคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1)เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การคา้และ
แนวโนม้ทางการคา้ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดั เกบ็
สินคา้ในประเทศเมียนมาร์  2)เพื่อพฒันารูปแบบกลยทุธ์ทางการตลาดต่างประเทศและสร้างโอกาส ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัสาํหรับสาํหรับธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ในประเทศทศ 
เมียนมาร์ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ซ่ึงผู ้วิจัยได้
ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลผา่นการสมัภาษณ์เชิงลึกและการใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษา คือ เนน้ศึกษาบริษทัขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้ริการระบบขนถ่ายและ
จดัเก็บสินคา้ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนทั้งส้ิน 29 
รายพบว่า หวัใจหลกัของธุรกิจระบบขนถ่ายวสัดุและจดัเก็บสินคา้ คือบุคลากรท่ีความรู้ความเช่ียวชาญดา้ย
วิศวกรรมคุณสมบติัพิเศษท่ีตอ้งมีคือ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั และพฒันา
เทคโนโลยีด้านวิศวขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ เพื่อช่วยพฒันาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉล่ียมีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 ปีข้ึนไป  

ในสภาวะปัจจุบนั สถานการณ์การคา้แนวโนม้ทางการคา้สาํหรับธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บ
สินคา้ในประเทศอยา่ง “เมียนมาร์” มีแนวโนม้โตข้ึนอยา่งรวดเร็ว นกัธุรกิจมองว่าเมียนมาร์เป็นประเทศท่ี
น่าสนใจเขา้ไปเจาะตลาดต่างประเทศ เพราะสินคา้และบริการของประเทศไทยยงัเป็นท่ียอมรับของชาว
เมียนมาร์ และดว้ยมิตรภาพทางการคา้ชายแดนท่ีดีระหว่างไทยกบัเมียนมาร์ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา จึงเป็นส่ิง
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ท่ีง่ายหากนักลงทุนไทยจะต่อยอดไปลงทุนท่ีเมียนมาร์ ประกอบกับทุกๆ กิจกรรมในอุตสาหกรรม
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารการจดัการโรจิสติท่ีดี เพื่อให้เกิดค่าใชจ่้ายโดยรวมในการกระจายสินคา้ตํ่าท่ีสุด 
ดงันั้นธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้จึงไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการขยายธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้สู่ตลาดเมียนมาร์
นั้น จะเห็นไดว้่าส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งของการขยายธุรกิจคือ “รู้เขา รู้เรา” เป็นส่ิงสาํคญัในต่อการขยายตลาดสู่
ต่างประเทศ นักธุรกิจตอ้งคน้ควา้และศึกษาขอ้มูลให้กระจ่ายในทุก ๆ ดา้น อาทิเช่น การเขา้ใจพฤติกรรม
ของชาวเมียนมาร์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาขอ้มูลการลงทุนให้ถูกวิธีจาก BOI หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อความได้เปรียบทางการค้า การหา Local Partner เพื่อความสะดวกในการทําธุรกิจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั (Competitive Advantage Theory) ของ Michael E. 
Porter ประเทศเมียนมาร์มีศกัยภาพในดา้นทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุ นํ้ ามนั และ
ท่ีดิน และยงัมีการแข่งขนัในประเทศท่ีไม่สูงนกั ดา้นกาํลงัแรงงานท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มีระดบัค่าแรงท่ี
ตํ่าแต่ยงัขาดความรู้และความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ซ่ึงตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญและ
ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ ๆ โดยยึดแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับทฤษฏีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) ของ David Ricardo 

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขนั (Competitive Advantage Theory) ของ 
Michael E. Porter เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีใชไ้ดดี้กบัการขยายตลาดต่างประเทศซ่ึงกล่าวไวว้่าหลกัการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันคือ ความพร้อมของพื้นฐานทั้ ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ดา้นคุณภาพ (Quality) ดา้นนวตักรรม (Innovation) และดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Customer 
Responsiveness) ดงันั้นหากธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ท่ีจะขยายตลาดไปสู่ประเทศเมียนมาร์ตอ้ง
สามารถตอบโจทย์ทั้ ง 4 ข้อน้ีให้ได้ ความสามารถท่ีจะผลิตสินค้าและบริการใหม่ท่ีดี ข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ผลิตผลท่ีมีประสิทธิภาพ (Productivity) เป็นกุญแจสําคญัในการแข่งขนัของ
เศรษฐกิจโลก 
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                                                                                 ABSTRACT 

The purpose of conducting research on “International Marketing Strategy for the Material 
Handling & Storage Business In  ASEAN Economic Community (AEC): A Case Study of Republic of 
the Union of Myanmar” are as follow : 1) 1) To study the current business situation and future trends 
including factors leading to success of manufacturing companies and installations of transferring and 
storage systems in Myanmar.  2) To improve international marketing strategies and gain competitive 
advantage among manufacturing companies and installations of transferring and storage systems in 
Myanmar. 

This study is conducted as a qualitative research in where the author of this research 
collected the used information via a detailed interview and open-ended questionnaires. The key 
audience used in this study includes small to middle sized manufacturing companies and transferring 
and storage users both in Thailand and Myanmar. Out of 29 related subjects, the results shows that the 
heart of transferring and storage systems companies depend on the companies personnel which has to 
be creative, be able to analyze researches and develop engineering technology in the field of 
transferring and storage to improve the whole industry of the country. The average working experience 
is 6 years. 

Currently, the future business trends for transferring and storage systems in countries like 
“Myanmar” is rapidly growing. Businessmen recognize the great potential to conduct business in 
Myanmar because of Myanmar’s acceptance towards Thailand’s services and goods including its 
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excellent business trading relationship until now, therefore they see its ease to make profit by investing 
in Myanmar. A good and effective Logistic is also necessary in order to reduce distribution cost. 
Therefore, transferring and storage system businesses receive a widely acceptance in the industry. 

Another factor leading to success of transferring and storage system businesses expanding 
to Myanmar is to “know others, know ourselves”. This is a very important principle in case of 
international business expansion. Businessmen have to carefully study and research every aspect such 
as understanding Myanmar people’s behavior to create opportunities, searching for the right 
investment information from BOI or other relevant institutions or looking for Local Partners to 
increase convenience in doing business. This applies to the “Competitive Advantage Theory” by 
Michael E. Porter. Myanmar’s potentials lie within its natural resources including minerals, oil and 
land. Besides that, domestic competition is not very high considering the huge amount of labour at 
quite low wages. However, most labour still lacks knowledge and skills in transferring and storage 
systems for which experts with engineering knowledge must be used including new technology and 
innovations. This refers to the “Comparative Advantage Theory” by David Ricardo.  

Michael E Porter’s “Competitive Advantage Theory” is also a very useful and effective 
strategy in international market expansion. This Theory states that the principle of gaining competitive 
advantage involves four major competencies including Efficiency, Quality, Innovation and Customer 
Responsiveness. Therefore, if transferring and storage system businesses are to expand to Myanmar, 
they must meet these four competencies including the ability to produce new and even better goods 
and services. Efficient productivity is the main key point for competition in the world economy.   
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 

  เมียนมาร์เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีความสําคัญและน่าจับตามอง เน่ืองจากมีท่ีตั้ งท่ีมี
นัยสําคญัทางภูมิศาสตร์ในแง่ท่ีมีอาณาเขตพรมแดนเช่ือมต่อกบั 5 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศยกัษใ์หญ่
ด้านเศรษฐกิจและประชากรอย่างจีนและอินเดีย ซ่ึงมีจาํนวนรวมแล้วกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก 
นอกจากน้ีเมียนมาร์ยงัมีทางออกสู่ทะเลฝ่ังมหาสมุทรอินเดียอันเป็นเส้นทางท่ีจะช่วยให้การเดินทาง
ระหว่างกลุ่มประเทศซีกโลกตะวนัออกอย่าง “AEC PLUS” กับประเทศซีกโลกตะวนัตกใช้เวลาและ
ระยะทางท่ีสั้นลง  

 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือ โครงการ “ทวาย” ท่ีเส้นทางสอดคลอ้งกบั East-West 
Economic Corridor โดยทวายจะกลายเป็นทางออกสู่ทะเลจุดใหม่ท่ีสําคญัมากต่ออาเซียน เพราะในอดีต
ทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียจาํเป็นตอ้งใชท่้าเรือของสิงคโปร์เท่า นั้น ขณะเดียวกนัโปรเจกตท์วายน้ียงัเป็น
ตน้ทางรับสินคา้จากฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย หรือสินคา้ท่ีมาจากฝ่ังยโุรปและตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะสินคา้
กลุ่มพลงังานไม่วา่จะเป็นนํ้ ามนั ก๊าซ ซ่ึงจะถูกนาํเขา้และแปรรูปในโรงงานปิโตรเคมีภายในพ้ืนท่ีโปรเจกต์
ทวาย เพื่อส่งผ่านไทยเขา้ไปยงัประเทศกลุ่มอินโดจีนเช่น ลาว กมัพูชา และไปส้ินสุดปลายทางยงัท่าเรือ
ดานงัประเทศเวียดนาม และจะถูกส่งออกไปยงัเอเชียตะวนัออกอยา่งญ่ีปุ่นและจีน ดว้ยเหตุทางภูมิศาสตร์น้ี
เองทาํใหเ้มียนมาร์จึงมีความสาํคญัในยคุโลกาภิวตัน์ซ่ึงเป็นยคุท่ีโลกไร้พรมแดน  

 ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ “ป่าไม”้ ท่ียงัครอบคลุมพื้นท่ีเกือบ
คร่ึง หน่ึงของประเทศเมียนมาร์ และ “อญัมณี” โดยเฉพาะทบัทิมท่ีไดช่ื้อว่าคุณภาพดีท่ีสุดแหล่งหน่ึงของ
โลก รวมถึงพลงังานจากก๊าซธรรมชาติท่ีมีประมาณสาํรองมากเป็นอนัดบัท่ี 40 ของโลกซ่ึงกลายเป็นปัจจยั
สาํคญัของยคุอุตสาหกรรม อีกทั้งอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีร้อยละ 5.5  ต่อปี ในปีงบประมาณ 
2554 (ดงัตารางท่ี 1.1) และจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 6 ในปีงบประมาณ 2555-2556 ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการคว ํ่า
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บาตรของประชาคมระหว่างประเทศ คาดว่าเมียนมาร์จะมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรุดหนา้ข้ึน 
ส่วน Economic Intelligence ประเมินว่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2556-2557 จะ
อยู่ท่ีร้อยละ 6.4 และจะมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน      เมียนมาร์ฉายแวดโดดเด่นอย่าง
รวดเร็ว ภายหลงัรัฐบาลส่งสัญญาณเปิดประเทศและปฏิรูปประชาธิปไตย นอกจากน้ีดว้ยปัจจยัดา้นค่าจา้ง
แรงงานท่ีอยู่ในระดับตํ่ าและถูกท่ีสุดในกลุ่มอาเซียน  ซ่ึงไม่มีการกําหนดค่าค้างขั้ นตํ่ า จากข้อมูล 
International Labour Organization ไดส้าํรวจค่าแรงในเมียนมาร์ดงัน้ี ลูกจา้งภาครัฐไดค่้าจา้งขั้นตํ่าประมาณ 
56.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนหรือประมาณ 1,760.80 บาท ขณะท่ีแรงงานรายวนัตอ้งไดรั้บค่าชดเชยอยา่งนอ้ย 
2.3 เหรียญสหรัฐฯต่อวนัหรือประมาณ 71.30 บาท (อา้งอิง: Internet, http://oie.vaivaisoft.com)  ค่าแรงจะ
แตกต่างกนัไปตามพื้นท่ีจากการรวบรวมขอ้มูลและสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการในเมียนมาร์พบวา่ 

 -  ค่าแรงในยา่งกุง้อยูท่ี่ 120-150 บาทต่อวนั  
 -  ค่าแรงในพะโคอยูท่ี่ 120-130 บาทต่อวนั  
 -  ค่าแรงในผะอนัอยูท่ี่ 120 บาทต่อวนั  
 -  ค่าแรงในเมาะละแหม่ง 120 บาทต่อวนั  
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงสถิติทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของเมียนมาร์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2554 
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การพฒันาประเทศนอกจากจะตอ้งอาศยัทั้งปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัจากภายนอกประเทศ จึง
ทาํให้ เมียนมาร์ ตอ้งเปิดประเทศเพ่ือรองรับการพฒันา ซ่ึงในระยะไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ีสามารถยกระดบัทาง
เศรษฐกิจของประเทศใหดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบัการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกาํลงั
จะมาถึง ผลจากการปฏิรูปทางการเมืองในเมียนมาร์ ส่งผลให้นโยบายต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ขและผอ่นปรน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้การลงทุน ซ่ึงเปิดกวา้งและสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างชาติมากข้ึนทาํให้ทุกวนัน้ีหากใครได้มีโอกาสเดินทางไปเมียนมาร์ ไปยงัเมืองใหญ่ๆ เช่น ย่างกุ้ง 
มณัฑะเลย ์หรือ เมืองหลวงเนยปิ์ดอว ์ก็มกัจะพบเห็นภาพของการก่อสร้างอาคารสูงและการพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ เพื่อให้ทนักบัความเจริญท่ีถาโถมเขา้มา ไทยในฐานะท่ีเป็นทั้งสมาชิกอาเซียน
เช่นเดียวกบัเมียนมาร์ และยงัเป็นประเทศเพื่อนบา้น ท่ีมีพรมแดนติดต่อกนัเป็นระยะทางยาวสุดในบรรดา
ประเทศเพื่อนบา้นถึง 2,401 กิโลเมตร จึงไม่ควรพลาดจงัหวะเวลาสําคญัท่ีจะขยายตลาดการคา้การลงทุน
ในเมียนมาร์ก่อนคู่แข่ง จากตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนดว้ยกนั จะเขา้ครองส่วนแบ่ง
ตลาดในเมียนมาร์ไป  

