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บทคดัย่อ 
 การศึกษาปัจจยัและผลกระทบการส่งออกของธุรกิจอุตสาหกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 มีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกไดรั้บ 2. เพ่ือทราบ
แนวทางการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาเกิดจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนาหรือโควดิ 19 (COVID-19) เป็นโรคท่ีเก่ียวกบัทางเดินหายใจ สามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนไดโ้ดยผา่นการ
ติดเช้ือจากละอองเสมหะจากการไอ เกิดการระบาดคร้ังแรกท่ีเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในปลายปี 2562 คาดวา่มีตน้
ต่อของเช้ือไวรัสมาจากตลาดสดท่ีขายอาหารทะเลและอาหารป่าในมณฑลหูเป่ย ์การระบาดของเช้ือไวรัสเขา้สู่
ประเทศไทยพบคร้ังแรกในเดือนมกราคมปี 2563 ในส่วนผลกระทบท่ีอุตสาหกรรมส่งออกไดรั้บโดยการวเิคราะห์
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาพบวา่มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นผูใ้หบ้ริการ 2. ดา้นเวลา 3. ดา้นปริมาณการส่งออกของ
ผลิตภณัฑ์ ส าหรับแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกโดยการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างท่ี
ท าการศึกษาพบวา่มี 2 วธีิ ไดแ้ก่ 1. เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ 2. ลดตารางการบิน  
 
1. บทน า (INTRODUCTION)  
 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 (COVID-19) เป็นโรคท่ีเก่ียวกบัทางเดินหายใจและ
สามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนไดโ้ดยผา่นการติดเช้ือจากละอองเสมหะจากการไอ เกิดการระบาดคร้ังแรกท่ีเมือง 
อู่ฮัน่ ประเทศจีนในปลายปี 2562 คาดวา่มีตน้ต่อของเช้ือไวรัสมาจากตลาดสดท่ีขายอาหารทะเลและอาหารป่า และ
เช้ือไวรัสดงักล่าวแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วไปทัว่ทุกมุมโลกในปี 2563 ส าหรับในประเทศไทยพบคร้ังแรกในเดือน
มกราคมปี 2563 รัฐบาลไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆ เหมือนกบัประเทศอ่ืนท่ีไดรั้บวิกฤตเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้
การระบาดเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การระบาดลดลงในช่วงเดือนมิถุนายน รัฐบาลจึงคลายมาตรการลง แต่ในปี 2564     
การระบาดของเช้ือกลบัมีการขยายสายพนัธ์ุและมีการระบาดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้รัฐบาลประกาศใชม้าตรการ
คุมเขม้อีกคร้ัง ไดแ้ก่การประกาศใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก. ฉุกเฉิน)     
งดการเดินทางขา้มจงัหวดั ปิดสถานบริการ สถานท่องเท่ียว เขา้สู่ยคุ New normal เวน้ระยะ Social Distancing เพื่อ
ลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ซ่ึงถือเป็นการระบาดอีกคร้ังท่ีส่งผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงใหก้บัเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ธุรกิจท่องเท่ียว บริการ รวมถึง
ธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกหลายแห่ง 
 อุตสาหกรรมการส่งออก ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีทั่วทุกมุมโลกเผชิญอยู่นั้นสร้าง
ผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและทุกอุตสาหกรรมใหเ้ผชิญกบัความยากล าบาก การคมนาคมขนส่งทั้งทางเรือ ทางบก 
ทางอากาศ ตอ้งปิดการให้บริการเพ่ือลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสท าให้การส่งออกจากเดิมท่ีเคยเป็นไปอยา่ง



ราบร่ืนตอ้งประสบปัญหาและหากมีการระบาดไปมากกวา่น้ีอาจท าใหอุ้ตสาหกรรมตอ้งหยดุกิจกรรมการผลิตหาก
ไม่สามารถควบคุมการระบาดคลสัเตอร์ในโรงงานได ้
     ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 1. ไดท้ราบถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่ออุตสาหกรรมส่งออก 
 2. ไดท้ราบถึงแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออก   
      
