


















































 



 
 
 
 
 
 

 
รายงานการวิจัย 

เรื่อง 
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 

สู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

สุพัตรา  ปราณี 
 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
  

 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักวิจัยแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2565 



บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย   :  ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
     ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
ชื่อผู้วิจัย      :  สุพัตรา  ปราณี 
ปีที่ท าการวิจัย         :  2565 
...................................................................................................................... .......................................... 
 

งานวิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนอง ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่สื่อที่ท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์ คือ เพ่ือนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา 
บังเอิญผ่านไปพบ คิดเป็นร้อยละ 26.75 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ คือ ตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา เพ่ือน/ผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ส่วนใหญ่มีโอกาสในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมา เป็นการรับประทานเอง คิดเป็น
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43.50 รองลงมา สั่งทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line คิดเป็นร้อยละ 24.00 ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่
เลือกซื้อประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมา ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของ
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มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คือ มาตรฐาน อย. และฮาลาล คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คิดเป็นร้อยละ 33.75 ส่วนใหญ่เลือกซื้อเฉพาะที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา เลือกซื้อโดยไม่ได้สนใจว่าจะได้รับการรับรอง
มาตรฐานหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 41.75 
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 This research on “Upgrading Local Fishery Products in Ranong Province for 
Value Addition to Sustainable Income Generation of Community Enterprises” was 
conducted through questionnaires as the research instrument distributed to 400 
informants for data collection. The analysis result on shopping behavior of local fishery 
products revealed that the media factors for product recognition was mainly friend’s 
recommendation equivalent to 34.25% followed by 26.75% of by-chance shopping. 
The influencer of shopping decision was mainly oneself equivalent to 46.50% followed 
by 25.50% of friend/colleague. In view of shopping purpose, most of them or 58.25% 
bought the products as souvenir followed by 41.75% for oneself’s consumption. The 
product source was mainly shop/souvenir shop equivalent to 43.50% followed by 
24.00% of on-line shopping via Facebook and Line whereas the product category was 
mainly food equivalent to 86.00% followed by 10.25% of consumable/decorative/ 
souvenir one. The factor influencing shopping decision was mainly quality and standard 
of products equivalent to 25.00% followed by 23.75% of career building for local 
people. The relevant standard required for the captioned products was mainly FDA 
and Halal standards equivalent to 57.50% followed by 33.75% of community product 
standard. Most of informants or 57.00% bought the products due to their certified 
standard whereas 41.75% did not place an importance on standard aspect.  
 
Keywords: Local Fishery Products/Product Value Addition/Ranong Province 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่จะ
ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้มีศักยภาพในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง ให้สามารถจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ 
เป็นการเพ่ิมพูนเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจึงเห็นควรใช้ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานช่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการ โดยการให้ความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้าน รวมถึงพัฒนาการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 1) จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่
ผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพและขอรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 2) จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 3) ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้านและฉลาก พร้อมจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก จ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ผลิตภัณฑ์ 4) จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง และ 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงด้าน
การตลาดเพ่ือให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Geographic 
Information System (GIS) เพ่ือการบริหารจัดการและการพยากรณ์ผลผลิตอาหารทะเลแปรรูป
จังหวัดระนอง ผลการวิจัยจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัย
องค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของระบบจัดการผลิต
และการตลาด พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ทั้ งมาตรฐาน
ภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
   ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส าคัญมีศักยภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรสูง
เป็นล าดับต้น ๆ ของโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศและมีความหลากหลายในพันธุ์พืช โดย
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมมีอัตราส่วนร้อยละ 8.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของปี 
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2559 และมีการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างเข้มแข็ง จนมีการเพ่ิมมูลค่าด้วยการ
ส่งออก เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และยัง
น าเข้ารายได้สู่ประเทศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีอัตราส่วนผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลงเป็นล าดับ ต้นทุนการผลิตเกษตรกรสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
เริ่มถดถอย เกษตรกรขาดการสนับสนุนทางด้านเงินทุน เทคโนโลยี ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการเกษตร 
และเสถียรภาพด้านราคา ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง (กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์, 2560)   
  แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของระบบจัดการผลิตและการตลาด พัฒนากระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งมาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับใน
ระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
  ปัจจุบันเกษตรไทยประสบกับปัญหาความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตที่บางช่วงตกต่ า หรือ
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยเหล่านี้เหล่านี้ส่งผลให้
เกิดทัศนคติที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรมว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง ทั้งที่ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
คนทั้งประเทศหรือทั่วโลกต่างมาจากการท าเกษตรกรรมทั้งสิ้น รวมถึงการท าประมงด้วย เกษตรกร
ส่วนใหญ่ขายผลผลิตขั้นต้นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อยขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งทุน และขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาพัฒนากระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานด้าน
การแปรรูปสัตว์น้ า ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ ท าให้มีความ
ต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ และสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นการ
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าประมง และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้มาตรฐาน ด้านแปรรูปสู่มาตรฐาน
สินค้า เช่น OTOP/อ.ย. และฮาลาล และด้านสินค้าประมงเพ่ือให้ได้สินค้าประมงที่มีมาตรฐาน มกอษ  
GAP Food Safety Level เป็นต้น 
  อาชีพประมงพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในจังหวัดระนอง เป็นการประกอบอาชีพตามลักษณะของ          
ภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะเรียวยาวของทะเลอันดามัน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่   
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้เครื่องมือที่ผลิตขึ้นเองและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้มีผลผลิตจากอาหารทะเลแปรรูปเป็น
จ านวนมาก จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดระนอง “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย” 
เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
กว่าร้อยละ 90 ที่เป็นชาวไทย ส่งผลให้สินค้าของฝากและอาหารทะเลแปรรูปเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวในการซื้อกลับไปเพ่ือบริโภคหรือเป็นของฝากที่มีคุณค่าส าหรับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี 
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  จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิของจังหวัดระนอง พบว่า ผลผลิตจากอาหาร
ทะเลแปรรูปของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการผลิตอย่างง่ายตามแบบวิถีพ้ืนบ้านที่อาศัยสภาพดินฟ้าอากาศ 
อาทิ การท าแห้ง ซึ่งไม่สามารถก าหนดปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตที่แน่นอนได้ ส่งผลให้เกิด
การเน่าเสียและขายได้ราคาต่ า ตลอดจนการปนเปื้อนเนื่องจากเป็นการผลิตในระบบเปิดที่ควบคุมได้ยาก 
นอกจากนี้ยังพบว่า ไม่มีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลพ้ืนบ้านที่สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนพัฒนาการผลิตอย่างจริงจัง อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด 
ประเภท แหล่งผลิต ผู้ผลิต ปริมาณผลผลิต เป็นต้น อีกทั้งยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
ที่ไม่มีรายเอียดสินค้าและมาตรฐาน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
  จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและมีศูนย์การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระนอง จึงมีความสนใจและมองเห็นถึงความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการผลิตสินค้าประมงแปรรูปเพ่ือยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงให้มี
คุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง
พ้ืนบ้านให้มีความแตกต่างของตัวสินค้าโดยใช้ทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
และไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย สร้างคุณค่าให้แก่สินค้าสู่การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เกิด
น าไปสู่การสร้างรายได้ในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัด
ระนอง  
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง
อย่างยั่งยืน  
 3.   เพ่ือศึกษาศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านใน
ชุมชนรวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน    
 4.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง 

 
1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 
เป็นอย่างไร 
 2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 
เป็นอย่างไร 
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 3.   ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชน
รวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เป็นอย่างไร 
 4.  องค์ความรู้ที่ต้องพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตพ้ืนที่    
  โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ประมงพ้ืนบ้าน ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 2. ขอบเขตเนื้อหา    
  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัด
ระนอง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง ศึกษา
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของ
จังหวัดระนองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 
 2.  ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองเพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
  3.   ทราบถึงศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านใน
ชุมชนรวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน    
 4.  ผู้ประกอบการสินค้าประมงพ้ืนบ้านได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
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ผลงานวิจัยและงานเขยีนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนอง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 3)  เพื่อศึกษาศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน   
4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัด
ระนอง ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยและงานเขียนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   
   2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 
 2.2. แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

2.3 แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการตลาดและการสื่อสาร 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดออนไลน์ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน 
 2.1.1 แนวคิดในการพัฒนาชุมชน 
 2.1.1.1 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน  (people’s participation) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นค าที่เริ่มใช้กันเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงว่าโครงการพัฒนาต่างๆ ที่น าไปให้
ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนั้น ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม บ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดย
ชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ 5-10% ถ้าไม่มีเงินก็คิดจากมูลค่าแรงงาน วัสดุสิ่งของหรือวัสดุแรงงาน 
หรืออะไรก็ได้ที่มาจากชุมชนงบประมาณเกือบทั้งหมด รวมทั้งการคิดและวางแผนมาจากข้างบน (top 
down) คือมาจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนบ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน คือ การเก็บข้อมูลวางแผนการปฏิบัติ และประเมินผล และอ้างว่านี่คือกระบวนการที่มา
จากข้างล่าง (bottom up) รวมทั้ งอ้างว่าได้มีการท าประชาพิจารณ์ (public hearing) แล้วซึ่ ง
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หมายถึงว่าได้รับการ รับรอง จากชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร
จัดการทรัพยากร การบริหารจักการชุมชน คน ทุนของชุมชน จึงต้องมีการแยกแยะเนื้อหาและ
รูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้เหมาะสมกับในแต่ละเรื่องพร้อมกับวิธีการและ
กระบวนการที่เหมาะสมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ เช่นการเลือกตั้งในทุก
ระดับ แล้วก็ปล่อยให้ผู้ได้รับเลือกตั้งไปด าเนินการทุกอย่างทุกเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายความว่า หลังการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5-10% มาสมทบโครงการที่องค์กรจากภายนอกน าเข้าไปให้ ไม่ใช่
การเข้าไปเก็บข้อมูลให้ข้าราชการที่บอกว่าจะเอาไปท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่แค่การไปร่วม
ประชุมรับฟังการเสนอโครงการแล้วยกมือรับรองแล้วอ้างว่าเป็นประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือการแสดงออกถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชนในการจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของ
ตนเอง การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้แสดงทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายและ
การตัดสินใจของรัฐ ประกอบด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน (ประชาพิจารณ์) การวางแผนร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยมีหลักการดังนี้คือ 

1) หลักจิตส านึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการที่ส าคัญที่องค์การทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นการแสดงถึงความ
รับผิดชอบ จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใส 

2) หลักความคุ้มค่า คือ การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการป้องกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก 

3)  เป้าหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมอาจเป็น
ทั้งเป้าหมายและวิธีการ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบบวิธีการ ต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งท าให้
คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและการเกิดผลประโยชน์ของ
กลุ่มเนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร , 
2546 : 34) 

ทศพล กฤตยพิสิฐ (2537) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นริเริ่มการพัฒนา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย 

            ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 
            ขั้นตอนที่ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ
อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหาร ประสานงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอก 

            ขั้นตอนที่ 4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือ
ยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 

            ขั้นตอนที่ 5 ประชาชนเข้าร่วมประเมินการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์
เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) เป็น
การประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรือกระท าในรูปของการประเมินผลรวม  (Summative 
Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปสุดยอด 

ระดับของการมีส่วนร่วม 

การวัดระดับของการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ แนวคิดของอาร์น สไตน์ ให้ความส าคัญต่อ
อ านาจในการตัดสินใจ และเห็นว่าการมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นรูปของบันไดการมีส่วนร่วม 8 ขั้นตอน 
แบ่งข้ันการมีส่วนร่วมจาก 

            ขั้นต่ า ระดับ 1-2 คือ การมีส่วนร่วมเทียม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
แต่มีเพียงคนกลุ่มน้อยเข้ามามีบทบาทหลักในการตัดสินใจ 

            ขั้นกลาง ระดับ 3-5 คือ การมีส่วนร่วมบางส่วน ความคิดเห็นของประชาชนยังไม่มี
หลักประกันว่าจะได้รับการตอบสนองจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

            ขั้นสูง ระดับ 6-8 คือ การเพ่ิมระดับการตัดสินใจในการเจรจา การใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
ควบคมุโดยประชาชนผ่านตัวแทน หรือเป็นผู้ใช้อ านาจตัดสินใจโดยตรง 

  2.1.1.2  การพัฒนาชุมชนแบบพึ่ งตนเอง  (Self - Reliance Community 
Development) 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 มีผลท า
ให้หน่วยงานของรัฐพยายามปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องพระราชบัญญัติดังกล่าว ประชาชนในชุมชนก็มี
ความตื่นตัวในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนมากข้ึน การกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนท า
ให้การพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้นและผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุน ให้ค าปรึกษา
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เกี่ยวกับแนวคิดและโครงการ วิชาการก็คือเจ้าหน้าที่ภาครั ฐในชุมชนบทนั่นเอง ดังทนงศักด์ ได้
กล่าวถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ว่าต้องกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ ถึงแนวคิด หลักการ
วิเคราะห์ ปัญหาของชุมชน และให้ประชาชนตระหนักว่าเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนในชุมชน มิใช่
ของคนใดคนหนึ่ง (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า และคนอ่ืน ๆ .2534: 18) การกระท าเช่นนี้จะท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปัญหาต่างๆ ในชุมชนของ
ตนเองด้วย จะรู้สึกร่วมรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ เหมือนเป็นปัญหาของตนโดยแท้จริงการ
พัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมในด้านใดย่อมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการสนับสนุน 
ให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้เป็นประการส าคัญ หากสิ่งใดเกินกว่าความสามารถของประชาชนเช่น
ทางด้านวิชาการและวัสดุที่จ าเป็น รัฐบาลย่อมเข้าให้การช่วยเหลือเพ่ือโครงการ กิจกรรมของราษฎร
บรรลุผลด้วยดี ทั้งนี้โดยวิธีการ “ท างานกับประชาชน (work with people) หมายถึงร่วมคิด ร่วม
ปรึกษา และร่วมกันท างาน ไม่ใช่ท าให้ประชาชน (Work for people) แต่ฝ่ายเดียว ” (จิตจ านงค์ กิติ
กีรต,ิ 2525 : 54) 
  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเองเป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่จะใช้
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มประเทศทางตะวันตกได้ดี เพราะอาศัยพ้ืนฐานวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกเป็นแนวคิดหลัก และทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเองเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการได้
ประจักษ์ถึงความบกพร่องของการพัฒนาตามกระแสหลัก เช่นทฤษฎีทางพุทธศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง (ทฤษฎีใหม่) ซึ่งอาคม กล่าวว่าทฤษฎีการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองเป็นทางเลือกเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของกลุ่มประเทศโลกที่
สาม จากนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์หลายๆประเทศ โดยอาศัยรากฐานการสร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ผ่านมาว่า ภายใต้กระบวนการพัฒนาของประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียบาง
ประเทศและประเทศแถบละตินอเมริกา ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแท้จริงหรือไม่แต่ผลปรากฎจากการ
ที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วในทฤษฎีความด้อยพัฒนาและการพ่ึงพิงนั้นก็พบว่าประเทศในโลกท่ีสามต้องตกอยู่
ในสภาพเสียเปรียบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดมา การกระจายความเจริญกระจุกอยู่ในเมือง
ใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง ความมั่งคั่งก็ตกอยู่กับผู้น าประเทศเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ความ
ยากจนของประชาชนในชนบทก็ยังปรากฏอยู่ทั่วไป ถึงแม้ผู้น าประเทศจะพยายามแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการพิจารณาจากรายได้ประชาชาติ ซึ่งเป็น
การมองเพียงภาพรวมระดับประเทศที่มิได้ค านึงถึงความเป็นจริงระดับบุคคลว่า รายได้ประชาชาติที่
เพ่ิมข้ึนนั้นได้กระจายไปทุกระดับหรือไม่ (อาคม ใจแก้ว, 2534 : 75) 
 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเป็นสิ่งที่นักพัฒนาและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพ้ืนที่ชุมชน
ชนบทควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
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2.1.2  การพัฒ นายั่ งยืน  ( sustainable development ) หมายถึ ง  การพัฒ นาที่
ตอบสนองความต้องการของปัจจุบันโดยไม่ท าให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง” (นิยามของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา World 
Commission on Environment and Development ใ น ร า ย ง า น  Our Common Future 
1987 หรือ Brundtland Report ) การพัฒนายั่งยืนรวมความถึง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใดๆต้องค านึงถึงองค์ประกอบทั้งสามด้านนี้ 
การพัฒนายั่งยืนเป็นมากกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี ท าให้
คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ท าลายล้างอย่างที่ผ่านมาและท ากันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชนอยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุข“การพัฒนายั่งยืน” เป็นค าที่ถูกใช้คู่ไปกับค าว่า “ ธรรมมาภิบาล” 
(good govemance ) ถือว่าเป็นสองค าที่สัมพันธ์เกื้อหนุนกันอย่าแยกจากกันมิได้ โดยโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เห็นว่าการพัฒนาจะยั่งยืนได้ถ้าหากมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดการ
พัฒนายั่งยืนการพัฒนามนุษย์ (human development) หมายถึงการเปิดทางเลือกมากมายผู้คนใน
สังคม หมายถึงว่าการให้ถือเอาผู้ชายผู้หญิง โดยเฉพาะคนจนและคนที่อยู่ในภาวะอยากล าบากเสี่ยง
อันตรายเป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนารายงานของ (UNDP) 1996 ได้แสดงให้เห็นว่า การ
เติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นหลักประกันการพัฒนายั่งยืนและไม่ได้ขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไป
เช่น บางประเทศมีรายได้ให้ประชาชาติต่อหัวสูงกลับอยู่ในระดับต่ าของการพัฒนามนุษย์ มีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าแตกต่างระหว่างประเทศร่ ารวยและประเทศยากจนระหว่างคนรวย กับคนจนใน
ประเทศเดียวกัน ช่องว่างที่ถ่างออกไปเรื่อยๆการพัฒนามนุษย์มีอยู่ 5 ลักษณะคือ 

 1. การสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) คือการเพิ่มขีดความสามารถในการเลือกทาง
และทางเลือกให้ผู้คนได้เป็นอิสระจากความหิว จากสิ่งที่พวกเขาขาดแคลน และให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิต 

 2. ความร่วมมือ (co-operation ) ผู้คนสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

 3. ความเท่าเทียม (equity) คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการดูแลสุขภาพ การ
จัดการชีวิต ทรัพยากร ชุมชนของตนเอง 

 4. ความยั่งยืน (sustainability) การพัฒนาวันนี้ไม่ท าลายทรัพยากรและโอกาสของคนรุ่น
ต่อไปแต่สร้างหลักประกันให้คนในอนาคตเป็นอิสระจากความยากจนและได้ใช้ความสามารถขั้น
พ้ืนฐานของตัวเอง 

 5. ความมั่นคงปลอดภัยอันตราย (security) ในชีวิตทรัพย์สินการคุกคามจากโรคและภัย
อันตราย 
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              การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของชนรุ่นปัจจุบันโดยไม่
กระทบกระเทือนชนรุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง  ซึ่งหมายถึงขีดจ ากัดของ
สิ่งแวดล้อม  โดยค านึงถึงความยุติธรรมในสังคมระหว่างชนรุ่นเดียวกันกับชนรุ่นต่อๆ ไป  เมื่อน า
แนวความคิดนี้มาพิจารณาเรื่องชุมชนเมือง  จึงมีการก าหนดแนวทางของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Human Settlements) เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
เมืองและสิ่งแวดล้อม (Agenda 21 for Sustainable Development)  การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ
ยั่งยืน (Sustainable Housing)  มีหลักการโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. มิติทางการก่อสร้าง (Construction Perspective) 
                          -  ทนทาน (Lifespan) 
                          -  ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability) 
 2. มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) 
                          -  ค่าใช้จ่ายพอเหมาะ (Affordability) ทั้งส าหรับที่พักอาศัย
โดยตรง (Direct  Costs) และส าหรับค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect  Costs) อาทิ ค่าเดินทาง  โดยไม่
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ 

                        -  มีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งสุขภาพกายและจิตใจ 

                        -  มีสภาพแวดล้อมที่ดีในเชิงจิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์   เปลี่ยนจากที่อยู่
อาศัย (a  place  to  live)  ให้เป็นบ้าน (home) และสร้างโครงข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง 

             3. มิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective) 
                        - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Rational  and  Efficient  use)  ประกอบด้วย 
พลังงาน (Energy) วัสดุ (Construction) และพ้ืนที่ Space) 
                        -  ลดละความสุขสบายและการบริโภค 

                        -  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

                        -  การรักษาและส่งเสริมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

                        -  การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี 
                        -  สภาพที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย 

                        -  โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

                        -  การมีส่วนร่วมในการดูแล  บริหาร  จัดการชุมชนอย่างกว้างขวาง 

                        -  พ่ึงพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
                        -  บูรณาการรักษาสภาพแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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 2.1.3 การพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเมื่อวันเฉลิมพระ
ช น ม พ ร ร ษ า  ปี  2541 ไ ด้ ท ร ง มี พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ อ ธิ บ า ย เ พ่ิ ม เติ ม ถึ ง ค า ว่ า
“พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” “...พอมีพอกินก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมี
พอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ...” “...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล ...”เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง
(Relative Lilf - Sufficiency) อยู่ได้โดยมีต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ตนเองให้ดีเสียก่อน คือต้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่มุ่งหวังแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับเกษตรกรนั้นมีการปฏิบัติตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีใน
ท้องถิ่น 

 ขั้นที่ 2 รวมกลุ่ม เพ่ือการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สร้างสวัสดิการ การศึกษา สังคมและ
ศาสนา 

 ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์การพัฒนาชนบทในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการ
ใช้ “คน” เป็นเป้าหมายและเน้น“การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ “การพัฒนาแบบบูรณาการ” ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ โดยใช้ “พลังทางสังคม” ขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ่ม เครือข่ายหรือประชาสังคม กล่าวคือเป็นการผนึกก าลังทุกฝ่ายใน
ลักษณะ “พหุภาค”ี ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 2.1.4 การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญา 

ในช่วง 20 กว่าปีมานี้ การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นผลจาก
การปะทะกันระหว่างแนวคิดสองกระแส ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ด้านของความ
เติบโตทางวัตถุที่ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวนมหาศาล และที่
ส าคัญคือ ผู้คนได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ไร้ศักดิ์ศรี และรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจากกัน
ทางสังคม ท าให้เกิดแนวคิดอีกกระแสหนึ่งขึ้นเรียกว่า กระแสชุมชนท้องถิ่น (Localization) ที่ให้
ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม
ของตน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมาย มีค่าและมีศักดิ์ศรี เป็นแนวคิดท่ีมองทุกสิ่งทุก
อย่างเชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวมได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทย การน าเสนอประสบการณ์
ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม



12 
 

ได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน จนกระทั่งแนวคิดใหม่ที่
ให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นกระแสหลักของการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

การน าแนวคิดใหม่มาใช้ในการพัฒนาชุมชน จะเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การกฎเกณฑ์ และกติกา
การพัฒนาประเทศแบบเก่า ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขระเบียบกฏหมายของประเทศเพ่ือให้สอดรับกับ
ทิศทางใหม่นี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เห็นได้จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ .ศ. 2540 หากวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนลักษณะที่เป็นสากลและลักษณะเฉพาะ
ของการพัฒนาชนบทไทยไปพร้อมกัน ลักษณะที่เป็นสากลก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของไทย
ตลอดช่วง 2 ทศวรรษแรกของการพัฒนา หลังจากนั้นการท างานได้หันเข้ าสู่ลักษณะเฉพาะที่ให้
ความส าคัญต่อวัฒนธรรมชุมชน การค้นหาประสบการณ์ระดับชุมชน ท าให้ เกิดทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ที่เกิดจากสภาพที่เป็นจริงของอดีตและปัจจุบันของสังคมไทย และการแสวงหาความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีรากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่าดั้ งเดิม และ
แสวงหารูปแบบใหม่เพ่ือสืบทอดจิตวิญญาณแห่งอดีตและการพ่ึงตนเอง การประยุกต์ภูมิปัญญาเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 

1) นามธรรมและรูปธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านมีทั้งลักษณะที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม 
โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถแยกออกได้อีกหลายประเภท ทั้งทางด้านเกษตรกร หัตถกรรม 
สุขภาพ ภูมิปัญญาชาวบ้านมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ในความหลากหลายนั้นมีจุดร่วมกันอยู่อย่าง
หนึ่งคือ คุณค่าที่อยู่เบื้องหลังภูมิปัญญานั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยเฉพาะโลกทัศน์และชีวะ
ทัศน์ของผู้คนและชุมชน เช่น ดุลยภาพของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันในชุมชน  การพึ่งตนเอง และ
การพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นต้น 

โดยทั่วไป รูปแบบ ซึ่งเป็นเทคนิคหรือวิธีการจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วน
ที่เปลี่ยนแปลงช้าหรือแทบจะไม่เปลี่ยนเลยคือ คุณค่าของภูมิปัญญานั้น ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ภูมิ
ปัญญาเพ่ือการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปสู่รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 

2) คุณค่าและมูลค่า  การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถน าเอาแนวคิดเรื่องคุณค่าและ
มูลค่าเข้ามาเป็นแนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของเราในระยะที่เพ่ิงผ่านมานี้จะมีความขัดแย้งกัน
ค่อนข้างรุนแรง ระหว่างแนวคิดสองแนวนี้ ภายหลังจากได้น าแนวคิดการพัฒนาตามแบบอย่างชาติ
ทางตะวันตกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางวัตถุมาก
ขึ้น พร้อมกับนิยมมูลค่าหรือให้ความส าคัญต่อสิ่งต่างในเชิงปริมาณก็เพ่ิมมากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็
ตาม ยังมีผู้คนในสังคมอีกจ านวนหนึ่งที่ยึดถือหรือนิยมคุณค่า ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อจิตวิญญาณ 
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และรากเหง้าของตนเอง  การน าคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและสังคม จะเป็นการแก้จุดอ่อนอย่างหนึ่งในสังคมไทย ให้หันกลับมาสร้างความสมดุล
ให้กับแนวคิดทั้งสอง เพ่ือสร้างดุลยภาพแก่ชีวิต ชุมชน และธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไปการประยุกต์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านตามแนวคิดเรื่องคุณค่าและมูลค่านี้ น่าจะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสิ่งที่เป็น
รูปธรรม เช่น หัตถกรรม สมุนไพร การนวด และศิลปะต่างๆ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและพร้อมที่แปรเป็นมูลค่าถ้ามีการจัดการที่เหมาะสมัย 