      นอกจากน้ี รัฐบาลเมียนมาร์มีแผนจะพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยกาํหนดแผนระยะ 
30 ปี (พ.ศ.2543/4-2573/4) เรียกแผนการพฒันาน้ีว่า “30 Year Industrial Development Plan (2000/01 to 
2030/31) เพื่อเปล่ียนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ยคุศาสตร์ท่ีจะรองรับแผน 30 ปี
โดยการตั้งเขตอุตสาหกรรมข้ึน 18 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุน ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัในการพฒันา
อุตสาหกรรม คือ การสนบัสนุนภาคเอกชนใหเ้ขา้มาลงทุนในภาคน้ีใหม้ากข้ึน นอกจากน้ี รัฐบาลเมียนมาร์
ยงัสนบัสนุนให้ต่างชาติเขา้มาลงทุนในดา้นอุตสาหกรรมเช่นกนั ผา่นการเขา้มาร่วมทุนกบันกัลงทุนเมียน
มาร์ในลกัษณะของการลงทุนร่วม (Joint Venture) หรือ การลงทุนทางตรง ทั้งน้ี เพื่อเป็นการระดมทุนใน
กิจการอุตสาหกรรมใหญ่ รวมทั้งเพื่อยกระดบัความสามารถในการผลิตดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ดงันั้นเม่ือ
รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนและพฒันาภาคอุตสาหกรรมจึงตอ้งการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีจากต่างชาติ
ในการพฒันาและถ่ายทอดวิชาการท่ีทนัสมยัให้กบันักลงทุนชาวเมียนมาร์และเพื่อการดาํเนินการเป็นไป
ตามเป้าประสงค ์รัฐบาลจึงไดก้าํหนดเขตนิคมอุตสาหกรรมข้ึน 18 แห่ง 

       ด้วยเหตุน้ีเองจึงทําให้ทุกภาคส่วนเร่งขยายฐานการผลิตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นผลให ้
“ระบบโลจิสติกส์” เข้ามามีบทบาทสูงข้ึน และเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมต้องคาํนึงถึง 
ระบบโลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่เร่ืองการขนส่งสินคา้อย่างเดียวแต่ครอบคลุมไปถึงเร่ืองการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ การกระจายสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ เน่ืองจากการ การดาํเนินการขนถ่ายอยา่งไร้ประสิทธิภาพ
อาจก่อให้เกิดปัญหาการขนยา้ยสินคา้ โดยไม่จาํเป็น ปัญหาสินคา้สูญหายเสียหาย ปัญหาความพอใจของ
ลูกคา้ลดลง ปัญหาความล่าชา้ในการผลิต ปัญหาคนงานและเคร่ืองจกัรถูกปล่อยท้ิงไวเ้ฉย ๆ โดยไม่ได้
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ทาํงาน และผลกระทบโดยตรงและสาํคญัท่ีสุดคือ ตน้ทุนของธุรกิจ ดงันั้นระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ 
จึงเป็นหัวหลักของทุกสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม จึงเป็นการไม่ยากท่ีจะเปิดตลาดธุรกิจน้ีใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ ดว้ยการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและแนวโนม้เศรษฐกิจท่ีกาํลงัขยาย
ตวัของเมียนมาร์ จึงเป็นการสร้างโอกาสใหธุ้รกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ไดเ้พิ่มช่องทางการคา้ไม่ว่า
จะเป็นเมียนมาร์เอง หรือคู่คา้อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไปลงทุนในเมียนมาร์ หรือประเทศใกลเ้คียงกบัเมียนมาร์อยา่งจีน
และอินเดียเช่นกัน  อย่างไรก็ดี การเข้าไปเปิดตลาดในประเทศท่ีเพิ่งจะปฏิรูปและเปิดตัวสู่ระบบ
มาตรฐานสากลอย่างประเทศ “เมียนมาร์” ย่อมมีทั้งโอกาสและความเส่ียง นักธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานตลอดจนกลยทุธ์ต่างๆเพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงท่ีอาจะเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดงันั้นผูท้าํการวิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึง “การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดธุรกิจผลิต
และติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์” โดย
ผูท้าํการวิจยัหวงัวา่ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัธุรกิจไทยท่ีจะนาํผลการวิจยัไปใช ้ เป็น
แนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสของธุรกิจไทยสู่ต่างประเทศ ซ่ึงผลจาก
การวิจยัในคร้ังจะเป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับนกัศึกษาและผูท่ี้สนใจใน ธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและ
จดัเกบ็สินคา้ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  
 
คาํถามการวจัิย 
  1. ปัจจยัใดส่งเสริมต่อความสาํเร็จของการขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศเมียนมาร์ และ 
ปัจจยัใดเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จของการขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศเมียนมาร์ 

 2. รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดใดท่ีสร้างโอกาสและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน
ธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวสัดุและจดัเกบ็สินคา้ 

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

  1.   เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การคา้และแนวโน้มทางการคา้ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ในประเทศเมียนมาร์  

 2.  เพื่อพฒันารูปแบบกลยทุธ์ทางการตลาดต่างประเทศและสร้างโอกาส ความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัสาํหรับ สาํหรับธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ในประเทศเมียนมาร์ 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 
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  ด้านเน้ือหา: เน้นศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อแสวงหาแนวทางในการขยายธุรกิจ
ประเภทระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ สู่ตลาดต่างประเทศเมียนมาร์ โดยกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาให้
ครอบคลุมตั้งแต่ ความสาํคญัเมียนมาร์ต่อเศรษฐกิจอาเซียน    มุมมองในการลงทุนและสถานการณ์ทางการ
ตลาดของประเทศ “เมียนมาร์” ในปัจจุบนั ตลอดจนการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์การตลาดต่างประเทศ 

 ดา้นประชากร: เน้นศึกษาบริษทัขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้ริการ
ระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น สาํนกังานส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ธนาคารพาณิชย ์สมาคมหอการคา้ไทย บทความต่าง 
ๆ วารสาร หนงัสือ และขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. ทาํให้ทราบถึงสถานการณ์การคา้และแนวโน้มทางการคา้ของ  ธุรกิจผลิตและติดตั้ง
ระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ในประเทศเมียนมาร์ 

 2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ และรูปแบบกลยทุธ์ทางการตลาด
ต่างประเทศสาํหรับ ธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ท่ีเหมาะสมกบัประเทศเมียนมาร์ 

1.5 นิยามศัพท์ 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง การรวมตวัของชาติใน ASEAN ประกอบไปดว้ย 
ไทย  เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพูชา และ บรูไน  เพื่อเพิ่ม
อาํนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหว่าง ประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมี
ความแข็งแกร่ง มีภูมิตา้นทานท่ีดี ในการรับมือกบัปัญหาใหม่ ๆ  ระดบัโลก (อา้งอิง:คู่มือการเตรียมรับ 
AEC 2555) 

 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผน 
กระบวนการจดัแนวความคิด การตั้งราคา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดเพ่ือให้
สินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของ บุคคลหรือองค์กรท่ีอยู่ในนานาประเทศ 
(Multinational) (อ้างอิง:สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา, American Marketing Association-AMA 
2549)  
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 ระบบขนถ่ายวสัดุ (Material Handling) หมายถึง การจดัเตรียมสถานท่ีและตาํแหน่งของ
วสัดุเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย หรือเก็บ รักษา ซ่ึงการท่ีจะทาํให้เกิดส่ิงเหล่าน้ีไดต้อ้งอาศยั
ศิลปะในการสรรหา เคร่ืองมือและอุปกรณ์การขนถ่ายวสัดุมาใชใ้หเ้หมาะสม กบังาน นอกจากนั้นยงัตอ้งมี
ศิลปะในการออกแบบสร้างเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมและเป็นไปอยา่งมี ระบบตามหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือสรุปง่ายๆ ก็คือตอ้งอาศยัศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการกาํหนด วิธีการขนถ่ายวสัดุ
นัน่เอง(อา้งอิง:รองศาสตร์จารย ์อนุชา หิรัญวฒัน์ 2557) 

  ระบบจดัเก็บสินคา้ (Racking System) หมายถึง อุปกรณ์สําคญัในการจดัเก็บสินคา้และ
วสัดุ การเลือกใชช้นิดของ Rack ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากจะเกบ็สินคา้ไดม้ากและมีประสิทธิภาพแลว้ ยงั
ช่วยให้การรับเขา้-จ่ายออกทาํไดง่้าย แม่นยาํและรวดเร็วเน่ืองจากชั้นวางสินคา้มีหลายประเภท จึงจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะกบังานและพ้ืนท่ี (อา้งอิง:เจนบรรเจิด 2557) 

 ระบบลําเลียงสินค้า (Conveyor System) หมายถึง ระบบการขนส่งทางวิศวกรรท่ี
ประกอบดว้ยเคร่ืองกลท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยวสัดุจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง จุดมุ่งหมายหลกัของระบบ
สายพานลาํเลียงคือช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ใหมี้ความคล่องตวัมากข้ึนและลดตน้ทุนในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ การผลิต ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๆ อุปกรณ์ลาํเลียงเป็นเคร่ืองกลท่ีจาํเป็น
และใชก้นัอยา่งแพร่หลายรวมไปถึงภาคการเกษตร ท่ีใชล้าํเลียงขา้ว เมล็ดพืชต่าง ๆ อีกดว้ย  (อา้งอิง: SIL 
ENGINEER  & CONSTRUCTION 2557) 

        โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึงกระบวนการวางแผน ดาํเนินการ และควบคุม การเคล่ือนไหล
ทั้งไปและกลบัและการจดัเก็บ วสัดุ สินคา้สาํเร็จรูป ตลอดจนสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดท่ีมีการใช้งาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ด้วยความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมตามจงัหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ตน้ทุน และสถานท่ีท่ีกาํหนด (อา้งอิง: สาํนกัโลจิ
สติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2554) 

 



บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจผลิต
และติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ในประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนรูปแบบกลยทุธ์ทางการคา้ระหว่าง
ประเทศเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของเมียนมาร์ สถานการณ์การคา้ใน สถานการณ์การเมือง แนวโนม้การคา้
การลงทุน ตลอดจนกลยุทธ์ทางการคา้ระหว่างประเทศโดยทัว่ไปในภาพกวา้ง ซ่ึงการศึกษาเชิงลึกของ
ธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ยงัมีจาํนวนไม่มากนัก ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลจากนโยบายเดิมของ
ประเทศพม่าท่ีอาจเรียกไดว้่าเป็น “นโยบายโดดเด่ียวตวัเอง” (Isolationism) และปกครองประเทศภายใต้
เผด็จการทหาร ซ่ึงเมียนมาร์เองก็เพิ่งปรับใชน้โยบายเปิดประเทศทางดา้นเศรษฐกิจและติดต่อคบคา้กบั
ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันเมียนมาร์ยงัคงปิดกั้นไม่ให้ต่างชาติเขา้แทรกแซงด้าน
การเมือง จึงทาํให้การศึกษาหรือการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและการไดม้าของขอ้มูลในการวิจยัค่อนขา้งยาก 
ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความสาํคญัของการคา้ระหวา่งประเทศ 
2.2 ทฤษฏีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trade Theory) 

             2.2.1 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage Theory) 
              2.2.2 ทฤษฏีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) 
            2.2.3 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศสมยัใหม่ (Heckscher-Ohlin Theory) 
             2.2.4 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (The Theory of Competitive Advantage) 

      2.2.5 ทฤษฏีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ  
2.3 งานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4 กรอบแนวคิดงานวจิยั (Conceptual framework) 

2.1 ความสําคญัของการค้าระหว่างประเทศ 



8 

 

 นิสิต พนัธมิตร (2552) การท่ีประเทศไทยจะพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศใหป้ระชาชน
มีรายได้ มีการอยู่ดีกินดี คงหนีไม่พน้ท่ีประเทศจะตอ้งมีการติดต่อกับต่างประเทศเพ่ือทาํธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ไม่ว่าการคา้หรือการลงทุนเพราะตลาดต่างประเทศถือว่าเป็นแหล่งเงินท่ีสาํคญัท่ีจะ
นํารายได้เขา้สู่ประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้มีการเจริญเติบโต ซ่ึงการทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัดา้นหน่ึงคือการคา้ระหว่าง
ประเทศซ่ึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1.1 เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศกาํลงั 
พฒันาโดยเฉพาะในเร่ืองการส่งออกซ่ึงจะทาํใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวัมีอุปสงค ์ภายในประเทศมากข้ึนทาํ
ให้มีการผลิตสินคา้เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศมากข้ึน และก่อให้เกิดการจา้งงาน ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน  

 2.1.2 มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพกล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศเพื่อผลิตสินคา้ท่ีตนถนดัและสามารถส่งออกไปขายยงัต่างประเทศไดโ้ดยลดปริมาณสินคา้
ท่ีตนเองไม่ถนดัลง ทาํใหมี้การใชท้รัพยากรภายในประเทศอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2.1.3 ทาํให้ตลาดภายในประเทศมีการขยายตวัเน่ืองจากมีการผลิตภายในประเทศมากข้ึน 
เพราะมีการคา้ขายระหว่างตลาด 2 ตลาดคือ ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ประชาชนภายในประเทศใน เร่ืองการก่อใหเ้กิดการจา้งงานและก่อใหเ้กิดรายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึน 

 2.1.4 ทาํให้มีการพฒันาทางดา้นความรู้ ทกัษะการทาํงาน และเทคโนโลยี เพราะมีการ
ปรับปรุงพฒันาการผลิตสินคา้ภายในประเทศ ทาํให้ตอ้งมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้ในการ
ทาํงาน ซ่ึงก่อให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ และพฒันาในการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
เพื่อใหสิ้นคา้มีคุณภาพสามารถส่งออกไปขายแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

 2.1.5 การคา้ระหว่างประเทศทาํให้มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศจากประเทศท่ี
พฒันาแลว้ไปยงัประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะในเร่ืองของการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวคือ สถาน
ประกอบการตอ้งพิจารณาเลือกแหล่งท่ีตั้งของสถานประกอบการให้ใกลชิ้ดตลาดส่งออกเพื่อลดตน้ทุนใน
การผลิต 

