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บทคัดยอ
การศึกษาปญหาวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธของกลยุทธการปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด
และประสิทธิภาพการสงออกในธุรกิจผลิตภัณฑสปาเพื่อการสงออก ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการ
ลงทุนธุรกิจพบวาเปนคนไทยทั้งหมด ขนาดสถานประกอบการสวนใหญเปนขนาดเล็ก ลักษณะธุรกิจ
เปนแบบรับจางผลิตและจัดจําหนายเอง ผลิตภัณฑสวนใหญผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศและ
จําหนายตางประเทศ และมีตลาดสงออกที่สําคัญคือ อาเชียน ผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑสปามีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนประสมทางการตลาดสงออกเมื่อเทียบกับสินคาที่ขายภายในประเทศอยูใน
ระดับปานกลาง, มีประสบการณในการทําธุรกิจสงออกสปาในระดับปานกลาง, พนักงานในองคกรมี
ความรับผิดชอบตอบริษัทในระดับมาก, เห็นความสําคัญของคูแขงทางการตลาดในระดับปานกลาง,
ความสําคัญของระดับการพัฒนาของตลาดสงออกในระดับปานกลาง และพอใจกับผลประกอบการใน
การสงออกผลิตภัณฑสปาในระดับปานกลาง เมื่อทําการวิเคราะหดวยวิธี Chi square พบวา
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจสงออกสปา, ความรับผิดชอบตอองคกรของพนักงาน, คูแขงทาง
การตลาด และ ระดับการพัฒนาของตลาด มีผลตอการใชกลยุทธปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑสปาเพื่อการสงออก และ การใชกลยุทธปรับปรุงสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑสปา
เพื่อการสงออกมีผลตอประสิทธิภาพการสงออกผลิตภัณฑสปาเพื่อการสงออกที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และเมื่อทําการวิเคราะหดวยวิธี Regression & Correlation พบวา การใชกลยุทธการปรับปรุง
ผลิตภัณฑและการใชกลยุทธการปรับปรุงราคา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสงออกของ
ผลิตภัณฑสปาเพื่อการสงออกที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีสมการถดถอยเชิงเสนที่เหมาะสมคือ
ประสิทธิภาพการสงออก= 1.743 +0.619(กลยุทธปรับปรุงผลิตภัณฑ)-0.292 (กลยุทธปรับปรุงราคา)
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑสปา / สงออก / กลยุทธปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด
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In this case study research, the study to marketing mix adaptation and performance in spa products
export relationships. The result is the investment is wholly carried out by Thai entrepreneur. Most
are small manufacturers. They are contracted to produce products according to specifications of
customers and act are sellers. The product is made for both local and global markets which are
particularly Asian countries. The spa entrepreneurs have marketing mix adaptation of spa export
product in some level, compared with local market. They have not experienced in spa export much.
Their employees own high responsibilities. They have competition awareness at some degrees. The
spa export market is developed in medium range, with the export performance of spa product. The
analyzes of Chi square (X2), that found the management international experience, firm’s
commitment to exporting, export market competition and export market development affect to
marketing mix adaptation. Meantime the strategy application shall affect on the spa export
performance significantly 95%. The marketing mix adaptation affects to spa export performance
significantly 95%. The analyzes of regression & correlation, that found Product adaptation and
Price adaptation affect to spa export performance significantly 95%. The linear regression is Export
performance = 1.743 + 0.619 (product adaptation) - 0.292 (price adaptation).
Keywords : Spa Product / Export / Marketing mix adaptation