การน าแนวคิดเรื่องคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมยุคหลังสมัยใหม่ ผู้คนร้อง
หาจิตวิญญาณและวัฒนธรรมชุมชน 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนว่าเป็นกลไกอันส าคัญที่
ก าหนดทิศทางนโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายเบื้องหน้า คือ 
ชุมชน ที่สุขสมบูรณ์การพัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วไป เช่น การพัฒนาชุมชนพัฒนา
ประเทศ คือการท าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นเจริญขึ้น สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดีขึ้น 
หรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจ ไปสู่
สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามี 
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือ การท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่ 
เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า สภาพเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปัญหา
ในตัวมันเอง 
 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
ชุมชนท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวการณ์ของกระแสโลกาภิวัฒน์ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้  
(self-reliance) หรือช่วยตนเองได้ (relf - help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวมหลักการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นความจริง 
แห่งชีวิตของการพัฒนาชุมชน ซึ่งยึดถือเป็นสรณะ คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติ ว่ามนุษย์ 
ทุกชีวิตมีคุณค่า และมีความหมาย มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพกล่าวคือ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ 
ควรจะได้รับการเหยียบย่ า ดูหมิ่น เหยียดหยามจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการ 
เป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับและท าให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง  
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากล าดับขั้นของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
ด้วยแนวคิดหลักการพ้ืนฐานการพัฒนา หลักการพัฒนาชุมชน และการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ  
หลายๆ ชุมชนท้องถิ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน ท าให้หลายๆ ชุมชนเกิดการพัฒนาทั้งที่เกิดจากชุมชนเอง  
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และความร่วมมือจากภาครัฐ ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุขมี
ความมั่นคงในชีวิต ในขณะเดียวกันในบางชุมชนท้องถิ่นกลับต้องพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 9) กล่าวว่า การพัฒนาที่ 
ยั่งยืนในบริบทไทยมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่มี
ดุลยภาพ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทั้ง 3 มิติจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความ
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ประการ ดังนี้ 
 1. คุณภาพ: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกมิติ  
 2. เสถียรภาพและการปรับตัว: เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพทั้งระดับภายใน 
และภายนอกประเทศ  
 3. การกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม: ประชากรมีความเท่าเทียมทั้งทางเพศ อาชีพ 
รายได้ การศึกษา ความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคม  
 4. การมีระบบบริหารจัดการที่ดี : ประชากรทุกภาคส่วนของสังคมมีโอกาสและสิทธิในการ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และนโยบายสาธารณะแก่ประชาชน โดยผ่านการบริหาร  
จัดการและความร่วมมือแบบบูรณาการของสถาบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 
 นอกจากนี้ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
9 ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน โดยการยึดหลักการ “ทฤษฎี 
ใหม”่ ดังนี้ (มูลนิธิพัฒนา, 2542) 
 ขั้นที่ 1 มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย  
 ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่มเพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ 
การศึกษา และการพัฒนาสังคม  
 ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดย
ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคองค์การพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุ น 
การตลาด การผลิต การจัดการและข่าวสารข้อมูล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือความ
ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชน ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ว่า การ  
พัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน คือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะเดินหน้าหรือก้าวไปในทิศทางใดนั้น 
จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ด้วยแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หลักการพัฒนา 
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อมและรวมทั้งภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดการพลวัตตลอดเวลาเป็น 
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ตัวแปรดังนั้นชุมชนท้องถิ่นจะพัฒนาหรือไม่ และด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีองค์ประกอบ  
ของแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการด าเนินงานพัฒนาชุมชน รวมทั้ง  
การปรับตัวให้ทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 ส าหรับความหมายของผลิตภัณฑ์ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย 
ดังต่อไปนี้ 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดที่เสนอขายต่อ
ตลาด เป้าหมายที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ มีทั้งลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่
จับต้องได้ (Tangible) คือ สินค้าท่ีมีตัวตน (Physical Product) มีรูปร่าง มองเห็น และสามารถสัมผัส 
ได้ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Product) หรือ บริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน์ 
หรือความพึงพอใจที่เสนอขายแก่ลูกค้า 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 203) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ผู้ขาย 
เสนอขายต่อตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากได้เป็นเจ้าของ และซื้อมาเพ่ืออุปโภคบริโภคอัน 
เป็นการตอบสนองความต้องการ ค าว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีความหมายจ ากัดเพียงวัตถุที่มีรูปร่างจับต้อง
ได้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงผลิตภัณฑ์บริการ สถานที่องค์กรหรือบุคคลและความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
ได้ การก าาหนดลูกค้ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 
 1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) 
 2. พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
 3. การก าหนดต าแหน่ง (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือ 
แสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องค านึกถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
 5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product 
Line) 
 Armstrong and Kotler (2007) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ง
ใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพ่ือการรู้จักการเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโภค และสามารถตอบสนอง
ความ จ าเป็นและความต้องการของตลาดได้ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร
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หรือบุคคลโดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมี
ผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
 นพรัตน์ กูมิวุฒิสาร (2543: 2) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าอุตสาหกรรม และการบริการในการออกแบบรูปร่าง สีสัน หีบห่อ การใช้ชื่อยี่ห้อ การบริการ
และสัญลักษณ์ เป็นต้น 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดี คือ กุญแจสู่ความส าเร็จของตลาด 
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนของความคาดหวังของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความพึงพอใจของสังคม 
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จประกันถึงความส่งเสริมตัวเอง ถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ดีควรก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
เพ่ิมเติม ซึ่งมีความส าคัญต่อองค์การตลาด มันให้ความอิสระแก่ตลาดในการตัดสินใจ ส าหรับนักการ
ตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ์ถูกตัดสินโดยความต้องการของผู้บริโภควารุณี ตันติวงศ์วานิช และ  
คณะ (2546: 24) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การผสมผสานของสินค้า และบริการที่ 
กิจการเสนอต่อตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยความหลากหลายคุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตรา 
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2543: 218) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่มีวางจ าหน่ายอยู่ตาม 
ท้องตลาดจ านวนมากมายทุกวันนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสามกลุ่มในระบบการตลาด อันได้แก่ ผู้ผ ลิต 
ผู้ขาย และผู้บริโภค อาจเห็นเป็นคนละอย่างเพราะต่างคนก็ต่างมุมมอง เช่น เข็มขัดเพียงหนึ่งเส้น  
ผู้ผลิตอาจคิดถึงความต้องการของตลาด การออกแบบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กรรมวิธีการผลิตต้นทุน 
การผลิต และก าไรที่จะได้รับ ส่วนผู้ขายอาจคิดถึงความต้องการของตลาด การโฆษณา และไรที่จะ 
ได้รับ ส าหรับผู้บริโภคอาจคิดถึงความสวยงามดูเด่นสะดุดตา ความคงทนถาวรราคาที่ต้องช าระ และ
ความภูมิใจเมื่อได้คาดไปอวดเพ่ือน เป็นต้น 
 วิทวัส รุ่งเรืองผล (2545: 2) กล่าวว่า แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังจากยุคแนวคิดเน้นการผลิตเฟ่ือง
ฟู มีการผลิตสินค้าได้มากขึ้นในต้นทุนที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก ผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนักถึง 
คุณภาพของสินค้ามากขึ้น ในยุคนั้นนักการตลาดเริ่มให้ความส าคัญกับแนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ โดยมุ่ง
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงกว่าเดิม เช่น รถท่ีแข็งแรงขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น วิทยุมีเสียงชัดเจนขึ้น เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม การที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีบางครั้งก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ อาจเป็นเพราะ
ราคาแพงเกินไป หรือผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ดีขึ้นของสินค้าเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น  
เครื่องเล่นวิดีโอเทปที่ตั้งโปรแกรมอัดเทปได้ล่วงหน้า 1 เดือน ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจไม่รู้สึกอยาก 
จ่ายเงินแพงขึ้นเพ่ือคุณสมบัตินี้  เพราะแทบไม่มีโอกาสใช้งานตามคุณสมบัตินี้  ท าให้สินค้าที่มี 
คุณภาพสูงบางครั้งกลับมียอดจ าหน่ายไม่สูงนัก 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดของผลิตภัณฑ์ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ 
หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ ตามล าดับ  
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย  
ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ความสวยงาม ความ
คงทนถาวร และการบริการ โดยผู้ผลิตในแต่ละรายจะเป็นผู้ก าหนดหรือออกแบบคุณสมบัติของ 
ผลิตภัณฑ์ในตัวนั้น ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองมีความได้เปรียบกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่น ๆ 
 แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์จัดได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด ทั้งนี้เพราะว่าหากขาด 
องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไป การจัดการเกี่ยวกับองค์กรประกอบประสม  
การตลาดตัวอ่ืน ๆ ก็ไม่มีความจ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ขาย 
ต้องการจะขายในทางตลาด ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารการตลาดเสนอขายจะต้องตอบสนองความต้องการ 
และตรงตามความปรารถนาของผู้บริโภคด้วยการท าการวิจัย ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ของผู้บริโภคนั้นตรง
กบความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายสามารถขายให้กบผู้บริโภคได้ 
 เชาว์ โรจนแสง (2542 : 5) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้า
หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภคได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
สินค้าหรือบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และในทางการค้าผลิตภัณฑ์อาจเป็นได้
ทั้งท่ีมตีัวตนและไม่มีตัวตน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตน คือ จับต้องได้ เช่น สินค้าชนิดต่าง ๆ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่
ไม่มีตัวตัน โดยทั่วไป หมายถึง บริการและสินค้าอ่ืน ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพอใจให้กับผู้บริโภคได้ การที่จะผลิตสินค้าและบริการให้ความสามารถตอบสนองความต้องการ 
และความปรารถนาของผู้บริโภคได้ ควรหาข้อมูลจากผู้บริโภคแล้วผลิตตามที่ผู้บริโภคต้องการ ผู้ผลิต
หรือผู้บริหารการตลาดที่มีแนวคิดการตลาดจะต้องตามใจลูกค้า เสมือนพระราชา ผู้ขายจะได้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
 ส าหรับสินค้าในท้องตลาดมีมากมาย ทั้งในส่วนเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ ๆ และชิ้นเล็ก ๆ เช่น 
สินค้าใช้ในครัวเรือน ใช้ในส านักงาน หรือส าหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่อยูอาศัย อาหาร และยารักษาโรค 
นอกจากนั้นก็เป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกสบาย รวมถึงสินค้าประเภททุน 
เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ ตลอดจนวัตถุดิบที่ป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรม 
 ระวัง เนตรโพธิ์แกว (2537  : 87 – 88) กล่าวในทางการค้าโดยทั่วไปแบ่งสินค้าออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่  ๆ คือ สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) และสินค้าผู้บริโภค (consumer 
Goods) โดยสินค้าผู้บริโภคได้แก่สินค้าที่เก่ียวข้องกบการด ารงชีพของมนุษย์ เป็นการส่งเสริมชีวิตด้าน
ความเป็นอยู่ให้บังเกิดความสะดวก ความสุขสบายยิ่งขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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 การจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์อาจใช้หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการจ าแนกได้หลาย ๆ 
แบบ เช่น จ าแนกตามลักษณะของสินค้า เป็นสินค้าที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือสินค้าใช้ถาวร การ
ที่จะจ าแนกประเภทโดยวิธีใดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์ โดยทั่ว  ๆ ไปสามารถ
จ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์โดยยึดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Market Target) สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 
 1. สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ซื้อโดยผู้บริโภค
ขั้นสุดท้าย (Final consumer) ความต้องการในการบริโภคสินค้าประเภทนี้ มักเกิดข้ึนอย่างอิสระจาก
ความต้องการและความคิดส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ซื้อเพราะชอบสีสรรหรือ
ความสวยงามต่าง ๆ ซื้อเพราะตามอย่างคนอ่ืน ซื้อเพราะประหยัด หรือซื้อเพราะมีเหตุจูงใจให้ซื้อ 
(Buying Motives) เป็นต้นว่า ซื้อเพราะอารมณ์ (Emotional) เช่น ซื้อรองเท้าเพราะชอบรูปทรงและ
ลวดลายที่แปลกหรือซื้อเพราะเหตุผล (Rational) เช่น ซื้อแว่นตาเพราะเหตุที่สายตาสั้น เป็นต้น 
 2. สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง สินค้าในตลาดอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ซื้อ
จะซื้อไป เพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิต เพ่ือการขายต่อ เพ่ือให้การบริการ เพ่ือการด าเนินงานขององค์กร
ต่าง ๆ ซึ่งรวมเรียกผู้ซื้อสินค้าประเภทนี้วาผู้ซื้อทางอุตสาหกรรม 
 เช่นเดียวกบ เชาว์ โรจนแสง (2542 : 6) ก็ได้จ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์โดยทั่วๆ ไป
เอาไว้ พิจารณาจากลักษณะการน าไปใช้ของผู้บริโภค ฉะนั้นผลิตภัณฑ์จึงอาจจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
 1. สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) เป็นสินค้าราคาถูก ใช้หมดเร็ว ไม่คงทน 
(Non – Durable) ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ ยวกบสินค้าเป็นอย่างดีก่อนที่จะซื้อ เนื่องจากเคยใช้เป็ 
นประจ า ซื้อบ่อยแต่ซื้อ ครั้งละไม่มาก ใช้เวลาในการวางแผน และใช้ความพยายามในการซื้อน้อย 
สามารถซื้อสินค้าหรือยี่ห้ออ่ืนทดแทนได้ สินค้ามักไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เทศกาล ระยะเวลาและ
ความนิยมสินค้า สะดวกซื้อ ได้แก่ สินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน แชมพู กระดาษช าระ นิตยสาร ลูกอม
ลูกกวาด สินค้าสะดวกซื้อ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 1.1 สินค้าซื้อประจ า (Staple Goods) ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารประจ าวัน ของใช้
ประจ าวันในบ้าน เครื่องอุปโภคต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซื้อครั้งละไม่มาก แต่ซื้อบ่อยครั้ง เช่น 
ข้าวสาร สบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก น ้ามันพืช กระดาษช าระ เป็นต้น สินค้าประเภทนี้มักมีการเลือกตรา
สินค้าไว้ล่วงหน้า เพ่ือประหยัดเวลาในการหาซื้อ และผู้บริโภคจะกาหนดสถานที่ซื้อที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด 
ถึงแม้ว่าราคาสูงกว่า โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับค่าเสียเวลาในการเสาะแสวงหา
สินค้าในแหล่งที่ไกลออกไปแต่ราคาถูกกว่า 
 1.2 สินค้าที่ซื้อโดยสิ่งกระตุ้น ( Impulse Goods) ได้แก่ สินค้าที่ ใช้อยู่ เป็นประจ าใน 
ชีวิตประจ าวัน บางครั้งบางคราวผู้ซื้ออาจมิได้ตั้งใจหรือตัดสินใจมาล่วงหน้าก่อนการซื้อ อาจเพราะไม่



19 
 

ทราบว่าสินค้านั้นหมด ทราบดีแต่ลืม ทราบดีแต่ไม่ได้วางแผนในการซื้อทันที ความไม่ตั้งใจจะซื้อมิได้
หมายความว่าจะไม่ซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้นถ้าผู้ซื้อได้พบเห็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเหล่านั้น 
เนื่องจากลักษณะ ของสินค้าหรือการจัดวางหน้าร้านค้าเป็นที่สะดุดตา ตัวสินค้าจะช่วยกระตุ้นความ
ต้องการที่มีอยู่แล้วในตัว ลูกค้าให้ปรากฏชัดเจน และมีการตัดสินใจซื้อและลงมือซื้อเกิดขึ้น สินค้า
เหล่านี้ถ้าจัดวางในมุมอับจะไม่เป็นที่สังเกต และลูกค้าจะไม่คิดถึง เช่น แม่บ้านไปซื้อหาสินค้าใน 
Supermarket โดยตั้งใจจะไปซื้อผงซักฟอก ขณะเดินผานที่วางเครื่องมือถูพ้ืนทันทีที่เห็นเกิดความคิด
ขึ้นว่าถ้าตนจะซื้อเครื่องถูพ้ืนสักอันจะช่วยการท าความสะอาดบ้านรวดเร็วขึ้น อีกท้ังไม่ต้องไปนั่งยอง ๆ 
ถูพ้ืนหรือคลานเข่าให้ปวดทั้งหลังและปวดขาด้วย และจัดการซื้อเครื่องถูบ้าน ขณะเดินผานชั้นวาง
อุปกรณ์ท าความสะอาดเห็นป้ายลดราคาแผนใหญ่ติดว่าสบู่  ซันไลต์ลดราคา ดังนั้นแทนที่จะซื้อ
ผงซักฟอก กลับซื้อสบู่ซันไลต์แทน ดังนี้ จะเห็นได้ว่าการซื้อผงซักฟอก ถ้าเกิดขึ้นเป็นสินค้าซื้อประจ า 
แต่การซื้อเครื่องถูบ้านหรือสบู่ซันไลต์เป็นเพราะถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ หรือสะกิดให้รู้สึกว่า
ต้องการจากสิ่งของหรือบุคคล ถือเป็น Impulse goodsการขายสินค้าเหล่านี้จะได้ผลเมื่อเลือกแหล่ง
หรือที่ขาย แหล่งที่จัดวางสินค้าให้สะดุดตาผู้ซื้อในสถานที่ขาย เพราะลูกค้าจะซื้อเมื่อเห็นถ้าไม่เห็นจะ
ไม่มีการซื้อเกิดข้ึน 
 1.3 สินค้าซื้อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน (Emergency Goods) ได้แก่ สินค้าที่โดยปกติไม่มีผู้พึง 
ประสงค์หรือแสดงว่าต้องการใช้ประโยชน์ แต่เมื่อเกิดความจ าเป็นรีบด่วนจะต้องใช้สินค้านั้น จะต้อง
ได้สินค้าโดยรวดเร็วให้ทันการณ์ในการใช้ เช่น บริการรถพยาบาล รถดับเพลิง หรือเมื่อขับรถไป
ทางไกลแล้ว น ้ามันหมดหรือยางแตก หรือเดินไปเตะถูกกอนหินจนหัวแม่เท้าเลือดออก ต้องการได้ยา
ใส่แผลหรือพลา สเตอร์ปิดแผลในทันทีหรือโดยด่วนที่สุด ดังนั้นการซื้อสินค้าในลักษณะเพราะ
จ าเป็นต้องใช้จะไม่มีโอกาสในการเลือกหาหรือใช้ความพยายามในการเลือกซื้อที่ดีที่สุด  หากแต่
ค านึงถึงความรวดเร็วเป็นเกณฑ์ ความสะดวกของแหล่งซื้อเป็นจุดส าคัญในการซื้อ ราคาสินค้าไม่มี  คู่
แข่งขันมากนัก ผู้ซื้อจะต้องค านึงถึงวิธีที่จะได้สินค้ามาใช้ให้ทันการณ์ที่จ าเป็นเท่านั้น 
 2. สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping Goods) เป็นสินค้าประเภทที่ ผู้ ซื้อต้องมี การ
เปรียบเทียบด้วย ราคา คุณภาพ หรือรูปแบบของสินค้าต่างๆ ผู้ซื้อจะใช้ความพยายามในการเดินดู
สินค้าหลายๆ แหล่ง เพ่ือหาข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบจนกว่าจะได้สินค้าที่ตนพอใจมากที่สุด 
ลักษณะการซื้อไม่บ่อยครั้งนัก เนื่องจากไม่ใช่สินค้าที่ใช้ประจ า อาจมีราคาต่อหน่วยสูง จึงใช้ความ
รอบคอบพิถีพิถันในการเลือกดูก่อน ตัดสินใจซื้อ อายุการใช้งานของสินค้าค่อนข้างนาน เช่น สิ่ง
อ านวยความสะดวกในครัวเรือน เครื่องผอนแรงต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ตู้เย็น เตาแก๊ส เครื่อง
ซักผ้า โทรทัศน์สี รถยนต์หรือที่อยูอาศัย ฯลฯ ผู้ซื้ออาจ ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ๆ หรือเป็นวัน ๆ หรือเป็น
เดือน ๆ จากแหล่งซื้อหลาย ๆ แหล่งเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตราสินค้า ราคา แบบ และ
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คุณภาพ เป็นต้น สินค้าประเภทเปรียบเทียบซื้อนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทยอยตามลักษณะ
วิธีการซื้อ คือ 
 2.1 สินค้าที่เหมือนกันในสายตาผู้ซื้อ (Homogeneous Shopping Goods) เป็นสินค้าที่   
ผู้ซื้อ พิจารณาว่ามีคุณภาพและลักษณะที่เหมือนกนกับสินค้ารายการอื่นและสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
เพราะการลอกเลียนแบบสามารถท าได้ค่อนข้างง่ายและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า 
เป็นต้น การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อจึงมีการเปรียบเทียบราคาของสินค้าเป็นหลัก และมีการต่อรองราคา
ด้วย ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์สี ขนาด 20 นิ้ว ไม่ว่าตราสินค้าจะมีขนาดหน้าจอโทรทัศน์เท่ากน ตู้เย็น
ขนาด 6.5 คิวหรือพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ผู้บริโภคจะประเมินรูปร่างของ
สินค้า การน าไปใช้ประโยชน์เหมือน ๆ กันได้ ดังนั้น การเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ เพื่อหา
จุดเด่นกว่าในเชิงคุณภาพของตรา สินค้า เช่น ความทนทาน ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านกว่า หรือ
ประหยัดกว่า ทั้งจากการซื้อหรือการใช้สินค้านั้น ผู้บริโภคพร้อมจะเดินดูสินค้าหาข้อมูลจากหลาย  ๆ 
ร้าน เพ่ือแสวงหาราคาที่ดีที่สุดส าหรับตัวผู้บริโภคเอง ดังนั้นการขายสินค้าประเภท Homogeneous 
Shopping Goods ส าหรับผู้ผลิตจึงต้องเน้นราคาถูกกว่าเป็นเกณฑ์ ราคาถูกกว่าระหว่างสินค้า 
ร้านค้าส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงหันไปใช้วิธีเสนอการให้บริการที่ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการซื้อของ
ผู้บริโภค เมื่อเห็นว่าสินค้ามีรูปแบบเหมือน ๆ กันจะหันไปเปรียบเทียบคุณภาพเป็นอันดับแรก ราคา
สินค้าเป็นอันดับรองในการตัดสินใจซื้อ การเสริมสร้างภาพพจน์ที่เด่นให้กบตราสินค้าจะมีประโยชน์ใน
การขายในสินค้าประเภทนี้มากจะช่วยลดการเปรียบเทียบของผู้บริโภคได้ เมื่อผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการเจาะจงตราสินค้านั้น ๆ เนื่องจากความเชื่อถือในคุณภาพของตราสินค้าหรือเพ่ือการยอมรับใน 
สังคม 
 2.2 สินค้าที่แตกต่างกันในสายตาผู้ซื้อ (Heterogeneous Shopping Goods) เป็นสินค้าที่
มีความ แตกต่างในรูปแบบลักษณะทั่ว ๆ ไป ได้แก่ คุณภาพ รูปแบบ รูปทรง สี เทคนิคการใช้และ
อ่ืนๆ ผู้ซื้อสินค้าให้ความสนใจหรือเปรียบเทียบความแตกต่างทางรูปลักษณ์ และคุณภาพของสินค้ากับ
ความต้องการของตนมากกว่าเปรียบเทียบราคา เช่น การซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ประดับบ้าน 
เฟอร์นิเจอร์ บ้านที่อยูอาศัย ผ้าชนิดเดียวกันมีลวดลายต่างกัน เสื้อผ้าส าเร็จรูปมีแบบของเสื้อไม่
เหมือนกัน ฝีมือการตัดเย็บปราณีตแตกต่างกัน บ้านที่อยู่อาศัยมีแบบบ้านแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้อง
พิจารณาเลือกแบบที่พอใจเสียก่อน จึงค่อยพิจารณาคุณภาพที่พอใจและราคาสอดคล้องกับคุณภาพ 
ตราสินค้ามีบทบาทในการเลือกระดับต้นเท่านั้น แม้ในสินค้าตราเดียวกันยังมีแบบให้เลือกหลาย ๆ 
แบบ ผู้ซื้อต้องการใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อของตนเองมากกว่าความเชื่อถือในตัวตราสินค้า 
ปัจจุบันผู้ขายสินค้าพยายามใช้ตราสินค้าจูงใจให้ตัดสินใจเร็วขึ้น ด้วยการสร้าง Brand Image กบกลุ่ม
ผู้ซื้อแต่ละกลุ่ม เช่น ตราสินค้าของเสื้อผ้าแต่เดิมเคยถูกเก็บไว้ในต าแหน่งที่มิดชิดของเสื้อผ้า ปัจจุบัน
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กลับน าออกติดในที่เปิดเผย เสื้อสปอร์ตติดตราสินค้าไว้ที่หน้าอก กางเกงส าเร็จรูป  ติดป้ายตราสินค้า
ไว้ที่ปากกระเป๋าขอบกางเกงด้านนอก ฯลฯ 
 ผู้ขายควรใช้การขายโดยใช้พนักงานที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีที่จะให้ข้อมูลสินค้าและให้ 
ค าแนะน าแก่ผู้ซื้อ พยายามเพ่ิมรายการสินค้าที่ขายและเน้นเอกลักษณ์พิเศษ เน้นคุณภาพและรูปแบบ 
เพ่ิมมาตรฐานการผลิต ความคงทน ความสมบูรณ์แบบ สี เทคนิคการใช้ ตลอดจนการบริการจาก
ร้านค้าที่จ าหน่าย เช่น บริการติดตั้ ง ซ่อมบ ารุง บริการจัดส่งและอ่ืน ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้
ซื้อและใช้การโฆษณาโดยสื่อที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ใช้การจัดแสดงสินค้า ณ จุดขายและใช้
พนักงานที่มีความสามารถในการจูงใจลูกค้า 
 3. สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) เป็นสินค้าบริโภคที่มีลักษณะพิเศษที่ผู้ซื้อเจาะจง
ต้องการสินค้านั้น มีการตัดสินใจล่วงหน้า เนื่องจากเห็นว่ามีลักษณะพิเศษที่ตรงกบความต้องการ ไม่
สามารถใช้สินค้าอ่ืนทดแทนได้ ผู้ซื้อจะใช้ความพยายามในการที่จะเสาะแสวงหาซื้อสินค้านั้น ๆ ความ
พยายามในการ แสวงหาซื้อจะแตกต่างจากสินค้าเปรียบเทียบซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้เปรียบเทียบสินค้ากับ
สินค้า แต่เป็นการใช้ความพยายามในการเสาะหาแหล่งขายสินค้านั้น ๆ ดังนั้นการขายสินค้าประเภท
เจาะจงซื้อ แหล่งขายจึงไม่มีความส าคัญในการตัดสินใจซื้อ แม้ว่าจะขายที่ไหนลูกค้าก็จะติดตามไปซื้อถึง
ที่ เช่น กรณีร้านอาหารที่มี ชื่อเสียง เมื่อผู้บริโภคเจาะจงจะบริโภคอาหารชนิดนั้นที่มีชื่อเสียง จะต้อง
ขับรถไปไกลแค่ไหนหรือต้องเดิน เข้าตรอกซอย ผู้ซื้อยังคงใช้ความพยายามไปถึงร้านค้าดังกล่าวนั้น
หรืออาจเป็นสินค้าอ่ืน เช่น รถยนต์เมอร์ซิ เดสเบนซ์ เครื่องเสียง น ้าหอม สินค้าแฟชั่น ฯลฯ 
 4. สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อไม่เคยรู้จัดหรือไม่ทราบว่ามีขาย
มาก่อนหรือรู้จักแต่ยังไม่มีความต้องการ จึงยังไม่สนใจที่จะหาซื้อ จนกว่าจะทราบว่ามีคุณค่าหรือเกิด
ความต้องการขึ้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
 4.1 สินค้าใหม่ที่ผู้ซื้อยังไม่เคยรู้จักมาก่อน (New Unsought Goods) ผู้ขายควรจะต้องให้ 
ข่าวสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ซื้อรู้จักเกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อ ได้แก่ สินค้าที่มีเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ กล้องถ่ายรูปที่ใช้แผนดิสก์คอมพิวเตอร์พูดได้ โทรศัพท์ที่มีจอภาพ 
 4.2 สินค้าที่ผู้ใช้เห็นวาไม่จ าเป็นใช้ (Regularly Unsought Goods) เป็นสินค้าที่ผู้ซื้ออาจ
รู้จักแต่ไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องใช้ เนื่องจากผู้ซื้ออาจพิจารณาว่ายังไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้ใน
ขณะนั้น ผู้ขายต้องพยายามเน้นให้เห็นถึงความจ าเป็นและตัดสินใจซื้อในทันที เช่น การประกันชีวิต 
ชุดชามหรือหม้อราคาแพง โลงศพ เป็นต้น สินค้าไม่แสวงซื้อนี้ผู้ขายต้องเน้นการพัฒนาตัวสินค้าให้
สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ซื้อได้อยางแท้จริง การก าหนดราคา ก าหนดได้ค่อนข้างสูงโดย
บวกกาไรต่อหน่วยสูง เนื่องจากสินค้าขายยาก ปริมาณขายต ่าและต้นทุนต่อหน่วยสูง เพราะการ
หมุนเวียนของสินค้าต ่า ช่องทางการจ าหน่ายสั้น อาศัยพนักงานของบริษัท เน้นการโฆษณาเพ่ือการ
แนะน าสินค้าให้ความรู้และกระตุ้นการซื้อ 
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2.3 แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 Fuller, G.W. (1994) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์มากมาย
และ มีลักษณะครอบคลุมกว้างขวาง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างผล
ก าไร และเพ่ือความอยู่รอดของบริษัท โดยทั่วไปสามารถรวบรวมความหมายของค าว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากการขยายสายการผลิต โดยใช้กระบวนการผลิตที่ มีอยู่  (line 
extensions)  
 2. การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม (repositioned existing product) เป็นการปรับ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแง่ของการใช้งาน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลัก ซึ่งบางครั้งเป็นไปตาม  
ข้อเสนอของผู้บริโภค  
 3. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ (new form of existing products)  
 4. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกิดจากการปรับปรุงสูตรที่มีอยู่แล้ว (reformulation of existing 
products)  
 5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging of existing products)  
 6. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม (innovative products/ make changes in an existing 
product) เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม  
 7. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (creative product/ bring into existence, 
the rare, never before-seen product) 
 นอกจากนี้ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) ยังได้ให้ความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ว่าเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่กิจการน าเสนอต่อตลาดแล้วท าให้ตลาดมีโอกาสเลือกเพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้ผลิตมาก่อน เริ่มมีผู้ผลิตรายแรกของโลกจัดเป็นนวัตกรรม ( Innovation) 
หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิจการที่เพ่ิงน าออกจ าาหน่ายเป็นครั้งแรก หรืออาจดัดแปลงปรับปรุง 
จากผลิตภัณฑ์ที่เคยจ าหน่ายอยู่เดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีเหตุผลและความส าคัญ ดังนี้ 
 1. เพ่ือรักษาสถานภาพการแข่งขัน ปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจมีความ 
รุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้นได้ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่ถูกช่วงชิงไป การออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดจะช่วยรักษาฐานการแข่งขันและส่วนแบ่ง  
ตลาดไว้ได ้
 2. เพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปจะมีช่วงเวลาที่สั้น เมื่อ
ผลิตภัณฑ์เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของวงจรชีวิต หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ก่อประโยชน์หรือมียอดขาย  
ที่ตกลงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าจะช่วยรักษาชื่อเสียงของบริษัท 
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ทดแทนปริมาณขายก าไรของผลิตภัณฑ์เดิมและสามารถน าทรัพยากรจากผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ได ้
 3. เพ่ือใช้สมรรถนะส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้สมรรถนะทาง 
การตลาด การขาย และการผลิตที่เหลือให้เกิดประโยชน์ เหตุผลส าคัญ คือ การกระจายต้นทุนคงที่ไป 
ยังจ านวนผลิตที่มากขึ้น เพ่ือให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยทั้งผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลงมาก 
พอที่จะเสนอราคาขายที่ต่ ากว่าคู่แข่งและมีก าไรที่มากข้ึน 
 4. เพ่ือปรับการเคลื่อนไหวเนื่องจากฤดูกาลให้น้อยลง ฤดูกาลที่แปรผันอาจส่งผลต่อ 
ทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจที่อาจไม่เพียงพอ หรืออาจเหลือใช้การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถขาย
หรือ ผลิตได้เมื่อพ้นฤดูกาลไปแล้วย่อมท าให้การผันแปรต่าง ๆ ลดลง และเป็นการใช้ทรัพยากรของ
กิจการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5. เพ่ือลดการเสี่ยงภัย เช่น ผลิตภัณฑ์ล้าสมัย ลูกค้าเสื่อมความนิยม ปริมาณขายไม่มากพอ 
กิจการมีผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในตลาดน้อย เป็นต้น สภาวการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนการ 
เพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ การเพ่ิมปริมาณการขายให้ครอบคลุมตลาด ย่อมช่วยกระจายความ 
เสี่ยงภัยจากความผันผวนในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 6. เพ่ือการใช้ผลพลอยได้ให้เกิดประโยชน์ สินค้าใหม่ที่พัฒนาจากผลพลอยได้หรือของที่ทิ้ง
แล้วในธุรกิจ อาจน ามาซึ่งยอดขายหรือก าไรที่เพ่ิมข้ึน 
 7. เพ่ือโอกาสใหม่ จากการที่ธุรกิจเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อาจท าให้เกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค จนกิจการสามารถผลิตและด าเนินงานการตลาด และความต้องการ  
เช่นนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจจะเข้าไปตอบสนองความต้องการด้วยผลิตภัณฑ์ของตนเองน าามา 
ซึ่งก าไรและส่วนครองตลาดที่มากขึ้น 
 พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2545) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม จะเริ่มต้นด้วยความคิดที่ไขว้เขว ความคิดอาจมาจากใครก็ได้ในองค์กรที่ไม่ได้มี 
ความรับผิดชอบต่อความคิดใหม่ ๆ เลย แต่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี มักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มี 
ความคิดใหม่ ๆ บ่อยครั้งเหมือนกันที่ความคิดมาจากนอกองค์กร เช่น เมื่อนักคิดค้นเขามาเสนอขาย 
ความคิดให้กับบริษัท ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บางทีอาจเกิดขึ้นในงานวิจัยผลิตภัณฑ์นั้นเอง 
และบ่อยครั้งเป็นผลพลอยได้ของการวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ว่า การ
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความต้องการของผู้ผลิตที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิมให้มีการ
เปลี่ยนแปลง มากยิ่งขึ้นที่สามารถต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เดิม เป็นการสร้างผลก าไรให้กับบริษัทเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างสถานภาพการแข่งขัน ลดการเสี่ยงภัยทางการตลาดที่ลูกค้าเสื่อมความนิยม
ลง เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการขยายช่องทางการตลาดมากยิ่งข้ึน 
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 วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกน าออกสู่ตลาด แสดงถึงการเริ่มต้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ระยะเวลาที่
ผ่านไปจะมียอดขายเพ่ิมขึ้นมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นการแสดงถึงการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์นั้น หาก
ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดียอดขายจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ซื้อไม่ต้องการ 
ผลิตภัณฑ์นั้น ยอดขายจะตกต่ าลง ในที่สุดผลิตภัณฑ์นั้นก็จะหายไปจากตลาด แต่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่  
เข้ามาสู่ตลาดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ล้าสมัยซึ้งผู้ต้องการซื้ออีกต่อไป ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนหนึ่งอาจได้รับ
การต้อนรับจากตลาด แต่ผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดไม่สามารถเข้าสู่ตลาดจนลูกค้ายอมรับได้ดั้งนั้น 
ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะอยู่ในตลาดจึงไม่เท่ากัน เป็นการแสดงให้เห็นวงจรชีวิตที่สั้นหรือ  
ยาวของผลิตภัณฑ์ซึ้งคล้ายกับวงจรชีวิตของคนเรา และจะเกิดวงจรชีวิตใหม่ เข้ามาแทนที่วงจรเดิม  
อย่างนี้ตลอดไปเรื่อย ๆ วงจรใหม่ที่ เกิดขึ้นอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่มีเทคโนโลยีสูงกว่า มี 
ประสิทธิภาพดีกว่า หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