2.2 ทฤษฏีเกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศ 
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 2.2.1 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบสมบูรณ์ (Absolute Advantage Theory)  

 อดมั สมิธ (Adam Smith:1772-1823) นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในปลายศตวรรษท่ี 18 ได้
เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ โดยยึดหลกัการแบ่งงานกันทาํตามความถนัดมาใช้ เขาเห็นว่า 
“การคา้ระหว่างประเทศจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่คา้ เม่ือแต่ละประเทศยดึหลกัในเร่ืองการ
แบ่งงานกนัทาํ หมายความว่า ประเทศใดท่ีถนัดในการผลิตสินคา้อยา่งใด ก็ควรผลิตสินคา้อย่างนั้นนาํมา
แลกเปล่ียนกนัจะส่งผลให้เพิ่มความมัง่คัง่ใน รูปของผลผลิตหรือรายไดท่ี้แทจ้ริงเพิ่มข้ึน สาระสาํคญัของ
ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ คือ ประเทศหน่ึงจะไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ ถา้ประเทศนั้นสามารถผลิต
สินคา้ชนิดหน่ึงไดม้ากกว่าอีกประเทศหน่ึงดว้ยปัจจยั การผลิตจาํนวนเท่ากนัหรือผลิตไดจ้าํนวนเท่ากนัได้
โดยการใชปั้จจยัการผลิตท่ี น้อยกว่า ดงันั้นประเทศควรทาํการผลิตสินคา้ท่ีตนไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์เพื่อ
การส่งออก แลว้ซ้ือสินคา้ท่ีตนเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์เป็นสินคา้เขา้” และ อดัม สมิธ ยงัได้เขียนไวใ้น
หนงัสือช่ือดงั The Wealth of Nations (1976) เป็นการสนบัสนุนการคา้เสรีวา่ “เป็นนโยบายท่ีดีเยีย่มสาํหรับ
ทุกประเทศในโลก เม่ือการคา้เป็นไปอย่างเสรี แต่ละประเทศก็จะทาํการผลิตดว้ยความรู้ความชาํนาญเป็น
พิเศษเฉพาะสินคา้ท่ี ประเทศมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ ( ถา้ประเทศนั้นสามารถผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงได้
มากกว่าอีกประเทศหน่ึงด้วยปัจจยั การผลิตจาํนวนท่ีเท่ากนั) และนําเขา้สินคา้ท่ีมีความเสียเปรียบโดย
สมบูรณ์ ดงันั้น การคา้ระหวา่งประเทศจึงเกิดข้ึนจากการท่ีต่างฝ่ายไดเ้ปรียบโดยเดด็ขาดจากการ ผลิตสินคา้
คนละชนิดแลว้มาแลกเปล่ียนกนั 

  2.2.2 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Compara t ive  Advan tage  Theory )  
 เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo:1817) ได้เอาขอ้บกพร่องของทฤษฎีความได้เปรียบโดย

สมบูรณ์ดงักล่าว มาแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่ โดยทฤษฎีกล่าวว่า ประเทศจะทาํการคา้ขายในสินคา้หน่ึง ข้ึนกบั
ประเทศหน่ึงมีความสามารถในการผลิตสินคา้ชนิดนั้นอยา่งมี และประสิทธิภาพสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
การผลิตสินคา้ชนิดนั้นในอีกประเทศหน่ึง หรือผลิตสินคา้ดว้ยตน้ทุน ค่าเสีย ตํ่าท่ีสุด และส่งออกสินคา้
ดงักล่าวไปยงัประเทศนั้น ในทางตรงกนัขา้มก็จะนาํเขา้สินคา้ ท่ีผลิตแลว้ เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีตํ่า
กวา่หรือตน้ทุนค่าเสียโอกาสท่ีสูงกวา่จากประเทศนั้นการคา้ของโลกกจ็ะเพิ่มข้ึน 

 
 2.2.3   ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศสมยัใหม่  
 เฮคเชอร์-โอห์ลิน (Heckscher-ohlin) กล่าวไวว้่าความแตกต่างกันของปัจจัยการผลิต

เร่ิมต้น (Factor Endownments) ท่ีแต่ละประเทศมีอยู่ และราคาปัจจัยการผลิต (Factor Prices) ระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงถือเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีสุดของการคา้ จึงทาํให้ตน้ทุนการผลิตโดยเปรียบเทียบต่างกนัไปดว้ย 
จะเห็นไดว้่าปัจจยัการผลิตเขา้มามีบทบาทอยา่งชดัเจน ตามทฤษฏีน้ี จะกล่าวถึงการพยากรณ์ทิศทางการคา้
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และผลของการคา้ระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อราคาปัจจยัการผลิต อาศยัการพยายามวดัความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบโดยใชแ้บบจาํลอง 2 ประเทศและ 2 ปัจจยัการผลิต คือ ทุน (Capital) กบัแรงงาน (Labour) และ
ทั้งสองประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของปัจจยัการผลิตท่ีแตกต่างกนั นัน่คือ ถา้ประเทศใดเป็นประเทศท่ีมี
แรงงานมากก็จะเน้นการผลิตและการส่งออกสินคา้ท่ีใชแ้รงงานเป็นหลกั (Labour Intensive Goods) และ
ประเทศท่ีมีสินคา้ประเภททุนมากก็จะผลิตและส่งออกสินคา้ท่ีใช้ทุนเป็นปัจจยัหลกั (Capital Intensive 
Goods) จะเห็นได้ว่าทฤษฏีของเฮกเชอร์-โอห์ลิน ทาํให้การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบมีความ
เหมาะสมในการใชเ้ป็นนโยบายการพฒันาการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากเป็น
แนวคิดท่ีอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ประเทศใดควรจะผลิตสินคา้อะไรเพื่อการส่งออกโดยพิจารณาจากปัจจยัการ
ผลิตท่ีมีอยูม่ากในประเทศ (วีนสั ฤาชยั,2546)  

 ทางดา้นอุปทานและอุปสงคส์าระสําคญัของทฤษฎีเฮกเชอร์-โอห์ลินก็คือความแตกต่าง
ของการมีทรัพยากร ของประเทศคู่คา้จะเป็นตวักาํหนดความไดเ้ปรียบ ประเทศท่ีมีทรัพยากรอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากจะไดเ้ปรียบในการ   ผลิตสินคา้ท่ีเนน้การใชท้รัพยากรนั้น ขอ้สมมติของทฤษฎีเฮก
เชอร์-โอห์ลินมีหลายประการ ขอ้มติท่ีสาํคญัไดแ้ก่การท่ีประเทศมีความแตกต่างของการมีทรัพยากร แต่มี
สภาพอุปสงค์ท่ีเหมือนกัน    ในกรณีท่ีมีอุปทานเหมือนกัน ความแตกต่างทางด้านอุปสงค์ของสินคา้        
ซ่ึงแสดงไดด้ว้ยเส้นความพอใจเท่ากนัท่ีแตกต่างกนัอาจก่อให้เกิดการคา้ระหว่างประเทศการคา้ระหว่าง
ประเทศเกิดจากความแตกต่างทางดา้นอุปทาน สินคา้ท่ีเน้นทางดา้นการใชปั้จจยัแรงงานผลิตไดม้ากใน 
ประเทศท่ีมีปัจจยัแรงงานมาก  สินคา้ท่ีเนน้การใชปั้จจยัทุน   ผลิตไดม้ากในประเทศท่ีมีปัจจยัทุนมาก การมี
ปัจจยัในสดัส่วนท่ีแตกต่างกนัทาํใหมี้เส้น Contract Curve และเส้นเป็นไปไดใ้นการผลิตแตกต่างกนั ณ จุด
ดุลยภาพการคา้   อตัราการทดแทนการบริโภค Marginal rate of substitution หรือ MRS เท่ากบัอตัราการ
ทดแทนการผลิต Marginal rate of transformation หรือ MRT และเท่ากับอตัราการคา้ PX/PY      การคา้
ระหว่างประเทศเกิดจากความแตกต่างทางดา้นอุปสงค ์ความแตกต่างทางดา้นอุปสงคส์ามารถอธิบายได้
ดว้ยความแตกต่างในลกัษณะของเสน้ความพอใจเท่ากนัของสงัคม  

 2.2.4 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (The Theory of Competitive Advantage)  
 Michael E. Porter (1990) ได้พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาระดับความสามารถ

ทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดว่าภาวะการแข่งขนัในการคา้โลก ประเทศทุกประเทศยอ่ม
พยายามเลือกยุทธวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั (Competitive Advantage) 
ในอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดงันั้นประเทศจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งประเมินจุดแขง็และจุดอ่อน โอกาส 
รวมถึงการคุกคามจากประเทศคู่แข่งและภาวะการแข่งขนั (Strength, Weakness, opportunity, and Threat : 
SWOT) ของอุตสาหกรรมในประเทศของตนและคู่แข่งขนั  เพื่อให้สามารถหาแนวทางปรับตวัให้แข่งขนั
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ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลกท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงข้ึนทุกขณะ Porter (1998) ไดว้ิพากษ์แนวคิด
เร่ืองความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีเนน้เพียงอุปทานของปัจจยัในประเทศ  และตอ้งการหาคาํอธิบายว่า 
ทาํไมอุตสาหกรรมในบางประเทศจึงมีความสามารถในการแข่งขนัสูงกว่าประเทศอ่ืน  เพื่อหาเหตุผลว่า 
ทาํไมบางอุตสาหกรรมในบางประเทศจึงประสบความสาํเร็จกว่าอุตสาหกรรมเดียวกนัในประเทศอ่ืน และ
พบวา่ ขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั (competitive advantage) ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่เป็น
ส่ิงท่ีสามารถสร้างข้ึนมาไดแ้ละเปล่ียนแปลงไดท้ั้งทางบวกและลบ  โดยสามารถทาํความเขา้ใจแนวคิด
ดงักล่าวผ่านมุมมอง ของเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ส่วนปัจจยัภาค  เช่น  อตัราดอกเบ้ีย ค่าจา้งแรงงาน  และ
อตัราแลกเปล่ียน แมจ้ะมีความสาํคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัประเทศ แต่ Porter เช่ือว่า ส่ิงสาํคญั
กว่าคือ เง่ือนไขและสภาพแวดลอ้มภายในประเทศท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรมของประเทศนั้น  Porter จึงได้
สร้างแบบจาํลอง Diamond Model ในการวิเคราะห์ โดยมีปัจจยัหรือตวับ่งช้ี (determinants) ขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัท่ีสาํคญัรวม 4 กลุ่มตวัแปร ดงัน้ี  

 ก. เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต (Input/Factor Conditions) รวมถึงปัจจยัดา้นทรัพยากรท่ีเขา้
ไปมีผลกับวตัถุดิบท่ีเข้าสู่กลุ่ม อุตสาหกรรมนั้ นๆ ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น การคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค แหล่งเงินทุน ท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 ข. บริบทดา้นการแข่งขนัและกลยุทธ์ของธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry 
Context) รวมถึงบริบทและบรรยากาศของการแข่งขนัทางธุรกิจ บริบทของการแข่งขนัท่ีดีควรมีการเปิดเสรี 
การแข่งขนัไม่ควรเป็นแบบผกูขาด และควรมีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 ค. อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) หมายถึง 
การมีอยูข่องธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึง Suppliers และอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 ง. เง่ือนไขดา้นอุปสงค ์ (Demand Conditions) ไดแ้ก่ ทศันคติ รสนิยม และความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในประเทศต่อสินคา้และบริการของบริษทั  ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีผลโดยตรงต่อตวั
สินคา้และบริการ ความตอ้งการท่ีพิถีพิถนั ส่งผลให้บริษัทต้องผลิตสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้    รวมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคสามารถกาํหนดประสิทธิภาพของบริษทัใน
ประเทศนั้นๆ ได ้

 
 2.2.5 ทฤษฏีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ อาทิเช่น นโยบายการคา้ระหวา่ง

ประเทศ (International Trade Policy) มี 2 ลกัษณะไดแ้ก่  
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             2.2.5.1 นโยบายการคา้เสรี (Free Trade Policy) มีรากฐานมาจากทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบ (The Theory of Comparative Advantage) ท่ี เสนอว่าแต่ละประเทศควรจะเลือกผลิตแต่เฉพาะ
สินคา้ท่ีตนมีตน้ทุนการผลิตไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบมากท่ีสุด แลว้นาํสินคา้ท่ีผลิตไดน้ั้นไปแลกเปล่ียน
กบัสินคา้ท่ีประเทศอ่ืนมีตน้ทุนการผลิตไดเ้ปรียบ ถึงแมว้า่ประเทศหน่ึงจะอยูใ่นฐานะเสียเปรียบอีกประเทศ
หน่ึงในการผลิตสินคา้ ทุกชนิดก็ตามประเทศ ทั้งสองก็ย่อมจะทาํการคา้ต่อกนัได ้โดยแต่ละประ เทศจะ
เลือกผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีเม่ือเปรียบกบัสินคา้อ่ืนแลว้ประเทศตนสามารถ ผลิตไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดแลว้
นาํมาแลกเปล่ียนสินคา้ ท่ีผลิตข้ึนกบัอีกประเทศหน่ึง นโยบายการคา้เสรีไม่สนบัสนุนการเก็บภาษีศุลกากร
ในอตัราท่ีสูงและขจดัขอ้ บงัคบัต่างๆ ท่ีกีดกนัการคา้ระหว่างประเทศ ดงันั้นประเทศท่ีใชน้โยบายการคา้
เสรีจะมีลกัษณะโดยทัว่ไป ดงัน้ี  

 -ดาํเนินการผลิตตามหลกัการแบ่งงานกนัทาํ กล่าวคือ เลือกผลิตแต่สินคา้ท่ีประเทศนั้นมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงและมีตน้ทุนการผลิตตํ่า 

 - ไม่มีการเก็บภาษีคุ ้มกัน  (Protective Duty) เพื่อคุ ้มครองช่วยเหลืออุตสาหกรรมใน
ประเทศแต่อยา่งใด คงเกบ็แต่ภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายไดข้องรัฐ 

 - ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกนัสินคา้ของประเทศใดประเทศหน่ึง มีการเก็บภาษีอตัราเดียว
และใหค้วามเป็นธรรมแก่สินคา้ของทุกประเทศเท่าๆกนั  

 - ไม่มีขอ้จาํกดัทางการคา้ (Trade Restriction) ท่ี เป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ 
ไม่มีการควบคุมการนาํเขา้หรือการส่งออกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ ยกเวน้การควบคุม
สินคา้บางอยา่งท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ศีลธรรมจรรยาหรือความมัน่คงของรัฐเท่านั้น 

 2.2.5.2 นโยบายการคา้แบบคุม้กนั (Protective Trade Policy) หมายถึง นโยบายการคา้ท่ี
รัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อจาํกดัการนาํเขา้และส่งออก ของสินคา้ เช่น การตั้งกาํแพงภาษี การกาํหนด
โควตา้การนาํเขา้และส่งออก การสนบัสนุนเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และการผลิตสินคา้หลาย ๆ อยา่งเพื่อใช้
ภายในประเทศเอง  

 วตัถุประสงคข์องนโยบายการคา้แบบคุม้กนัสรุปไดด้งัน้ี 
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 - เพื่อให้ประเทศช่วยตนเองไดเ้ม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น เม่ือเกิดสงครามข้ึน อาจจะไม่ มี
สินคา้ท่ีจาํเป็นบางอยา่งใช ้เพราะไม่สามารถนาํเขา้มาตามปกติได ้ในยามปกติจึงควรเตรียม การผลิตสินคา้
ท่ีจาํเป็นสาํรองไว ้

 - เพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเพิ่งเกิดใหม่ ถา้รัฐบาล ไม่
หา้มสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาตีตลาด อุตสาหกรรมภายในจะตอ้งเลิกลม้กิจการ 

 - เพื่อป้องกนัการทุ่มตลาด การทุ่มตลาด ไดแ้ก่ การส่งสินคา้ไปขายประเทศอ่ืน ในราคาท่ี
ตํ่ากว่าตน้ทุนเพื่อทาํลายคู่แข่งขนัในตลาดต่างประเทศ และเม่ือทุ่มตลาดสาํเร็จ ไดค้รองตลาดแห่งนั้นแลว้ก็
จะเพิ่มราคาสินคา้ใหสู้งข้ึนในเวลาต่อมา 

 - เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า การขาดดุลการค้า คือ  มูลค่าสินค้าท่ีส่งไป  ขาย
ต่างประเทศนอ้ยกว่ามูลค่าสินคา้ท่ีนาํเขา้มา ทาํใหต้อ้งเสียงเงินตราต่างประเทศออกไป จาํนวนมาก จึงตอ้ง
แกไ้ขโดยจาํกดัการนาํเขา้และส่งออกใหม้ากข้ึน 

 เคร่ืองมือในการใชน้โยบายการคา้แบบคุม้กนั รัฐบาลอาจใชม้าตรการต่างๆ เป็นเคร่ืองมือ
เพื่อกีดกนัการนาํเขา้และส่งเสริมการส่งออก เช่น 

 - การตั้งกาํแพงภาษี โดยเรียกเก็บภาษีจากสินคา้นาํเขา้ท่ีตอ้งการจะกีดกนัในอตัราสูงกว่า
ปกติ ทาํใหสิ้นคา้นาํเขา้ชนิดนั้นมีราคาสูงจนผูบ้ริโภคตอ้งหนัมาซ้ือสินคา้ท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศแทน ซ่ึง
จะช่วยใหก้ารผลิตสินคา้ภายในประเทศขยายตวั 

 - การควบคุมโควตาการนําเข้า คือ การจาํกัดปริมาณสินค้านําเข้าเพื่อสงวนเงินตรา
ต่างประเทศหรือเพื่อแกไ้งภาวะดุลการคา้ท่ีขาดดุล หรือเพื่อคุม้ครองการผลิตภายในประเทศ เช่น ห้ามนาํ
สินคา้บางอยา่งเขา้โดยเดด็ขาดหรือใหน้าํเขา้ตามปริมาณท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น เป็นตน้ 

 - การควบคุมโควตาการส่งออก  เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศ 
นอกจากน้ีประเทศผูผ้ลิตและผูส่้งออกรายใหญ่ในสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง อาจใช้วิธีจาํกัดโควตา การ
ส่งออก เพื่อบงัคบัใหร้าคาสินคา้ชนิดนั้นในตลาดโลกใหสู้งข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่ออตัราการคา้ ของประเทศ
ต่อไป 
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 - การให้ความอุดหนุนผูผ้ลิตและผูส่้งออก เพื่อคุม้ครองการผลิตภายในประเทศและ 
ส่งเสริมการส่งสินคา้ออกไปขายต่างประเทศ เช่น ยกเวน้ภาษีสาํหรับผูผ้ลิตสินคา้ส่งออก ให้เงิน อุดหนุน
การส่งสินคา้ออกบางอยา่ง ลดค่าระวางและค่าขนส่งให ้เป็นตน้ 

 - การใชม้าตรการอ่ืนๆ เช่น กาํหนดมาตรฐานคุณภาพสินคา้เขา้ไวสู้ง เพื่อความปลอด ภยั
ดา้นสุขภาพอนามยัของคนในประเทศ 

2.3 งานวจัิยอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

  ผูจ้ ัดทาํวิจัยได้คน้ควา้การวิจัย ท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ และ
รูปแบบกลยทุธ์ทางการตลาดต่างประเทศสาํหรับประเทศเมียนมาร์ ดงัน้ี 

  2.3.1 ดร.วชัรัศม์ิ ลีละวฒัน์ (2556) 

  ศึกษาเร่ืองโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสภาพเมียนมาร์ โดยศึกษาถึงโอกาส 
ปัจจยั และอุปสรรคในการทาํการคา้การลงทุนในเมียนมาร์โดยทัว่ไป ตลอดจนแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 
(Best Practices) ในการขยายขอบเขตการคา้การลงทุนของอุตสาหกรรม/ผูป้ระกอบการไทยท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของเมียนมาร์ 

  การวิเคราะห์ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) และ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจภาคสนาม (Field Research) ในเชิงลึก ส่วนขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ไดม้า
จาก ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูป้ระกอบการไทยทั้งท่ีอยูใ่นประเทศไทยและอยูใ่นเมียนมาร์ ท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของเมียนมาร์ รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั
และแนวโนม้การคา้การลงทุนของไทยในเมียนมาร์ 

  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา พอจะสรุปไดว้่า การแสวงหาโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรม
ไทยในสหภาพเมียนมาร์ นักลงทุนจะตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายดา้นประกอบกนั การศึกษากฎหมายการ
ลงทุนต่างชาติและการทาํความเขา้ใจกบักระบวนการลงทุน เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้นักลงทุนสามารถ
เตรียมความพร้อมสาํหรับการเขา้ไปลงทุนในเมียนมาร์ได ้ แต่อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัอีกหลายประการท่ี
นักลงทุนจาํเป็นตอ้งศึกษาและเรียนรู้ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นสังคม วฒันธรรม ในการติดต่อธุรกิจกบัชาว
เมียนมาร์ เน่ืองจากแต่ละสังคมยอ่มมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีแตกต่างกนั หากนกัลงทุนรายใดมีความรู้
เร่ืองธรรมเนียมปฏิบติัในการติดต่อธุรกิจกบัชาวเมียนมาร์ ยอ่มมีความไดเ้ปรียบในการทาํธุรกิจมากกวา่นกั
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ลงทุนท่ีไม่รู้พื้นฐานทางสังคม วฒันธรรมของชาวเมียนมาร์ ตลอดจนตอ้งทาํการ วิเคราะห์ปัจจยัเชิงบวก 
ปัญหาอุปสรรคจากประสบการณ์ของผูท่ี้เคยไปลงทุน และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าบริหารการจดัการลงทุนกบั
ธุรกิจของตนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศกัยภาพการลงทุนในเมียนมาร์ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

  2.3.2 นางสาวพรพิมล ตรีโชติ (2553) 

  ศึกษาเร่ือง พื้นท่ีเศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝ่ังทะเลอนัดามนั
ประเทศพม่าโดยศึกษาถึงศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจของพม่าและศกัยภาพของไทย ในการพฒันาเศรษฐกิจทั้ง
ดา้นการคา้และการลงทุนอนัสัมพนัธ์กบัประเทศพม่า เน้นบริเวณแนวตะเขบ็ชายแดนดา้นตะวนัตกของ
ไทยตั้งแต่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และระนอง ซ่ึงติด
กบัเขตมณฑลตะนาวศรีของพม่า 

   การวิเคราะห์ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) และ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจภาคสนาม (Field Research) ในเชิงลึก ส่วนขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ไดม้า
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ีอาศยัตามแนวชายแดนของพื้นท่ีศึกษา 

นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้ ยงัรวมถึงการประชุมกบักลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อรวบรวมประเด็นและ
ขอ้มูล เก่ียวกบัการคา้การลงทุนในพม่า 

  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสรุปไดว้่า พม่าเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสูง เน่ืองจาก
พม่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายท่ีรอการพฒันา โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีตามแนวเขตตะนาวศรี ฝ่ังทะเล
อนัดามนั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ ด้านเศรษฐกิจสูงมาก ครอบคลุมตั้ งแต่ด้านการเกษตร การประมง 
เหมืองแร่ นํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเท่ียว อีกทั้ งยงัเป็นตลาดสําคญัของสินค้าไทย 
นอกจากน้ียงัพบว่ารัฐบาลพม่ามีแผนในการพฒันาเศรษฐกิจในบริเวณแนวเขตตะนาวศรี ให้เป็นเขต
อุตสาหกรรมด้านประมงและนํ้ ามันพลังงานทดแทน  และศูนย์กลางการค้าทางทะเลท่ีสําคัญใน
อนาคต     เน่ืองจากพื้นท่ีตามแนวเขตตะนาวศรีน้ีมีความใกลชิ้ดกบัจงัหวดัตามแนวเขต ตะวนัตกของไทย
ทั้ง 8 จงัหวดั เป็นอย่างยิ่งทางดา้นกายภาพ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีพรมแดนติดต่อกนั ตลอดจนความใกลชิ้ดเชิง
เศรษฐกิจท่ีมีการคา้การลงทุนระหว่างนักธุรกิจของสองประเทศในบริเวณชายแดนมาเป็นเวลานาน 
ก่อใหเ้กิดความคุน้เคยของนกัธุรกิจทั้งสองฝ่ังฟาก ในส่วนของภาคประชาชนตามแนวเขตตะนาวศรีพบว่า
มากกว่าร้อยละ 50 เคยเดินทางมาทาํงานและเยี่ยมเยอืนประเทศไทย ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นตน้ทุนสาํคญัท่ีทาํให้
ไทยมีโอกาสอนัดีท่ีจะเขา้ไปเป็นหุ้นส่วนสาํคญัของพม่าในการพฒันาพื้นท่ีตามแนวเขตตะนาวศรีซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีมี ศกัยภาพและโอกาสสูง     อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะเห็นโอกาสในพม่าอยา่งชดัเจน หากแต่ทั้งไทย
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และพม่าก็ยงัมีขอ้จาํกดัอยู่บางประการในการท่ีจะขยายความร่วม มือทางดา้นการคา้และการลงทุน อาทิ 
นโยบายท่ีไม่ชดัเจนของไทย ความไม่แน่นอนของรัฐบาลพม่า ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมท่ีจะเช่ือมพื้นท่ี
สองฝ่ังเขา้ดว้ยกนัยงัไม่ไดรั้บการ พฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพ  

  2.3.3 นายสมศกัด์ิ ศรีบุษยดี์(2550) 

  ศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจดัการคลงัสินคา้โดยศึกษาถึงแนวทางการ
พฒันาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของคลงัสินคา้ ท่ีจะส่งผลให้การดาํเนินงานนั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งข้ึน ซ่ึงวิธีการท่ีไดน้าํมาใชใ้นงานวิจยัน้ีมีหลายวิธีการดว้ยกนั
ได้แก่ การนําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดมาใช้ การปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดิมให้ใช้งานอย่างเกิด
ประสิทธิภาพการปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การปรับปรุงพื้นท่ีการจดัเก็บแลว้นาํหลกัการของพา
เรโต หรือการวิเคราะห์แบบเอบีซี และรูปแบบการจดัเก็บสินคา้แบบระบบจดัเป็นกลุ่มกอ้น ซ่ึงเป็นวิธีการ
จดัเก็บสินคา้แบบสุ่มโดยจะแยกตามประเภทสินคา้ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าเป็นวิธีท่ีใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บ
สินคา้ไดอ้ยา่งคุม้ ค่ามากท่ีสุดวิธีหน่ึง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อลดปัญหาความผดิพลาดของ
การปฏิบติังาน ใหดี้ข้ึน เป็นตน้ 

  การวิเคราะห์ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาในเชิงพรรณ โดยมีแหล่งขอ้มูลมาจาก 2 
แหล่ง คือ 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดตรง
เพื่อให้ทราบถึงแนวการปฏิบติังานและความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดมี้
การสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและพนกังานปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้ 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลที
ไดจ้ากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความต่างๆ รวมไปถึงการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสารภายในและยงัสงัเกตการทาํงานภายในบริษทัเก่ียวกบัขอ้มูลการรับและจ่ายสินคา้ 

  ผลท่ีได้จากการศึกษาสรุปได้ว่า การบริการจดัการคลงัสินคา้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอ้งใหค้วามสาํคญัและครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่การรับสินคา้จากหน่วยงานบรรจุสินคา้ การ
รวบรวม การจดัเก็บ การเคล่ือนยา้ย และกระจายสินคา้สินคา้ออกไปให้ลูกคา้ กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นมีความ
เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั กิจกรรมต่างๆลว้นมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนทั้งส้ิน ซ่ึงยงัไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานอนัเน่ืองมาจาก สินคา้เกิดความเสียหายจากการเคล่ือนยา้ย การส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดไ้ม่ตรงกบั
ความตอ้งการ ไม่ตรงกบัเวลา การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ ดงันั้นการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช ้การแกไ้ขอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ การปรับปรุง
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ขั้นตอนการปฏิบติังานรวมทั้งการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในปัจจุบนัต่อการรักษา
ส่วนแบ่งของตลาดไดต้ามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดไดใ้นท่ีสุด 