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
     โรคอุบัตใิหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 กรมควบคุมโรค (2563) ได้อธิบายเ ก่ียวกับโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี
ประกอบดว้ยลกัษณะของโรค อาการของผูป่้วย การรักษา ลกัษณะของเช้ือไวรัส การป้องกนัตนเอง และการ
แพร่กระจายของเช้ือ รายละเอียดดงัน้ี  
 ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 เป็นตระกลูของไวรัสท่ีก่อใหอ้าการป่วยตั้งแต่โรคไขห้วดั ธรรมดาไป
จนถึงโรคท่ีมีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS-CoV) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุใหม่ท่ีไม่เคยพบมาก่อนในมนุษยก่์อใหเ้กิด
อาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนได ้โดยเช้ือไวรัสน้ีพบคร้ังแรกในการ
ระบาดในเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 
     ทฤษฎเีกีย่วกบัการขนส่งสินค้า 
 โดยทั่วไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคล่ือนยา้ยคนหรือส่ิงของ
ภายในอาคาร ภายในบา้น ภายในท่ีท างานหรือ ภายในโรงงานดว้ย ดงันั้นหากยึดค าจ ากดัความถูกตอ้งแลว้การท่ี
คนเราเดินอยู่ภายในบา้น การใช ้รถเข็นช่วยบรรทุกของเม่ือเขา้ไปซ้ือสินคา้หรือการท่ีกรรมกรขนถ่ายสินคา้ท่ี
ท่าเรือก็นบัเป็นส่วน หน่ึงของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกนั (จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา,2543) 
 การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยงัมีความหมายท่ีซบัซอ้นกวา่นิยามของการขนส่ง ตามท่ีเขา้ใจกนั
โดยทัว่ไป กล่าวคือ การขนส่งหมายถึง การเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือสินคา้จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง อนั
ก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี (Place Utility)และอรรถ ประโยชน์ดา้นเวลา (Time Utility) 
     รูปแบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
 การขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นการขนส่งท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการ
พฒันาสนามบินพาณิชยใ์ห้ทนัสมยัและเพียงพอกบัความตอ้งการ บริษทัสร้างเคร่ืองบินมีการสร้างเคร่ืองบินซ่ึงมี
ขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินคา้และบรรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากข้ึน มีเคร่ืองมือในการ
ขนส่งอนัทนัสมยัครบครัน นอกจากน้ียงัมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลงัสินคา้ท่ีท่าอากาศยานให้กวา้งขวาง
ทนัสมยัเพ่ือการขนส่งสินคา้ด าเนินไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วจากผูส่้งท่ีเมืองตน้ทางไปยงัเมืองผูรั้บปลายทาง 
     งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 
      สถาพร โอภาสานนท์ (2020) กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ในช่วงวิกฤตโรคระบาดกล่าวว่า         
โลจิสติกส์ ไดท้วีบทบาทความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ และการด ารงชีวิตของผูค้นในช่วงการ   
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แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีทุกคนตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูท่ี่บา้นอนัเป็นผลมา
จากมาตรการจ ากดัช่วงเวลาการออกนอกบา้นของภาครัฐไปจนถึงการ  Work from Home ท่ีใหพ้นกังานส่วนใหญ่
ปฏิบติัหน้าท่ีจากท่ีพกัอาศยั ตามแนวปฏิบติัท่ีหลายประเทศทัว่โลกก าลงัด าเนินการเพ่ือป้องกนัการติดและการ
แพร่ระบาดของเช้ือ ปฏิเสธไม่ไดว้า่การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID 19 ไดส้ร้างความเสียหายไปยงัหลาย
ภาคส่วนในวงกวา้ง ทั้งดา้นสาธารณสุข สงัคม และเศรษฐกิจใน ดา้นธุรกิจ ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ของสินคา้ โดยเฉพาะในส่วนตน้น ้ าและปลายน ้ าของ 
โซ่อุปทาน ท่ีไดรั้บผลกระทบ มากกวา่ส่วนอ่ืน ๆ 
 