 

แผนภาพที่ 2.1 วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
ที่มา : https://www.wazp.io/2018/02/07/product-life-cycle/ 

 
 วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  (Product Life Cycle) คือ รูปแบบการเติบโตของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ ชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป มีลักษณะเป็นวงจรที่เติบโต เสื่อมถอย ผันแปรไปตาม
กาลเวลา หมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆ และมีอิทธิพลโดยตรงต่อยอดขายและก าไรของธุรกิจ ดังนั้น
การศึกษาและท าความเข้าใจวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์จึงมีประโยชน์ต่อนักการตลาดและผู้ประกอบการ 
รวมถึงการเรียนรู้ ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ 
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ที่เกิดขึ้นในแต่ละ ขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ช่วยให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการสามารถ
วางแผนการตลาด ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ก าหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
 ขั้นตอนของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Stages of Product Life cycle) ดังที่กล่าวไปนั้นจะ 
ประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. ขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ (Introduction)  
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มน าออกสู่ตลาดในครั้งแรกยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ดังนั้น 
ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องเสนอรายละเอียดของสินค้า โดยอาศัยในการส่งเสริมการตลาดเพ่ือติดต่อสื่อ
ข่าวกับผู้บริโภคให้ทราบว่ามีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ภาระค่าใช้จ่ายในการขายของขั้นแนะน าจะสูง 
ผู้ผลิตที่เป็นผู้บุกเบิกตลาด อีกทั้งอยู่ในภาวะที่มีการเสี่ยงภัยสูงมาก หากการตื่นตัวยอมรับผลิตภัณฑ์
ใหม่มีน้อย ความต้องการสินค้าไม่แน่นอน ผู้บุกเบิกตลาดใหม่ต้องประสบกับการลงทุนสูงในการผลิต  
ค่าใช้จ่ายในการขาย ขณะที่รายได้อาจยังไม่มีหรือมีน้อยมาก ฉะนั้นกิจการที่น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้น 
แนะน าในช่วงแรกจะประสบภาวะการขาดทุน 
 ดังนั้นการจัดกลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์จะเน้นเรื่องการส่งเสริมการตลาดและ
การสื่อสารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การส่งเสริมการตลาดจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผ่านสื่อ  
โฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวมทั้งการใช้พนักงานขายในการกระตุ้นให้  
เกิดความตื่นตัว และ เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ 
ตนเองคุ้นเคย รู้จักสินค้าดีอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องใช้สื่อการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกตัวอย่างหรือ 
การสาธิต ช่วยให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จึงจะเกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ติดตามมาได้ 
 2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth)  
 การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ิมในอัตราที่เร็ว ดังนั้น
ในช่วงต้นของขั้นเติบโต ผู้บุกเบิกตลาดจะได้รับผลประโยชน์จากก ไรที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่มีคู่แข่ง
ใน ตลาด ถือเป็นรางวัลที่ผู้บุกเบิกจะได้รับ แต่มักจะมีโอกาสได้ไม่นานเพราะ คู่แข่งขันทั้งหลายจะเริ่ม
ได้ กลิ่นก าไรและทยอยกันเข้ามาขอส่วนแบ่งตลาด จากหนึ่งเป็นสองและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงเวลาที่
คู่แข่ง ขันเข้ามาสู่ตลาดจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของความต้องการในผลิตภัณฑ์
นั้น ส่วน อัตราก าไรมากหรือน้อยจะเป็นสิ่งจูงใจให้คู่แข่งขันเข้ามามากหรือน้อยรายเช่นกัน อย่างไรก็
ตามการ แข่งขันในขั้นตลาดเจริญเติบโตจะยังเป็นลักษณะการแข่งขันน้อยราย อาจเพียง 2 – 3 ราย 
 เมื่อเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดขึ้น ผู้บุกเบิกจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมการตลาดโดย ไม่ 
จ าเป็นที่จะใช้ตัวอย่างหรือสาธิตอีกต่อไป แต่ต้องหันไปเน้นการสร้างความชอบตราสินค้าให้มากขึ้น  
(Brand preferences) การโฆษณาจะหันไปเน้นให้ลูกค้าเจาะจงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะ 
ซื้อของคู่แข่งขัน การที่ยอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้ซื้อแสดงอย่างชัดแจ้งว่า เป็น
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แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นท าให้มีการกระจายสินค้า การจัดจ าหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้น การสินค้าไป
ให้กับสมาชิกต่าง ๆ ในช่องทางการจ าหน่าย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่แสดงแนวโน้มของตลาดที่ดี 
โดยเฉพาะในกรณีสินค้าอุปโภค 
 3. ขั้นอ่ิมตัว (Maturity) 
 วงจรขั้นอ่ิมตัวเกิดจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคกันทั่วหน้า ประกอบกับมี
คู่แข่ง ขันมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกค้าต่าง ๆ มี
โอกาสซื้อ ผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น คู่แข่งขันที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากแรงจูงใจด้านก าไรที่ดีจะท า
ให้ส่วนแบ่งของตลาดที่ผู้ผลิตแต่ละรายได้รับลดน้อยลง ประกอบกับผู้ซื้อเริ่มให้ความสนใจน้อยลง 
ยอดขาย จะไม่เพ่ิมขึ้นมากเหมือนขั้นตลาดเจริญเติบโต และในที่สุดอัตราการเพ่ิมจะหยุดนิ่ง หากไม่มี
การแก้ไขความต้องการในตลาดสินค้านี้จะตกต่ าลง อาจเพราะลูกค้ามีสินค้านี้แล้ว ลูกค้าเบื่อหน่าย
แล้ว หรือต้องการแสวงหาสินค้าใหม่หรืออาจเพราะผู้ผลิตได้ แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 การที่มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดมากท าให้ผู้ผลิตทุกรายต้องพยายามแย่งส่วนแบ่งตลาด ให้
มากที่สุด จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ
แตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) 
 4. ขั้นตกต่ า (Decline) 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นถึงจุดอ่ิมตัว หากไม่ได้รับการแก้ไข้ผลิตภัณฑ์นั้นจะเริ่มมียอดขาย
ลดลงเรื่อย ๆ อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่กว่ามาแทนที่ในตลาด ลูกค้าจึงหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่
แทนการที่ยอดขายลดลง จะท าให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้จ าหน่ายแต่ละรายลดลงไปด้วย ดังนั้นการ
ขาดทุน จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้ผลิตที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอาจจะอยู่ใน
ตลาดเพ่ือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไป แต่ผู้ผลิตรายเล็ก ๆ ที่มีทุนน้อยจะค่อย ๆ ถอนตัวออกจาก
ตลาดเพราะไม่สามารถรับภาระการขาดทุนได้ 
 กลยุทธ์ทางการตลาดในวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ 
 1. การตั้งราคาสูงอย่างฉับพลัน เป็นการน าสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง และมี 
การส่งเสริมการตลาดในระดับสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลก า ไรต่อหน่วยสูง ส่วนการ 
ส่งเสริมการตลาดในระดับสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลก าไรต่อหน่วยสูง ส่วนการส่งเสริม 
การตลาดสูงเพ่ือให้ลูกค้ารับรู้และรู้จักสินค้าให้มาก เพ่ือจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ 
 2. การตั้งราคาสูงอย่างช้า เป็นการน าสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง แต่มีการ
ส่งเสริมการตลาดในระดับต่ า กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดจ ากัด ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ดีอยู่
แล้ว และผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าจึงยอมจ่ายในราคาสูงได้ 
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 3. การตั้งราคาต่ าอย่างฉับพลัน เป็นการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ ากว่าคู่
แข่งขัน แต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง ผู้ผลิตมีเป้าหมายเพ่ือการเจาะตลาดที่รวดเร็ว ต้องการ
ส่วนแบ่งตลาดให้มากท่ีสุด กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ ลูกค้ารู้จักสินค้าน้อย แต่ลูกค้า 
มีความไวต่อราคา กล่าวคือ เมื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์ราคาถูกกว่าจะเปลี่ยนใจมาซื้อทันทีเพราะพวกเขา  
ไม่ยึดติดในตรายี่ห้อ 
 4. การตั้งราคาอย่างช้า เป็นการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ าและมีการส่งเสริม
การตลาดต่ าการตั้งราคาต่ าท าให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการส่งเสริมการตลาด
ต่ าท าให้สามารถประหยัดต้นทุนในการสื่อสารการตลาดได้ 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นตลาดเติบโต 
 1. การเพ่ิมรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้า เนื่องจากเมื่อจ านวนลูกค้ามากขึ้น ความต้องการที่
หลากหลายย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นความหลากหลายของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
 2. การขยายช่องทางการจ าหน่าย จ านวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นมาจากหลาย ๆ พ้ืนที่ ดังนั้นผู้ผลิต
จะต้องขยายช่องทางการจ าหน่ายให้กว้างขวางข้ึน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย  
 3. การสงเสริมการตลาดให้เกิดความชอบในตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของ
การโฆษณาต้องเปลี่ยนจากการสร้างการรับรู้ (Awareness) มาเป็นการสร้างความชอบในตัวสินค้า 
(Preference) แทน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแทนการซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นอ่ิมตัว 
 1. การปรับปรุงตลาด เช่น การดูดผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าให้หันมาใช้สินค้า การเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ 
ที่ลูกค้ามีศักยภาพที่จะซื้อสินค้าได้นอกจากนี้อาจจะใช้วิชาการเพ่ิมความถี่ในการใช้หรือเพ่ิมโอกาสใน
การใช้สินค้าให้แก่ลูกค้าเดิมก็ได ้ 
 2. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น การปรับปรุง 
รูปลักษณะของสินค้าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนไป  
 3. การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เช่น การลดราคาสินค้าลงจากเดิม เนื่องจาก
ต้นทุน ในการผลิตต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากการผลิตขนาดใหญ่ (Economies of Scale) การ
เพ่ิมช่อง ทางการจ าหน่ายใหม่ ๆ เช่น ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง การสื่อสารตลาดด้วยวิธีการท า  IMC 
(Integrated Marketing Communication) เป็นต้น 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นตกต่ า 
 1. การเร่งระบบสินค้าออกจากตลาด เมื่อแนวโน้มสินค้าก าลังจะไม่เป็นที่ต้องการตลาด
ผู้ผลิต จะต้องใช้การลดราคามาก ๆ เพื่อระบายสินค้าออกไป  
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 2. การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาด การเลิกใช้สินค้าของลูกค้าไม่ได้เกิดข้ึนในทันทีทันใด 
ดังนั้นผู้ผลิตยังคงจ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทีหลังได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบจอธรรมดา 
ยังสามารถจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือในระยะหลัง ๆ ได ้ 
 3. การออกจากตลาด หากผู้ผลิตเห็นค่าการจ าหน่ายต่อน ามาซึ่งการขาดทุนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ควรตัดสินใจเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น แล้วหาทางพัฒนาสินค้าใหม่ข้ึนมาทดแทน 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่วงจรผลิตภัณฑ์ด าเนินมาถึงขั้นตกต่ าแล้ว นักการตลาดสามารถหา 
วิธีการยืดอายุของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการเสริมมูลค่าเพ่ิมและกระตุ้นให้คงอยู่ในตลาดต่อไปได้นานขึ้น  
วิธีนี้เรียกว่า Product Extension ซึ่งท าได้ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วย อาทิ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ การเพ่ิมมูลค่าทางการใช้งานให้กับตัวผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์เพ่ิม  
ส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
 ที่มาและข้ันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 ที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ในทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใน
ตลาด เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) ผลิตภัณฑ์ที่ปรับป รุงใหม่ (Product Improvement) และ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตท าขึ้นมาลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่มีจ าหน่ายในตลาดแล้ว ดังนั้น
ที่มา ของผลิตภัณฑ์ใหม่น่าจะเกิดจากคามต้องการเป็นผู้บุกเบิกในตลาดของธุรกิจ ความต้องการ
ปรับปรุง สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการมีสินค้า
จ าหน่าย ครอบคลุมทุกชนิด เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ 
 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Process) 
 กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือน าสู่ตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. การแสวงหาความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Exploration) 
 การพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นได้จะเริ่มต้นจากความคิด (Idea) โดยต้องแสวงหาความคิดใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาให้ได้มากที่สุด การได้มาซึ่งความคิดใหม่ ๆ ไม่จ าเป็นต้องจัดท าอย่างมีระเบียบ 
แบบแผนหรือเป็นทางการเสมอไปก็ได้หาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถเสาะหาจากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้แก่ 
 1.1 ลูกค้า ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากความต้องการของลูกค้าจะถูกแปร
สภาพมาเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ค าติชม ข้อเสนอแนะของลูกค้าล้วนแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
 1.2 สมาชิกในช่องทางการจ าหน่าย ร้านค้าต่าง ๆ ที่จัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตถือเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้ามาสู่ผู้ผลิตสินค้า โดยปกติผู้ บริโภคจะระบาย 



29 
 

ความรู้สึก ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดจนข้อเสนอแนะใด ๆ ให้กับผู้จัดจ าหน่าย  
ดังนั้น ร้านค้าหรือตัวแทนคนกลาง จะเป็นแหล่งสะสมข้อมูลจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 1.3 คู่แข่งขัน เมื่อคู่แข่งขันน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด แต่บังเอิญสินค้ามีข้อบกพร่อง ไม่
ประสบความส าเร็จ ผู้ผลิตสามารถน าข้อผิดพลาดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนได้ 
 1.4 แหล่งความคิดภายในกิจการ กิจการธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับการแสดงความ  คิดเห็น
ของพนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ได้แสดงเสนอความคิดใหม่ ๆ อาจจะได้ข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าใหม่ โรงงานผลิตได้ความคิดจากเจ้าหน้าที่หรือ พนักงานใน
โรงงานเป็นส่วนใหญ่ ในการดัดแปลงคิดค้นทดลองจากงานประจ าที่แต่ละคนปฏิบัติอยู่ 
 1.5 แหล่งความคิดอ่ืน ๆ เช่น งานวิจัยบทความ ของนักวิชาการ ของสถาบันศึกษา สามารถ
เป็นแหล่งความคิดแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าใหม่ สมาคมการค้าก็สามารถเป็นแหล่งที่จะให้ 
แนวความคิดได้เช่นกัน 
 2. การกลั่นกรองแนวความคิด (Idea Screening) 
 ความคิดที่ระดมเสาะหาจากแหล่งต่าง ๆ จะ ต้องน ามากลั่นกรองให้รอบคอบโดยการ 
กลั่นกรองให้เหลือเฉพาะแนวคิดที่มีความเป็นไปได้คัดเลือกเฉพาะความคิดที่จะมีโอกาสประสบ 
ความส าเร็จ ปัจจัยที่จะน ามาประกอบการกลั่นกรองความคิด ได้แก่ 
  2.1 ภาพลักษณ์ของกิจการ (Image) ความคิดใหม่ที่จะน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะต้องไม่ท าลายภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการ เช่น หากบริษัทพยายามรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ผลิต
ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแนวความคิดที่ผ่านขั้นนี้ไปจะต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่
บริษัท พยายามสร้างข้ึนมา 
  2.2 วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ (Objective and Policy) แต่ละกิจการ 
จะมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานธุรกิจที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ผู้ บริหารจะมีการก าหนด
นโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น การคัดเลือกความคิดจะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดกับ  
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการแนวความคิดนั้น จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  2.2 วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ (Objective and Policy) แต่ละกิจการ 
จะมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานธุรกิจที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ผู้บริหารจะมีการก าหนด
นโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น การคัดเลือกความคิดจะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดกับ  
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการแนวความคิดนั้น จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  2.4 ระดับความใหม่ของความคิด (Degree of Newness) ความคิดที่ก้าวหน้า 
ทันสมัยมากเกินไปอาจจะใช้ไม่ได้ ผู้บริโภคโดยทั่ว ๆ ไป จะยอมรับสิ่งใหม่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ 
หน้ามือเป็นหลังมือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความคล้ายคลึงหรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เดิมอัตราการยอมรับ  
จะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ไม่คุ้นเคย ดังนั้น ผู้ผลิตค านึงถึงถึงระดับความใหม่ที่ตลาดเป้าหมายจะยอมรับได้ 
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 3. การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis) 
 การกลั่นกรองความคิดเป็นการพิจารณาความเหมาะสม ในการน าความคิดไปปฏิบัติโดย  
พิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกิจการ ขั้นตอนต่อมา คือ การน าความคิดที่ผ่านการ 
กลั่นกรองมาพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตออกจ าหน่าย ด้วยการวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ในตลาด  
ต้นทุนสินค้าที่จะผลิต และผลตอบแทนที่จะได้รับ อุปสงค์ในตลาดที่มีน้อยเกินไปย่อมไม่คุ้มกับการ  
ลงทุน และอาจท าให้ต้นทุนการผลิตสูงมาก ซึ่งจะกระทบต่อราคาจ าหน่ายที่สูงเกินกว่าผู้ซื้อจะยอมรับ
ได้หากเป็นเช่นนี้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากขั้นที่ 2 จะถูกปฏิเสธในขั้นตอนการวิเคราะห์ เชิง
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านขั้นนี้ไปจะคงเหลือเฉพาะแนวความคิดที่ท าให้บริษัทมีก าไรจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 4. การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
 เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เนื่องจากมีการเปลี่ยนความคิดให้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน 
ขั้นตอนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับการหากรรมวิธีการผลิตการเลือกวัตถุดิบ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สูตรในการผลิต วิธีการผลิตให้ ได้คุณภาพ ประสิทธิภาพ รูปแบบ สีสัน 
ขนาดต่างๆ ตามความต้องการของตลาด หลายต่อหลายครั้งที่ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองไม่ 
สามารถผลิตเป็นสินค้ามีตัวตนได้เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงมากจนไม่คุ้ม หรือต้องใช้เวลาในการผลิต  
นานเกินไปไม่ทันกับความต้องการของตลาด 
 ดังนั้น เมื่อแนวคิดผ่านขั้นตอนนี้ไปย่อมหมายถึงกิจการมีผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในมือเพ่ือรอการ 
จัดจ าหน่าย เพียงแต่ปริมาณสินค้าที่ผลิตขึ้นมายังคงมีจ าานวนน้อย เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจต่อ
การตอบรับของตลาดมากนัก 
 5. การทดสอบตลาด (Market Testing) 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือการจ าหน่าย ผู้ผลิตอาจจะตัดสินใจน าสินค้าเข้าสู่ตลาดเลย
ก็ได้หากมีความม่ันใจว่าจะเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างแน่นอน ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง หากผู้ผลิต 
ต้องการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของลูกค้า สามารถท าได้ด้วยการทดสอบตลาด โดยการ
ทดลองน าผลิตภัณฑ์จ านวนน้อยไปวางจ าหน่ายในตลาดขนาดเล็ก เพ่ือดูปฏิกิริยาการตอบรับของ
ลูกค้า หากผลการทดสอบตลาดพบว่า ลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดี จึงค่อยตัดสินใจผลิตจ านวนมาก เพ่ือ
วางจ าหน่าย แต่ถ้าลูกค้ามีข้อต าหนิบางประการ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อต าหนิแล้วจึงวางจ าหน่าย  
อย่างกว้างขวาง ถ้าลูกค้าไม่ยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าอย่างสิ้นเชิง บริษัทอาจจะต้องยุติในการท าตลาด 
ทั้งนี้เพราะจะไม่คุ้มกับการลงทุนการทดสอบตลาดจะเกิดประโยชน์กับผู้ผลิตในแง่ของการลดความ
เสี่ยง อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดผลเสียคือ คู่แข่งขันจะล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กิจการก าลั ง
ทดสอบตลาด ซึ่งหากคู่แข่งขันมีความไวต่อการผลิตเพ่ือการจ าหน่าย จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง  
แล้วช่วงชิงการวางจ าหน่ายตัดหน้า จะเกิดผลเสียต่อกิจการที่ท าการทดสอบตลาดได้ 
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 ดังนั้นการทดสอบตลาดจึงเป็นดาบสองคมที่ผู้ผลิตจะต้องชั่งน้ าหนักถึงส่วนได้และส่วนเสียที่
จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการทดสอบตลาด หรือหาวิธีการทดสอบตลาดที่มีความปลอดภัยจากการช่วงชิง  
ของคู่แข่งขันก็ได้ 
 6. การวางตลาดสินค้า (Commercialization) 
 การน าสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างแท้จริง จะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 6.1 ความต้องการเงินทุนจ านวนมากเพ่ือจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
การผลิต 
 6.2 วิธีการที่จะจัดหาอุปกรณ์ในการผลิต ตัวอาคารโรงงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ แนวทางที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 6.3 ก าลังการผลิต จะต้องพิจารณาก าลังการผลิตในปัจจุบันและการขยายต่อไปในอนาคต 
 6.4 จังหวะเวลาที่จะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางตลาด การเลือกเวลาหรือโอกาสที่ เหมาะสม 
จะส่งผลต่อความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เก่าล้าสมัยไม่เป็นที่นิยมแล้ว การปล่อย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจะเป็นการแจ้งเกิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือน าออกจ าหน่ายในฤดูกาล  การ
ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้านั้น จะท าให้โอกาสที่จะจ าหน่ายได้มีสูงขึ้น 
 6.5 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการวางตลาดครั้งแรก กิจการอาจมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  อยู่
หลายกลุ่ม แต่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่กิจการหวังไว้ในการเปิดตลาดจ าเป็นต้องมีศักยภาพ  มี
ความไวต่อการซื้อสินค้าใหม่ หากก าหนดกลุ่มเป้าหมายผิดพลาด โอกาสในการประสบความส าเร็จ   
จะลดลงทันทีผู้บริหารต้องตัดสินใจที่จะเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ยอดขายในช่วงแรกที่  
เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ ร้านค้า ตัวแทนจ าหน่าย พนักงานขาย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ เช่น 
ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
 กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
 การเพ่ิมการลดผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย (Product Adding and Deleting) 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ได้เข้าอยู่ในวัฏจักรแล้ว จะมีการด ารงอยู่ในวัฏจักรแต่ละขั้นในลักษณะที่
แตกต่างกันทั้งในด้านยอดขาย และระยะเวลาแห่งการคงอยู่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีการเติบโตจะได้รับการ
ขยายอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้ามผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความนิยมจากตลาด หรือแนวโน้มความ
ต้องการลดลงจะมีการตัดทอนออกจากตลาด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติดังนั้นการตัดสินใจเพ่ือหรือลด 
ผลิตภัณฑ์ในตลาดจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ 
 การวิเคราะห์สถานภาพของผลิตภัณฑ์ (Market share / Market Growth Analysis) 
 โดยปกติผู้ผลิตมักจะมีผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิด หลายรายการวางจ าหน่ายในตลาด 
ผลิตภัณฑ์ เหล่านั้นออกสู่ตลาดในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน บางประเภทจ าหน่ายมานานกว่า 10 ปี 
ในขณะที่บางชนิดเพ่ิงจ าหน่ายไม่เกิน 1 ปีเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจึงมีสภาพที่
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แตกต่างกัน การวิเคราะห์สถานภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันออก
จากกันสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ งที่ เรียกว่า BCG Matrix ซึ่ งพัฒนาโดย Boston 
Consulting Group หากเราใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนแบ่งตลาด (Market share) ของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง กับอัตราการเติบโตทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น เราสามารถแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบ BCG Matrix 
ที่มา: http://www.brandage.com/article/6045/Marketing-You-Know-BCG-Matrix 

 
 Question mark หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ยังไม่มีความแน่นอน แม้อัตราการเติบโตของตลาด
จะอยู่ในระดับสูง แต่สินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของกิจการยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมาก จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการเจาะตลาด หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีศักยภาพที่จะ
ลงทุนทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้ธุรกิจก็ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นต่อไป แต่ต้องใช้
ทรัพยากรค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามหากพิจารณาพบว่าไม่สามารถต่อกรกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีอยู่ 
ในท้องตลาดได้บริษัทมีทางเลือกที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ 
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 Star หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มดาวรุ่ง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะอยู่ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง
กว่า ร้อยละ 10 และบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งนี้
อาจจะสืบเนื่องมาจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเป็นผู้บุกเบิกหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในตลาดแข่งขันน้อย
ราย อย่างไรก็ตามหากผลิตภัณฑ์อยุ่ในกลุ่มนี้ธุรกิจต้องตัดสินใจขยายผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการ
เพ่ิมความหลากหลาย การเพ่ิมปริมาณการผลิตให้เพียงพอ การขยายช่องทางการจ าหน่ายไปสู่ลูกค้าที่
เริ่มทยอยเข้ามาซื้อสินค้า 
 Cash Cow หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าเงิน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้รักษาความเป็นผู้มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงมาได้ระยะเวลาหนึ่ง มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ จนสร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภค หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง ก็คือลุกค้าส่วนใหญ่ได้ซื้อหรือใช้บริการกันแล้วอัตราการเติบโตของตลาดจะไม่สูง โดยปกติจะ
ต่ ากว่า ร้อยละ 10 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะสร้างก าไรให้กับธุรกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิต
ต่ าลง อันเนื่องมาจากการผลิตจ านวนมาก (Mass Production) เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องพยายาม
รักษาส่วน แบ่งตลาดไว้ให้ดีที่สุด เนื่องจากคู่แข่งขันแต่ละรายพยายามช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผุ้น า
ทางการตลาด 
 Dog หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อ่อนล้า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตของตลาดต่ าและ
เจ้าของผลิตภัณฑ์มีส่วนแบ่งตลาดต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้น าในตลาด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้  
ถือว่าแย่ที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในช่วงท้ายได้ 
บ้างจากกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อสินค้าในช่วงหลัง อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ มัก
จะถุกตัดทอนออกจากตลาด เนื่องจากไม่สามารถทนกับความล้าสมัย และภาวะการขาดทุนได้ 
 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Adding) 
 ลักษณะและโอกาสในการใช้วิธีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ สามารถจ าแนกออกเป็นข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เป็นการแสดงการเติบโตของกิจการ โดยการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด หรือเข้าสู่
สายผลิตภัณฑ์ของกิจการนั้น ท าให้บริษัทต้องมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องแสวงหาเงิน ลงทุน
จากแหล่งต่าง ๆ การจ าหน่ายหุ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ธุรกิจจ านวนมากเลือกใช้ซึ่งการมีจ านวนหุ้นมากข้ึน 
แสดงถึงการเติบโตของกิจการ อย่างไรก็ตามการเพ่ิมผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทาง
การตลาด โอกาสของก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย 
 2. บริษัทยังใช้ก าลังการผลิตไม่เต็มที่การใช้ก าลังการผลิตให้เต็มที่จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง ดังนั้นการเพ่ิมจ านวนรายการสินค้า ที่สามารถใช้สายการผลิตเดิมได้จึงเป็นสิ่งที่เป็น  ประโยชน์
กับธุรกิจ อย่างไรก็ตามจะต้องมองความต้องการของตลาดเป็นส าคัญ 
 3. ความสามารถในการใช้ชื่อเสียงเดิมคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิม เมื่อบริษัทได้รับการยอมรับ
จากลุกค้าอันเนื่องมาจากการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง ดังนั้นการเพ่ิม
จ านวนผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเดิมที่มีระดับคุณภาพเหมือนเดิมจึงเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสม 
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เพราะถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่เป็นแนวทางในการด าเนินการของธุรกิจหลาย ๆ แห่งที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะพบกับความส าเร็จทางการตลาด เช่นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไนกี้ อาดิดาส โตโยต้า เป็นต้น 
 4. ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากช่องทางการจัดจ าหน่าย การน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ช่องทางการจ าหน่ายเดิมมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง ทั้งนี้เพราะโอกาสในการสร้างการรับรู้จะ
รวดเร็วกว่า สามารถวางจ าหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์เดิมได้ รวมทั้งเกิดความประหยัดในการขนส่ง 
ทั้งนี้เพราะใช้การขนส่งในครั้งเดียวกันได้ 
 5. การตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด ปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากบริษัทไม่มีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยได้รับการยอมรับจาก  ตลาด 
อาจจะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสทางการตลาดได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญ 
 การยกเลิกผลิตภัณฑ์ (Product Deleting) 
 การปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่ตลาดภายใต้ระยะเวลาหนึ่ง จะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยปกติผลิตภัณฑ์ที่สามารถผ่านขั้นแนะน า ( Introduction) ไปได้จะมีอนาคตที่สดใส 
เพียงแต่ระยะเวลาของการอยู่ในช่วงต่อไปนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ปริมาณคู่
แข่งขันในตลาด ประเภทของสินค้า การท าตลาดของผู้ผลิต เป็นต้น สิ่งที่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัย  
ให้กิจการล่วงรู้ว่าควรจะยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ นั้น น่าจะพิจารณาได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การลดลงของยอดขายอย่างต่อเนื่อง หากรายงานการขายของผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง  
แสดงให้เห็นถึงการลดอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาแล้ว พบว่าเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ ย่อมเป็น 
เหตุผลของการยกเลิกผลิตภัณฑ์ได้  
 2. ระดับก าไรที่ได้รับลดลงต่ ากว่ามาตรฐาน อันอาจจะเนื่องมาจากกิจการต้องลดราคา
เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายได้หรือมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  
 3. การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์น้อยลง
การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงดบริโภคผลิตภัณฑ์ที่กิจการก าลังจ าหน่าย จ านวนเด็กเกิดใหม่มี
อัตราลดลงอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใน  
ผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน  
 4. ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง หรือเกิดความผิดพลาดในการผลิตจนไม่สามารถแก้ไขได้จ าเป็น
จะต้องน าผลิตภัณฑ์นั้นออกจากตลาด เพราะมีแต่จะท าให้ภาพลักษณ์ของบริษัทตกต่ าลง ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อ่ืนของกิจการด้วย  
 5. ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อันอาจะเกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น การยกเลิกผลิตโทรศัพท์จอขาวด า เป็นต้น  
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการตลาดและการสื่อสาร 