  2.3.4 สุนทรี เจริญสุข(2550) 

  ศึกษาเร่ือง การจดัการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั กรณีศึกษา 
บริษัท วี-เซิฟ โลจิสติกส์ จาํกัด โดยศึกษาถึงแนวทางการกําหนดรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อนาํผลการวิเคราะห์มากาํหนดรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
วิเคราะห์การจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษทั วี-เซิฟ โลจิสติกส์ 
จาํกดั 

  การวิเคราะห์ใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารหลกัฐาน และการใชแ้บบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่ 0.975  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ียและร้อยละ  

  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสรุปไดว้่า บริษทั วี-เซิฟ โลจิสติกส์ จาํกดั มีการจดัการโลจิสติกส์
แบบ 3PL (Third Party Logistics Provider, Morgan Stanley 2001) ซ่ึงให้แนวคิดไวว้่า 3PL จะดาํเนินการ
ให้ทั้งหมดเร่ิมตั้งแต่การขนส่งสินคา้ มีคลงัสินคา้ในการจดัเก็บ รวมถึงการดาํเนินพิธีการทางศุลการให้แก่
ลูกคา้ อาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ผูใ้ช้บริการให้ได้รับการบริการหลากหลายอย่างครบวงจรในการ
ดาํเนินงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อความสําเร็จ
ของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัพบว่า อนัดบัท่ีหน่ึง ปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้ทีมีความความเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.28 และปัจจยัเชิงกลยุทธ์ท่ีทาํให้ได้เปรียบทางการแข่งขนัเน้นทั้ ง 3 ด้าน มีการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ร้อยละ 42.5 และการสร้างความแตกต่าง ร้อยละ 40.3 โดยการเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน 
ร้อยละ 34.8 ดงันั้นบริษทั จึงควรมีการจดักิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรมในหลายดา้นควบคู่กนัไปเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในทุกดา้น 

2.4 กรอบแนวคดิงานวจัิย (Conceptual framework) 

  กรอบแนวคิดในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษากลยทุธ์การตลาดต่างประเทศสาํหรับธุรกิจผลิต
และติดตั้งระบบขนถ่ายวสัดุและชั้นเก็บสินคา้กรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์โดยนาํทฤษฏีการคา้ระหว่าง
ประเทศมาประยกุตเ์พื่อคาดหวงันาํผลของการวิจยัไปปรับปรุงพฒันากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่ีสนใจ
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ขยายตลาดสู่ประเทศเมียมาร์  กรอบแนวคิดในการวิจยัน้ีสามารถสรุปเป็นแผนภูมิขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี (ดงั
ภาพท่ี 1.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดวจิยั 

เก็บรวบรวมข้อมลู 
สมัภาษณ์เชิงลกึ 

กําหนดประชากร
และกลุม่ตวัอยา่ง 

ทฤษฏีการค้าระหวา่งประเทศ                  
-ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบรูณ์       
-ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
-ทฤษฏีการค้าสมยัใหม ่Hecksher        
-ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแขง่ขนั          
-ทฤษฏีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
บริบทการลงทนุในประเทศเมียนมาร์ 

โอกาสและอปุสรรค
ในเมียนมาร์ 

ความเช่ือถือได้ของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ 

กลยทุธ์การตลาดตา่งประเทศธุรกิจผลติ
และตดิตัง้ระบบขนถ่ายและจดัเก็บสนิค้า
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน:
กรณีศกึษาประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
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2.5 บริบทการลงทุนในประเทศเมียนมาร์  

          ภายใตก้ารประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียน นอกจากประเด็นเปิดเสรีการคา้ บริการ แรงงานแลว้ 
การลงทุนเป็นส่ิงท่ีท่ีประชุมให้ความสําคญัเพราะตลาดเงินและตลาดทุนเป็น เร่ืองอ่อนไหวและมีพล
วตัร   ซ่ึงหากกล่าวถึงบริบทท่ีพร้อมรองรับและเอ้ือต่อการลงทุน โดยเฉพาะระบบกฎหมายและโครงสร้าง
พื้นฐานสาํหรับประเทศเมียนมาร์จดัรูปแบบการลงทุน 2 รูปแบบคือ 1) การร่วมลงทุนกบัหน่วยงานรัฐบาล
พม่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่ารวม 2) การร่วมลงทุนกบักลุ่มเอกชนในเมียนมาร์ ซ่ึงตอ้งลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่ารวมเช่นกนั นอกจากน้ีเมียนมาร์ยงัแบ่งรูปแบบการร่วมลงทุนตามประเภท
ธุรกิจด้วย  คือแบบ  BOT Build-Operate-Transfer ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ และแบบ 
PSCProduction- Sharing-Contract ในธุรกิจสํารวจและขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันรัฐบาลเปิด
โอกาสใหต่้างชาติเป็นเจา้ของกิจการบางอยา่ง แต่ไม่สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได ้มีเพียงสิทธิการ
เช่าเพื่อการลงทุนจากรัฐบาลไดถึ้ง 30 ปี การลงทุนของต่างชาติจะตอ้งเสนอโครงการท่ีคณะกรรมการการ
ล ง ทุ น จ าก ต่ า งป ร ะ เท ศ  ห รื อ The Union of Myanmar Foreign Investment Commission จ าก นั้ น
คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุน  Myanmar Investment Commissionจะเป็นผูพ้ิจารณาอีกคร้ัง 
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ระเบียบวธีิวจัิย / วธีิดําเนินการวจัิย 

 

3.1  ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การตลาดธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  

3.2 วธีิดําเนินการวจัิย 

  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอนไดแ้ก่  
  3.2.1 ผูใ้หส้มัภาษณ์สาํคญั (Key Information) 
  3.2.2 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.2.3 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
  3.2.1 ผูใ้หส้มัภาษณ์สาํคญั (Key Information) 
  ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้ริการระบบ
ขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงสามารถจาํแนกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 

 1) กลุ่มผูผ้ลิตระบบขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรมขนถ่ายและจดัเกบ็ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย จาํนวนทั้งส้ิน 4 ราย ไดแ้ก่  

 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บริษทั ไทยอินเตอร์แมท จาํกดั 
 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ไทยอินเตอร์แมท  จาํกดั 
 - ผูจ้ดัการแผนกวิศวกรรม บริษทั ไทยอินเตอร์แมท จาํกดั 
 - ผูจ้ดัการแผนกผลิต บริษทั ไทยอินเตอร์แมท จาํกดั 
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 2) กลุ่มผู ้เช่ียวชาญ /ผู ้เก่ียวข้องในประเทศไทย  ซ่ึ งมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของเมียนมาร์ รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโนม้
ทางการคา้การลงทุนของไทยในเมียนมาร์ จาํนวนทั้งส้ิน 9 ราย ไดแ้ก่ 

 -ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้ 
 -ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
 -สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
 -กรมการคา้ระหวา่งประเทศ 
 -กรมส่งเสริมการส่งออก  
 -สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 
 3) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ในประเทศไทย จาํนวนทั้งส้ิน 10 ราย 

ไดแ้ก่  
 - วิศวกรโครงการ บริษทั โครเนส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 - วิศวกรโครงการ บริษทั ไมลอทท ์แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 
 - วิศวกรโครงการ บริษทั เชพโรเลต เซลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 - วิศวกรโครงการ บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 
 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายโลจิสติก บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 - ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ บริษทั สยามมิชลิน จาํกดั 
 - ผูจ้ดัการแผนกคลงัสินคา้ บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 - วิศวกรโครงการ บริษทั อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จาํกดั 
 - วิศวกรโครงการ บริษทั สิงห์ เบเวอเรช จาํกดั 
 - ผูจ้ดัการแผนกโลจิสติก บริษทั ชบาบางกอก จาํกดั 
 
 4) นกัธุรกิจคนไทยท่ีประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร์จาํนวนทั้งส้ิน 5 ราย ไดแ้ก่   
 - ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ บริษทั โอเรียลทลั ยนิูค จาํกดั 
 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 - ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ บริษทั โอสถสภา จาํกดั 
 - ผูจ้ดัการแผนกการตลาด บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั    
 - ผูจ้ดัการแผนกคลงัสินคา้ บริษทั สิงห์ เบเวอเรช จาํกดั 
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   นกัธุรกิจชาวเมียนมาร์ท่ีประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร์จาํนวนทั้งส้ิน 1 ราย ไดแ้ก่ 
  -Manger Director International Beverages Trading Co., Ltd. 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์บุคคลผูใ้ห้สัมภาษณ์สําคญั 
(Informal interview) โดยกาํหนดผูต้อบอยา่งเฉพาะเจาะจงไว ้ใชว้ิธีเก็บรวมรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตวัต่อตวัเพื่อเปิดเผยส่ิงจูงใจ แนวคิด ทศันคติของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ โดยกาํหนดคาํถามออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ผูว้ิจยัจะสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์ข้ึน มีการ
เตรียมแนวคาํถามไวก้วา้ง ๆ ซ่ึงจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เน้ือหาและประมวลผลร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีท่ี
มีอยูแ่ลว้เพื่อใหค้รอบคลุมและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะทาํการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดน้ดัสมัภาษณ์ทางโทรศพัทแ์ละ 
E-Mail สําหรับสถานท่ีสัมภาษณ์จะทาํ ณ บริษทัฯหรือท่ีทาํการของผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละราย ก่อนการทาํ
การสัมภาษณ์จะแจง้ถึงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ และให้คาํมัน่สัญญาว่าจะไม่มีขอ้มูลใด ๆ ท่ีจะเป็น
การบ่งช้ีหรือเปิดเผยถึงลกัษณะเฉพาะให้สามารถอา้งอิงผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความ
ไวว้างใจในตวัผูว้ิจยัซ่ึงจะมีผลต่อความถูกตอ้งและเป็นจริงของขอ้มูล พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการ
จดบนัทึกและบนัทึกเสียงในระหว่างทาํการสัมภาษณ์ โดยจะใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 60-90 นาที 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวคาํถามเพ่ือสมัภาษณ์ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูผ้ลิตและผูใ้ช้บริการระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านการคา้ใน
ประเทศเมียมาร์ ตวัอยา่งคาํถามหลกั ๆ ท่ีจะใช ้ไดแ้ก่  

- ผูใ้หส้มัภาษณ์แนะนาํตวัเองสั้น ๆ เช่น ช่ือ อาย ุเพศ การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 
 

ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบั สถานการณ์ทางการตลาดและปัจจยัท่ีผลต่อความสาํเร็จของการขยายการขยาย
ตลาดสู่เมียนมาร์ ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาส ความได้เปรียบทางการ
แข่งขนั ประกอบดว้ยคาํถามหลกั ๆ ดงัน้ี 

 -   ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีแนวคิดเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บ
สินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์อยา่งไร 

 -   ผูใ้หส้ัมภาษณ์คิดว่าปัจจยัใดส่งเสริมความสาํเร็จของการขยายตลาดธุรกิจระบบขนถ่าย
และจดัเกบ็สินคา้ไปยงัตลาดเมียนมาร์  
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 -   ผูใ้ห้สัมภาษณ์คิดว่าปัจจยัใดเป็นอุปสรรคของการขยายตลาดธุรกิจระบบขนถ่ายและ
จดัเกบ็สินคา้ไปยงัตลาดเมียนมาร์  

 -    ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกลุยทธ์ทางการตลาดใดท่ีสร้างโอกาสและ
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวสัดุและจดัเกบ็สินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และทาํไมจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

 
ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

- ผูใ้หส้มัภาษณ์มีขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติม หรือไม่ อยา่งไร 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยดดัแปลงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ
Colaizzi(1978) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในงานวิจยัดงัน้ี 

 1. อ่านขอ้มูลจากการบนัทึกทั้งหมดหลาย ๆ คร้ัง เพื่อความเขา้ใจ 
 2. ใหส้ญัลกัษณ์ประโยคหรือขอ้ความสาํคญัท่ีเป็นความหมายในประเดน็ท่ีศึกษา 
 3. กาํหนดความหมายของประเดน็ท่ีศึกษาท่ีไดจ้ากประโยคหรือขอ้ความสาํคญันั้น 
 4. จดักลุ่มของความหมายท่ีเหมือนกนัแลว้ใหช่ื้อเป็นขอ้สรุป 
 5. อธิบายความหมายของประเดน็ในเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งครอบคลุม 
 6. อธิบายใหเ้ห็นโครงสร้างท่ีสาํคญัทั้งหมดของประเดน็ท่ีศึกษา 
 7. กลบัไปหาขอ้มูล ตรวจสอบความตรงของการอธิบายความหมายของประเด็นท่ีศึกษา 

เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปขั้นตน้ท่ีสมบูรณ์และเป็นขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากประสบการณ์จริงของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 



บทที ่4 

 

ผลการวจัิย 

 

 การศึกษากลยทุธ์กลยทุธ์การตลาดต่างประเทศธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวสัดุและ
จดัเก็บสินคา้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิดจาํนวนทั้งส้ิน 
29 คน ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
วิจยั ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูผ้ลิตและผูใ้ช้บริการระบบขนถ่ายและจดัเก็บ
สินคา้ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 29 ราย ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ี สามารถสรุปขอ้มูลทัว่ไปของผูผู้ผ้ลิตและผูใ้ชบ้ริการระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ทั้งในประเทศไทย
และประเทศเมียนมาร์ ไดด้งัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูผ้ลิตระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ในประเทศไทย  
 จาํนวนผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทั้งส้ิน 4 ราย ซ่ึงเป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 1 คน อยูใ่นช่วงอายุ