3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY)  
     ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
     วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจยัจากบริษทั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เช่น ขอ้มูลหรือบทความจาก
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโควดิ 19  
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่บริษัทอีทีเอ (ประเทศไทย) จ ากัด ในนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
     วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา จากขอ้มูลรวบรวมโดยแหล่งต่างๆ 
 1. น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเรียบเรียงใหเ้ป็นระบบหรือจดักลุ่มใหพ้ร้อมต่อการวเิคราะห์ 
 2. น าขอ้มูลท่ีสอบถามคน้ควา้จากบริษทัอีทีเอ (ประเทศไทย) จ ากดั มาวิเคราะห์วา่แนวโนม้การส่งออก
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัวา่มีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางใด 
 3. วเิคราะห์แนวโนม้การส่งออกภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรม 
 4. วเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีศึกษาคน้ควา้ทั้งหมด เพ่ือสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ผลการศึกษาตามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล น าเสนอผลการวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 
        1. ปัญหาท่ีส่งผลกระทบการส่งออกของธุรกิจอุตสาหกรรม 
             สถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีทัว่โลกก าลงัเผชิญอยูเ่ร่ิมมีการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสไปทัว่โลกในปี 
2563 คือการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 (COVID-19) การคาดการณ์ของโรคชนิดน้ีคาดวา่มา
จากตลาดสดท่ีขายอาหารทะเลและอาหารป่า ในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน แนวโนม้การระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าว
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้รัฐบาลในแต่ละประเทศออกมาตรการต่างๆ เพ่ือคุมสถานการณ์ภายประเทศของตน 
การออกมาตรการดงักล่าวน้ี ส่งผลกระทบต่อบุคคลเป็นจ านวนมาก รวมถึงแหล่งอุตสาหกรรมหลายธุรกิจบาง
กิจการตอ้งหยดุชะงกั อุตสาหกรรมใหญ่ๆ ตอ้งเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุดต่อธุรกิจ 
เน่ืองจากการน าเขา้ -ส่งออกถือเป็นการเติบของเศรษฐกิจแต่ละประเทศ แต่ในเม่ือมีการประกาศงดเดินทาง         
เขา้ -ออก ปิดประเทศ ท าใหไ้ม่สามารถส่งสินคา้ไดท้นัที กระบวนการ Supply Chain เกิดขดัขอ้งท าใหไ้ม่สามารถ
ส่งสินคา้ออกไปได ้ในบางกรณีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอวตัถุดิบนานกว่าปกติส่งผลกระทบในเร่ืองของเวลา
ตามไปดว้ย 
        2. ผลกระทบดา้นผูใ้หบ้ริการ 
            การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอยา่งรุนแรง
และแพร่ไปทั่วโลก ท าให้รัฐบาลประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน           
(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)มีการประกาศเร่ือง หา้มอากาศยานท าการ
บินเขา้สู่ประเทศไทยชัว่คราว ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการสายการบินส่วนใหญ่ลดปริมาณเท่ียวบิน ผูป้ระกอบการสาย
การบินบางรายประกาศหยุดการบริการชั่วคราว เม่ือประชาชนไม่สามารถเดินทางไดป้กติ ท าให้บริษทัไดรั้บ
ผลกระทบเร่ืองของผูใ้หบ้ริการเท่ียวบินส าหรับการขนส่งสินคา้เน่ืองดว้ยการส่งออกสินคา้ของบริษทัท าการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศโดยปกติแบบ Direct Flight ท่ีเป็นเคร่ืองโดยสารแบบ Passenger Flight   
        3. ผลกระทบดา้นเวลา 
            จากการท่ี รัฐบาลประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน         
(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)มีการประกาศเร่ือง หา้มอากาศยานท าการ
บินเขา้สู่ประเทศไทยชัว่คราวส่งผลกระทบดา้นผูใ้หบ้ริการจ าตอ้งลดการเดินทาง ทางดา้นบริษทัตอ้งท าการเปล่ียน
ผูใ้ห้บริการรายใหม่ ส่งผลให้การส่งออกล่าชา้ ใชร้ะยะเวลาท่ีมากข้ึนในการส่งออกสินคา้ภายในบริษทัจากเดิมท่ี
เคยใชเ้วลา 1-3 วนักลบัใชเ้วลานาน 4-5 วนัส าหรับการขนส่งในแต่ละคร้ังหลงัเกิดการระบาด 
        4. ผลกระทบดา้นปริมาณการส่งออกของผลิตภณัฑ ์
            การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีไดเ้ขา้มายงัประเทศไทยส่งผลให้การส่งออกภายใน
บริษทัมีแนวโนม้ลดต ่าลงเห็นไดว้่าปริมาณการส่งออกในช่วง 3 ปี ท่ีเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ของบริษทั อีทีเอ (ประเทศไทย) จ ากดั มีแนวโน้มของการส่งออกท่ีลดลงจากในปี 2019-2020 
ปริมาณการส่งออกลดลงถึง 88 shipment คิดเป็นร้อยละ 46 และในปี 2020-2021 ปริมาณการส่งออกลดลง           
22 shipment คิดเป็นร้อยละ 22 
 