บรรจุภัณฑ์ จะมีผลต่อกิจกรรมที่ส าคัญทางการตลาด นับตั้งแต่การบรรจุตัวผลิตภัณฑ์ การ
เป็นส่วนส าคัญในการปกป้องผลิตภัณฑ์เมื่อสินค้าเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจ เพราะบรรจุภัณฑ์สามารถเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันได้ 
(Nancarrow, Wright, & Brace, 1998; Rundh, 2005, 2016)  
  การเพ่ิมมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์  การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) หมายถึง การน า
ทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าได้สูงสุด Argandona (2011) ได้อธิบายว่า 
มูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริโภคพึงพอใจที่ จะซื้อผลิตภัณฑ์ และยิ่งถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณค่า
ทางด้านต่าง ๆ ต่อผู้บริโภคมากขึ้น ในการตอบสนองความคาดหวังในอนาคต ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้
จ่ายเพ่ือผลิตภัณฑ์นั้น และหากได้มีโครงสร้างองค์การที่ตอบสนองต่อ การด าเนินการทาง  กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการบริหารจัดการที่ดีในกระบวนการรวมถึงการบริหาร ผู้มีส่วนร่วม ส่ วน
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งคุณค่า ก็จะท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงประสิทธิผลที่สูงสุด ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่แห่งคุณค่านั้น  Smith และ Colgate (2007) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดด้านการส่งมอบ
มูลค่าเพ่ิมไปสู่ผู้บริโภค ว่าความต้องการพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคต้องการจะสามารถตอบสนองได้ด้วยการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ผ่านคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ใน 4 ด้านหลัก คือ 1) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ที่
ตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพสมรรถนะที่ดี มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 2) คุณค่าด้านความต้องการภายใน ที่เกี่ยวข้องเชิงสัญลักษณ์ เช่น กลุ่ มความนิยม 
สถานภาพทางสังคม ความเชื่อ 3) คุณค่าด้านประสบการณ์ที่ประทับใจจากการได้บริโภค ใช้งาน หรือ
ใช้บริการ การรับรู้เรื่องราว ซึ่งเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ความคิด  4) คุณค่าด้านความคุ้มค่า ที่มี
ต่อการเลือกใช้ การใช้งาน การรับประกัน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมไปถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พีรวงศ์ จาตุรงคกุล (2560) ได้ยกแนวคิดของศาสตราจารย์ทางด้านการออกแบบชาวญี่ปุ่น
ที่มีชื่อเสียงชื่อ Mr. Hiromi Inokuchi ได้กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์ด้านการออกแบบในปัจจุบันควรมียึดหลัก
ปรัชญา (Philosophy) ของการด าเนินงานของธุรกิจเป็นศูนย์กลาง โดยน ามาผนวกเข้ากับ
ประสบการณ์ของแผนกออกแบบ โดยมีแนวความคิดมุ่งเน้นที่ความงาม (Beauty) ความมีเอกลักษณ์ 
(Originality) ประโยชน์ใช้สอย (Functionality) ความคุ้มค่า (Economy) และความเชื่อมั่นในตัว
ผลิตภัณฑ์ (Reliability) ซึ่งเรียกชื่อย่อว่าหลักการ P-BOFER เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้านั้น ๆ 
และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (2551) 
กรอบแนวความคิดในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า (Value Added) ของโลกนอกจากจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุพื้นฐานให้มีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึนด้วยเทคโนโลยีแล้ว การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการ
ออกแบบ (V.A.D.: Value Added by Design) เป็นที่ยอมรับกันมานานและก าลังเข้ามามีบทบาทใน
ประเทศไทยมากขึ้น  ส่วนตระกูลพันธ์ พัชรเมธา (2559) ได้ศึกษางานวิจัยและสรุปเป็นแนวทางการ
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พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน คือ การสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมให้เกิด
คุณค่า 4 ประการ ได้แก่ คุณค่าความเป็น อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ( Identity values) คุณค่าของวัสดุ 
(Material and process Values) คุณ ค่ าทางความงาม (Aesthetic values) และคุณ ค่ าทาง
ประโยชน์ใช้สอย (Functional values) ซึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานดังกล่าว จะเป็นกรอบในการ
สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมในแต่ละชุมชน ซึ่งจะแฝงไว้ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น วารุณี สุนทรเจริญนนท์ (2557) ระบุว่า มูลค่าเพ่ิมคือ คุณค่าที่ผู้บริโภค
ได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นสูงขึ้น ไม่ว่าจะสัมผัสจากทางกายภาพ หรือสัมผัสได้
จากความรู้สึก การ “สร้างมูลค่าเพ่ิม” มิใช่มีแค่เพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่โอกาสนั้นอยู่
ทั้งในกระบวนการ บางกรณีอาจจะเน้นในจุดเดียว แต่บางกรณีอาจต้องกระท าในหลาย ๆ จุดไปพร้อม ๆ 
กัน เพ่ือให้ผลส าเร็จสุดท้าย คือ การได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี “คุณค่าเพ่ิม” ส าหรับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักในการพิจารณา กรณีเน้นที่บรรจุภัณฑ์ ดังนี้ คือ การน าเสนอให้ผู้บริโภครับรู้
ถึง “คุณค่า” ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สัมผัสแรกหรือตั้งแต่มองเห็น ซึ่งผ่านการรักษาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ 
หรือ ความสวยงาม นอกจากนี้ ยังอาจเพ่ิมคุณค่าจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพิจารณาวัตถุดิบ 
การคัดเลือกวัตถุดิบที่มี เรื่องราวที่จะสร้างคุณค่าเพ่ิมได้และการพิจารณาวิธีกระบวนการผลิต  ทฤษฎี
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กล่าวถึงการบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นส่วนหนึ่ งทาง
การตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้าหรือบริการได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค 
(Consumers 29 Oriented) และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เพราะล าพังตัวสินค้า
เองไม่มีนวัตกรรม (Innovation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่ออก เพราะได้มีการวิจัย
พัฒนากันมานานจนถึงข้ันสุดยอดแล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ (Package)  

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) GMP ใน
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้น าเกณฑ์แนวปฏิบัติ 
GMP มาประยุกต์ใช้และก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใช้นาการผลิต และการเก็บรักษา เพ่ือบังคับให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องส าอางใน
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GMP ที่ประกาศใช้ค่อนข้างมีข้อก าหนดกว้างและยืนหยุ่น ไม่
ตายตัว แต่ยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เป็นสากล (Codex) ซึ่งยอมรับได้ทั่วไปต่อเมื่อผู้ผลิตมีความพร้อม
ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกณฑ์ GMP อย่างดีแล้ว จะมีการปรับใช้ข้อก าหนดเต็มรูปแบบตาม
ข้อก าหนด Codex ต่อไป ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ร่วมกันรับผิดชอบการออกใบรับรองระบบ GMP และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ตรวจประเมินระบบ GMP  ประเทศไทยบังคับใช้ GMP กับสินค้าอาหารจากผู้ผลิตและผู้น าเข้าอาหาร 
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4 กลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท า GMP เฉพาะของอาหารแต่
ละประเภทแล้ว จ านวน 10 ประเภท  GMP เฉพาะของอาหารแต่ละประเภทมีเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่
ส าคัญส าหรับอาหารนั้น ๆ บรรจุไว้โดยละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ ใน
การปฏิบัติตาม GMP ในโรงงานผลิตอาหารจึงต้องยึด GMP รวม 2 ฉบับจึงจะสมบูรณ์ครบถ้วน 1) 
GMP เฉพาะอาหารประเภทนั้น ๆ (Specific GMP) 2) GMP ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (General GMP)  
 การที่ประเทศไทยต้องบังคับใช้ GMP เนื่องจากประเทศไทยเป็นเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารราย
ใหญ่ของโลกในหลายรายการ จึงถูกผลักดันจากประเทศผู้น าเข้าอาหารให้ผู้ผลิตอาหารต้องน าระบบ 
HACCP มาใช้ในการควบคุมการผลิต ก าหนดให้โรงงานผลิตอาหาร ต้องใช้ระบบ HACCP นั้นเริ่มจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมากลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ก าหนดให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทุกชนิดตั้งแต่
ฟาร์มจนถึงระดับขายปลีกต้องน าระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในหรือนอก
ประเทศของ EU หลังจากนั้นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ให้
ความส าคัญและผลักดันให้ประเทศสมาชิกน ามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในอาหาร และเพ่ือลดการกีดกนทางการค้า และให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิก เนื่องจาก GMP เป็นพ้ืนฐานบังคับส าหรับองค์การในการเตรียมตัวเพ่ือน าระบบ 
HACCP มาใช้ การจะใช้ระบบ HACCP ตามความต้องการของประเทศผู้น าเข้าก็หมายความว่า
ผู้ประกอบการจะต้องมีแนวปฏิบัติ GMP ด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตอาหารต้องน าแนวปฏิบัติ GMP 
มาใช้ให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเสียก่อนที่จะจัดท าระบบ HACCP โดยการที่ไม่ท าตามแนวปฏิบัติ 
GMP ท าให้โครงสร้าง สถานที่ อาคาร การผลิต และอุปกรณ์การผลิตถูกต้องต่อการผลิตอาหารที่
ปลอดภัยแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเป็นจ านวนมากกว่าค่าใช้จ่าย
ในการท าให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, หน้า 19)   
 การน าระบบ GMP ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตอาหารน าความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (GMP) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193 พ.ศ.2543)  เรื่อง วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหาร หรือเรียกประกาศฉบับนี้สั้น ๆ ว่า  “GMP สุขลักษณะทั่วไป” หรือ “GMP 
กฎหมาย”   
 ระบบ GMP กฎหมาย เป็นเกณฑ์หรือข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพการผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุม 6 หัวข้อ (จันทร์นา  สงวนรุ่งวงศ์ ,  2549,  หน้า 2) ดังนี้ 1) 
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต สถานตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่ท าให้อาที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ส่วน
อาคารต้องออกแบบและก่อสร้างให้สะดวกต่อการบ ารุงรักษาและการปฏิบัติงาน อีกท้ังสามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงไม่ให้เข้ามาในอาคารเพราะอาจจะท าให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ 2) เครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ง่ายต่อการท าความสะอาด และมีการป้องกัน
การปนเปื้อน 3) การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยทุกขั้นตอน 
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ตั้งแต่วัตถุดิบ การเตรียม ขั้นตอนระหว่างการผลิต การแปรรูปและการบรรจุ 4) การสุขาภิบาล 
จัดเตรียมและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี เช่น 
การปรับคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในโรงงาน และน้ าที่เป็นส่วนผสมของอาหาร การดูแลห้องน้ า ห้องส้วม อ่าง
ล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ โดยเตรียมให้เพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ และที่ส าคัญ
ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นอกจากนี้ต้องภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การก าจัดขยะ และระบบระบาย
น้ าตามความเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและก าจัดหนู แมลง และสัตว์พาหนะน าโรคต่าง ๆ 5) 
การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ดูแลและท าความสะอาดบริเวณสถานที่ผลิตอาหาร เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสม่ าเสมอเพ่ือท าให้อาหารที่ผลิตมีความ
ปลอดภัย 6) บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องไปเป็นโรคติดต่อ ปฏิบัติตนถูก
สุขลักษณะ และมีความรู้ทั่วไปในการผลิตที่ดีตามความเหมาะสม เช่น แต่งกายตามสุขลักษณะที่ดี โดย
สวมเสื้อคลุม และสวมหมวกคลุมผม เป็นต้น 
 ในปัจจุบันโรงงานอาหารหลายแห่งท ากิจกรรม 5 ส ควบคู่กับ GMP ซึ่งท าให้เกิดผลดีหลาย
อย่างคือ โรงงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดถูกสุขลักษณะ เพราะมีมาตรฐานควบคุมและจัด
ระเบียบอาคารหรือสถานที่ผลิตอาหาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และการสุขาภิบาล โดย
การสะสางสิ่งของที่ไม่จ าเป็นออกไปจากบริเวณผลิตอาหารจัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
การผลิตที่เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกในการหยิบใช้และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิด
สุขลักษณะที่ดีส าหรับการท างาน ไม่ว่าจะเป็นอาคารผลิต บริเวณโดยรอบ และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
สร้างนิสัยการปฏิบัติงานที่ดีอันจะท าให้ระบบด ารงอยู่ตลอดไปโดยกลายเป็นธรรมชาติในการท างาน ท า
ให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตสะอาดและปลอดภัย GMP เป็นระบบคุณภาพพ้ืนฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาว่าสถานที่ผลิตอาหารมีการด าเนินการที่ดีเกี่ยวกับสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การ
ควบคุมการผลิต  
การสุขาภิบาล และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค ดังนั้น ระบบ GMP จึงเป็นระบบ
คุณภาพพ้ืนฐานก่อนที่จะน าไปสู่ระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่สูงกว่า เช่น ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Point)  และระบบ ISO 
22000 ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่รวมระบบ GMP และระบบ HACCP เข้าด้วยกัน (จันทร์นา  สงวนรุ่งวงศ์,  
2549,  หน้า 3)   
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกบัการตลาดออนไลน์ 
  “การตลาด” เกิดขึ้นเพราะมนุษย์รู้จักการแลกเปลี่ยน การที่เราจะได้รับความพึงพอใจในการ
แลกเปลี่ยนใด ๆ เราต้องเป็นผู้ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่เรามุ่งจะแลกเปลี่ยน โดยค าว่า
สูงสุด หมายถึง เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ ทั้งหมด เมื่อกลุ่มเป้าหมายประเมินว่าเราสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้เขาได้สูงสุด เขาก็ย่อมเลือกเราหรือยอมจ่ายสิ่งแลกเปลี่ยนให้เราเหนือกว่ารายอื่น ดังนั้นใน
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ยุคการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวสินค้าที่พัฒนาให้มีความ
ทันสมัย และมีความหลากหลายต่อการใช้งานมากขึ้น ด้านราคาที่มีการก าหนดให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้น และต่างก็
น าเสนอจุดเด่นของตนเอง ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายที่ปัจจุบันหน้าร้านหายไปปรับเปลี่ยนมาท า
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน แต่ยังคงมียอดซื้อขายเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และที่ส าคัญยังท าให้กลุ่ม
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคที่เรียกว่า “การตลาดออนไลน์ 
หรือ การตลาดดิจิตอล” นั่นเอง 
  การตลาดออนไลน์ หมายถึง การท าการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ใช้หลักการของ Marketing 
พร้อมน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพราะการท า
การตลาดจะไม่หยุดแค่ที่โลก Offline อีกต่อไป โดยทุกวันนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้มาก
ขึ้น เนื่องจากการด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การท าการตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก หรือเฉพาะเจาะจงตามความ
ต้องการของลูกค้า การตลาดออนไลน์ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในเรื่องพนักงานขาย การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ และยังท าให้ปริมาณการซื้อ-ขายเพิ่มข้ึนตลอดเวลา การท าการตลาด
ออนไลน์สามารถท าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook, Google, Youtube, Instagram ฯลฯ 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วิธีต่าง ๆ ในการโฆษณา
เว็บไซต์ หรือโฆษณาขายสินค้าที่จะน าสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
และเกิดความสนใจ จนกระท่ังเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด 
  จุดประสงค์ของการท าการตลาดออนไลน์  
  เป้าหมายหรือจุดประสงค์ คือ สิ่งที่ควรมี หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ หากท าอะไรโดย
ไม่ได้มีเป้าหมายนั้นท าไปท าไม แต่ก็มีประเภทที่คิดเอาไกล ๆ ว่าเป้าหมายคือมันจะต้องขายดี นั่นเป็น
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไม่เรียกว่าเป้าหมาย ดังนั้นในหัวข้อนี้มีความส าคัญอย่างมากในการวางแผนท า
การตลาดออนไลน์ เพราะหากเป็นผู้ที่เข้าใจการตลาดจริง ๆ แล้ว ควรรู้ว่าการวางแผน มีเป้าหมาย 
และวัดผลได้คือ แนวทางการตลาดที่ดีต่อบริษัทและเจ้าของธุรกิจ จุดประสงค์ของการตลาดออนไลน์ 
คือ เป้าหมายในการท าการตลาดออนไลน์ที่ผู้บริหารหรือผู้ท าการตลาดออนไลน์ ควรเลือกหรือตั้งไว้ว่า
จะให้ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์ใดดังนี้ 
  1. เพ่ิมช่องทางการขาย : หนึ่งสิ่งส าคัญของธุรกิจ หรือส่วนประสมการตลาดใน P ตัวที่ 3 
(Place) ที่ไม่ใช่แค่ท าเล (Location) อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ควรจะเป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Chanel) ที่การขายออนไลน์อาจเป็นช่องทางหลักของหลาย ๆ กิจการด้วยซ้ าไป 
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  2. ให้ข้อมูล (Information) : ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการน าเสนอได้แบบมัลติมีเดีย 
(Multimedia) การให้ข้อมูลลูกค้าผ่านสื่อต่าง ๆ หรือเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และตอบสนองได้ดีที่สุดในทุกวันนี้ 
  3. สื่อ ประชาสัมพันธ์ : พฤติกรรมผู้บริโภคทุกวันนี้ใช้เวลากับสื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต
เป็นเวลาค่อนข้างมากใน 1 วัน มากกว่าการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ บางคนมากกว่าเวลาท างาน รวมถึง
บางคนก็ต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท างาน ดังนี้แล้วการท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารถึงผู้บริโภค 
จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง และเป็นอันดับต้น ๆ ของจุดประสงค์การท าการตลาดออนไลน์   
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย : นอกจากการท าการสื่อ ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาใน
รูปแบบต่าง ๆ แล้ว การท าการส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรม (Event) หรือแคมเปญ (Campaign) ต่าง 
ๆ บนสื่อออนไลน์ก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้หรือยอดขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมรวมกัน
ระหว่างออนไลน์กับไม่ออนไลน์ก็ได้ (Offline) 
  5. บริการ (Service) : การสื่อสารที่หลากหลายทุกวันนี้ก็มักถูกใช้อยู่บนอินเทอร์เน็ต เช่น 
โปรแกรมสนทนา (Chat) เป็นเครื่องมือง่าย ๆ ในการให้บริการลูกค้า ทั้งการให้ข้อมูล , ถาม-ตอบ, 
ร้องเรียน บริการหลังการขาย นี่เป็นเพียงเบื้องต้น ซึ่งยังสามารถมีทั้งแอพพลิเคชั่น ทั้งบนเว็บไซต์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ หรือแบบติดตั้งบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพ่ือการบริการได้
อย่างตอบสนองรวดเร็วและได้ง่ายกว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ 
  ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ผู้บริหารหรือผู้ท าการตลาดออนไลน์ต้อง
ค านึงถึงรายละเอียด รูปแบบ กลยุทธ์ในการท าให้ส าเร็จ และติดตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ าเสมอต่อไป โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าทั้งหมดหรือท าพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ
แผนงานและรูปแบบสินค้าบริการเป็นส าคัญ 
  การท าการตลาดรูปแบบออนไลน ์
  คุณสมบัติของการท าการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 
  2. เป็นลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2 Way Communication) 
  3. เป็นรูปแบบการตลาดแบบตัวต่อตัว (One to One Marketing หรือ Personalize 
Marketing) ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถก าหนดรูปแบบสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ
ของตนเอง 
  4. มีการกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภค (Dispersion of Consumer) 
  5. เป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังทั่วทุกมุมโลก ตลอด 24 ชั่ วโมง (24 
Business Hours) 
  6. สามารถติดต่อสื่อสาร โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response) 
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  7. มีต้นทุนต่ าแต่ได้ประสิทธิผล สามารถวัดผลได้ทันที (Low Cost and Efficiency) 
  8. ความสัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม (Relate to Traditional Marketing) 
  9. มีการตัดสินใจในการซื้อจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (Purchase by Information) 
  กลยุทธ์การท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) 
  Content Marketing ถือเป็นสิ่งที่ได้ยินเป็นประจ าส าหรับการท าการตลาดออนไลน์อย่าง
แพร่หลาย แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าท าไมหลาย ๆ คนยังไม่เข้าใจค าว่า Content Marketing แต่ถูก
น ามาใช้พูดเพ่ือเป็นเทรนด์ของตลาด เท่านั้น “Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาด ใน
การสร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย
กลับมาสร้างรายได้ให้เรา” (Growth Hacking, 2558) 
  ส าหรับการนิยามความหมายของการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) ไว้ได้
อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายว่าเป็นการท าการตลาดแบบเน้นเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บทความ ข้อเขียน วีดิโอ อินโฟกราฟิก โดยเป็นเนื้อหาที่เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
เช่น อาจมาในรูปแบบการให้ความบันเทิง การให้เนื้อหา สาระต่าง ๆ พร้อมยังกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการ
แชร์โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพ่ือสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้านั้น ๆ (ปั้นแบ
รนด์ด้วย, 2557) 
  ประเภทของ Content ตัวอย่างท่ีได้รับความนิยม 
  1. บทความ: ข้อเขียน บทความ ในเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบนแฟนเพจ โดยเป็นการเขียนด้วย
ตัวอักษร 
  2. กราฟิก: คอนเทนต์ที่ใช้การดึงดูดด้วยรูปภาพเป็นหลักในการชักจูงความสนใจ 
  3. วีดีโอ: คอนเทนต์ประเภทวีดีโอเคลื่อนไหว สร้างความสนใจจากภาพและเสียง 
  ปัจจัยการท า Content ให้มีประสิทธิภาพ มีหลักการ 5 ปัจจัยด้วยกัน 
  1. Content ต้องเพลิดเพลิน หมายถึง ไม่ว่าเรื่องที่เขียนอยู่นั้นจะเป็นเรื่องที่เนื้อหาวิชาการ
ยังไงแต่การเขียนคอนเทนต์เพ่ือให้คนสนใจก็จะต้องท าให้เรื่องนั้น ๆ สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่าง
เพลิดเพลินไม่ซับซ้อน หรือเข้าใจยากจนเกินไป  
  2. Content ตรงกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เรื่องที่เขียนอยู่นั้นจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
ว่าเราต้องการจะให้ใครอ่าน ทั้งนี้เพ่ือให้ช่วยให้เกิด Target ที่ตรงกับการ Engage แล้วยังช่วยในเรื่อง
การซื้อสื่อโฆษณาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น มีหลายแบรนด์ที่ท าเนื้อหาตลกเพียงอย่างเดียว โดยไม่
เกี่ยวข้องกับแบรนด์สุดท้ายแล้วคนก็เข้ามาอ่าน แต่ไม่เกิดการซื้อหรือเชื่อในตัวสินค้าแต่อย่างใด 
  3. ความสม่ าเสมอ หมายถึง ความสม่ าเสมอในการปล่อยเนื้อหานั้น ๆ ออกไป รวมถึง
ระยะเวลาในการสร้าง Content ที่มีคุณภาพ คนส่วนใหญ่มักจะไม่มีการจัดเรียงตารางการโพสท์จึงท า
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ให้การโพสท์นั้น กระจัดกระจาย การท าทุกอย่างให้เป็นระบบ จะช่วยส่งผลดีต่อการเข้าถึงของ
ผู้บริโภค 
  4. Content ต้องจริงใจ หมายถึง เมื่อผู้อ่านคอนเทนต์นั้น ๆ แล้วจะต้องไม่รู้สึกว่าเป็นการ
บังคับ ยัดเหยียดหรือน าพาไปสู่ผลประโยชน์อันใดอันหนึ่งโดยตรง ท าให้เกิดความรู้สึกเหมือนโดน
หลอกให้รับชม จะสร้างความรู้สึกลบให้กับผู้เสพคอนเทนต์นั้น ๆ  
  5. Content ต้องมีคุณค่า หมายถึง หัวใจของการสร้างคอนเทนต์นั้น จะต้องมีผลประโยชน์
กับผู้อ่าน อย่างจริงใจ มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนกับผู้บริโภค  
  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Behavior)  
  ปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีจ านวนมาก อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากยุคการ
สื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกัน
ของคู่สนทนา หรือการเขียน หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เป็นต้น มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ในยุคดิจิตอลแห่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้คน
จ านวนมากทั่วโลกมีการด าเนินชีวิตทั้งในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือน
จริงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์การเชื่อมต่อการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์หลายประเภท (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2553) โดยมุ่งเน้นไป
ที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล ตามประโยชน์กิจกรรม
หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันนักการตลาดได้มองเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็น
สื่อใหม่ประเภทหนึ่งที่เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่เป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วน
หนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการพ้ืนฐาน
ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถแสดงตนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือเว็บไซต์ (Web 
Page) ของตัวเองและอนุญาตให้ผู้อ่ืนที่ใช้บริการเครือข่ายเดียวกันเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับ
ผู้ใช้นั้น ๆ ได้การส ารวจโดย Retrevo ซึ่งศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะใน
เว็บไซต์ยอดนิยม เช่น Facebook, Line, Instagram และ Twitter เป็นต้น พบว่าในปัจจุบัน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนมากขึ้น จากการส ารวจตัวอย่าง 
1,000 คน พบว่าผู้ใช้งานเกือบครึ่งหนึ่งมีการติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ทั้งก่อนเข้านอนและตอนตื่นในตอนเช้า และ 16% ของจ านวนผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารประจ าวัน
จากเว็บไซต์เหล่านี้นอกจากนี้ ผลส ารวจยังพบว่า มีผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหว 
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และมากกว่า 10% ที่เข้าไปดูความ
เคลื่อนไหวล่าสุดทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง (Marketing Oops, 2552) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นที่นิยมและมี อิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจ าวันในกลุ่มคนที่ ใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ และเติบโตต่อไปอีกในอนาคต จาก
รายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann แสดงให้เห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มี
อิทธิพลต่อแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมาก เพราะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นิยมโพสท์แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ผ่านบล็อกหรือในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตนเอง 
นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัทหรือองค์กรที่สร้าง
บล็อกเป็นของตนเอง ผลจากการศึกษายังพบด้วยว่า ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเข้าร่วม
ในสังคมเครือข่ายโดยเฉลี่ย 3-5 เครือข่าย ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายมาเป็นแหล่งข้อมูล
ส าคัญของผู้บริโภค โดยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ จาก
เว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปพร้อม ๆ กับหาข้อมูล โดยตรงจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตโดย
ผู้บริโภค 7 ใน 10 ราย จะเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บบอร์ดกลุ่ม
ชุมชนออนไลน์หรือบล็อกต่าง ๆ เพ่ือหาข้อมูล นอกจากนี้ร้อยละ 49 ของผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจาก
ข้อมูลที่ไดจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ (Marketing Oops, 2552) จากการศึกษาของปณิชา 
นิติพรมงคล (2555) เรื่องพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ข องคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า Facebook เป็นเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนท างานให้ความนิยมในการ
เป็นสมาชิกมากที่สุด เนื่องจาก Facebook ช่วยสร้างเครือข่ายเพ่ือนเก่าและหาเพ่ือนใหม่สามารถส่ง
ข้อความแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกัน โดย Facebook มีการจัดรูปแบบให้สามารถสื่อสารกัน
ได้อย่างใกล้ชิด ผลการศึกษาของปณิชา นิติพรมงคล พบว่า คนท างานมีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนบ่อยที่สุด รองลงมาจะเข้าไปอัพเดทข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่ก าลังเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไป
โพสท์ข้อความ เรื่องราวที่น่าสนใจ และแสดงความคิดเห็นบทความที่น่าสนใจบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เข้าไปค้นหาข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปส่งต่อความรู้
ต่าง ๆ (Share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปยังเพ่ือน ๆ คลิกเข้าไปค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเมื่อเห็น
ข่าวสารจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดง
ความพึงพอใจ) ข้อมูลสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ นอกจากนี้ผลการส ารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายังยืนยันการใช้บริการเครือข่าย
สังคม ออนไลน์ที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกออนไลน์
ดังนั้นนักการตลาดจึงมีแนวโน้มในการเลือกใช้สื่อรูปแบบนี้มากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (ปณิชา นิติพรมงคล , 2555) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น โดยพบเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และนาน ๆ 
ครั้งจะเข้าไปสั่งซื้อสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ผลการศึกษาของปณิชา 
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นิติพรมงคล ยังพบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษาและรายได้โดยเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเข้าไปกด Like 
(ถูกใจ) หรือแสดงความพึงพอใจ สินค้าและบริการ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ทางหน่วยงานจัดขึ้นโดยพบเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้าไป
อัพเดทข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่ก าลังเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนและเข้าไปโพสท์
ข้อความเรื่องราวที่น่าสนใจ และแสดงความคิดเห็นบทความที่น่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม ก าหนด
บทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้ต่างกันจึงส่งผลให้พฤติกรรมการสื่อสารของหญิงและชายต่างกัน
ด้วย ดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคบนออนไลน์นั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นพร้อมกับพฤติกรรมการรับสื่อ
บนการตลาดออนไลน์ ETDA หรือส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท าการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจ าปี 2561 (Thailand Internet User Profile 
2018) ออกมา ซึ่งมีผู้เข้ามาร่วมตอบแบบส ารวจผ่านทางเว็บไซต์จ านวน 10,730 คน ซึ่งพบว่า คนไทย
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน 10 ชั่วโมง 5 นาที , วันท างาน/เรียน 9 ชั่วโมง 48 นาที ต่อวัน , วันหยุด 
10 ชั่วโมง 54 นาที ต่อวัน และช่วงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุดคือ Gen Z และ Gen Y ตาม
ด้วย Gen X และ Baby Boomer ตามล าดับ เวลาส่วนใหญ่คนไทยใช้ไปกับ Social Media โดยใช้
เวลาใกล้เคียงกันในวันท างานและวันหยุด รองลงมาคือดูหนังและฟังเพลงซึ่งจะใช้เวลากับกิจกรรมนี้
ในวันหยุดมากกว่าวันท างาน ตามมาด้วย Chat ซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกันในวันท างานและวันหยุด 
เช่นเดียวกับเล่นเกมส์ออนไลน์ ส่วนกิจกรรมอ่านหนังหรือบทความออนไลน์เป็นกิจกรรมที่คนไทยใช้
เวลาเฉลี่ยต่อวันประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 
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แผนภาพที่ 2.3 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html 
 