ระหว่าง 30-47 ปี จบการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี แต่ละคนมีประสบการณ์ในการทาํงานของธุรกิจระบบ
ขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้มากกวา่ 9 ปีข้ึนไป   

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ/ผูเ้ก่ียวข้องในประเทศไทยซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของเมียนมาร์ รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้
ทางการคา้การลงทุนของไทยในเมียนมาร์  

 จาํนวนผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทั้งส้ิน 9 ราย ซ่ึงทั้งหมดเป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 32-45 
ปี จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี แต่ละคนมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการขยายตลาดสู่
ต่างประเทศมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป  

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ในประเทศไทย  
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 จาํนวนผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทั้งส้ิน 10 ราย ซ่ึงทั้งหมดเป็นเพศชาย 8 ราย เพศหญิง 2 ราย อยู่
ในช่วงอายรุะหว่าง 32-42 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมทั้งหมดและเป็นผูใ้ชบ้ริการระบบขน
ถ่ายและจดัเกบ็สินคา้มากกวา่ 2 ปีข้ึนไป 
  กลุ่มท่ี 4 นกัธุรกิจชาวไทยและชาวเมียนมาร์ท่ีประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ 

 จาํนวนผูใ้หส้ัมภาษณ์มีทั้งส้ิน  6 ราย ซ่ึงทั้งหมดเป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 32-40 
ปี จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี เป็นนกัธุรกิจชาวไทย 5 คน และนกัธุรกิจชาวเมียนมาร์ 1 คน ทั้งหมด
ประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร์ มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากกว่า 1 ปีข้ึนไป ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.1 และ 4.2 

ตาราง 4.1 แสดงขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีสาํคญั (Key Information) 

กลุ่มผูบ้ริหาร ผูใ้หส้มัภาษณ์   
(คน) 

ช่วงอาย ุ      
(คน) 

ระดบัการศึกษา 
(คน) 

ช่วงประสบการณ์ 
(คน) 

ไทยอินเตอร์แมท 4 คน         
(ชาย3:หญิง1) 

 

< 32 ปี (2)     
33-37 ปี (1)      
> 38 ปี (1) 

ปริญญาตรี (4) < 5 ปี (-)          
6-10 ปี (1)        
> 11 ปี (3) 

องคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 4 คน         
(ชาย3:หญิง1) 

 

< 32 ปี (2)     
33-37 ปี (1)      
> 38 ปี (1) 

ปริญญาตรี (4) < 5 ปี (-)          
6-10 ปี (1)        
> 11 ปี (3) 

ลูกคา้ 4 คน         
(ชาย3:หญิง1) 

 

< 32 ปี (2)     
33-37 ปี (1)      
> 38 ปี (1) 

ปริญญาตรี (4) < 5 ปี (-)          
6-10 ปี (1)        
> 11 ปี (3) 

ผูป้ระกอบการในเมียนมาร์ 4 คน         
(ชาย3:หญิง1) 

 

< 32 ปี (2)     
33-37 ปี (1)      
> 38 ปี (1) 

ปริญญาตรี (4) < 5 ปี (-)          
6-10 ปี (1)        
> 11 ปี (3) 
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ตาราง 4.2 แสดงความถ่ีร้อยละของขอ้มูลผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีสาํคญั (Key Information) 

หวัขอ้ จาํนวน ร้อยละ 
เพศ                                                             
         1.ชาย  
         2.หญิง 

 
26 
3  

 
89.66 
11.54 

รวม 29 100.00 

อาย ุ 
         1.อาย ุ<32 ปี  
         2.อาย ุ33-37 ปี  
         3.อาย ุ > 38 ปี 

 
8 
14 
7 

 
27.58 
48.28 
24.14 

รวม 29 100.00 
ระดบัการศึกษา 
         1.ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  
        2.ปริญญาตรี  
        3.สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
0 
28 
1 

 
0 

96.55 
3.45 

รวม 29 100.00 
ประสบการณ์การทาํงาน  

1) อายงุาน < 5 ปี  
2) อายงุาน 6-10 ปี  
3) อายงุาน > 11 ปี  

 
6 
15 
8 

 
20.69 
51.72 
27.59 

รวม 29 100.00 

 
 
4.2 ปัจจัยทีส่่งเสริมต่อความสําเร็จของการขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศ 
 
        ผลจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จาํนวน 29 ราย มีความเห็นตรงกนัสามารถสรุปได้
ดงัน้ี ธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ มี
แนวโน้มโน้มการขยายตวัของธุรกิจในแถบอาเซียน อาจคาดการณ์ได้ว่าการซ้ือขายและขนส่งสินคา้
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ระหวา่งประเทศจะมีแนวโนม้ท่ีสูง ข้ึน เน่ืองจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ีจะมีการเปิดอยา่ง
เป็นทางการในปีพ.ศ. 2558 นับเป็นปัจจยัหลกัอนัส่งผลให้เกิดความเสรีทางการคา้มากยิ่งข้ึน ทาํให้กลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบขนถ่ายและการจดัเก็บสินคา้นั้นเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีน่าจบัตามองและมี
โอกาสเติบโตข้ึนอย่างมากเน่ืองจากระบบขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ 
เคล่ือนยา้ย วตัถุดิบ และสินคา้คงคลงัในระหว่างการผลิต รวมถึงการขนยา้ยตวัสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ 
ภายในโรงงานหรือคลังสินค้า เพื่อลดระยะทาง ปริมาณการเคล่ือนยา้ยให้ได้มากท่ีสุด โดยแก้ไข
กระบวนการท่ีเป็นคอขวดให้มีการไหลได้ดีข้ึน เป็นวิธีการท่ีจะประหยดัแรงงานและค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็น
ตน้ทุนหน่ึงของโรงงาน อุตสาหกรรม ดงันั้นการเคล่ือนยา้ยวสัดุแต่ละคร้ังของสถานประกอบการ ตอ้งหา
วิธีการลดจาํนวนการเคล่ือนยา้ยวตัถุต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด เพราะทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนยา้ย จะมีตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยวตัถุต่าง ๆ ดงันั้นหากสามารถลดค่าใชจ่้ายในดา้นน้ีก็จะส่งผลให้ตน้ทุนการผลิต
ต่อช้ินลด ลงดว้ย และยงัเป็นการบริหารโซ่อุปทานของสินคา้ไดด้ว้ย  อีกทั้งแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมมี
สินคา้ พื้นท่ีการผลิต พื้นท่ีเก็บวสัดุ สินคา้ หรือกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ธุรกิจให้ความสาํคญั
กบักิจกรรมการขนถ่ายขนยา้ยเน่ืองจากการดาํเนินการขนถ่ายอยา่งไร้ประสิทธิภาพอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการ
ขนยา้ยสินคา้โดยไม่จาํเป็น ปัญหาสินคา้สูญหายเสียหาย ปัญหาความพอใจของลูกคา้ลดลง ปัญหาความ
ล่าชา้ในการผลิต ปัญหาคนงานและเคร่ืองจกัรถูกปล่อยท้ิงไวเ้ฉย ๆ โดยไม่ไดท้าํงาน  
 
  ดา้นเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมท่ีส่งเสริมต่อความสําเร็จของการขยายตลาดธุรกิจระบบขนถ่าย
ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หแ้นวคิดในหลาย ๆ ดา้นดงัน้ี การประสบความสาํเร็จของการขยายตลาดต่างประเทศนกั
ธุรกิจตอ้งเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ดา้น อาทิเช่น รู้จกัช่องทางในการทาํธุรกิจ มีผูป้ระสานงานและมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจของทอ้งถ่ิน การมีผูร่้วมทุนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ การทาํธุรกิจท่ีตนเอง
เช่ียวชาญหรือเลือกธุรกิจท่ีมีผูแ้ข่งขนัน้อยราย ดา้นเงินทุนควรมีแหล่งเงินทุนท่ีรองรับความผนัผวนของ
ธุรกิจไดใ้นช่วงแรกของการลงทุน ความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรและแรงงานจาํนวนมากท่ียงัมีค่าจา้ง
ราคาตํ่ากว่าหลายประเทศในภูมิภาค การเขา้ใจในหลกัการลงทุนตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ สงัคม ประเพณี และศิลปวฒันธรรมของชาวเมียนมาร์ก็เป็นส่ิงสาํคญัซ่ึงนกัลงทุน
ตอ้งใหค้วามสาํคญัในการเขา้ถึงสงัคมธุรกิจเมียนมาร์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง การตระหนกัและรับรู้ไดใ้หส้อดคลอ้ง
กับการปฏิบัติตามกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมาร์ 
(Myanmar Investment Commission:MIC) ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการลงทุนท่ีสมบูรณ์ครบวงจร 
นอกจากน้ี รัฐบาลของประเทศเมียนมาร์ยงัไดมี้การกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีให้เติบโตไดใ้นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง และยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
คนในประเทศใหดี้ข้ึน เช่น เมียนมาร์มีแผนการพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี (2555-2559) โดยตั้งเป้าไวว้า่จะ
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เพิ่มอตัราการเติบโตของจีดีพีใหอ้ยูท่ี่ร้อยละ 7.7 ต่อปี และทาํใหจี้ดีพีต่อหวั (GDP per capita) เพิ่มข้ึน 3 เท่า
จากปัจจุบนั (ตวัเลขจีดีพีต่อหัวของเมียนมาร์ในปี 2556 ประมาณการโดย IMF อยู่ท่ี 915 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อคนต่อปี)   
 
4.3 ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของการขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศเมียนมาร์ 
 
  ผลจากการสมัภาษณ์ ผูใ้หส้มัภาษณ์จาํนวน 29 ราย ไดใ้หแ้นวคิดต่อปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อความสาํเร็จของการขยายตลาดธุรกิจระบบขนถ่ายในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี ปัญหาความไม่สงบแถบแนว
ชายแดน การสาธารณูปโภค (Infrastructure) ยงัมีไม่เพยีงพอและไม่ไดม้าตรฐาน นโยบายของรัฐบาลไทย
และเมียนมาร์ยงัไม่ชดัเจน ระบบการเงินไม่เสถียรภาพ ธนาคารพาณิชยใ์นเมียนมาร์ผกูขาดโดยรัฐบาล 
แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ กฎระเบียบทางการคา้มีการเปล่ียนแปลงบ่อย นกัลงทุนจากทัว่โลก
สนใจลงทุนในเมียนมาร์ทาํใหมี้คู่แข่งจาํนวนมาก ปัญหาในเร่ืองความไม่เขา้ใจแนวทางหรือพฤติกรรมดา้น
การคา้ของเมียนมาร์ 
 
4.4 กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่อือ้ต่อการสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขนัในธุรกจิผลติและ
ติดตั้งระบบขนถ่ายและจัดเกบ็สินค้าในประเทศเมียนมาร์ 

 ผลจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จาํนวน 29 ราย ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกลยทุธ์
การตลาดท่ีเอ้ือต่อการสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ได้อย่าง
เหมาะสมสามารถสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

 ธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้จดัเป็นธุรกิจท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบและพร้อมเขา้สู่
เมียนมาร์ ไม่ว่าจะเป็นดา้น เทคโนโลยี นวตักรรมต่างๆ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นระบบขนถ่ายและจดัเก็บ
สินคา้ อุปสงคห์รือความตอ้งการสินคา้และการบริการภายในประเทศท่ีมีมากทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบดา้น
การแข่งขนัในตลาดโลกเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากกระตุน้ให้เกิดการพฒันาการผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ 
ความชาํนาญในการผลิตสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตวัผลกัดนัให้
เกิดการพฒันาและการปรับปรุงการผลิตและนวตักรรมใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความเปรียบในการแข่งขนักบั
สินคา้ในตลาดโลกไดม้ากข้ึน  

ดา้นนโยบายการคา้เสรีไม่ว่าจะเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign 
Direct Investment: FDI) ประกาศใช้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ หรือ Myanmar Foreign Investment 
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Law (FIL) การปรับปรุงกฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบบัใหม่ ทาํให้นักลงทุนไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี 
อาทิ การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปีแรกของการประกอบธุรกิจ การยกเวน้ภาษีเงินได้
จากกาํไรสะสมท่ีนาํกลบัมาลงทุนใหม่อีกคร้ังภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากท่ีมีกาํไรเกิดข้ึน การยกเวน้
ภาษีศุลกากร สําหรับนําเขา้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสํานักงาน การ
ยกเวน้ศุลกากร สาํหรับนาํเขา้วตัถุดิบเป็นระยะเวลา 3 ปีแรกในการดาํเนินกิจการ เป็นตน้ 

 ในปัจจุบันการแข่งขนัทางการคา้ในตลาดโลกมีความหลากหลาย รวมถึงการพฒันา
นวตักรรม ท่ีมีพลวตัการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งสูงและรวดเร็ว  ถือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแข่งขนั
ทางดา้นอุตสาหกรรมในทุกระดบั ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ
ประเทศ ไดแ้ก่  ระบบโครงสร้างสนบัสนุนอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความจาํเป็นอย่างมากใน
การท่ีตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้ งโครงสร้างระบบสนับสนุน  รวมถึง
นโยบายต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมท่ีเป็นปัจจยัหลกัสาํคญั ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic  Community : AEC) ของประ เทศไทย   ถื อ เป็ น โอกาสสํ าคัญ ในการพัฒน า
อุตสาหกรรมอาหารใหเ้ป็นท่ียอมรับในภูมิภาค  โดยการนาํเอาระบบขนถ่ายและจดัเกบ็เขา้มาบริหารจดัการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ  ท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในต่างประเทศ  และเป็นช่องทางใน
การพฒันาไปสู่การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (Food  Industry Businesses) ถือ
เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสําคญัและเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของธุรกิจระบบขนถ่ายและจัดเก็บสินค้า
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทามีห่วงโซ่อุปทานท่ียาว นบัตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทัง่ถึงกระบวนการ
แปรรูปและส่งออก  ดงันั้น การท่ีอุตสาหกรรมอาหารสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง  จึงมีความจาํเป็น
อยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีระบบบริหารจดัการระบบขนถ่ายและจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ  ทาํให้การเคล่ือนยา้ยสินคา้
ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและท่ีสาํคญัคือ เม่ือมีระบบขนถ่ายและจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลด
ตน้ทุนใหก้บั อุตสาหกรรมการผลิต  