        5. แนวทางการปรับตวั 
            ทางบริษทัมีแนวทางการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 2 วธีิ ดงัน้ี 
  1. เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ โดยมองหาผูใ้หบ้ริการสายการบินใหม่ท่ีรองรับจุดหมายปลายทางไปยงั
ประเทศท่ีตอ้งการ รวมถึงตอ้งเพ่ิมการเช่าเหมาล าจากสายการบินท่ีท าการขนส่งสินคา้ทางอากาศโดยเฉพาะเพื่อท า
ใหก้ารขนส่งใชเ้วลาไม่นาน 
  2. ลดตารางการบิน ทางบริษทัท าการลดความถ่ีในการส่งออกของสินคา้จากการขนส่งสินคา้
ทุกวนัต่อสปัดาห์เป็น 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 
     สรุปผลการศึกษา 
 สามารถสรุปผลจากการศึกษา โดยจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกไดรั้บ 
     ปัญหาท่ีส่งผลต่อธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออก ไดแ้ก่ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิด 
19 (COVID 19)  ในส่วนของผลกระทบ พบวา่บริษทัอีทีเอ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดรั้บมี  3 ดา้น อนัไดแ้ก่ 
     ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
           ผูใ้ห้บริการถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการขนส่ง ซ่ึงส่ิงท่ีผูป้ระกอบการพิจารณาเลือกใชผู้ใ้หบ้ริการ 
คือคุณภาพในการให้บริการไดแ้ก่ การบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ 
หรือท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเป็นผลโดยตรงต่อผูใ้ห้บริการ ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บผลกระทบตามมา ทวา่การแพร่ระบาดของโรคเป็นการแพร่กระจายจากคนสู่คนดงันั้นการท่ีออก
มาตรการการยติุการใหบ้ริการของสายการบินท าให้ประชาชนมีการเดินทางนอ้ยท่ีสุดเป็นการลดจ านวนผูติ้ดเช้ือ
ไดใ้นระดบัดีแต่บทบาทการยติุส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการส่งออกเช่นเดียวกนั 
     ดา้นเวลา 
           เวลาเป็นส่ิงส าคัญอีกประการท่ีผูใ้ช้บริการจะเลือกผูใ้ห้บริการ หากว่าผูใ้ห้บริการใดมีการ
ให้บริการดา้นระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วกวา่ โดยระยะเวลาในการเดินทางของ 4 สายการบินท่ีทาง
บริษัทเลือกใช้ โดยสายการบิน Swiss International (LX) และสายการบิน Lufthansa (LH) มีความถ่ีในการ
ให้บริการ 3 วนั ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 1-3 วนั แต่ขณะเดียวกนัเม่ือตอ้งเปล่ียนผูใ้ห้บริการไปใชบ้ริการสาย
การบิน Qatar Airways (QR) และสายการบิน Etihad Airways (EY) มีความถ่ีในการให้บริการ 7 ว ัน แต่ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางนาน 4-5 วนั 
     ดา้นปริมาณการส่งออกของผลิตภณัฑ ์
            เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช้ีให้เห็นวา่ธุรกิจนั้นๆ มีการเติบโตไปในทิศทางใด แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์
ปัจจุบนัท าให้ปริมาณการส่งออกของบริษทัมีแนวโนม้ท่ีลดลง สรุปไดจ้ากการส่งออกในปี 2019 ท่ีมีปริมาณการ
ส่งออกจ านวน 190 shipment  ในปี 2020 มีปริมาณการส่งออกจ านวน 102 shipment  และในปี 2021 มีปริมาณการ
ส่งออกจ านวน 80 shipment ซ่ึงปริมาณการส่งออกในช่วง 2019-2021ท่ีเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรนา ปริมาณการส่งออกลดลงถึง 110 shipment คิดเป็นร้อยละ 58 



     ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาปัจจยัและผลกระทบการส่งออกของธุรกิจอุตสาหกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 ดงัท่ีไดเ้สนอมาทั้งหมดในงานวิจยัน้ี เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีทัว่โลกก าลงัเผชิญกบัปัญหาท่ี
ส่งผลต่อวงกวา้งกบัทุกภาคส่วนท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัเปล่ียนแปลงไปตามมาตรการการควบคุมของ
รัฐบาล 
 ผลจากการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างน้ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนัหากจะมีการน าไปใช้
ควรค านึงความแตกต่างของปัจจยัและสภาพการณ์ดว้ย อีกทั้งผลการศึกษาในช่วงปี 2564 เน่ืองจากวา่การศึกษา
คร้ังน้ียงัไม่ครบก าหนดปีท าใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมาไม่เตม็ช่วงของไตรมาสเหมือนเช่นปี 2563 
 
6. กติตกิรรมประกาศ 
 รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยความกรุณาจาก  
อาจารย ์ดร. พชร กิจจาเจริญชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา เสนอแนะและแนะน าแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้พกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดระยะเวลาในการท ารายงานการปฏิบติัสหกิจคร้ังน้ี 
 การฝึกปฏิบติังานในบริษทั อีทีเอ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจยัไดรั้บความรู้และไดรั้บประสบการณ์ต่างๆ 
มากมาย ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากหอ้งเรียน และขอขอบคุณพ่ีๆพนกังานในบริษทัท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์แนวทาง
ในการศึกษาและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตลอดจนสละเวลาอนัมีค่าในการให้ความช่วยเหลือ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั ส่งผลใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณผูส้นับสนุนและความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านของบริษทัท่ีให้การสนับสนุนดา้น
ขอ้มลูในการจดัท าการศึกษาในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จไดด้ว้ยดี และส าหรับขอ้พกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นผูว้จิยัขอ
อภยัมา ณ ท่ีน้ี และยนิดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยั
ต่อไป 
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