  เมื่อ เทียบสัดส่วนกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 5 อันดับแรก คนไทยนิยมใช้
อินเทอร์เน็ตในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ตอบข้อนี้มากที่สุด (ร้อยละ 93.6) รองลงมาเป็นการรับ -ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) การค้นหาข้อมูล 
(ร้อยละ 70.8) การดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทางออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และการซื้อสินค้า/
บริการทางออนไลน์ (ร้อยละ51.3) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ติดอันดับ 
1 ใน 5 ของกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้น โดย
ในปี 2560 มีผู้ตอบว่าซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 51.3 
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แผนภาพที่ 2.4 ร้อยละของการท ากิจกรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบระหว่างวิธีการออนไลน์กับออฟไลน์ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html 
 
  เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมที่คนไทยท าผ่านออนไลน์กับออฟไลน์ ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ตอนนี้คน
ไทยช าระค่าสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากถึง 82.8% เทียบกับออฟไลน์ 17.2% รวมถึงบริการ
รับส่งเอกสาร บริการแท็กซี่ และบริการส่งอาหาร ล้วนเป็นกิจกรรมที่คนไทยท าผ่านออนไลน์มากกว่า
ออฟไลน์แล้ว เหลือเพียงซื้อสินค้าและบริการที่มีสัดส่วนพอ ๆ กัน (online 49.6% กับ offline 
50.4%) 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์/ 
ชุมชนออนไลน์ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html 
 
  ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ Social Media ที่เป็นที่นิยมของคนไทยตาม
การใช้งาน อันดับแรกคือ YouTube 98.8% รองลงมาคือ LINE 98.6% , Facebook 96.0% , 
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Facebook Messenger 88.4% , Instagram 67.2% , Pantip 64.2% , Twitter 43.0% และ 
WhatsApp 10.6% ตามล าดับ 
  จากการส ารวจ ETDA หรือส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การซื้อของ
ออนไลน์หรือการท า e-Commerce ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคน
ไทย จากปี 2560 มีผู้ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 50.8% ในปี 2561 นี้ ตัวเลขนี้ขยับเพ่ิมข้ึนเป็น 
51.3% ซึ่ง ETDA จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขยายช่องทางการขาย
สินค้าและบริการสู่ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ด้วยความหวังว่าตัวเลขนี้จะไต่สู่อันดับที่ดีขึ้นในปีหน้าและปี
ถัดไป ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่จะต้องพัฒนาธุรกิจสู่การตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการเติบโตใน
การซื้อขายออนไลน์ในอนาคต 
  เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ (Social Media Tools) 
  ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ต่างหันมาใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการท าการตลาดเกือบทั้งหมด เพราะตระหนักดีว่าเป็น
ช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสินค้าและขายสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีก็ไม่มากหาก
เทียบกับการท าตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ส าคัญมีประสิทธิภาพเยี่ยม และเห็นผลในระยะเวลา
อันรวดเร็ว เรียกว่ายุคนี้ผู้ประกอบการรายใดไม่ใช้โซเชียลมีเดียเท่ากับว่าตกเทรนด์ โซเชียลมีเดียมี
หลากหลายประเภท ส าหรับตัวหลัก ๆ ที่ มีผู้นิ ยมใช้  อาทิ  Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, LINE, Blog, และ Whatsapp ฯลฯ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็
ตามด้านมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ล้วนเห็นตรงกันว่า Facebook ได้ผลมากที่สุด เนื่องจากในบ้านเรามี
จ านวนผู้ใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 9 ของโลก หรือเกือบ 30 ล้านคน แต่ไม่ว่าจะใช้โซเชียลมีเดีย
รูปแบบไหนหากจะให้ขายสินค้าหรือบริการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ต้องมีการวางแผนการตลาดก่อน 
(ศิริชัยวัฒน์, ออนไลน์)  
  1. Website (เว็บไซต์) 
   เว็บไซต์เป็นสิ่งแรกที่เราใช้ประโยชน์โดยตรงเชิงธุรกิจจากโลกออนไลน์ และยังคงเป็น 
“สิ่งจ าเป็น” ส าหรับหลาย ๆ ธุรกิจ ยังจ าเป็นอยู่มาก ในหลาย ๆ ด้าน แน่นอนว่าบางร้านค้าอาจไม่มี
ก็ได้ แต่หากเป็นแบรนด์หรือธุรกิจที่มีมูลค่าระดับหนึ่ง และจะเติบโตในอนาคตอย่างไรก็ต้องมีไว้ก่อน 
  2. E-mail (อีเมล์ – จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) 
   เป็นเครื่องมือการสื่อสารอย่างแรก ๆ มีก่อนเว็บไซต์ ในยุคอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองนั้น ถือว่า
เป็นเครื่องมือหลักก็ว่าได้ และยังคงมีความจ าเป็นมากจนถึงในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าสิ่งใดก็ยังมี การ
จ าเป็นต้องผูกบัญชีกับอีเมล์เป็นส าคัญ 
   แม้ว่าพฤติกรรมของคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับอีเมล์ค่อนข้างน้อย 
เรียกว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ก็จะไม่สนใจ สังเกตง่าย ๆ จากคนรอบ ๆ ตัว  มีหลายคนมีอีเมล์แต่มักจ า    
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พาสเวิร์ดไม่ได้ หรือจดหมายเต็มไปหมดไม่เคยเปิดอ่าน นี่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความไม่ค่อยได้ใส่ใจ
อีเมล์ แต่ในปัจจุบันความจ าเป็นมีมากขึ้นด้วยหลาย ๆ ปัจจัย จึงต้องใส่ใจกันมากข้ึนเรื่อย ๆ อย่างไรก็
ตามคนที่ให้ความส าคัญหรือจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันก็มีอยู่ไม่น้อย  
  3. Social Networking  
   ส าหรับ Social Network มีมาได้สักพักใหญ่ ๆ แต่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือ เรื่อง
ของอุปกรณ์อย่าง Smartphone โทรศัพท์มือถือในทุกวันนี้ด้วยที่ท าให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่าย 
สะดวกขึ้น เมื่อมีสิ่งหนึ่งเติบโตเร็วก็ย่อมมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเติบโตหรือมากขึ้นตามไปด้วย หากพอย้อนจ า
กันได้บ้าง เคยมี Social Network อย่าง msn ที่เชื่อมมาถึง windows live space (เกือบจะนิยม) 
Myspace และฮิตกันมาก ๆ อย่าง Hi5 ก่อนจะถูกเบอร์ 1 ในปัจจุบันอย่าง Facebook เบียดบัง
หายไป ตามมาด้วยรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวอย่าง Social Network ที่เป็นที่นิยม ได้แก ่
   Facebook 
   ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในปัจจุบัน สามารถท าค้าขายกันได้ดีแล้วในหลาย ๆ สินค้า 
อย่างไรก็ตามจะใช้เครื่องมือใด สิ่งส าคัญกว่าคือ กระบวนการ วิธีการด้วย ดูได้จากทุกวันนี้ใคร ๆ ก็ใช้ 
Facebook มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็สามารถน ามาใช้กับการท าการตลาดได้  
  การใช้ Facebook ท าการตลาดออนไลน์ 
  - ประชาสัมพันธ์ : เป็นสิ่งแรก ๆ ที่อาจคล้ายกับประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ โดยถือว่า
จ าเป็นในทุกวันนี้ โดยคุณสมบัติอาจเป็นการให้ข้อมูลแบบฉาบฉวยและไม่สมบูรณ์เท่าเว็บไซต์ ถ้ากรณี
ที่เป็นสินค้าบริการที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการข้อมูลอะไรมากนักก็เหมาะสม แต่โดยรวมแล้วเป็นการมีเพ่ือ
เน้นในลักษณะ บอกกล่าว ทวนซ้ า แนะน า ประกาศ สิ่งที่มีอยู่ หรือสิ่งใหม่ ๆ สินค้าใหม่ โปรโมชั่น 
เพราะรูปแบบเป็นลักษณะ Feed คือล าดับข้อมูลใหม่ไปเรื่อย ๆ นั่นคือการบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้า 
“ต้องติดตาม” ดังนั้นค าหนึ่งที่ควรระลึกเสมอก่อนคือ การมีส่วนร่วม (Engagement) ที่อาจเป็นศัพท์
ใหม่ส าหรับหลายคน แต่อธิบายโดยสรุปคือ เมื่อโพสท์ประชาสัมพันธ์สิ่งใด ๆ ลงไปแล้วก็ตาม ผู้พบ
เห็นต้องมีการท าอะไรบางอย่าง like, comment, share คงเข้าใจได้ไม่ยากว่า หากไม่มีส่วนร่วมก็
หมายถึงว่า โพสท์นั้นไม่มีประโยชน์ต่อผู้พบเห็น ก็ไม่ติดตาม ไม่สนใจ ยิ่งในปัจจุบันการโพสท์ถูกปิด
การเห็น (reach) อยู่แล้วกล่าวคือ ไม่ใช่ทุกคนที่ติดตามจะเห็นโพสท์ที่เราโพสท์ลงไปเสมอไป (หลาย
คนอาจทราบดีแล้ว) แต่หากเกิด Engagement ก็จะท าให้มีคนเห็นมากข้ึนได้อัตโนมัติ 
  - สร้างฐานลูกค้า (หาลูกค้า) : นี่คือสิ่งส าคัญหนึ่งที่เครื่องมือนี้ท าได้ดีและทุกคนอยากให้
ได้ผล และมันต้องถูกวิธีด้วย โดยเริ่มแรกในการท าการตลาด ค าว่าฟรี จึงใช้วิธีที่เรียกว่า หว่านยังไงก็
ได้  เน้นให้คนเพียงกด like และ share เรียกว่าสร้าง Reach (การมองเห็น) เป็นพอ เพราะ 
Facebook ยังใหม่ท าอะไรคนก็สนใจกลายมาเป็นลูกค้าไม่ยาก แต่ทุกวันนี้และในอนาคต Facebook 
มีการปรับการมองเห็นอยู่เสมอ การหว่านจึงอาจกลายเป็นผลลบทั้งเงินทุน และความน่าสนใจ และใช่
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ว่าจะกลายเป็นลูกค้า ดังนี้ like, share จึงไม่ใช่แค่เป้าหมายนี้อีกต่อไป การหาลูกค้าจึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนเป็น “หาเป้าหมาย” ให้เจอเสียมากกว่า  
  - เชื่อมโยงลูกค้า : นี่คือข้อดีที่สุดหนึ่งของ Social Network เพราะลูกค้าที่ยอมรับเราแล้ว
(กด Like) ก็หมายความว่าย่อมต้องการเชื่อมโยงกับเราจริง ๆ การใช้ส าหรับสื่อสาร Comment 
(ตอบ) Messenger (สนทนา) ก็เป็นพ้ืนฐานที่ต้องใส่ใจและไม่ควรทิ้งไว้เนิ่นนาน แต่สิ่งที่มากกว่านี้คือ
เรื่องเกี่ยวกับการโพสท์หรือสร้างเนื้อหา (Content) ส่วนเสริมต่าง ๆ ที่ Facebook พัฒนาอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนกิจกรรม Event ส่วนการสร้างหน้าสินค้าบริการ ที่ Facebook มีมาภายหลังไม่นาน
นี้ และการประกาศ แบ่งปัน สิ่งที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสินค้าบริการคุณกับลูกค้า  
  - Live (ถ่ายทอดสด) : ถือว่าเป็นเครื่องมือของ Facebook ที่สามารถให้ประโยชน์ได้กับ
ทุกข้อที่กล่าวมา ไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง สนับสนุน รวมถึงขายกันตรง ๆ เช่น เปิดประมูล 
ทั้งนี้จ าเป็นต้องแยกอีกมาเป็นหัวข้อ เพราะไม่สามารถจะสรุปรวมความสามารถของสิ่งนี้ ด้วยความไม่
ต่างกับการถ่ายทอดโทรทัศน์ในแบบหนึ่ง จึงขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์เนื้อหา และใช้ประโยชน์จาก
คุณสมบัตินี้ของ Facebook อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ถือว่าจ าเป็นในหลาย ๆ สินค้าและบริการเพราะหาก 
Production หรือภาพที่ออกมาไม่สวยงาม บางทีภาพพจน์ดี ๆ ของแบรนด์อาจเสียหายได้เช่นกัน 
  Instagram (IG) 
  อินสตาแกรม Instagram หรือหลายคนเรียกย่อ ๆ ว่า ไอจี IG อันเป็นสื่อประเภทเน้นโชว์รูป 
ซึ่งหากมองแง่การตลาด IG เหมือนวางตัวเองไว้ตลาดบน กล่าวคือ ท าให้ผู้ใช้รู้สึกว่าตัวเองมีระดับ ซึ่ง
โดยคุณสมบัติการใช้งานแล้ว ในเชิงการตลาดอาจมีข้อจ ากัดสูงเมื่อเทียบกับอ่ืน ๆ แต่สรุปประเด็น
หนึ่งให้ก่อนเลยว่า Instagram เหมาะกับบางธุรกิจหรือบริการเท่านั้น ดังนั้นถ้าคิดว่าไม่เหมาะอย่า
เสียเวลากับสิ่งนี้  
  การใช้ Instagram ท าการตลาด 
  - อวดสินค้า : เพราะประโยชน์ของ IG หากจะใช้ค าว่าแสดงสินค้า อย่าหวังจะขาย แต่หาก
โพสท์ไปแล้วเป็นการอวดสินค้า นั่นล่ะมีสิทธิขายออก ก็เพราะการอวดนั่นหมายความว่า ภาพสินค้าที่
แสดงคุณต้องดูดี และน่าสนใจพอสมควร พอที่จะท าให้เขาสนใจได้ ด้วยเพราะ IG ไม่มีอะไรมากไป
กว่าการเห็นรูปก่อนสิ่งอ่ืนใด 
  - เจาะกลุ่มลูกค้า : ข้อดีประการหนึ่งคล้ายที่บอกไปข้างต้นว่า กลุ่มผู้ใช้ IG มักจะมีลักษณะ
ชัดเจน แม้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่ม ผู้หญิงฐานะตัวเองอยู่ในระดับดี หรือดูดี ดังนี้
หากสินค้าและบริการเข้าข่ายลูกค้ากลุ่มนี้ก็นับว่าจะมีประโยชน์สูง การลงทุนโฆษณาก็จะท าได้ดีกว่า
ประเภทอ่ืน ๆ เพราะเข้าเป้าได้ง่ายกว่า 
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  Twitter 
  เป็นอีกตัวที่ถือว่าเป็นที่รู้จักน้อยกว่า IG ในประเทศไทย และในระดับโลกจ านวนผู้ใช้ ก็ถือว่า
เป็นรอง Facebook กับ IG ซึ่ง Facebook ทิ้งคู่แข่งไกลมาก อย่างไรก็ตาม twitter ยังคงอยู่ใน
สถานะเติบโต ผู้ใช้ใหม่ ๆ เพ่ิมเข้ามาเรื่อย ๆ User ของ Twitter นั้นค่อนข้างมีคุณภาพกว่า กล่าวคือ 
จ านวนบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่มีมาก ๆ นั้นเป็นบัญชีที่อาจไม่ใช่บุคคลจริง ๆ สูง เช่น บัญชีส ารอง 
หรือเป็นบัญชีที่ 2-3 บ้าง User ไม่ได้หมายความว่า Twitter หรือ Social Network อ่ืน ๆ ไม่มีกรณี
แบบนี้  แต่เทียบสัดส่วนเชื่อว่ามากกว่าแน่นอน ถึงกระนั้น โดยขนาดจริง ๆ แล้วก็ยังห่างไกล 
Facebook และมีข้อจ ากัดในรูป ท าให้คงยากที่จะมีความนิยมเทียบเท่าหรือแซงหน้า Facebook 
  การใช้ Twitter ท าการตลาด 
  - แนะน าสิ่งน่าสนใจ : เหมือนทุก ๆ Social Network การสร้างความเคลื่อนไหว หรือการ
โพสท์เฉย ๆ นั้นคงไม่เรียกว่าใช้ท าการตลาดเสียทีเดียว ดังนั้นส าหรับ twitter ซึ่งโดยหลักมีส าหรับ 
“ประกาศ” บางสิ่งอยู่แล้ว การสร้างความเคลื่อนไหว และแนะน าสิ่งน่าสนใจ (ส าหรับธุรกิจ) ก็
พอที่จะเครื่องมือให้ส าหรับลูกค้าที่ตาม Follow ได ้
  - เจาะกลุ่มลูกค้า : คล้ายกันกับ IG คือ Twitter เองมีกลุ่มผู้ใช้ที่ยังจ าเพาะกลุ่มอยู่บ้าง 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนหัวสมัยใหม่ ทันสมัย, คนท างานสื่อ หรือสนใจสื่อ(ข่าว) และกลุ่มผู้ชื่นชอบ
ศิลปินเกาหลี 3 กลุ่มนี้คือส่วนใหญ่ของผู้ใช้ Twitter ในไทย ซึ่งอีกส่วนก็ดูว่าจะเป็นกลุ่ม Gen Z (เกิด
ราวหลังปี ค.ศ.1995) ค่อนข้างชัดเจน ด้วยข้อมูลที่ได้บอกไป หากเข้าใจการตลาดก็พอจะจับทางได้
อยู่บ้างว่า สินค้าบริการ เราเหมาะหรือไม่กับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้ 
  - ใช้กระแส : สิ่งส าคัญหนึ่งของ Twitter คือเรื่อง hashtag (ข้อความที่เขียนกับสัญลักษณ์ 
#) ซึ่งสามารถลิ้งค์ไปหาข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ hashtag นั้น ๆ อธิบายเพิ่มเติมก็คือส่วนเชื่อม
ให้พบได้ว่า ในเรื่องที่ติด hashtag มีใครโพสท์หรือทวีตอะไรไว้บ้าง สมมติว่าเลือกดู “#การตลาด
ออนไลน์” เราก็จะพบข้อความบน Twitter ที่คนติด hashtag นี้ทั้งหมด ซึ่งแต่ละช่วง แต่ละวัน บน 
Twitter ก็จะมีบอกไว้ว่าตอนนี้ค าไหนที่ก าลังนิยม ส่วนนี้ เองท าให้เราสามารถจับกระแสสังคม
ออนไลน์ได้ทันที โดยจะเชื่อมโยงโพสท์เราแล้วติด hashtag หรือแค่เป็นข้อมูลทางการตลาดก็ได้ 
  Line 
  แอพส าหรับสนทนา (Chat) อย่าง Line (ไลน์) ที่เดิมทียุคแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะน ามาเรียกว่า 
Social Network ดีหรือไม่ หรือควรอยู่ในแค่กลุ่มแอพ (Application) ทั่วไป จนต่อมามีส่วนขยาย
มากมายเรียกได้เต็มปากว่าเป็น Social แล้วจริง ๆ ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนไทยใช้กันมาก มันจึงเป็น
เหตุผลที่ไม่ควรพลาดในการมีไว้ ปัจจุบัน Line มีทั้งแบบใช้ปกติทั่วไป และ Line@ ที่เป็นลักษณะของ
ธุรกิจ องค์กร หรือเชิง Official (ทางการ) ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันอยู่บ้าง  
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  การใช้ Line ท าการตลาด 
  - สนับสนุนการขายและบริการ : ว่ากันด้วยคุณสมบัติแรกของ Line คือ สนทนา ทั้ง
ข้อความ ส่งรูปภาพ ไฟล์บางประเภท ประกอบกับการที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร
ในปัจจุบัน ดังนี้แล้วหากธุรกิจใดไม่มีส่วนนี้ไว้รองรับ ก็ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไปโดยปริยาย ซึ่ง
การอ านวยความสะดวกสบายในการสื่อสารนี้ ถือว่าขาดไม่ได้ในแง่การขายและบริการอย่างไม่ต้อง
สงสัย 
  - ประชาสัมพันธ์ : การมาของ Timeline และ Line@ คือ การช่วยแง่ส่งเสริมการขาย
ให้กับธุรกิจบริการได้ทันที โดยเริ่มจาก Timeline ที่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะเรียกอะไรแต่เป็นการ
โพสท์เรื่องราว รูปภาพหรืออ่ืน ๆ ในหน้าหลัก (Home) ของเราโดยให้คนมาแสดงความคิดเห็นกด
แสดงอารมณ์ได้เหมือนกด like ซึ่งหมายความว่าก็ไม่ต่างอะไรกับ Social Network อ่ืน ๆ ที่สามารถ
โพสท์ให้คนเข้ามาเห็นมาชม เป็นการประชาสัมพันธ์ได้ไม่ยาก บนเงื่อนไขไม่ต่างกันคือ ควรสร้าง
คุณค่าบนความน่าสนใจนั้น 
  - ส่วน Line@ นั้นแง่หนึ่งมีข้อจ ากัดและค่าบริการ แต่ก็มีคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติมให้ โดย
คุณสมบัติหนึ่งคือ Boardcast (บรอดแคสต์) การประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังรายชื่อที่มีอยู่ทั้งหมด 
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่คุ้มค่ามากทีเดียวเมื่อเทียบกับ Social อ่ืน ๆ เพราะว่าเข้าถึงได้
อย่างไม่มีบิดพลิ้วต่างกับ Facebook ที่โพสท์ไปก็ไม่เห็นหรือเห็นน้อยนิด เพียงแต่สิ่งที่ยากหน่อยก็คือ
การหาและสะสมมาซึ่งลูกค้าให้มาอยู่ในรายชื่อ ที่ล าพัง Line ไม่อาจท าได้ด้วยตัวเอง 
  - สติกเกอร์ : เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในยุคแรก ๆ ราคาอยู่ที่หลักแสนต่อ 3 เดือน ซึ่งในตอนนั้น
ก็ถือว่าหนักเกินไปส าหรับองค์กรที่ท างานอยู่ แต่ในปัจจุบันราคาเกิน 2 ล้านบาทเข้าไปแล้ว คงพอเห็น
ได้ง่ายว่า ถ้าแบรนด์ไม่ใหญ่จริงท าไปก็ไม่คุ้ม แม้จะแบรนด์ใหญ่หากท าแบบไม่มีแคมเปญดี ๆ แผนดี ๆ 
ก็คงไม่เข้าทีด้วยซ้ าไป และท่ีส าคัญทุกวันนี้สติ๊กเกอร์ฮิตพออยู่หรือ ข้อนี้ก็แล้วแต่พิจารณา ทว่าเทคนิค
หนึ่งที่น่าสนใจคือการท าขาย แม้อาจจะไม่มีใครซื้อหรือสนใจแต่หากมีการประชาสัมพันธ์ออกไปบ้าง
บางทีสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งน่าสนใจ  
  Youtube 
  คงต้องมาอยู่ในส่วนหนึ่งของ Social Network อย่างขาดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม Youtube ผู้
ให้บริการด้านวีดีโอนี้อาจมีสะเทือนไปบ้างกับ Facebook Live แต่ในหลายด้านก็ยังแทนกันไม่ได้ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งนั้นการใช้ Youtube กับการตลาดก็มีหลายระดับเช่นกัน 
  การใช้ Youtube ท าการตลาด 
  - สร้างกระแส : ด้วยข้อจ ากัดด้านต้นทุนการออนแอร์ (On Air) กล่าวคือ แต่ก่อนหากท า
โฆษณาโทรทัศน์ออกมาที่เรียกว่า TVC (Television Commercial) นอกจากจะต้องลงทุนสร้าง ถ่าย
ท าแล้ว ยังต้องเสียค่าซื้อเวลาจากช่องต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้หากยาวไปก็ต้องจ่ายแพงมาก แต่การ
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ก้าวหน้าของโลกอินเทอร์เน็ต และการมี Youtube ท าให้ใครก็สามารถสร้างเนื้อหาวีดีโอแสดงได้ดังใจ 
ทว่าหากเป็นวีดีโอบอกกล่าว ประกาศสินค้า บริการเฉย ๆ นั้นมันคงไม่ท าให้วีดีโอนั้นเกิดประโยชน์นัก 
ต้องสร้างจนเกิดกระแสที่คงเห็นแบรนด์ใหญ่ ๆ พยายามท ากันในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่า แบ
รนด์เล็ก SME หรือรายย่อยท าไม่ได้ 
  - สนับสนุนการค้นหา : เป็นที่ทราบกันโดยส่วนใหญ่ว่า Google คือแหล่งที่คนค้นหาข้อมูล
กันโดยทั่วไป แต่รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่เป็นรองลงมาในการค้นหาเริ่มเป็น Youtube เพราะการได้ชม
ทั้งภาพและเสียง ดีกว่าภาพนิ่งและข้อความในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อหลายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ไม่เว้นแต่ SEO นี่หมายถึง การท าวีดีโอบางอย่างอะไรก็ได้ให้เกี่ยวข้องโดยสมควร 
โอกาสที่คนทั่วไปจะหาสินค้าและบริการแล้วเจอเราบนอินเทอร์เน็ตมีมากข้ึน 
  - ส่งเสริมการขายและขาย : ด้วยความเป็นวีดีโอออนไลน์ ประโยชน์ประการหนึ่งคือการ
แสดงการสาธิตสินค้า ประกอบ รีวิว หรืออ่ืน ๆ เป็นการส่งเสริมการขายเป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้อง
ถ่ายท าให้ดีเลิศก็ได้ แต่รู้หรือไม่ว่าหากเป็นร้านค้าที่มีการบอกวิธีการ การประกอบ การใช้งานหรือ
อะไรก็ตาม มักจะมีคนสนใจซื้อกับร้านนั้น ๆ แหล่งนั้น ๆ ด้วยเหตุผลเพราะดูใส่ใจ น่าเชื่อถือ น่า
ไว้วางใจ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดการขายได้เลย 
  เครื่องมือหมวด Social Network นี้มี Facebook เป็นส่วนส าคัญ เพราะผู้ใช้และความนิยม
ทิ้งห่างตัวอ่ืนค่อนข้างไกล และยังอยู่ในอัตราก้าวหน้าทั้งการมาของ live และคุณสมบัติในอนาคต 
ในขณะที่การแข่งขันสูงต้นทุนก็สูงตามมา ทั้งนี้หากพิจารณาสินค้าและบริการแล้วรู้จักกลุ่มลูกค้า
พอสมควร การเลือกใช้ Social Network ตัวอ่ืนเป็นตัวหลักในการท าการตลาดก็เป็นกลยุทธ์
การตลาดที่ดีได้ ทั้งนี้ การมี Social Network หลาย ๆ ตัวให้กับธุรกิจ ไม่มีเสียหาย เพียงแต่คงยุ่งยาก
เกินไปหากเน้นไปเสียหมด และอาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน 
  

   

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สรรเพชร เพียรจัด, จตุพัฒน์ สมัปปิโต, จินตนา วัชรโพธิกร และจารินี ม้าแก้ว (2564) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นข้าวเม่า 
แบบบูรณาการ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดกลยุทธ์ทางการตลาด
ใหม่ที่เป็นธรรมของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ , 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นแปรรูปข้าวเม่าแบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับ เศรษฐกิจ
ชุมชนอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, เพ่ือให้ได้รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ ของอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ , เพ่ือให้ได้ผล
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่าอ าเภอนางรองที่ เกิดจากการปรับตัวทางการเกษตร
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัด บุรีรัมย์ รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ 
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กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ คือ แกนน ากลุ่ม ผู้ผลิตข้าวเม่าจาก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน
บุตาเวสน์ ต าบลหนองกง และหมู่บ้านโคกว่าน หมู่บ้านบุคราม ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมใช้เครื่องมือเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ ทางการตลาดใหม่ คือ ขายแบบของฝาก ขายแบบกิจกรรม
ทดลองท า ขายแบบออกร้าน ท ากินสด ขายออนไลน์ การออกบูธแสดงสินค้าตามงานเทศกาลและงาน
อีเว้นท์การเพ่ิมช่อง ทางการจ าหน่าย คือ กลยุทธ์การตลาด 6P มาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า เศรษฐกิจชุมชน พบว่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 15 -28.06% มูลค่าเพ่ิมมีดังนี้ 
ข้าวเม่าตูพอค ามีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 136.22% ข้าวเม่าลูกชิ้นมีมูลค่า เพิ่มขึ้น 115.30% ข้าวเม่า คลุกมูลค่า
มีเพ่ิมขึ้น 107.21% ข้าวเม่าหมี่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 98.31% ข้าวเม่า กระยาสารท มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
88.47% คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้จัดสรรการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือให้เกิดการ กระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
 สุภาพร พรมมะเริง (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านริมร่อง ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการยกระดับหรือเลื่อนระดับ
สินค้า OTOP และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP
ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้ลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ให้ความส าคัญ
กับสมาชิกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมค้นหาปัญหาที่เกิดข้ึนภายในกลุ่มหรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในกลุ่ม รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยการ
วิจัยในลักษณะนี้มุ่งให้กลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหา จาก
การศึกษาด้านการพัฒนาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิง
ปริมาณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่
บ้านเลขที่ 242 หมู่ 7 ต าบลมะเขือแจ้อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000 ซึ่งเริ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งกลุ่ม คือ คุณปิยะภรณ์ 
สมพงษ์ ได้รวบรวมสมาชิกกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ท างานมาร่วมสมาชิกกลุ่ม จ านวน 10 คน ผลการวิจัย 
ท าให้มีอัตราการผลิตสูงขึ้น ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้จ านวนมาก 3. ด้านกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ทางกลุ่มได้เพ่ิมและขยายนวัตกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสะดวกใน
การด าเนินงานให้มากขึ้น 4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเช่น จากเดิมใส่ถุงพลาสติกใส มีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 5. ด้านตลาดการจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มได้
เพ่ิมหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค โทรทัศน์ ร้านค้า ห้างที่มีชื่อต่างๆ ขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศ
และสามารถท าการสั่งซื้อสินค้าได้จากทางเว็บไซต์อีกด้วย 