         ดา้นความได้เปรียบทางการแข่งขนั  (Competitive Advantage)  ถือเป็นความสามารถของ
ธุรกิจในการสร้างผลงานให้เหนือกว่าธุรกิจอ่ืน ๆ จากการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการด้วย
ประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่า การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั รวมทั้งปัจจยัท่ีนอกเหนือการควบคุม มี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงจาํเป็นจะตอ้งมีกลยุทธ์ในการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี จึงจะ
สามารถแข่งขนัไดท้ั้งในและต่างประเทศ  โดยการสร้างวฒันธรรมองคก์รให้เกิดการยอมรับในความคิด
ใหม่ ๆ ของบุคคลในองคก์ร เพื่อการสร้างนวตักรรมใหเ้กิดในองคก์รและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร อนัจะ
นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และยิ่งกว่านั้นส่งผลทาํให้ประเทศชาติมีขีดความสามารถ
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ทางการแข่งขนักบัประเทศ อ่ืน ๆ ในโลกได้ต่อไป  พื้นฐานสําคญัของการสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั มีองคป์ระกอบหลกัอยู่ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ดา้นคุณภาพ (Quality) ดา้น
นวัตกรรม  (Innovation) และด้านการตอบสนองต่อ ลูกค้า  (Customer Responsiveness) ซ่ึ งทั้ ง  4 
องคป์ระกอบมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ องคก์รยุคใหม่ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างดีโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วท่ีส่งผลโดยตรงต่อการปรับ ตวัขององคก์ร ดงันั้น ผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบขนถ่ายและ
จดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ การจดัการสินคา้คงคลงัใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้และไม่เกิดภาระ ใน
การจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีมีปริมาณมากเกินไป  และตอ้งมีการจดัการขนถ่ายท่ีดี เพื่อการประหยดัตน้ทุนใน
ผลิต  ซ่ึงเป็นการบูรณาการดา้นการจดัการระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ท่ีก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทาง 
การแข่งขนัของธุรกิจในประเทศไทย  และระดบัสากล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกา้วตลาดของประเทศ
เมียนมาร์ 

     นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์จาํนวน 6 รายไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาด
ดงัน้ี นกัธุรกิจควรตอ้ง ศึกษาขอ้มูลใหค้รบถว้น ตอ้ง “รู้เขา รู้เรา” และเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ อาทิ 
ศึกษาตลาด ศึกษากฎระเบียบต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งภายในเมียนมาร์ ศึกษาวฒันธรรมรวมทั้งศึกษารูปแบบใน
การท่ีจะเขา้ไปลงทุนดว้ยว่าควรจะเขา้ไปลงทุนในรูปแบบใด ตอ้งทาํการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนของ
ประเทศเมียนมาร์ ตอ้งรู้จกัการบริหารความเส่ียง และตอ้งไม่ลืมหลกัการท่ีสําคญัอนัจะเป็นกุญแจแห่ง
ความสําเร็จของการเขา้ไปทาํธุรกิจในเมียนมาร์ ไดแ้ก่ หลกัความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility:CSR) เพราะถึงแมเ้มียนมาร์จะมีความพร้อมในการเปิดรับการลงทุน แต่สาํหรับการทาํธุรกิจ
ในเมียนมาร์ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย เน่ืองจากรัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายให้
ความสําคญักบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอนัอุดมสมบูรณ์ในประเทศสูงสุดเพื่อพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ในส่วนของภาครัฐจะตอ้งเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนและอยูเ่คียงขา้งภาคเอกชนอยา่งใกลชิ้ด เพื่ออาํนวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นักธุรกิจควรทราบถึงปัจจยัเส่ียงในการ
ขยายตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ขอ้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เน่ืองจากประเทศเมียนมาร์ยงัอยู่ระหว่าง
การพฒันาจึงมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปริมาณ คุณภาพ รวมถึงพฤติกรรมของแรงงาน ความ
พร้อมทางดา้นระบบสาธารณูปโภคท่ียงัไม่สมบูรณ์ ความพร้อมของระบบการเงินการธนาคาร และความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง 
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สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวสัดุและ
จดัเก็บสินคา้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์การคา้และแนวโนม้ทางการคา้ตลอดจนปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ในประเทศเมียนมาร์ เพื่อ
พฒันารูปแบบกลยทุธ์ทางการตลาดต่างประเทศและสร้างโอกาส ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิดจาํนวนทั้ งส้ิน 29 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย  

5.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  

 จาํนวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด 29 ราย แยกเป็นเพศชาย 26 คน (คิดเป็น 89%) เพศหญิง 3 
คน (คิดเป็น 11%) อยู่ในช่วงอายุ 30-32 ปี จาํนวน  8 คน (คิดเป็น 28%) อายุ 33-37 ปีจาํนวน 14 คน (คิด
เป็น 48%) อาย ุ38-47 ปี จาํนวน 7 คน (คิดเป็น 24%) อยูใ่นช่วงระดบัการศึกษาปริญญาตรี 28 คน (คิดเป็น 
97%) ปริญญาโท 1 คน (คิดเป็น 3%) มีประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วงอาย ุ1-5 ปี จาํนวน  6 คน (คิดเป็น 
21%) อยู่ในช่วงอายุงาน 6-10 ปี จาํนวน 15 คน (คิดเป็น 51%) อยู่ในช่วงอายุงาน 11-17 ปี จาํนวน 8 คน 
(คิดเป็น 28%) ผูใ้หส้มัภาษณ์มีประสบการณ์ดา้นระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้โดยตรงจาํนวน 20 คน (คิด
เป็น 69%) และไม่ไดมี้ประสบการณ์ดา้นระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้โดยตรงแต่มีประสบการณ์ดา้น
การคา้ต่างประเทศจาํนวน 9 คน (คิดเป็น 31%)  

 



32 

 

5.1.2 ผลการวเิคราะห์ด้านมุมมองและแนวคดิด้านต่าง ๆ ดังนี ้

ก) ด้านสถานการณ์การค้าและแนวโน้มทางการค้า  

 จากผลการวิจยัดา้นสถานการณ์การตลาดของธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บจะเห็นไดว้่า 
มีแนวโน้มการขยายตวัสูงข้ึนโดยเฉพาะอย่างกบัประเทศในแถบอาเซียนอย่างเมียนมาร์  อนัเป็นผลโดย
ตรงท่ีไดจ้ากการเปิดการคา้เสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ทาํให้เมียนมาร์ตอ้งมีการสร้าง
โรงงานหรือขยายโรงงานจาํนวนมากและทุกกิจกรรมของธุรกิจแลว้แต่ตอ้งมีการจดัลาํเลียงสินคา้เพื่อให้
เกิดค่าใชจ่้ายโดยรวมในการกระจายสินคา้ตํ่าท่ีสุด จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีนกัธุรกิจตอ้งให้ความสาํคญักบัการ
บริหารการจดัการโลจิสติกส์ซ่ึงเก่ียวขอ้งตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบและไปส้ินสุด ณ จุดท่ีมีการ
บริโภคสินคา้นั้น หรือในอีกความหมายหน่ึง โลจิสติกส์เป็นกระบวนการในการจดัการวางแผน จดัสายงาน
และควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนท่ีมีการเคล่ือนยา้ยและไม่มีการเคล่ือน ยา้ยในการอาํนวยความสะดวกของ
กระบวนการไหลของสินคา้ ตั้งแต่จุดเร่ิมจดัหาวตัถุดิบไปถึงจุดท่ีมีการบริโภคโลจิสติกส์ จึงเป็นไปไดสู้งท่ี
ธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้จะกา้วไปสู่ตลาดเมียนมาร์ได ้

ข) ด้านปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จของการขยายธุรกจิระบบขนถ่ายและจัดเกบ็สินค้าสู่ตลาดเมียนมาร์  

 ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการขยายธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้สู่ตลาด
เมียนมาร์นั้น จะเห็นไดว้่าส่ิงสําคญัอย่างยิ่งของการขยายธุรกิจคือ “การรู้เขา รู้เรา” เป็นส่ิงสําคญัในการ
ขยายตลาดต่างประเทศ นกัธุรกิจตอ้งคน้ควา้และศึกษาขอ้มูลให้กระจ่างในทุก ๆ ดา้น อาทิเช่น การเขา้ใจ
พฤติกรรมของชาวเมียนมาร์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาขอ้มูลการลงทุนให้ถูกวิธีจาก BOI หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความไดเ้ปรียบทางการคา้ การหา Local partner ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ Porter (1998) เพื่อความสะดวกในการทาํธุรกิจ เช่น สภาหอการคา้เมียนมาร์ 
หรือธนาคารท่ีมีตวัแทนสาํนกังานในประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนการลงทุนสร้างแบรนดข์องตนเอง เพราะ
ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์มีทศันคติท่ีดีต่อแบรนด์สินคา้ไทย และควรจดลิขสิทธ์ิสินคา้ให้ครอบคลุมดว้ย 
ประกอบกบัเมียนมาร์มีศกัยภาพในดา้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุ นํ้ ามนั และ
ท่ีดิน นอกจากน้ียงัมีการแข่งขนัในประเทศท่ีไม่สูงนัก ดา้นกาํลงัแรงงานท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมาก มีระดบั
ค่าแรงท่ีตํ่าแต่ยงัขาดความรู้และความเช่ียวชาญด้านธุรกิจระบบขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าซ่ึงต้องใช้
ผูเ้ช่ียวชาญและความรู้ดา้นวิศวกรรม เทคโนโลยี นวตักรรมใหม่  จึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบ(Comparative Advantage Theory ของ David Ricardo) 
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ค) ด้านปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของการขยายธุรกจิระบบขนถ่ายและจัดเกบ็สินค้าสู่ตลาดเมียน
มาร์  

  ประเทศเมียนมาร์ยงัขาดความพร้อมในดา้นโครงสร้างพื้นฐานประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความพร้อมการสาธารณูปโภค (Infrastructure) ท่ียงัมีไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ขาดการพฒันา
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีความทนัสมยัและสะดวกสบายยิ่งข้ึน การปฏิรูปและ
ขยายโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมให้มีความเช่ือมโยงและครอบคลุมในทุกพื้นท่ีและการพฒันาระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปายงัไม่เพียงพอสาํหรับใชภ้ายในประเทศ ในดา้นค่าจา้งแรงงานถึงแมจ้ะตํ่าสุดในอาเซียน
ก็ตามแต่แรงงานเมียนมาร์เป็นแรงงานท่ียงัขาดทักษะซ่ึงการขาดแคลนแรงงานทักษะน้ีสืบเน่ืองจาก
การศึกษาและพฒันาฝีมือยงัมีไม่เพียงพอและอีกส่วนหน่ึงเกิดจากการไหลของแรงงานฝีมือออกสู่ประเทศ
เพื่อนบา้น การฝึกฝนทกัษะฝีมือให้แก่แรงงานเมียนมาร์อาจตอ้งใชเ้วลาและตน้ทุนในการพฒันาศกัยภาพ
แรงงานพอสมควร ความไม่ชดัเจนของกฎหมายการลงทุนและกฎระเบียบต่าง ๆ เน่ืองจากเมียนมาร์ยงัคง
อยูใ่นช่วงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงอยูใ่นระหว่างกาดรําเนินการออกกฎหมายลูก
เพิ่มเติม ด้านระบบการเงินท่ียงัขาดเสถียรภาพซ่ึงธนาคารพาณิชยใ์นเมียนมาร์ถูกผูกขาดโดยรัฐบาล 
ตลอดจนปัญหาในเร่ืองความไม่เขา้ใจแนวทางหรือพฤติกรรมดา้นการคา้ของเมียนมาร์  

ง) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดต่างประเทศที่เอื้อต่อการสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ธุรกจิผลติและติดตั้งระบบขนถ่ายและจัดเกบ็สินค้าในเมียนมาร์ 

 ปัจจยัสาํคญัท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่าย
และจัดเก็บสินคา้ คือ ความพร้อมของพื้นฐานทั้ ง 4 ด้าน ประอบด้วย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้าน
คุณภาพ (Quality) ดา้นนวตักรรม (Innovation) และดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Customer Responsiveness) 
ดงันั้นหากธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ท่ีจะไปสู่ตลาดเมียนมาร์ตอ้งสามารถตอบโจทยท์ั้ง 4 ขอ้น้ี
ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  (The Theory of Competitive Advantage) ของ
Michael E.Porter ท่ี เขียนไว้ในหนังสือ  “The Competitive Advantage of Nations” ว่าส่ิงสําคัญในการ
แข่งขนัคือ ความสามารถท่ีจะผลิตสินคา้และบริการใหม่ท่ีดีข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ผลิตผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Productivity) เป็นกุญแจสาํคญัในการแข่งขนัของเศรษฐกิจโลก ในภาวะการแข่งขนัใน
การคา้โลก ประเทศทุกประเทศยอ่มพยายามเลือกยทุธวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางดา้นการ
แข่งขนั (Competitive Advantage) ในอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดงันั้นประเทศจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ประเมินจุดแขง็และจุดอ่อน โอกาส รวมถึงการคุกคามจากประเทศคู่แข่งและภาวะการแข่งขนั (Strength, 
Weakness, opportunity, and Threat : SWOT) ของอุตสาหกรรมในประเทศของตนและคู่แข่งขนั  เพื่อให้
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สามารถหาแนวทางปรับตวัให้แข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง
ข้ึนทุกขณะ ซ่ึงข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน  (competitive advantage) ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติแต่เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างข้ึนมาไดแ้ละเปล่ียนแปลงไดท้ั้งทางบวกและลบ ประกอบกบัความ
ตอ้งการหรืออุปสงคข์องตลาดเมียนมาร์ท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจนนโยบายดา้นการคา้เสรีของรัฐบาลเมียนมาร์ท่ี
ไดก้าํหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment:FDI) ประกาศใช้
กฎหมายของการลงทุน (Myanmar Foreign Investment Law :FIL) การปรับปรุงกฎหมายการลงทุนต่างชาติ
ฉบบัใหม่ ทาํให้นักลงทุนไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอาทิเช่น การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี 
การยกเวน้อากรนําเขา้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในช่วงท่ีมีการก่อสร้างและให้ยกเวน้อากรนําเขา้สําหรับ
วตัถุดิบเป็นเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมการผลิต ทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเหตุจูงใจและเอ้ืออาํนวยต่อธุรกิจ
ต่างชาติท่ีจะเขา้ไปลงทุนในเมียนมาร์ จะเห็นไดว้่า โอกาสและขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมีอยูสู่งอนัเป็น
ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อความสาํเร็จในการขยายตลาดสู่เมียนมาร์ 