54 
 

 สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ าพริกพ่ออนงค์ 
โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ าพริกพ่ออนงค์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในมุมมอง
ของผู้บริโภค (4C’s)และประเมินผลการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ าพริกพ่ออนงค์ โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีส่วน ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s) รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิง
ปริมาณโดยการสัมภาษณ์ผู้บริโภคจ านวน 50 ราย การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ กล
ยุทธ์ 4C’s การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และการเสนอแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษา 
พบว่า น้ าพริก พ่ออนงค์ เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดก าแพงเพชร มี 6 รสชาติ ได้แก่ น้ าพริกปลา
ย่าง น้ าพริกกุ้ง น้ าพริกตาแดง น้ าพริกผัดหมู น้ าพริกแมงดา และน้ าพริกปลาร้าผัด ผลการวิจัย 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้าน ผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อย สะอาดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74, S.D. 
เท่ากับ 0.82, ระดับมาก) รองลงมาคือราคามี ความเหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะที่ได้รับ และ
ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ ตามล าดับ ส่วนช่องทางการซื้อ สินค้าระบบออนไลน์มีความสะดวก
เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34, S.D. เท่ากับ 0.86, ระดับปาน
กลาง) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถูกปรับเปลี่ยนจากแบบพลาสติกเป็นแบบขวดแก้ว ทั้ง  6 รูปแบบ มี
สโลแกน ตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ การประเมินผล
การ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และภาพรวมผลการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ พบว่าเจ้ าของผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
 ชัญญา แว่นทิพย์และคะนอง พิลุน (2558–2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย ของอ าเภอ
สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส า เร็จและความ
ล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของอ าเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
และ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของอ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่1 ต าบลทุ่งหลวงและกลุ่ม
ที่ไม่ประสบผลส าเร็จคือกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 13ต าบลทุ่งหลวง และขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้น าคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย 
กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จคือคณะกรรมการมีความโปร่งใสในการ บริหารงาน มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตัวเองและสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมเป็นอย่างดีโดย
มีผู้น า ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสมาชิกทุกคนให้ความ ร่วมมือในการดา เนินงาน ซึ่งกลุ่มมีการ
แสวงหางบประมาณ ช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ และนา เทคโนโลยีมา
ใช้เพ่ือลดการใช้แรงงาน ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม และไปศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้เทคนิค



55 
 

ใหม ่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  ส่วนกลุ่มที่ไม่ประสบผลส าเร็จคือคณะกรรมการไม่
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกลุ่มไม่มีการแสวงหา
งบประมาณ ช่องทางการตลาดและ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และผลิภัณฑ์ของกลุ่มมีลักษณะเป็น
รูปแบบเดิม ๆ ไม่มีการพัฒนาลวดลาย ไม่มีการนา เทคนิคนาโนมาใช้และการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ และอุบลวรรณ หงส์วิทยากร (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอ
รูปแบบพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความหมายเชิงสัญญะในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ ศึกษาการให้ความหมายเชิงสัญญะในสินค้าโอทอปผ่านแนวคิดฮาบิทัส เพ่ือ วิเคราะห์ปัจจัยและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและเพ่ือ น าเสนอรูปแบบพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการให้ความหมายเชิงสัญญะใน
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ การผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการทดลอง 1 . ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีแนวคิดในการให้ความหมายเชิงสัญญะในสินค้าโอทอป ตรงกัน โดยการให้ความส าคัญสูงสุด
ด้านการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม และการช่วยเหลือชุมชนผ่าน การสนับสนุนสินค้า 2. ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการเกิดสัญญะในผลิตภัณฑ์โอทอปเกิดจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และทุนสัญลักษณ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงบันดาลใจ และความรัก ในอาชีพ  3. 
รูปแบบพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาการให้ความหมายเชิงสัญญะในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มีจุดเริ่มต้นมา
จาก“ฮาบิทัส”(Habitus) 
 สุมาลี สันติพลวุฒิ, รสดา เวษฎาพันธุ์ และเกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกรณีวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
น าแผนพัฒนา วิสาหกิจชุมชนที่ได้จัดท าไว้มาด าเนินการพัฒนาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาวิสาหกิจ
ให้ก้าวไปสู่การเป็น SMEs ในอนาคต สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs ให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการประกอบการของผู้ ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับ
แฟชั่น จังหวัดนนทบุรี ให้มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถด าเนิน ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนด้วย
ตนเอง โดยผ่านการด าเนินโครงการ ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปแบบงานวิจัย เป็นวิจัย
เชิงปริมาณ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครื่องประดับแฟชั่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้แผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนที่ได้จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2554-2558 เป็นแนวทาง ในการพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่การ
เป็น SMEs ผลการทดลอง มีการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นในโครงการโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ซื้อลูกค้าที่สนใจจ านวน 109 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 19 แบบ 
ประกอบด้วย นาฬิกาข้อมือ 12 แบบ นาฬิกาแขวน 2 แบบ และพวงกุญแจ ส าหรับสุภาพสตรี 5 แบบ 
มีความสวยงาม มีความเหมาะสมในด้านราคา รูปแบบ สี ขนาด การตกแต่ง และมีประโยชน์ในการ 
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ใช้งาน แต่นาฬิกาแขวนผนังมีรูปแบบกรอบที่ไม่ประณีต และผลิตภัณฑ์พวงกุญแจส าหรับสุภาพสตรีมี
ราคาแพงเกินไป การประเมินผลการด าเนินโครงการในภาพรวมแสดงว่าการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท าให้รายได้ของวิสาหกิจเพ่ิมขึ้น ประมาณร้อยละ 27 ต่อเดือน ท าให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก ยอดขายของกลุ่มเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้แรงงานภายในชุมชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าให้กับวิสาหกิจเพ่ิมมากขึ้น แสดงว่า
วิสาหกิจ มีการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น SMEs มากขึ้น 
 ชุติมา นิ่มนวล (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาตลาดโก้งโค้ง และ
อุทยานหลวงปู่ทวด จ านวน 388คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า Independent sample t-test และค่า 
One-Way ANOVA ผลการทดลอง 1) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP 
ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหาร เพ่ือตัวเอง เลือกซื้อในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า 
2) ปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าด้าน
ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
พบว่า อายุและอาชีพ มีผลต่อการเลือกซ้ือแตกต่างกันใน ด้านผลิตภัณฑ์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ
การเลือกซื้อด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 วัลย์จรรยา วิระกุล, อุมาวรรณ วาทกิจและจีรนันท์ เขิมขันธ์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ที่มีประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมคุณค่าตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนในเขต
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อ
ส่งเสริมคุณค่าตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในเขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของ W.G.cochran ได้จ านวนทั้งสิ้น323 
คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ คือ Factor Analysis และ Pearson Correlation 
Coefficient ผลการทดลอง การเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ที่มีประสิทธิผลเพ่ือส่งเสริมคุณค่าตราสินค้า
ซึ่งทาให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อผ้าไหมมัดหมี่ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มแนวทางที่ส าคัญ เรียกว่า “B-R-A-N-D” 
ได้แก่1. เสริมสร้างคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity : B) 2. สร้างการรับรู้ (Recognize : R) 3. เพ่ิม
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มูลค่า (Addvalue : A) 4. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Innovation : N) และ 5. 
เสริมสร้างช่องทางจัดจ าหน่าย (Distribution : D) 
 อวัสดา ปกมนตรี, สุดาวรรณ สมใจ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาขีด
ความสามารถ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการตลาดอย่างยั่งยืนของสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจาก
ผักตบชวา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการน้อมน าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถที่มีต่อความยั่งยืนของสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา รูปแบบการวิจัย เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจาก
ผักตบชวา ผู้แทนกลุ่มโอทอปผักตบชวา และสมาชิกกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยมโอทอ
ปจากผักตบชวาใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม อุดรธานีชัยนาท นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ราย ผลการทดลอง การน้อมน าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มมูลค่า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถมีอิทธิพลต่อการตลาดอย่างยั่งยืนของสินค้าพรีเมียม
โอทอปจากผักตบชวา โดยการเพ่ิมมูลค่า มีอิทธิพลโดยรวมต่อการตลาดอย่างยั่งยืนของสินค้าพรีเมียม 
โอทอปจากผักตบชวามากที่สุด รองลงมา คือ การน้อมน าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
 ฉัตรชัย อินทสังข์, จันทร์เพ็ญ ธงไชย,ปุริม หนุนนัด และเยาวพา ความหมั่น (2564) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวให้ทันสมัย เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์ตี้ (Ricethy) ธัญพืชอบเพ่ือสุขภาพ รูปแบบการ
วิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า 400 คน ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการ
ทดลอง การเพ่ิมมูลค่าด้วยการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
ความโดดเด่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านตราสินค้า และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มีผลในเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า จากผลที่ได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค 
 โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข และรัตนภรณ์ แซ่ลี้ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงปลา
ตะเพียนบ้านค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์
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แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัย
เชิงปริมาณผู้ ให้ข้อมูลหลักที่ ใช้ ในการวิจัย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 1 กลุ่ม 10 ราย 
อุตสาหกรรม อาหารแปรรูป จังหวัดยโสธร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการทดลอง 1) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยง ปลาตะเพียนบ้านค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ควบคู่กันไป โดยค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หาวิธีแก้ไขหรือ
ค าตอบใหม่ส าหรับปัญหาต่าง ๆ และอาศัยกรรมวิธี การผลิตด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้า ท าความเข้าใจ
การวิเคราะห์ปัญหาสู่การคิดออกแบบสร้างสรรค์2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
มีปัญหาในภาพรวมในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89) โดยมีปัญหาด้านเทคโนโลยีสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31) ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19) โดยมีความต้องการในเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่าง
และเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28)  3) แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร ต้องใช้หลักการที่ส าคัญ 5 
ประการ คือ 1) หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 2) การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3) การเรียนรู้และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) แนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ และ 5) การพัฒนาทุนมนุษย์   
 ศศิพร ต่ายค า, นรินทร์ สังข์รักษา (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  
เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี เพ่ือทดลองใช้
รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี เพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี รูปแบบการวิจัย 
ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 1 (Research: 
R1) ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา 1 (Development: D1) ขั้นตอนที่  3 การวิจัย 2 (Research: R2) 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 2 (Development: D2) ผลการทดลอง (1) ผู้ประกอบการมีความคาดหวังสูง
กว่าสภาพความเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้รูปแบบชื่อ LADBUAKHAO Model(3) 
ผลการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการประเมินผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่วนความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต่อการประเมินการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถน าทรัพยากรท้องถิ่น เอกลักษณ์
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา (4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับมาก ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบทุกด้านในระดับมาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
 สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการใน
กิจการเพ่ือสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการใน
กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย เพ่ือศึกษาอิทธิพลของมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีต่อ
ประสิทธิผลของกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณผู้บริหารของ
กิจการเพ่ือสังคมจ านวน 150 กิจการตัวอย่าง ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากผู้บริหารของกิจการเพ่ือ
สังคมกิจการละหนึ่งท่าน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์อิทธิพล ผลการทดลอง มูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์และบริการในกิจการเพ่ือสังคม น้าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาด
ตั้งแต่ 0.603 ถึง 0.894 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยเรียงลาดับความส าคัญจาก
มากไปน้อย ได้แก่ คุณค่าด้านความต้องการ (คุณค่าด้านประสบการณ์ คุณค่าด้านความคุ้มค่า คุณค่า
ด้านประโยชน์ใช้สอย และความสามารถทางนวัตกรรม ตามล าดับ 
 ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์, สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ และ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความสามารถในการใช้ความรู้และนวัตกรรมกับประเด็นที่โดดเด่นขององค์กรใหม่ในธุรกิจภาค
การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์วิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้ความรู้ทั้งภายนอกและภายในต่อ
การสร้างนวัตกรรมขององค์กรใหม่ในภาคการเกษตร ปัจจุบันประเทศไทยได้ผลักดันทุกภาคส่วนของ
ธุรกิจก้าวสู่นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมให้กับองค์กรใหม่ของธุรกิจภาค
การเกษตร รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณและใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการวิเคราะห์
ผล โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 188 องค์กรและสัมภาษณ์เชิงลึกกับองค์กรใหม่ภาค
การเกษตร 4 องค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้นเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดลอง ความสามารถในการใช้ความรู้ภายนอกมีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างนวัตกรรมของ
องค์กรใหม่ ในขณะที่องค์กรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้
ภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ ดังนั้นการยกระดับนวัตกรรมองค์กรใหม่ภาคการเกษตร 
ผู้ประกอบการธุรกิจและภาครัฐควรให้ความส าคัญการสร้างเครือข่ายแหล่งความรู้ภายนอกเป็นส าคัญ 
พร้อมกับแนวทางการสะสมองค์ความรู้เดิมให้มากเพียงพอต่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต 
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 วริศรา สมเกียรติกุล, กมล เรืองเดช (2020) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าว
หอมไชยาพันธุ์พ้ืนเมืองในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอม
ไชยาพันธุ์พ้ืนเมือง รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ซื้อข้าวสารในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลอง รูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พ้ืนเมือง ได้แก่ การพัฒนารูปแบบสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาหรับ
แนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าให้มี
ความหลากหลาย การเพ่ิมช่องทางการจาหน่าย และการประชาสัมพันธ์ 
 ศราวุธ พจนศิลปะ (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัด
เพชรบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิง   
เหตุ-ผลกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 
ของจังหวัดเพชรบุรี รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับรองการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 จากทั้งหมด 
8 อ าเภอ จ านวน 122 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการทดลอง(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ใหม่ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์2) ปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนของภาครัฐ และนวัตกรรม(3) ปัจจัยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ – ผลกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี พิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ – ผลกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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 สุดถนอม ตันเจริญ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ของ
วิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชน ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชน ต.
บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์ประธานและสมาชิก ประกอบกับการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัด 7 แห่งใน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ผลการทดลอง 
นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า วิสาหกิจชุมชนควรพัฒนาสินค้า บริการ 
บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก อยู่ในระดับมาก โดยสื่อถึงจุดเด่น ของความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 
คุณภาพ ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย รสชาติ ความสะอาด ปลอดภัย และความสะดวก ส่วนด้าน
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวต้องการให้วิสาหกิจ ชุมชนพัฒนาสินค้าที่อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ความเป็นไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการสื่อสารภาพลักษณ์ โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น เชื่อมโยงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตหรือสื่ อถึงวัฒนธรรม ประธานและ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความเห็นว่าความแตกต่าง ของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ต้องการพัฒนาคือบรรจุ
ภัณฑ์สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และความหลากหลายของประเภทสินค้าเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่แข่งขันได้ 
 ยุวดี  ลีเบ็น, ชิตตะวัน ไชยลาภ, กนกวรรณ ชูเพชร และ วิมนมาส พรมโส (2563) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ
กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดกระบี่ รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้วในจังหวัดกระบี่ 
จ านวน 60 รายโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ 
สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไคสแควร์ ผล
การศึกษา) 1)ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ของผู้ประกอบการ 
คือ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ และสามารถเพ่ิมยอดขายสินค้าได้เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจเข้าร่วม รองลงมาคือรับรองความปลอดภัย และสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพ
ของสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดโดยภาครัฐ2) ลักษณะของ
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สถานประกอบการ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาก่อตั้งธุรกิจ และยอดขายมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐาน มผช 

มาลินี คาเครือ และธีระพันธ์ โชคอุดมชัย (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุ ทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อ สังคมออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่  มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี รูปแบบการ
วิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโอทอปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 385 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน ผลการวิจัย ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าโอ ทอปในสื่อสังคมออนไลน์ และทราบถึงแหล่ง
สินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่รู้จักเป็นครั้งแรกจาก Facebook มากที่สุด เหตุผลการเลือกซื้อ
สินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยาก นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้า/ เครื่องแต่ง
กาย ความถี่ในการซื้อนาน ๆครั้ง แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด คือ 500 -1,000 บาท นิยม
เข้าไป เลือกซ้ือสินค้าโอทอป มากที่สุด จาก Facebook และช าระค่าสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคาร/
ATM/Internet Banking ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

2.11 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.6 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ความต้องการของลูกค้าและตลาด 

สภาพปัญหาการปัญหาผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน 

พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการยกระดับการ
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านแปรรูป 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
3. พัฒนาการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
   ประมงพ้ืนบ้าน 

 

ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนอง 

สู่การสร้างรายได้วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 



บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ใน
จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง 3)  
เพ่ือศึกษาศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้ง
แนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน 4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัย ดังนี้ 

 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอยา่ง และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

ประชากร ได้แก่  ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เนื่องจากประชากรมี

ขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่าง ซึ่งสามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่่ทราบขนาดตัวอย่างของ  W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อย
ละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2549, หน้า 74) ซึ่งสูตรใน
การค านวณท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

 

 
 
เมื่อ n แทน ขนาดตัวอยาง 
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกาลังสุ่ม .50 
Z แทน ระดับความเชื่อมันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย

ละ95 (ระดับ .05) 
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 
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ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า  385 ตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนด
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้มี   จ านวน 400 คน  ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้น าไป
เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเพ่ือให้ได้ครบ จ านวน 400 คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  คือ ผู้ประกอบการ /ชุมชน/ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จ านวน 50 คน 
1)  ผู้ผลิตสินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง  
2) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น  กรมการประมง  พัฒนาชุมชนจังหวัด 

หอการค้าจังหวัด 
3) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
4) นักวิชาการด้านมาตรฐาน ด้านการตลาดออนไลน์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถามตามลักษณะเนื้อหาที่ต้องการทราบ 
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น า

สอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
ชุด จากนั้นจึงน าข้อมูลมาทดสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่า Cronbach’s Alpha 
โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.6 (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2553)           

4. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้จ านวน 400 ชุด  
ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นข้อค าถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก 
จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย    

1) เพศ   
2) อายุ   
3) สถานภาพ  
4) อาชีพหลัก  
5) รายได้ส่วนบุคคล 
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ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัด
ระนอง เป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าปลายปิดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือก จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย 

1. สื่อประชาสัมพันธ์ 
 2. บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ 
 3. โอกาสในการซ้ือ 

4. ช่องทางในการซื้อสินค้า 
5. ประเภทของสินค้า 
6. ปัจจัย/เหตุผลในที่เลือกซื้อสินค้า 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า 
8. มาตรฐานสินค้ากับการตัดสินใจซื้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด เป็นข้อค าถามแบบปลายปิด

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยค าถาม
จ านนวน 4 ด้าน พิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
ซึ่งแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนนในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วยมากที่สุด   มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก   มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง  มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย   มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  1 คะแนน 
โดยมีลักษณะการให้คะแนนโดยวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert 

scale questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 
ระดับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน ได้ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.21– 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด  

   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก  
   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย  
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4  เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด 

2. แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เพ่ือผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ
ประมงพ้ืนบ้านเกี่ยวกับ การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการหาข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยต้องรวบรวมแบบสอบถามที่ได้และท าการตรวจสอบ
เพ่ือน ามาใช้ประมวลผลทางสถิติ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
แบบสอบถามชุดที่ 1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)   วิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย เพ่ือแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage)  
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 2. วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ ของ Pearson (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 

4. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง วิเคราะห์หาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
by Enter) 

5. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าถามแบบปลายเปิด โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  

แบบสอบถามชุดที่ 2  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)   วิเคราะห์ข้อมูล

พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย เพ่ือแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเพ่ือค้นหาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียด

เกี่ยวกับศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่ มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน  ตลอดจน
แนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านกับกลุ่มผู้ประกอบการสู่การวางแผน
พัฒนาการผลิตอย่างอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอเนื้อหา
เป็นประเด็นส าคัญในรูปของความเรียง 

 
3.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 เตรียมงานวิจัย 
 1. ประชุมทีมวิจัยและหาอาสาสมัครผู้ช่วยนักวิจัย เพ่ือช่วยในกระบวนการด าเนินการวิจัย 
โดยชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียดของโครงการและก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในทีม 
 2. อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูล และออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมี     
ส่วนร่วม  



68 
 

 3. ร่วมกันเก็บข้อมูลในชุมชนและบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนากลุ่ม  
 4. ประชุมทีมวิจัยเพื่อรวบรวม เรียบเรียง และสังเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้ตนเอง  
 5. ประชุมทีมวิจัย ร่วมกันก าหนดรูปแบบการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้านและบรรจุภัณฑ์  การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการรับรอง การส่งเสริมช่องทางการตลาด
ออนไลน์ และการจัดท าระบบฐานข้อมูล 
 6. จัดเตรียมหลักสูตรอบรมและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้านและบรรจุภัณฑ์  การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการรับรอง การส่งเสริมช่องทาง
การตลาดออนไลน์ และการจัดท าระบบฐานข้อมูล 
 

ระยะที่ 2   ศึกษาศักยภาพและข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน   
1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัด

ระนอง  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองให้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

2.  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน ศึกษาศักยภาพและ
ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน  ตลอดจนแนวทางการท าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านกับกลุ่มผู้ประกอบการสู่การวางแผนพัฒนาการผลิตอย่างอย่างยั่งยืน  
 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประมง
พ้ืนบ้านและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมช่องทาง
การตลาดออนไลน์ และการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการวิจัย เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

  ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล  

       1. จัดเวทีประชุม สรุปผลการด าเนินงาน  

       2. เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

       3.  เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 



บทท่ี 4 
ผลของการวิจัย (Results) 

 
งานวิจัยเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้  1) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือศึกษา
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน และ 4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พื้นบ้านของจังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า

ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และ

รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และ
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 158 39.50 
 หญิง 242 60.50 
 รวม 400 100.00 
2. อาย ุ 20 ปี หรือต่ ากว่า 18 4.50 
 21-30 ปี 142 35.50 
 31-40 ปี 98 24.50 
 41-50 ปี 86 21.50 
 51-60 ปี 46 11.50 
 60 ปีขึ้นไป 10 2.50 
 รวม 400 100.00 
3. ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 46 11.50 
 ปริญญาตรี 248 62.00 
 ปริญญาโท 80 20.00 
 สูงกว่าปริญญาโท 26 6.50 
 รวม 400 100.00 
4. อาชีพหลัก ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 122 30.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 96 24.00 
 รับจ้างทั่วไป 34 8.50 
 ธุรกิจส่วนตัว 36 9.00 
 แม่บ้าน 14 3.50 
 นักเรียน/นักศึกษา 44 11.00 
 อื่น ๆ 54 13.50 
 รวม 400 100.00 
5. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 94 23.50 
 10,001 – 20,000 บาท 86 21.50 
 20,001 – 30,000 บาท 108 27.00 
 30,001 – 40,000 บาท 42 10.50 
 มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 70 17.50 
 รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 และ   
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.50 ด้านอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.50 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-50 ป ี
คิดเป็นร้อยละ 21.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.50 กลุ่มที่มีอายุ 20 ปี หรือ
ต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 4.50 และกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ ด้านระดับ
การศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา              
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.00 จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 และจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ ด้านอาชีพหลัก 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.50 
รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาชีพหลักอ่ืน  ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.50 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.00 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
8.50 และแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ด้านรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา รายได้ส่วน
บุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.50 และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.50 ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โดย

จ าแนกตามสินค้าประมงพ้ืนบ้าน วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน และการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสินค้าประมงพ้ืนบ้าน วัตถุประสงค์ในการ
ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน  ช่วงเวลาเลือกซื้อ
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน และการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง จ านวน ร้อยละ 
1. สินค้าประมงพ้ืนบ้าน อาหาร 334 83.50 
 เครื่องดื่ม 16 4.00 
 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 12 3.00 
 ของใช้และของประดับตกแต่ง 12 3.00 
 ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก 26 6.50 
 รวม 400 100.00 
2. วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า 
   ประมงพ้ืนบ้าน 

ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ 
OTOP 

88 22.00 

 เป็นของฝาก/ของที่ระลึก 154 38.50 
 เพ่ือใช้ในครอบครัว 118 29.50 
 เพ่ือไปขายต่อ 40 10.00 
 รวม 400 100.00 
3. บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 
   สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

เพ่ือน 24 6.00 
ครอบครัว 168 42.00 

 หัวหน้างาน 34 8.50 
 ตนเอง 168 42.00 
 อ่ืนๆ 6 1.50 
 รวม 400 100.00 
4. ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมง 
   พ้ืนบ้าน 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 86 21.50 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 146 36.50 

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 168 42.00 
 รวม 400 100.00 
5. การเลือกซื้อสินค้าประมง 
   พ้ืนบ้าน 

ซื้อทันที่เมื่อเห็นสินค้า 332 83.00 
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน 68 17.00 

 รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านประเภทอาหาร      
คิดเป็นร้อยละ 83.50 รองลงมา ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 6.50 เครื่องดื่ม     
คิดเป็นร้อยละ 4.00 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้และของประดับตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 3.00 
เท่ากัน ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก คิด
เป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา เพื่อใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.50 ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ 
OTOP คิดเป็นร้อยละ 22.00 และเพ่ือไปขายต่อ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ ด้านบุคคลที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้านคือ ครอบครัว และตนเอง คิดเป็นร้อยละ 42.00 เท่ากัน รองลงมา หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 
8.50 เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ ด้านช่วงเวลาเลือกซื้อ
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 
42.00 รองลงมา วันเสาร์ – วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 36.50 และวันจันทร์ – วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 
21.50 ตามล าดับ ด้านการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านซื้อทัน
ที่เมื่อเห็นสินค้า คิดเป็นร้อยละ 83.00 และ ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.3 – 4.7  
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ  
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยภาพรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.98 0.54 มาก 4 
ด้านราคา 4.03 0.65 มาก 3 
ด้านการจัดจ าหน่าย 4.04 0.63 มาก 2 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.09 0.63 มาก 1 

รวม 4.04 0.54 มาก - 
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จากตารางที่ 4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.98-4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (�̅�=4.04, 
S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย 

(�̅�= 4.04, S.D. =0.63) และด้านราคา (�̅�= 4.03, S.D. =0.65) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 3.98, S.D. =0.54) 
 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ  
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ 3.44 0.86 มาก 7 
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.32 0.75 มากที่สุด 1 
3. ประเภทและรูปแบบของ 
   ผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

3.96 0.75 มาก 4 

4. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 4.29 0.73 มากที่สุด 2 
5. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
   ประจ าท้องถิ่น 

3.93 0.69 มาก 5 

6. มีการออกแบบและสร้าง 
   ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

3.89 0.73 มาก 6 

7. เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 
   ของผลิตภัณฑ์ 

4.07 0.94 มาก 3 

รวม 3.98 0.54 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.44-4.32 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�= 3.98, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (�̅�=4.32, S.D. 

=0.75) รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.29, S.D. =0.73) เครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.07, S.D. =0.94) ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย 



75 
 

(�̅�= 3.96, S.D. =0.75) ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะประจ าท้องถิ่น (�̅�= 3.93, S.D. =0.69) และมี

การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (�̅�= 3.89, S.D. =0.73) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ (�̅�= 3.44, S.D. =0.86) 
 

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา 

ด้านราคา 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ 
   ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 

3.75 0.89 มาก 6 

2. สามารต่อรองราคาได้ 3.99 0.87 มาก 5 
3. มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย 4.20 0.80 มาก 2 
4. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความ 
   เหมาะสม 

4.23 0.73 มากที่สุด 1 

5. มีการให้ข้อมูลราคาสินค้า 4.09 0.72 มาก 3 
6. มีระดับราคาท่ีหลากหลาย 4.03 0.65 มาก 4 

รวม 3.75 0.89 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-4.23 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก   

(�̅�= 3.75, S.D. =0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 

(�̅�= 4.23, S.D. =0.73) รองลงมาคือ มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย (�̅�= 4.20, S.D. =0.80) มีการ

ให้ข้อมูลราคาสินค้า (�̅�= 4.09, S.D. =0.72) มีระดับราคาที่หลากหลาย (�̅�= 4.03, S.D. =0.89) 

และสามารต่อรองราคาได้ (�̅�= 3.99, S.D. =0.87) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ราคา

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน (�̅�= 3.75, S.D. =0.89) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. ความสะดวกในการหาซื้อ 4.03 0.86 มาก 4 
2. สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม 4.20 0.74 มาก 1 
3. มีสินค้าพร้อมส าหรับการขาย 
    อยู่เสมอ 

4.14 0.81 มาก 2 

4. มีวิธีแสดงการผลิตสินค้า 
    ให้ลูกค้าชม 

3.97 0.76 มาก 5 

5. สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทาง 
   และจอดรถ 

4.09 0.70 มาก 3 

6. การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 3.97 0.84 มาก 6 
7. สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ 
   และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น 
   Line หรือ Facebook 

3.90 0.93 มาก 7 

รวม 4.04 0.63 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90 -4.20 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (�̅�= 4.04, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม (�̅�=4.20, S.D. =0.74) รองลงมาคือ 

มีสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่เสมอ (�̅�= 4.14, S.D. =0.81) สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและ

จอดรถ (�̅�= 4.09, S.D. =0.70) ความสะดวกในการหาซื้อ (�̅�= 4.03, S.D. =0.86) มีวิธีแสดงการ

ผลิตสินค้าให้ลูกค้าชม (�̅�= 3.97, S.D. =0.76) และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ (�̅�= 3.97, S.D. 
=0.84) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น

ต่างๆ เช่น Line หรือ Facebook (�̅�= 3.90, S.D. =0.93) 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. การส่งเสริมการขาย เช่น การให้ 
    ส่วนลด มีของแถม 

3.88 0.77 มาก 7 

2. การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่าน 
    สื่อต่าง ๆ 

3.79 0.83 มาก 8 

3. การบริการของพนักงานขาย 4.25 0.79 มากที่สุด 3 
4. พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 4.26 0.73 มากที่สุด 2 
5. พนักงานขายแต่งกายสุภาพ 3.99 0.71 มาก 6 
6. พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับ 
   ผลิตภัณฑ์ 

4.29 0.85 มากที่สุด 1 

7. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
   ของพนักงานขาย 

4.16 0.78 มาก 4 

8. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง 4.11 0.84 มาก 5 
รวม 4.09 0.63 มาก - 

 
จากตารางที่ 4.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88-4.29 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
3 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานขาย มีความรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (�̅�=4.29, S.D. =0.85) รองลงมาคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี (�̅�= 4.26, S.D. 

=0.73) การบริการของพนักงานขาย (�̅�=4.25, S.D. =0.79) ความรวดเร็วในการให้บริการของ

พนักงานขาย (�̅�= 4.16, S.D. =0.78) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (�̅�= 4.11, S.D. =0.84) พนักงาน

ขายแต่งกายสุภาพ (�̅�= 3.99, S.D. =0.71) และการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม 

(�̅�= 3.88, S.D. =0.77) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ต่างๆ (�̅�= 3.79, S.D. =0.83) 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการน าตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) และ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 
ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยแสดงผลดังตารางที่ 
4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x1 x2 x3 x4 y 
ด้านผลิตภัณฑ์ (x1)  1         
ด้านราคา (x2)  0.737** 1       
ด้านการจัดจ าหน่าย (x3)  0.787** 0.749** 1     
ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) 0.522** 0.723** 0.655** 1   
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง (y) 

0.122* -0.307** 0.391** -0.384** 1 

* p < .05, ** p < .01 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม       
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 4 คู่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.122 ถึง 0.391  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม     
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง รายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง คือ ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด (rx3y = 0.391) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (rx4y 
= -0.384) และด้านราคา (rx2y = -0.307) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (rx1y = 0.122) 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการน าตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) และ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่าสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression by Enter) น าเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.9 – 4.11 
ดังนี้  

1.  ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้  
1.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีมาตราวัดเป็น Interval ซึ่งก าหนดเป็นมาตรา ส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
1.2 ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความ 

คลาดเคลื่อน (Residual = 0.268) และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (sig. = .000) ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 

Model SS df MS F Sig. 
Regression 7.220 4 1.805 6.724 0.000 
Residual 106.027 395 0.268   

Total 113.246 399    
 

1.3 ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการตรวจสอบจากค่าความ คงทน
ของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 ค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความ 
แปรปรวน (VIF) ของตัวแปรอิสระในด้านต่าง ๆ 

ตัวแปร Tolerance VIF 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.362 2.766 
ด้านราคา 0.218 4.580 
ด้านการจัดจ าหน่าย 0.218 4.592 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.468 2.139 
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จากตารางที่ 4.10 ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ไม่น้อยกว่า 
0.2 และมีค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) น้อยกว่า 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
อิสระทุกตัวไม่มีลักษณะเป็น Multicollinearity คือ ไม่เกิดความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ  

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression by Stepwise) 
ด้วยวิธีการน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ ปรากฏดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าสมการถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม    
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 

ตัวแปร B Std. b Beta t Sig. 
(Constant) 1.864 0.210  8.881 0.000** 
ด้านผลิตภัณฑ์ (x1)  0.174 0.079 0.177 2.185 0.029* 
ด้านราคา (x2)  -0.192 0.085 -0.236 -2.264 0.024* 
ด้านการจัดจ าหน่าย (x3)  0.232 0.088 0.274 2.625 0.009* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) 0.157 0.060 0.185 2.603 0.010* 
R2 = 0.364, R = 552, SEE = 0.218 
* p < .05, ** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.552 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.364 หมายถึง ตัวพยากรณ์ ทุกตัวร่วมกันพยากรณ์
การพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ได้ร้อยละ 36.4 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า 
สัมประสิทธิ์การถดถอยมากที่สุด คือ ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 
0.274 รองลงมาคือ ด้านราคา (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ -0.236 ด้านการส่งเสริม
การตลาด (x4) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.185 และด้านผลิตภัณฑ์ (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ 0.177 ตามล าดับ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้  
yˆ = 1.864 + 0.174(x1) – 0.192(x2) + 0.232(x3) + 0.157(x4)  
 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้  
Z = 0.177(x1) - 0.236(x2) + 0.274(x3) + 0.185(x4)  
 
จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบายได้ดังนี้  

 1. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ (x1) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าเพ่ิมข้ึน 0.177 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านอ่ืนๆ 
ให้คงท่ี  
 2. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา (x2) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าลดลง 0.236 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านอ่ืนๆ 
ให้คงท่ี 
 3. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าเพ่ิมขึ้น 0.274 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ด้านอื่น ๆ ให้คงที ่
 4. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าเพ่ิมข้ึน 0.185 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ด้านอื่น ๆ ให้คงที ่
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การ
สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จ านวน 50 คน ผลการศึกษาเป็นดังนี้  
 
ตารางที่ 4.12 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้/
เดือน  

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 10 20.00 
 หญิง 40 80.00 
 รวม 50 100.00 
2. อาย ุ น้อยกว่า 30 ปี 8 16.00 
 31 – 40 ปี 12 24.00 
 41 – 50 ปี 13 26.00 
 51 – 60 ปี  11 22.00 
 มากกว่า 61 ปี 6 12.00 
 รวม 50 100.00 
3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 16 32.00 
 มัธยมศึกษา 22 44.00 
 อนุปริญญา 8 16.00 
 ปริญญาตรี 4 8.00 
 สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
 รวม 50 100.00 
4. รายได้/เดือน น้อยกว่า 5,000 บาท 26 52.00 
 5,000 – 10,000 บาท 14 28.00 
 10,001 – 15,000 บาท 5 10.00 
 15,001 – 20,000 บาท 4 8.00 
 มากกว่า 20,000 บาท 1 2.00 
 รวม 50 100.00 
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จากตารางที่ 4.12 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ   
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด้านอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.00 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.00 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 22.00 กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00 และอายุมากกว่า 61 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 12.00 ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
44.00 รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.00 และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ ด้านรายได้/เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้/เดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา รายได้/เดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 28.00 รายได้/เดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 รายได้/เดือน 15,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 และรายได/้เดือนมากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการประกอบการ 

ด้านการประกอบการ 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. มีการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการผลิต 3.68 0.999 มาก 1 
2. ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มได้มีการเรียนรู้ 
   จากสื่ออ่ืน เช่น อินเตอร์เน็ต 

3.44 1.033 มาก 2 

3. ผู้ประกอบการและสมาชิกภายในกลุ่มได้มีการศึกษา 
   ดูงานจากกลุ่มอ่ืน 

3.32 1.203 ปานกลาง 5 

4. ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 

3.28 1.196 ปานกลาง 7 

5. ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มมีการจดบันทึก 
   องค์ความรู้จากสมาชิกในกลุ่ม 

3.36 1.156 ปานกลาง 4 

6. ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มได้รับการฝึกอบรม 
   จากหน่วยงานของรัฐ 

3.32 1.168 ปานกลาง 5 

7. ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้กับกลุ่มอื่น ๆ 

3.22 1.200 ปานกลาง 8 

8. ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มได้น าความรู้ 
   ไปใช้ในการผลิต 

3.44 1.181 มาก 2 

รวม 3.38 1.053 ปานกลาง - 
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จากตารางที่ 4.13 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการประกอบการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.22-3.68 โดยมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.38, S.D. =1.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก 3 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ

แสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการผลิต (�̅�=3.68, S.D. =0.99) รองลงมาคือ ผู้ประกอบการและ

สมาชิกกลุ่มได้มีการเรียนรู้จากสื่ออ่ืน เช่น อินเตอร์เน็ต (�̅�=3.44, S.D. =1.03) ผู้ประกอบการและ

สมาชิกกลุ่มได้น าความรู้ไปใช้ในการผลิต (�̅�=3.44, S.D. =1.18) ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มมี

การจดบันทึกองค์ความรู้จากสมาชิกในกลุ่ม (�̅�=3.36, S.D. =1.15) ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่ม

ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐ (�̅�=3.32, S.D. =1.16) ผู้ประกอบการและสมาชิกภายใน

กลุ่มได้มีการศึกษาดูงานจากกลุ่มอ่ืน (�̅�=3.32, S.D. =1.20) ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม (�̅�=3.28, S.D. =1.19) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 

ผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ (�̅�= 3.22, S.D. =1.20) 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการตลาด 

ด้านการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งรูปแบบ และขนาด 
2. ราคาผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. มีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม)  
   อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้า 
   หรือเทศกาลต่าง ๆ 
5. มีการประชมสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
   ผ่านสื่อต่าง ๆ เสมอ 

3.46 
3.34 
3.32 

 
3.26 

 
3.24 

1.129 
1.099 
1.096 

 
1.084 

 
1.098 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

รวม 3.32 0.997 ปานกลาง - 
 
จากตารางที่ 4.14 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้

วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.24-3.46 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.32, S.D. =0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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1 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ทั้งรูปแบบ และขนาด (�̅�=3.46, S.D. =1.12) รองลงมาคือ ราคาผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน

(�̅�=3.34, S.D. =1.09) มีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) อย่างสม่ าเสมอ (�̅�=3.32,    

S.D. =1.09) มีการน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้า หรือเทศกาลต่าง ๆ (�̅�=3.26,    
S.D. =1.08) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการประชมสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่าน

สื่อต่าง ๆ เสมอ (�̅�= 3.24, S.D. =1.09) 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. มีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   โดยใช้เทคโนโลย ี

3.18 1.024 ปานกลาง 4 

2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือใหม่ 3.06 1.202 ปานกลาง 5 
3. มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 3.36 1.083 ปานกลาง 1 
4. แพ็คเก็ตจิ้งแบบใหม่เป็นที่น่าสนใจของตลาด 3.30 1.165 ปานกลาง 2 
5. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเพ่ิมมากข้ึน 3.22 1.093 ปานกลาง 3 

รวม 3.22 1.036 ปานกลาง - 
 
จากตารางที่ 4.15 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้

วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.06-3.36 โดยมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.22, S.D. =1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

(�̅�=3.36, S.D. =1.08) รองลงมาคือ แพ็คเก็ตจิ้งแบบใหม่เป็นที่น่าสนใจของตลาด (�̅�=3.30, S.D. 

=1.16) มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเพ่ิมมากข้ึน (�̅�=3.22, S.D. =1.09) มีความสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี (�̅�=3.18, S.D. =1.02) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มี

ความสามารถในการใช้เครื่องมือใหม่ (�̅�= 3.06, S.D. =1.20) 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการด าเนินงาน 

ด้านการด าเนนิงาน 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. สมาชิกมีการวางแผนร่วมกัน 3.22 1.055 ปานกลาง 6 
2. สมาชิกมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 3.28 1.107 ปานกลาง 5 
3. มีการคัดเลือกคณะกรรมการโดยให้สมาชิก 
   มีส่วนร่วมในการคัดเลือกอย่างโปร่งใส 

3.40 1.107 ปานกลาง 2 

4. มีการก าหนดระเบียบร่วมกันอย่างชัดเจน 3.40 1.107 ปานกลาง 2 
5. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   อย่างชัดเจน 

3.46 1.092 มาก 1 

6. สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.32 1.077 ปานกลาง 4 
รวม 3.34 0.996 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 4.16 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้

วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.22-3.46 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.34, S.D. =0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 1 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการก าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  (�̅�=3.46, S.D. =1.09) รองลงมาคือ มีการคัดเลือก
คณะกรรมการโดยให้สมาชิก มีส่วนร่วมในการคัดเลือกอย่างโปร่งใส มีการก าหนดระเบียบร่วมกัน

อย่ างชัด เจน  (�̅�=3.40, S.D. =1.10) สมาชิกมี ส่ วนร่ วม ในการรับผลประโยชน์  (�̅�=3.32,           

S.D. =1.07) สมาชิกมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (�̅�=3.28, S.D. =1.10) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ สมาชิกมีการวางแผนร่วมกัน (�̅�= 3.22, S.D. =1.05) 
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ 

ด้านการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. รายได้จากการขายสินค้า 3.30 0.953 ปานกลาง 3 
2. รายได้จากการด าเนินงาน 3.36 0.964 ปานกลาง 1 
3. รายได้ในรูปแบบก าไร 3.34 1.022 ปานกลาง 2 

รวม 3.33 0.945 ปานกลาง - 
 
จากตารางที่ 4.17 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้

วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.30-3.36 

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.33, S.D. =0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายได้จากการด าเนินงาน 

(�̅�=3.36, S.D. =0.96) รองลงมาคือ รายได้ในรูปแบบก าไร (�̅�=3.34, S.D. =1.02) ตามล าดับ ส่วน

ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ รายได้จากการขายสินค้า (�̅�= 3.30, S.D. =0.95) 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในภาพรวม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

ระดับความส าคัญ 
แปลผล ล าดับ 

�̅� S.D. 
1. ด้านการประกอบการ 3.38 1.053 ปานกลาง 1 
2. ด้านการตลาด 3.32 0.997 ปานกลาง 4 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.22 1.036 ปานกลาง 5 
4. ด้านการด าเนินงาน 3.34 0.996 ปานกลาง 2 
5. ด้านการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ 3.33 0.945 ปานกลาง 3 

รวม 3.32 0.945 ปานกลาง - 
 
จากตารางที่ 4.18 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้

วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.22-3.38 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅�= 3.32, S.D. =0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน โดย
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประกอบการ (�̅�=3.38, S.D. =1.05) รองลงมาคือ ด้านการ

ด าเนินงาน (�̅�=3.34, S.D. =0.99) ด้านการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ (�̅�=3.33, S.D. =0.94) 

ด้านการตลาด (�̅�=3.32, S.D. =0.99) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (�̅�= 3.22, S.D. =1.03) 
 

ส่วนที่ 3  ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน
ในชุมชน รวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐาน ราคาการจัดจ าหน่ายสินค้า 
การส่งเสริมการตลาด และศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน  
  1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของชุมชน  มีทั้งอาหารสด และอาหาร
ทะเลแปรรูป ซึ่งได้มาจากทะเล โดยวัตถุดิบที่ได้จากทะเลมีเพียงพอ ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย ได้แก่ 
กะปิ น้ าพริก ปลาส้ม ปลาเค็ม ปลาแดดเดียว กุ้งแห้ง ปูแกะ เป็นต้น วัตถุดิบมีความสดใหม่ มีคุณภาพ 
คนในชุมชนเป็นผู้หาวัตถุดิบเอง มีปริมาณมากพอที่จะท าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของชุมชน  
  1.2 สินค้าที่ผลิตและจัดจ าหน่ายมีคุณภาพ ทั้งในด้านความสะอาด ความปลอดภัย ไม่มี
วัตถุกันเสีย สินค้ามีความสดใหม่ทุกวัน อร่อย และน่ารับประทาน มีเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค สินค้าบางชนิดมีตามฤดูกาล และท่ีส าคัญมีราคาถูก เพราะหาได้เองตามธรรมชาติ 
  1.3 ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทางด้าน
คุณภาพและการตลาด ซึ่งทางชุมชนมีความต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริม
และพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ส่งเสริมการตลาด อบรมหรือแนะน าวิธีการถนอมอาหารที่
หลากหลายรูปแบบ ให้อาหารอยู่ได้นาน หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสินค้า รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จัดหางบประมาณสนับสนุน รองรับ
การจ าหน่าย (หาตลาด) เปิดช่องทางการขายที่มีความหลากหลาย และส่งเสริมสินค้าในจังหวัดให้เป็น
ที่รูจ้ักมากขึ้น 
  1.4 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง
ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องงบประมาณ ด้านวิชาการ 
ความรู้ในการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ การสร้างสัญลักษณ์เป็นของตนเองหรือของจังหวัด ส่งเสริม



89 
 

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP และส่งเสริมด้านการตลาดเพ่ือให้
สินค้าประมงพ้ืนบ้านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
  1.5 แหล่งที่มาของวัตถุดิบมาจากทะเล จากชาวประมง จากชุมชน จากแพปลา หรือจาก
ท้องตลาด ที่มีราคาไม่แพงจนเกินไป โดยส่วนใหญ่มีกระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตจากครัวเรือน
หรือในบ้านเรือนตนเอง เป็นการผลิตที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นในรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. ด้านราคา  
  2.1 การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ มีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า เป็นราคาที่
ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีการจัดท าบัญชีควบคุมต้นทุนสินค้า ก าหนดราคา
ขายไม่แพงจนเกินไป  
  2.2 มีการก าหนดราคาจากการน าต้นทุนบวกกับค่าแรงเป็นราคาผลิตภัณฑ์  คิดราคา
ต้นทุนวัตถุดิบและระยะเวลาในการผลิต ในขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการให้ภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอบรมเรื่องการค านวณราคาตามแบบมาตรฐาน 
 3. ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
  3.1 ในการจัดวางจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านโดยปกติจะมีการวางขาย
ในชุมชน ขายเร่ หรือฝากร้านช าทั่วไป และเพ่ือเป็นการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้ประกอบการ
ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาในด้านการเปิดโซนขายสินค้า
อย่างเป็นระบบ หรือหาตลาดรองรับ เช่น ตลาดนัด ตลาดในโครงการ ตลาดออนไลน์ เป็นต้น 
  3.2 แหล่งที่ตั้งของร้านจ าหน่ายสินค้าในปัจจุบัน มีการวางขายหน้าบ้าน ชุมชน ร้านค้า 
ร้านอาหาร ในตลาดและขายออนไลน์ เป็นต้น ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการส่งเสริมการขาย การจัดท าแผนการตลาด ช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย และมีการแบรนด์ให้ผู้บริโภคจดจ าแล้วเกิดการบอกต่อ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  4.1 การส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการท าสื่อโฆษณาออนไลน์ เปิดเพจ Facebook หรือ Line เพ่ือส่งเสริม
การตลาด หรือเปิดตลาดกระจายสินค้าแบบเชื่อมโยงกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
  4.2 วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการใช้สื่อ Social Network ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้บริโภค 
 5. ด้านศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการ 
  5.1 ศักยภาพการบริหารจัดการ มีการรวมกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มี
การผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายสินค้าออนไลน์ 
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  5.2 แนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณ ฑ์ประมงพ้ืนบ้าน อาศัยชุมชนเป็นแรง
ขับเคลื่อน ปากต่อปาก สร้างจุดเน้นในการท าการตลาดโดยสินค้าที่ผลิตต้องดี และมีคุณภาพ จัดตั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ใช้ช่องทางทางเทคโนโลยีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดจ าหน่าย
มากขึ้น เช่น ท าการตลาดออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสนใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 4 ผลการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน การพัฒนาคุณภาพและขอรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และการจัดท าฐานข้อมูลการผลิต
อาหารทะเลพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้านจังหวัดระนอง ประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน โครงการได้เชิญวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านให้ทันสมัยทั้งตัวผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้การ
พัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส่งผลต่อยอดขาย
และรายได้ของชุมชน นอกจากนี้การจัดท าฐานข้อมูลการผลิตเป็นการบริหารจัดการและการพยากรณ์
ผลผลิตสู่การวางแผนพัฒนาการผลิตอย่างอย่างยั่งยืนอีกด้วย ดังภาพประกอบ 
 

   

แผนภาพที่ 4.1 พิธีเปิดโครงการ 
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แผนภาพที่ 4.2 การฝึกอบรม 
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แผนภาพที่ 4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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แผนภาพที่ 4.4 การติดตามการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน 
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แผนภาพที่ 4.5 สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
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แผนภาพที่ 4.6 เรือประมงพ้ืนบ้าน 
 

หลังจากได้จัดอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้มีการประเมินผลความพึงพอใจ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
50 คน โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด้านความสามารถในการอธิบายเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.45, S.D. = 0.59) 2) ด้านความ
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พึงพอใจต่อสถานที่และเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X  = 4.28, S.D. 
= 0.73) 3) ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะดับความเข้าใจก่อนการอบรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 2.95, S.D. = 1.10) หลังการบรรยายผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจมากขึ้นใน
ระดับมาก ( X  = 3.96, S.D. = 0.60) 4) ด้านของการน าความรู้ไปใช้ ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.69) รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที ่4.19 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น 
X  S.D. การแปลผล 

ด้านวิทยากร    
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.39 0.56 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.45 0.59 มากที่สุด 
3. การเชื่อมโยงของเนื้อหาในการอบรม 4.39 0.58 มากที่สุด 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.25 0.65 มากที่สุด 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.36 0.58 มากที่สุด 
6. การตอบข้อซักถามในการอบรม 4.25 0.74 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/เวลา    
1. สถานที่มีความเหมาะสม 4.28 0.73 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์ 4.18 0.81 มาก 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.15 0.66 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนการอบรม 2.95 1.10 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้หลังการอบรม 3.96 0.60 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 4.11 0.69 มาก 
2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.81 0.81 มาก 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือศึกษา
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน และ 4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 39.50 ด้านอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา
เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 21.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.50 กลุ่มที่มีอายุ 20 ปี หรือต่ ากว่า คิด
เป็นร้อยละ 4.50 และกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา
สูงสุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.00 จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.50 และจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ ด้านอาชีพหลัก ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ  30.50 
รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาชีพหลักอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.50 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.00 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อย
ละ 8.50 และแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ด้านรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได้ส่วนบุคคล
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
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40,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.50 และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านประเภทอาหาร รองลงมา ศิลปะประดิษฐ์และของที่
ระลึก เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้และของประดับตกแต่ง ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก รองลงมา เพ่ือใช้ในครอบครัว 
ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ OTOP และเพ่ือไปขายต่อ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้า
ประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านคือ ครอบครัว และ
ตนเอง รองลงมา หัวหน้างาน เพ่ือน และอ่ืน ๆ ด้านช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ รองลงมา วันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันจันทร์–วัน
ศุกร์ ด้านการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านซื้อทันที่เมื่อเห็น
สินค้า และใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน  
 3. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.98-4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.04, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านราคา 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์  
 4. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.44-4.32 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.98, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
เฉพาะประจ าท้องถิ่น และมีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ 
 5. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-4.23 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.75, S.D. =0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย มี
การให้ข้อมูลราคาสินค้า มีระดับราคาที่หลากหลาย และสามารต่อรองราคาได้ ตามล าดับ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน  
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 6. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90-4.20 

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.04, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม รองลงมาคือ มีสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่
เสมอ สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ ความสะดวกในการหาซื้อ  มีวิธีแสดงการผลิต
สินค้าให้ลูกค้าชม และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถ
ชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Line หรือ Facebook  
 7. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง       

3.88-4.29 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  การบริการของ
พนักงานขาย ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขาย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง พนักงานขาย
แต่งกายสุภาพ และการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม ตามล าดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 8. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการน าตัว
แปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (x4) และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์  ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)     
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 4 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.122 ถึง 0.391 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง       
รายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง คือ ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด (rx3y = 0.391) 
รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (rx4y = -0.384) และด้านราคา (rx2y = -0.307) ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (rx1y = 0.122) 
 9. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการน า
ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริม



 100 

การตลาด (x4) และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่า
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression by Enter) ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้ 1) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีมาตราวัดเป็น Interval ซึ่งก าหนด
เป็นมาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 2) ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การพยากรณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Residual = 0.268) และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง (sig. = .000) 3) ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการตรวจสอบจากค่าความ 
คงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) และ 4)    
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ไม่น้อยกว่า 0.2 และมีค่าปัจจัยการ
ขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) น้อยกว่า 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีลักษณะ
เป็น Multicollinearity คือ ไม่เกิดความสัมพันธ์กนัเองของตัวแปรอิสระ  
 

5.2 อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขอสรุปประเด็นอภิปรายโดยจัดล าดับการน าเสนอ ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้านประเภทอาหาร รองลงมา ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
และของใช้และของประดับตกแต่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของโชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข 
และรัตนภรณ์ แซ่ลี้ (2563) ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือเป็นของ
ฝาก/ของที่ระลึก รองลงมา เพ่ือใช้ในครอบครัว ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ OTOP และเพ่ือไปขาย
ต่อ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือก
ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านคือ ครอบครัว และตนเอง รองลงมา หัวหน้างาน เพ่ือน และอ่ืน  ๆ ด้าน
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รองลงมา วันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันจันทร์–วันศุกร์ ด้านการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านซื้อทันที่เมื่อเห็นสินค้า และใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน  
 2. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.98-4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.04, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านราคา 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์  
 3. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.44-4.32 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.98, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
เฉพาะประจ าท้องถิ่น และมีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ 
 4. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-4.23 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.75, S.D. =0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย มี
การให้ข้อมูลราคาสินค้า มีระดับราคาที่หลากหลาย และสามารต่อรองราคาได้ ตามล าดับ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน  
 5. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90-4.20 

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.04, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม รองลงมาคือ มีสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่
เสมอ สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ ความสะดวกในการหาซื้อ  มีวิธีแสดงการผลิต
สินค้าให้ลูกค้าชม และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถ
ชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Line หรือ Facebook  
 6. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง  ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง       
3.88-4.29 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  การบริการของ
พนักงานขาย ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขาย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง พนักงานขาย
แต่งกายสุภาพ และการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม ตามล าดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  งานวิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนอง ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่สื่อที่ท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์ คือ เพ่ือนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา 
บังเอิญผ่านไปพบ คิดเป็นร้อยละ 26.75 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ คือ ตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา เพ่ือน/ผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ส่วนใหญ่มีโอกาสในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมา เป็นการรับประทานเอง คิดเป็น
ร้อยละ 41.75 ส่วนใหญ่แหล่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ คือ ร้านค้า/ร้านของฝาก คิดเป็นร้อยละ 
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43.50 รองลงมา สั่งทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line คิดเป็นร้อยละ 24.00 ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่
เลือกซื้อประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมา ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของ
ที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 10.25 ส่วนใหญ่ปัจจัยที่เลือกผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา ช่วยสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีงานท า คิดเป็นร้อยละ 23.75 ส่วนใหญ่
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คือ มาตรฐาน อย. และฮาลาล คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คิดเป็นร้อยละ 33.75 ส่วนใหญ่เลือกซื้อเฉพาะที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา เลือกซื้อโดยไม่ได้สนใจว่าจะได้รับการรับรอง
มาตรฐานหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 41.75  สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติเกษม นิ่มสะอาด (2550)ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมน้ าส้มกลั่นควันไม้สมุนไพรบ้าน
สิงห์ใต้ งานวิจัยของจิตพนธ์ ชุมเกตุ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม งานวิจัยของจิรพรรณ 
พรหมลิขิตชัย และลลนา เทพวรรณ์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารจังหวดระนอง  งานวิจัยของธิติมา หอมวุฒิวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา  งานวิจัยของ
ประภาพร โถน้อย (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการด าเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และผลที่เกิดจากการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  งานวิจัยของพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ 
(2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไปที่อาจน าเทคนิคด้านการออกแบบ
รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบอ่ืนมาเป็นแม่บทในการทดสอบการพัฒนาที่เหมาะสมตาม
วิถีชุมชนและศักยภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้น าเสนอข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ควรประสานหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่
และต่อยอดผลงานให้มากข้ึน 
 2.  บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนควรมีการออกแบบกราฟิก อยากให้มีการน าเสนอให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับสินค้าที่มาจากจังหวัดเดียวกัน เพ่ือให้ดูว่าที่มาจากแหล่งผลิตเดียวกัน
ทั้งหมด สร้างเอกลักษณ์ท่ีมีอัตลักษณ์อย่างชัดเจน 
 3.  น าหลักการออกแบบเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อโซเชียลไปด าเนินการ
ปรับใช้กับเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาแนวโน้มหรือวิธีการจัดจ าหน่าย (Trend) ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือทราบแนวทางการ
จัดจ าหน่ายที่เหมาะสมและตรงกับความนิยมของผู้บริโภค 
 2.  ควรศึกษาการทดลองการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอน ปัญหา 
อุปสรรคและยอดที่ได้จากระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  



แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านของจังหวัดระนอง 

 
ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
2. อาย ุ
 (   ) 1. 20 ปี หรือต ่ากว่า   (   ) 2. 21-30 ปี 
 (   ) 3. 31-40 ปี    (   ) 4. 41-50 ปี 
 (   ) 5. 51-60 ปี    (   ) 6. 60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
 (   ) 1. ต ่ากว่าปริญญาตรี   (   ) 2. ปริญญาตรี 
 (   ) 3. ปริญญาโท   (   ) 4. สูงกว่าปริญญาโท 
4. อาชีพหลัก 
 (   ) 1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (   ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
 (   ) 3. รับจ้างทั วไป   (   ) 4. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   ) 5. แม่บ้าน    (   ) 6. นักเรียน/นักศึกษา 
  (   ) 7. อื นๆ ระบุ..........................................  
5. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
 (   ) 1.10,000 บาท หรือต ่ากว่า  (   ) 2. 10,001 – 20,000 บาท 
 (   ) 3. 20,001 – 30,000 บาท  (   ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 
 (   ) 5. มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท่าเครื องหมาย  ลงในช่องที ตรงกับข้อมูลของท่านมากที สุดเพียงข้อเดียว 
 
6. ท่านซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนองประเภทใดมาที่สุด (เพียงค าตอบเดียว) 
 (   ) 1. อาหาร 
 (   ) 2. เครื องดื ม 
 (   ) 3. เสื้อผ้าเครื องแต่งกาย 
 (   ) 4. ของใช้และของประดับตกแต่ง 
 (   ) 5. ศิลปประดิษฐ์และของที ระลึก 
 (   ) 6. อื นๆ ระบุ................................. 
7. วัตถุประสงค์ส าคัญท่ีสุดในการซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน ของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 
 (   ) 1. ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ OTOP (   ) 2. เป็นของฝาก/ของที ระลึก  
 (   ) 3. เพื อใช้ในครอบครัว   (   ) 4. เพื อไปขายต่อ  
 (   ) 5. อื นๆ ระบุ.....................................    
8. บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้านของท่าน 
 (   ) 1. เพื อน    (   ) 2. ครอบครัว 
 (   ) 3. หัวหน้างาน   (   ) 4. ตนเอง 
 (   ) 5. อื นๆ ระบุ...................................... 
9. ท่านเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน เมื่อใดบ่อยที่สุด 
 (   ) 1. วันจันทร์ – วันศุกร์  (   ) 2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
 (   ) 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
10. ท่านมีการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน อย่างไร 
 (   ) 1. ซื้อทันที เมื อเห็นสินค้า 
 (   ) 2. ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง โปรดท่า
เครื องหมาย  ลงในช่องที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สุดเพียงข้อเดียว 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ตรายี ห้อของผลิตภัณฑ์ 

     

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์      
3.  ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย      
4. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์      
5. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะประจ่าท้องถิ น      
6. มีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ      
7. เครื องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์      
ด้านราคา 
9. ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 

     

10. สามารต่อรองราคาได้      
11. มีวิธีการช่าระเงินหลากหลาย      
12. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม      
13. มีการให้ข้อมูลราคาสินค้า      
14. มีระดับราคาที หลากหลาย      
ด้านการจัดจ าหน่าย 
15. ความสะดวกในการหาซื้อ 

     

16. สถานที จ่าหน่ายสะอาด สวยงาม      
17. มีสินค้าพร้อมส่าหรับการขายอยู่เสมอ      
18. มีวิธีแสดงการผลิตสินค้าให้ลูกค้าชม      
19. สถานที ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ      
20. การสั งซื้อผ่านทางโทรศัพท ์      
21. สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั นต่างๆ 
เช่น Line  หรือ Facebook 

     



 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
22. การส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม 

     

23. การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื อต่างๆ      
24. การบริการของพนักงานขาย      
25. พนักงานขายมีอัธยาศัยดี      
26. พนักงานขายแต่งกายสุภาพ      
27. พนักงานขาย มีความรู้เกี ยวกับผลิตภัณฑ์      
28. ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขาย      
29. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง      

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้สินค้าประมงพื้นบ้าน ของจังหวัดระนอง ปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  

***************************** ขอบคุณที กรุณาตอบแบบสอบถาม ************************************ 



แบบสอบถามผู้ประกอบการ 
เรื่อง : ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 
ค ำชี้แจง กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง ตำมควำมเป็นจริง
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
 ชาย  หญิง

2. อาย ุ
 นอ้ยกวา่ 30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี  มากกวา่ 51 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 
 ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี

4. รายได/้เดือน  
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท  10,000-15,000 บาท 
 15,000-20,000 บาท  มากกวา่ 20,000 บาท 

ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วสิาหกจิชุมชนอย่างยัง่ยืน 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 
สู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ด้านการประกอบการ      
1. มีกำรแสวงหำควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญในกำรผลิต      
2. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้มีกำรเรียนรู้จำกสื่ออ่ืน เช่น อินเตอร์เน็ต      
3. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกภำยในกลุ่มได้มีกำรศึกษำดูงำนจำกกลุ่มอ่ืน      
4. ผู้ประกอบกำรและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่ม      
5. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มมีกำรจดบันทึกองค์ควำมรู้จำกสมำชิกในกลุ่ม      
6. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้รับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนของรัฐ      
7. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืนๆ      
8. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรผลิต      

เอกสารหมายเลข 1.3 เพ่ิมเติม 



ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 
สู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ด้านการตลาด      
1.มีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยทั้งรูปแบบ และขนำด      
2.รำคำผลิตภณฑ์เป็นมำตรฐำนเดียวกัน      
3.มีกำรส่งเสริมกำรขำย (ลด แลก แจก แถม) อย่ำงสม่ ำเสมอ      
4.มีกำรน ำผลิตภัณฑ์ไปจ ำหน่ำยตำมงำนแสดงสินค้ำหรือเทศกำลต่ำงๆ      
5.มีกำรประชมสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่ำนสื่อต่ำงๆ เสมอ      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1.มีควำมสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี      
2.มีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือใหม่      
3.มีควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่      
4.แพ็คเก็ตก้ิงแบบใหม่เป็นที่น่ำสนใจของตลำด      
5.มีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือเพ่ิมมำกข้ึน      
ด้านการด าเนนิงาน      
1.สมำชิกมีกำรวำงแผนร่วมกัน      
2.สมำชิกมีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน      
3.มีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรโดยให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกอย่ำงโปร่งใส      
4.มีกำรก ำหนดระเบียบร่วมกันอย่ำงชัดเจน      
5.มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน      
6.สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์      
การสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ      
1. รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
2. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน      
3. รำยได้ในรูปแบบก ำไร      

 
 
 



ข้อเสนอแนะ  

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



แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน 
เร่ือง ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้าง

รายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................ ........................................................................ 