5.2 อภิปรายผล  

 เน่ืองจากงานวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยันาํเอาผลการวิจยัจากผูใ้หส้มัภาษณ์จาํนวน
ทั้งส้ิน 29 ราย มาวิเคราะห์และใชเ้ป็นแนวทางในการอภิปรายผลดงัน้ี 

 จากขอ้มูลส่วนบุคคลแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจระบบขนถ่ายวสัดุและจดัเก็บจาํเป็นตอ้งใช้
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นงานวิศวกรรมและมีประสบการณ์ในการทาํงานเฉล่ียอยูท่ี่ 6-10 ปี (คิดเป็น 
51%) เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม  มีความคิด
สร้างสรรค ์มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นวิศวขนถ่ายและจดัเกบ็ เพื่อช่วย
พฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมของประเทศอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงสาํหรับการประกอบ
ธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บวสัดุคือ บุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม ดงันั้น วิศวกร
จึงเป็นหัวใจหลกัของธุรกิจ มีหนา้ท่ีมีหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์ คาํนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแกไ้ขปัญหา และ
ควบคุมการผลิต  

 นอกเหนือจากคุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งมีแลว้ วิศวกรท่ีดีความมีความสามารถในการ
ส่ือสาร (Communication skill) เน่ืองจากวิศวกรต้องทาํงานเป็นทีมร่วมกับผูอ่ื้น มักจะมีทั้ งผูร่้วมงาน 
เจา้นาย และลูกน้อง หากวิศวกรคนใดไม่สามารถพูดหรือเขียนให้คนอ่ืนเขา้ใจได ้หรือนาํเสนองาน หรือ
ไอเดียให้คนอ่ืนเขา้ใจและเห็นดว้ยตามเหตุผลแลว้ ความรู้ท่ีวิศวกรคนนั้นมีก็อาจจะไม่สามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดม้ากนัก   คุณสมบติัอีกขอ้หน่ึงคือ ทกัษะภาษาองักฤษ (English skill) เน่ืองจากในปัจจุบนั
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บริษทัระดบันานาชาติไดเ้ขา้มาลงทุนและตั้งในประเทศไทย หรือคนไทยก็สามารถร่วมงานกบับริษทัท่ีอยู่
ต่างประเทศไดผ้่านการใชเ้ทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพราะฉะนั้นวิศวกรคนไหนท่ีมีความสามารถ
และทกัษะภาษาองักฤษก็สามารถท่ีจะทาํ งานในบริษทัระดบันานาชาติไดดี้ อีกทั้งสามารถแสวงหาความรู้
มากมายในภาษาอังกฤษ และ คุณสมบัติท่ีสําคัญมากคือ ความสามารถในการทํางานเป็นทีม (Team 
Working skill) โปรเจกตส่์วนใหญ่ท่ีวิศวกรตอ้งดาํเนินงานจนแลว้เสร็จนั้นตอ้งอาศยัการทาํงาน เป็นทีม ซ่ึง
วิศวกรท่ีดีควรจะเป็นไดท้ั้งผูน้าํท่ีดีและผูต้ามท่ีดีได ้สามารถจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นจนงานสําเร็จ และมี
ความสุขในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และคุณสมบติัท่ีขาดไม่ไดคื้อคือ ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Self-learning skill) วิศวกรท่ีดีจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานด้วย
ตนเอง ไม่ควรจะรอให้ผูอ่ื้นมาให้การอบรมหรือสอนให้อย่างเดียว เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการ
เปล่ียนแปลงไม่หยดุ หากวิศวกรคนใดรอคนอ่ืนสอนก็จะไม่สามารถนาํเทคโนโลยีนั้นมาประยกุตใ์ชง้าน
ไดท้นัการณ์ 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ธุรกิจระบบขนถ่ายและจัดเก็บมีแนวโน้มการขยายตัวข้ึน
โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ท่ีถือว่าเป็นประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนในขณะน้ี เพราะ
ดว้ยพื้นท่ีของประเทศท่ียงัมีทรัพยากรธรรมชาติอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ค่าแรงท่ียงัตํ่ามาก และหลงัจากรัฐบาล
พม่ามีเสถียรภาพ และยอมรับกฎระเบียบต่างๆ ของสหประชาชาติ ยิ่งทาํให้ต่างชาติให้ความสนใจการ
ลงทุนในประเทศพม่ากนัมาก ด้านการลงทุนในเมียนมาร์ ปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลกัพนั
โรงงาน ในขณะท่ีประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแสนโรงงาน ดงันั้น การสร้างโรงงานหรือขยาย
โรงงานยงัทาํไดอี้กมากและทุกกิจกรรมของธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีระบบขนถ่ายและจดัเก็บวสัดุจึงเป็นโอกาส
ทางการตลาดซ่ึงนักธุรกิจตอ้งมีการเตรียมพร้อม ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลให้กระจ่างในทุก ๆ ดา้น ทั้งน้ียงัมีมี
ปัจจยัเส่ียงบางประการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความไม่แน่นอนเร่ืองการเมือง คุณภาพแรงงานท่ียงัอยูใ่นเกณฑต์ํ่า  
ควรศึกษาขอ้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ความพร้อมทางดา้นระบบสาธารณูปโภคท่ียงัไม่สมบูรณ์ ความ
พร้อมของระบบการเงินการธนาคาร  ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมเป็นขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 5.3.1 นักธุรกิจท่ีมีความประสงค์ขยายตลาดสู่เมียนมาร์ควรทาํการศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนตดัสินใจลงทุน ทั้งในสภาพแวดลอ้มในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุนอยา่งรอบคอบ  
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 5.3.2 นักธุรกิจท่ีมีความประสงค์ขยายตลาดสู่เมียนมาร์ควรเดินทางไปสํารวจตลาดยงั
ประเทศเมียนมาร์ท่ีตอ้งการเขา้ไปลงทุนดว้ยตวัเองก่อนตดัสินใจลงทุน ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
วิจยัอาจไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในช่วงเวลานั้น ซ่ึงการเดินทางไปสาํรวจตลาดจะช่วยให้นักธุรกิจ
สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการวางแผนการตลาดไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และความเป็นจริงมาก
ข้ึน 

 5.3.3 ในดา้นการผูร่้วมทุนหรือตวัแทนคนทอ้งถ่ินในการบริหารกิจการในตลาดเมียนมาร์ 
นกัธุรกิจควรใชเ้วลาในการคดัสรรบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือให้ไดม้ากท่ีสุด โดยอาจขอคาํแนะจากสมาคม
ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐของไทยในเมียนมาร์ 

 5.3.4 นักธุรกิจท่ีมีความประสงคข์ยายตลาดสู่เมียนมาร์ควรทาํการวิเคราะห์สภาพตลาด
และควรมีกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและรักษาเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากคู่แข่งในประเทศท่ีเขา้ไปในตลาดเมียนมาร์อาจลอกเลียนแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี
ลกัษณะใกลเ้คียงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

 5.3.5 นักธุรกิจควรจะจา้งท่ีปรึกษาหรือตวัแทนทอ้งถ่ินเมียนมาร์ในการดาํเนินธุรกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การยื่นขออนุญาตเพื่อทาํธุรกิจในเมียนมาร์ เน่ืองจากกฎหมายการลงทุนต่างชาติของ
เมียนมาร์คงไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 

 5.3.6 การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ และการพิจารณาลงทุนร่วมกบันักลงทุนชาว
เมียนมาร์ และผูมี้อาํนาจทางการเมืองจะช่วยสร้างความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจในเมียนมาร์ได ้ 

5.4 ข้อจํากดัทางการวจัิย  

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเกบ็ขอ้มูลจากผูใ้หส้ัมภาษณ์เพียง 29 รายโดย
เลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ/ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบถ่ายวสัดุและจดัเก็บสินคา้ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงการศึกษามีระยะเวลาจาํกดั จึงมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ
ผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ในประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนรูปแบบกลยุทธ์การตลาด
ระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ทั้งน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงรูปแบบการนาํแผนกล
ยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) ประกอบกบัประเทศเมียนมาร์ยงัอยูใ่นช่วงพฒันาในทุก ๆ ดา้น 
ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไปอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได ้
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5.5 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

  งานวิจยัท่ีน่าจะเป็นไปไดใ้นอนาคตควรวิเคราะห์ถึงความพร้อมในดา้นวตัถุดิบ ศกัยภาพ
ในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ความตอ้งการของตลาดภายในประเทศ รูปแบบการนาํ
แผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั และประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 

 
เร่ือง  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม กลยุทธ์การตลาดต่างประเทศธุรกจิผลติและติดตั้ง
ระบบขนถ่ายวสัดุและจัดเกบ็สินค้าเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน : ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 
 
 สืบเน่ืองดว้ยผูจ้ดัทาํกาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโทและการจดัทาํวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร
หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเนชัน่ ปี 2557  

 งานวิจยัช้ินน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัดงัน้ี (1) เพือ่ศึกษาถึงสถานการณ์การคา้และแนวโนม้
ทางการคา้ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้
ในประเทศเมียนมาร์  (2) เพื่อพฒันารูปแบบกลยทุธ์ทางการตลาดต่างประเทศและสร้างโอกาส ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัสาํหรับ สาํหรับธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ในประเทศ
เมียนมาร์ 

แบบสอบถามได้จัดแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการตลาดและปัจจยัท่ีผลต่อความสาํเร็จของ

การขยายการขยายตลาดสู่เมียนมาร์ ตลอดจนกลยทุธ์ทางการตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  

ดว้ยวตัถุประสงคด์งักล่าวเบ้ืองตน้ จึงเรียนมาเพ่ือขอความกรุณาท่านช่วยกรอกแบบสอบถาม 
ตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                        ศิลป์ชยั สีมาวงศอ์นนัต ์
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  กลยทุธ์การตลาดต่างประเทศธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวสัดุและจดัเกบ็สินคา้เพื่อรองรับ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
แบบสอบถามน้ีจดัทาํเพื่อใชป้ระโยชน์สาํหรับในการทาํวิจยั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเนชัน่ ปี 2557 ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามอยา่งเท่ียงตรง และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านไวใ้นโอกาสน้ี 

 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย (   ) หนา้ขอ้ท่ีท่านเลือกเป็นคาํตอบ หรือเติมขอ้มูลในช่องวา่งตามความเป็น
จริง  

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ    (    ) ชาย    (    ) หญิง 
2. อาย ุ   (   ) ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 32 ปี   (    ) 33-37 ปี 

(   ) มากกวา่ 37 ปีข้ึนไป 
3. สญัชาติ     (     ) ไทย     (    ) อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................. 
4. การศึกษา    (   )   มธัยมศึกษาหรือตํ่ากวา่   (   )  อนุปริญญา/ ปวช./ปวส.   

(    ) ปริญญาตรี      (    ) ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
5. ประสบการณ์การทาํงาน   (    ) ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี  (   )  6-10 ปี 

(   ) มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
 

ส่วนที ่2  สถานการณ์ทางการตลาดและปัจจัยทีผ่ลต่อความสําเร็จของการขยายการขยายตลาดสู่เมียนมาร์  
ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาส ความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
1. ท่านมีแนวคิดเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ท่านคิดว่าปัจจยัใดส่งเสริมความสาํเร็จของการขยายตลาดธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเกบ็สินคา้ไป

ยงัตลาดเมียนมาร์  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านคิดว่าปัจจยัใดเป็นอุปสรรคของการขยายตลาดธุรกิจระบบขนถ่ายและจดัเก็บสินคา้ไปยงั
ตลาดเมียนมาร์  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านมีแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบกลุยทธ์ทางการตลาดใดท่ีสร้างโอกาสและความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัในธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวสัดุและจดัเก็บสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทาํไมจึง
มีแนวคิดเช่นนั้น 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



 

ประวตักิรรมการผู้จดัการ 

 

 
 

ช่ือ นาย ศิลป์ชยั สีมาวงศอ์นนัต ์

เกิด 9  เมษายน  2510  อาย ุ 47   ปี 

ท่ีอยู ่ 95/2 ม.14  ถ.ก่ิงแกว้-อ่อนนุช  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540 

E-mail  sinchai3g@gmail.com 

การศึกษา 

ปี 2526  -  2528 ปวช. ( ช่างกลโรงงาน )  วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ 

อาชีวศึกษา วทิยาเขตพระนครเหนือ 

2528  -  2530  ปวส. ( ช่างผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์)  วทิยาลยั 

เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  วิทยาเขตพระนครเหนือ 

   2530  -  2532  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

   2545  -  2547  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต MPA รุ่นท่ี 15 

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ( นิดา้ ) 
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   2555  -  2557  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

EX MBA รุ่นท่ี 1 มหาวิทยาลยัเนชัน่  

ตาํแหน่งปัจจุบนั   

-  รองประธานกรรมการหอการคา้ จ.สมุทรปราการ 

-  กรรมการหอการคา้ กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

    (จ.สมุทรปราการ , จ.ฉะเชิงเทรา , จ.นครนายก , จ.สระแกว้ , จ.ปราจีนบุรี ) 

-  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยอินเตอร์แมท จาํกดั   
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