 
ด้านผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน 
1. ลักษณะของ ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3. ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
  



4. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
5. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และข้ันตอนกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านราคา  
6.ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตั้งราคา ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัด
ระนอง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการจัดจาหน่ายสินค้า 
6. ลักษณะของการจัดวางจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



7. แหล่งที่ตั้งของร้านจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
8. ลักษณะการส่งเสริมการตลาดของร้านจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
9. บุคลิกภาพ/ลักษณะของผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
10. ลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้านเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
  



11. ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
11.1 ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน เป็นอย่างไร (ด้านการเงิน คน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ/เทคโนโลยี เป็นต้น) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
11.2 แนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
เร่ือง ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้าง

รายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
ชื่อร้าน/ชื่อผลิตภัณฑ์............................................................................ ................................................. 

 
ด้านผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน 
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านของชุมชนท่านเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านของชุมชนของท่าน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3. ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



4. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
5. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และข้ันตอนกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านราคา  
6.ท่านตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน อย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการจัดจาหน่ายสินค้า 
6. ท่านจัดวางจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 



7. แหล่งที่ตั้งของร้านจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
8. ท่านมีวิธีการส่งเสริมการตลาด อย่างไร   
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
9. ท่านมีวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า อย่างไร 
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
10. ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
 
10.1 ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน เป็นอย่างไร (ด้านการเงิน คน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ/เทคโนโลยี เป็นต้น) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 



10.2 แนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ การลงพ้ืนที่ (10-15 ภาพ) 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  1  (1.3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หลักฐานการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

 
คำชี้แจง    ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยและผูม้ีผลงานสร้างสรรค์ แจ้งข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย/งานสรา้งสรรค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัย และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเจ้าของผลงาน 
 

1. ประเภทงาน   ∕     งานวิจัย    งานสร้างสรรค ์  
 
2. ช่ือผลงาน:  ยกระดับผลติภณัฑส์ินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลคา่ผลติภณัฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ยืน 

3. แหล่งทุนท่ีสนับสนุนงบประมาณ  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวตักรรม ประเภท 
Fundamental Fund. 
 
4. ช่ือผู้ดำเนินโครงการ   ........ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณ.ี........   หน่วยงาน   ........มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา........... 
 
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ ....1....../.....ต.ค......./..2564.........ถึง....30...../......ก.ย...../..2565...............   
 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลการนำผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์

 

1. หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์..............ชุมชนผูผ้ลติภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน.................................... 
 

2. ประเภทการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

         ∕   1) ประโยชน์เชิงพัฒนาผลติภณัฑ์ (เช่น มีการพัฒนาปรบัปรุงผลติภณัฑ์ตรงตามความต้องการของประชาชนและก่อให้เกดิ
ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์) 
 2) การใช้ประโยชน์สรา้งรายไดล้ดรายจ่าย (เช่น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย การดดัแปลงการผลิตของกินของใช้ที่
อยู่ในครัวเรือนมาทดแทนหรือการนำของเหลือกินเหลือใช้มาเพื่อเพ่ิมมูลค่าและจำหน่าย) 
        / 3) การใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื (เช่น กิจกรรมที่นำกระบวนการ องค์ความรู้ไปพัฒนา
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ขยายผลต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมอื่น) 
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ผลผลิต (Output) :   ยกระดับผลิตภณัฑส์ินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้เพิม่ขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcome) : ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร ระดับนานาชาต ิ

 ผลกระทบ (Impact)  ชุมชนมีรายได้เพิม่ขึ้นมีช่องทางการจัดจำหนา่ยสินค้าเพิ่มขึ้น 
 

3. หลักฐานอ้างอิง (เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารสรุปการดำเนินการ หรืออื่นๆ ทีแ่สดงให้เห็นถึงการนำผลงานวิจยั 
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ 3-5 รูป) 
 
 
 
4.  ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตั้งแต่........20........./.....เม.ย../...2564....  ถึง....30......./....ก.ย...../....2565...   
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

       ลงช่ือ........... ..........ผู้รายงาน 
               (.........ผศ.ดร.สุพตัรา ปราณี.......) 
                 ตำแหน่ง........................................................................ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำรับรองการใช้ประโยชน์   (สำหรับหน่วยงาน/ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์)    
ช่ือ – นามสกุล ( นาย/นาง/นางสาว ) ..........นายพินิจ ตันกลุ......................................................................................................................... 
ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีเมืองระนอง............................................................................................................................................................    
หน่วยงาน/ที่อยู่..36 ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานเิวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง............................................................................................... 
ได้นำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์นี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

       ลงช่ือ..............................................................ผูร้ับรอง 
                (..........นายพินิจ ตันกุล..................) 
       วันท่ี  ..........2........../....ธันวาคม............./.......2564................

  
 
หมายเหตุ  :  การลงนามผู้รับรอง ให้ผู้ที่ได้รบัประโยชน์โดยตรงเป็นผู้ลงนามรับรอง   
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 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิด ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/
หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาพร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีดังนี้ 

 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย 

(SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้

กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่นำมาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง

ก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้าง

ความสุข เช่น งานศิลปะที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือ
ชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
โดยมีหลักงานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์   
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ภาคผนวก ค 
 

บทความวิจัย/หลักฐานการน าเสนอบทความวิจัย 
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ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 



ประวัติ 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี 
     (ภาษาอังกฤษ) Asst Prof. Dr. Supattra Pranee 

2. ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 โทรศัพท์ 083-2958025 
 E-mail  supatta.pr@ssru.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา  
ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2561 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  2545 

5. ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2564-ปัจจุบัน 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2564-2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2562-2564 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2561-ปัจจุบัน 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558-2560 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2555-2560 
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6. ผลงานวิชาการ 
     6.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับ/หลักสูตร รายวิชาที่สอน สถานที่ 
ปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

- การจัดการระบบการประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 

- การจัดการความรู้ 
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- มาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ 
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
- การจัดการกระบวนการ 

ปริญญาโท  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขานวัตกรรมการจัดการ 

- นวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

-การจัดการสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6.2 เอกสารประกอบการสอนและต ารา 
  6.2.1 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

สุพัตรา  ปราณี. (2559). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
สุพัตรา  ปราณี. (2562). การบริหารเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

  6.2.2 ต ารา 
สุพัตรา  ปราณี. (2559). การจัดการระบบการประกันคุณภาพ.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

  6.2.3  หนังสือ 
สุพัตรา  ปราณี. (2563).นวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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6.3 ผลงานด้านงานวิจัย  
ปีงบประมาณ ชื่อผลงานวิจัย /ทุนสนับสนุนวิจัย 

2559 
 

การสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการของสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมี
ส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2559  (หัวหน้าโครงการย่อย : งบประมาณแผ่นดิน) 

2559 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  จังหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ  2559  (นักวิจัยร่วม : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2560 รูปแบบการรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว  ส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในอ าเภอหัวหิน และอ าเภอชะอ า ปีงบประมาณ 2560  (หัวหน้า
โครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน) 

2561 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว 
(OTOP village champion : OVC) ที่เหมาะสมของจังหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ 2561 (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน) 

2561 โครงการจัดท าแผนธุรกิจ 13 จังหวัด เมืองสมุนไพร (Herbal City) 
(นักวิจัยร่วม : งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข) 

2561 “การยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล”   
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทราประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (นักวิจัยร่วม : งบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

2561  โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา (นักวิจัยร่วม : งบประมาณจังหวัด
ฉะเชิงเทรา) 

2562 รูปแบบการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2563 การพัฒนาทักษะการจัดการเชิงพลวัตบนฐานทุนวัฒนธรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง (นักวิจัยร่วม : งบประมาณแผ่นดิน) 

2564 โครงการองค์ประกอบแห่งความส าเร็จของการสร้างธุรกิจการผลิตสารให้กลิ่นรสใน
ประเทศไทยและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ 2564 (นักวิจัยร่วม : 
ทุนส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) 

2565 ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การ
สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน
Fundamental Fund)  ) 
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 6.4 ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย 
    การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ (TCI 2) 
   ปี พ.ศ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลวิจัย 
2561 คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมส

เตย์จังหวัดระนอง 
วารสาร ราชนครินทร์  ปีที่ 15 ฉบับที่ 33 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2561  หน้าที่ 213 - 223   

2561 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตั ดสิ น ใจ เลื อกซื้ อ สิ น ค้ าหนึ่ งต าบ ลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดระนอง   

วารสาร พัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30  ฉบับที่ 
106  เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 หน้าที่ 
93 -104   

2563 นวัตกรรมการจัดการและศักยภาพเชิงพลวัตที่
ส่งผลต่อผลประกอบการ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ธุรกิจก่อสร้าง 

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่  11 ฉบับที่  1 
มกราคม – มิถุนายน 2563  

2563 อิทธิพลของทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และ
ศักยภาพทางนวัตกรรมต่อประสิทธิผลของ
องค์กร กรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่  11 ฉบับที่  2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (SCOPUS) 
2018 Sufficiency Economy Philosophy and 

Practical Application of Residents in 
Dusit District, Bangkok 

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 7(4) –  (2018). P.1-
11 

2019 A Community Based Tourism Model of 
OTOP Village Champion (OVC)  A Case Study 
of Hat Sompan Village, Ranong Province     

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 8(2) –  (2019). 

2019 The satisfaction of long-stay senior 
tourists on tourism management in 
Cha-Am district, Petchaburi  and  Hua-
Hin district, Prachuap Khiri Khan    

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 8(3) –  (2019). 

2020 Factors Influencing Thai Tourist 
Decision-Making on Travelling to 
Ranong Province 

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 9(1) –  (2020). P.1-
10 



5 
 

   ปี พ.ศ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลวิจัย 
2020 The Potential and Strategy on Tourism 

Promotion and Development in the 
Eastern Economic Corridor: 
A Case Study of the Eastern Province  
Cluster 2 Thailand 

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 9(2) –  (2020). P.1-8 

2020 The Influence of Servant Leadership 
and CSR practices on the Employee’s 
Intention of Stay in the Pharmacy 
Firms: Mediating Role of Empowerment 

Systematic Reviews in Pharmacy 
SRP, 2020; 11(3): 10-18 

2020 Does Excessive Alcohol Consumption 
Increase Economic 
Cost? An Investigation from Thailand 

A multifaceted review journal in the 
field of pharmacy 
Sys Rev Pharm 2020; 11(4): 88-93 

2022 Factors Affecting Marketing and Publicity 

of Processed Fishery Products in Ranong 

Province 

Journal of Positive School Psychology  
2022; 6 (5): 1381 – 1392 

2022 Factor Effecting the Sustainable 
Income Generation of the Value Added 
Products of Local Fishery in Ranong 
Province,Thailand 

International Journal of Health Sciences, 
6(S5), 30–41 
 

2022 Relationship between knowledge 
management and Foreign Tacit 
Knowledge on Multinational 
Pharmaceutical Product Innovation 

International Journal of Health Sciences, 
6(S4), 174–190 
 

2022 Factors Affecting Quality Development 
and Certication of Local Fishery 
Product in Ranong Province, Thailand 

International Journal of Health Sciences, 
6(S5), 42–53 
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 การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 
ปี ค.ศ. ชื่อบทความ สถานที ่
2014 Expectation and Satisfaction of Health 

Spa Business Service, Ranong Province, 
Thailand. 

The conference proceedings of the ICE 
2014 : International Conference on 
Education to beeld in Barcelona, Spain 
during February, 27-28, 2014. 

2014 Product Development Process to 
Obtain  Community Standard Product 
Certificate: A Case of Bangkhonthi, 
Samut Songkhram,  Thailand. 

World Academy of Science, Engineering 
and Technology International 
Conference, Prague Czech Republic 
Vol.8 No.7 2014.  

2015 The Management of Food Sanitation 
Standards for Wayside Food 
Entrepreneurs, Bangkok. 

7th World Conference on Educational 
Sciences, Athens Greece 2015.  
 

2016 Factors affecting purchasing decision of 
community products in Ranong 
Province. 

The International Conference on 
Business,Economics, Social Science & 
Humanities- BESSH-2016. 

2017 Service quality of public taxi operated 
by the taxi cooperative in Bangkok, 
Thailand.  

Academic International Conference on 
Interdisciplinary Legal Studies and 
International Conference on Business, 
Economics, Management and Marketing, 
St Anne’s College, United Kingdom 
2017. 

2018 Measurement Design Evaluation of 
SMEs  business performance in 
Bangkok 
 

AC-EMI-2018 International Academic 
Conference on Economy & Management 
Innovations Budapest, Hungary, 27-28 
March 2018. 

2019 Human Capital, Knowledge 
Management, Innovation Capability, 
and Organization Effectiveness: A 
Conceptual Model 

6th National and International 
Conference on Administration and 
Management 29-30 August 2019 
Kasetsart University, Bangkok, Thailand 
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ปี ค.ศ. ชื่อบทความ สถานที ่
2020 COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL 

OF OTOP VILLAGE CHAMPION (OVC) 
A CASE STUDY OF BAN NGAO 
COMMUNITY, RANONG PROVINCE 

THE  ICBTS 2020 International 
Conference Business Education Social 
Sciences Tourism and Technology 
Lucerne, Switzerland, 10-10 February 
2020. 

2021 THE LITERATURE REVIEW ON 
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND 
EMPLOYEE PERFORMANCE 

the 2nd International Conference on 
Management, Innovation, Economics 
and Social Sciences 27-28 March 2021 
Suan Sunandha Rajabhat University 

2022 MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING 
CONSUMER BUYING 
BEHAVIOR ON LOCAL FISHERY 
PRODUCTS OF RANONG PROVINCE 

The 2022 International Academic 
Multidisciplines Research Conference in 
Munich, Germany, 7-9 April, 2022 

  
   การน าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 

ปี พ.ศ ชื่อบทความ สถานที ่
2559 ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ 
ของสหกรณ์แท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2559  “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559  ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร. 

2560 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทาง
และการพักแรม กับคุณภาพการบริการของ
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 
ปี  พ .ศ.2560 วันที่  23  มิถุนายน 2560  ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร. 
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

                    

คู่มือ 
แบบฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 23,24,30,31 มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 2566    

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

 

โดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย 

เลขที่ ๒๗/๖๒ ถนนวัชรพล ๑/๑  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐ 
โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

ค าน า 
 

งานวิจัยเรื่องนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิ
วิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านจังหวัดระนอง ๒) เพ่ือร่างแบบและออกแบบนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง ๓) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง ๔) 
เพ่ือทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง และ ๕) เพ่ือประเมินผลนวัตกรรม
การจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง  
 เนื้อหาการวิจัยแบ่งเป็น 3 บท บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ค าจ ากัดความ/นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ประกอบด้วย ทฤษฎีการศึกษาและพัฒนา ทฤษฎีการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพปัญหา การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง ทฤษ ฎีการ
ออกแบบร่างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่ใช้งานได้จริง ทฤษฎีการทดสอบและประเมินร่างนวัตกรรม ทฤษฎี
การพัฒนา(สร้าง)นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง ทฤษฎีการทดสอบและประเมินตัวนวัตกรรมที่สร้างชิ้นงาน ทฤษฏีการ
ทดลองใช้นวัตกรรมที่ที่พัฒนา(สร้าง)ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ ทฤษฎีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทที่ใช้งานได้จริง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบการวิจัยนวัตกรรม (Research Framework)    
บทที่ 3 วิธีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย การด าเนินการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอนการ
วิจัยนวัตกรรมกับระเบียบวิธีการวิจัย R&D ที่สัมพันธ์กับ ADDIE Mode  
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สารบัญ 
 

                   หน้า 
ค าน า 2 
สารบัญ  3 
โจทย์วิจัย - 
หัวข้อหรือปัญหาการวิจัย  - 
บทที่ ๑ บทน า 6 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย           
๑.๓ ขอบเขตการวิจัย         
๑.๔ ค าจ ากัดความ/นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6 
7 
8 
8 
9 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม   10 
 ๒.๑ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

      ๒.๑.๑ ทฤษฎีการศึกษาและพัฒนา 
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้ 
      ๒.๑.๒ ทฤษฎีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้  
      ๒.๑.๓ ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพปัญหา การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง 
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้ 
      ๒.๑.๔ ทฤษฎีการออกแบบร่างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่ใช้งานได้จริง 
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้ 
      ๒.๑.๕ ทฤษฎีการทดสอบและประเมินร่างนวัตกรรม   
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้  
      ๒.๑.๖ ทฤษฎีการพัฒนา(สร้าง)นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง  
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้ 
      ๒.๑.๗  ทฤษฎีการทดสอบและประเมินตัวนวัตกรรมที่สร้าง  
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้       
      ๒.๑.๘ ทฤษฏีการทดลองใช้นวัตกรรมที่ที่พัฒนา(สร้าง)ในการตรวจสอบประสิทธิภาพตัวชิ้นงาน   
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้ 
      ๒.๑.๙ ทฤษฎีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทที่ใช้งานได้จริง 
               สรุปงานวิจัยครั้งนี้   
๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.๒.๑ งานวิจัยในประเทศ  
      ๒.๒.๒ งานวิจัยต่างประเทศ  
สรุปหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านวิจัยนวัตกรรมที่เป็นของผู้วิจัย ส าหรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
๒.๓ กรอบการวิจัยนวัตกรรม (Research Framework) 
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บทที่ ๓ วิธีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 59 
 ๓.๑ การด าเนินการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

      ขั้นตอนการวิจัยนวัตกรรมกับระเบียบวิธีการวิจัย R&D ที่สัมพันธ์กับ ADDIE Mode  
      ๓.๑.๑  วิธีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ชุมชน/ท้องถิ่น 
      ๓.๑.๒  วิธีการร่างแบบ/ออกแบบ นวัตกรรม พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  
      ๓.๑.๓  วิธีการพัฒนาตัวนวัตกรรม พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
      ๓.๑.๔  วิธีการทดลองใช้ตัวนวัตกรรมที่ออกแบบส าหรับ พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  
      ๓.๑.๕  วิธีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  
๓.๒ วธิีการ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การ 
      วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล 
      ๓.๒.๑ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาการ
พัฒนานวัตกรรมด้วย Business Model Canvas  
               ๓.๒.๑.๑ ปัญหา (Problem)ที่จะสร้างรวัตกรรม 
               ๓.๒.๑.๒ ใครคือลูกค้า (Custom Segments) 
               ๓.๒.๑.๓ จุดเด่นของนวัตกรรม(Unique proposition)ที่สร้างคุณค่าให้ลูกค้า 
               ๓.๒.๑.๔ วธิีการแก้ไขปัญหา (S0lution) 
               ๓.๒.๑.๕ จุดเด่นของนวัตกรรม (Uufair Advantage)ที่เหนือคู่แข่ง  
               ๓.๒.๑.๖ แหล่งรายได้ (Revenue Streams) 
               ๓.๒.๑.๗ ต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost Structur 
               ๓.๒.๑.๘ KPIตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Metric) 
               ๓.๒.๑.๙ ช่องทางเข้าถึงลูกค้า (Channels)   
      ๓.๒.๒ วัตุถประสงค์การวิจัยข้อที่ ๒ เพ่ือออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่ใช้
งานได้จริง 
               ๓.๒.๒.๑ หน้าที่ใช้สอย (Function) 
               ๓.๒.๒.๒ ความสวยงาม (Aesthentic of Sales appeal) 
               ๓.๒.๒.๓ ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics)  
               ๓.๒.๒.๔ ความปลอดภัย (Safety) 
               ๓.๒.๒.๕ ความแข็งแรง (Consrtuction/Strength) 
               ๓.๒.๒.๖ ราคา (Cost) 
               ๓.๒.๒.๗ วัสดุ (Materials) 
               ๓.๒.๒.๘ กรรมวธิีการผลิต (Production)  
                           ๑) แสดง/เขียนแบบรูป รายการประกอบแบบ  
                           ๒) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสร้างนวัตกรรม 
               ๓.๒.๒.๙ การทดสอบร่างนวัตกรรมที่ออกแบบ (ประชากร เครื่องมือ เก็บข้อมูล    
                           วิเคราะห์ข้อมูล  แปลผล) 
      ๓.๒.๓ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๓ เพ่ือพัฒนา(สร้าง)นวัตกรรมใช้งานได้จริง 
               ๓.๒.๓.๑ ขั้นเตรียมการ (Input) 
               ๓.๒.๓.๒ ขั้นกระบวนการสร้าง (Processes) ใช้รูปแบบกระบวนการ ERD,CRD,     
                           RBD, หรือ R&D 
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               ๓.๒.๓.๓ ขั้นตรวจสอบ (check Point) กระบวนการสร้าง (ประชากร เครื่องมือ  
                           เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล) 
               ๓.๒.๓.๔ ขั้นแสดงผลการผลิตการสร้าง/การพัฒนานวัตกรรม (Output) ตามท่ี 
                           ออกแบบไว้ 
               ๓.๒.๓.๕ ขั้นทดสอบประสิทธิภาพการท างาน/การใช้งาน (tryout)เบื้องต้น 
               ๓.๒.๓.๖ ขั้นเสนอผลการการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมน าไปใช้งานจริง 
               ๓.๒.๓.๗ การแปลผลวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  
      ๓.๒.๔ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๔ เพ่ือทดลองใช้นวัตกรรมที่พัฒนา (สร้าง) ในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพตัวชิ้นงานนวัตกรรม 
               ๓.๒.๔.๑ ประชากร 
               ๓.๒.๔.๒ กลุ่มตัวอย่าง 
               ๓.๒.๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               ๓.๒.๔.๔ การตรวจสอบเครื่องมือ 
               ๓.๒.๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ๓.๒.๔.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและสถิติท่ีใช้ 
               ๓.๒.๔.๗ การแปลผลวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  
      ๓.๒.๕ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๕ เพ่ือประเมินผลการใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทที่ใช้งานได้จริง 
               ๑) สาระส าคัญ/ประเด็นการประเมินวิธีการสร้างนวัตกรรม 
                   (๑) การประเมินขั้นการเตรียมการประเมินสร้างนวัตกรรม (Input) 
                   (๒) การประเมินขั้นกระบวนการสร้าง (Processes) 
                   (๓) การประเมินขั้นตรวจสอบ (Check Point) 
                   (๔) การประเมินขั้นแสดงผลการผลิตการสร้าง (Output) 
                   (๕) การประเมินขั้นทดสอบประสิทธิภาพ (Tryout) 
                   (๖) การประเมินขั้นเสนอผลการสร้างที่พร้อมน าไปใช้งาน 
               ๒) วธิีการประเมินการสร้างนวัตกรรม 
                    (๑) ประชากร 
                    (๒) กลุ่มตัวอย่าง 
                    (๓) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                    (๔) การตรวจสอบเครื่องมือ 
                    (๕) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    (๖) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและสถิติที่ใช้ 
                    (๗) การแปลผลวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

จากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระดับมหภาค  มุ่งสู่อุตสาหกรรมการ
ส่งออก จนท าให้การลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ SMEs ในประเทศไทยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร แต่ถึง
กระนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาครัฐยุคปัจจุบันมีการทบทวนนโยบายและแผนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็น
โอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันให้แนวทางเศรษฐกิจฐานรากเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

  การยกระดับของเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละพ้ืนที่เป็นเป้าหมายหลักของนโยบายในรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการน าวัสดุมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและลดปริมาณของเสียให้น้อยลง ภายใต้เศรษฐกิจสี
เขียวที่ลดผลกระทบต่อวิกฤตโลก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ , 2565) เพ่ือให้ภาคเกษตรกรรมมีความเข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงตนเองได้ในระดับฐานราก โดยครอบคลุมเป้าหมาย S–Curve ทั้ง 4 อุตสาหกรรม ที่ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากความส าคัญดังกล่าวในวันที่ 14 -19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จึงได้มีการประชุม
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทูตต่างประเทศกว่า 50 ประเทศเข้าร่วม 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อประชาชนในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลประกาศให้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เติบโตต่อยอดในแนวทางที่
สมดุลและยั่งยืน โดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Concept) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการน า
ทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้แล้วให้กลับมาแปรรูปและน ากลับไปใช้ได้อีกในอนาคต ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตใหม่ แก้ปัญหา การใช้ทรัพยากรเกินขนาดจากการ
ขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นของประชากรโลกและปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักการประชุมเอเปค 
ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” ที่ประเทศไทยได้ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดส าคัญในการ
ส่งเสริมความยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปสู่ 21 เขต
เศรษฐกิจเอเปค ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส าคัญท่ีตลาดต้องการ อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารที่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้การตอบรับ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2565)   
  ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเน้นอาหารปลอดภัย (Food Safety) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและออแกนิค และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการจ าหน่ายผู้บริโภคในประเทศเพ่ิมขึ้น ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการในประเทศ ต้องผลิตสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศเป็นหลักเพ่ือลดความเสี่ยงในการส่งออก และ
ผลิตโดยเน้นมาตรฐานของสินค้าที่ปลอดภัย เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการไทย จาก
กระแสการใช้สินค้าไทยได้เผยแพร่จากผู้มีอิทธิพล ( Influencer) ท าให้มีความต้องการสินค้าไทย (Local Brand) 
เป็นที่ต้องการในประเทศเพ่ิมข้ึน จากสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายซื้อของ ท าให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าขาดรายได้จ านวนมาก สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ท าให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปหันมาใช้จ่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มีการเข้าถึงผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นทางสื่อออนไลน์ (Social Media) เช่น 
Facebook, Line, YouTube, Twitter, Instagram เป็นต้น ท าให้มีโอกาสเกิดรูปแบบธุรกิจการค้าใหม่ๆ และเกิด
กระแสการค้าออนไลน์ในรูปแบบการใช้ผู้ทรงอิทธิพล ( Influencer) รับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ (Presenter) หรือรีวิว 
(Review) สินค้าผ่านการไลฟ์สด (Live) เพราะประชาชนลดการเดินทางและต้องเปลี่ยนมาท างานที่บ้านส่งผลให้ยอด
สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้น  



หน้า 7 จาก 82 

 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
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  นอกจากนี้ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะ กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการใช้บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน 
สามารถสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ขณะเดียวกันประชาชนผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนมีรายได้
สุทธิ เพ่ิมขึ้นจากการที่ต้นทุนในการบริโภคสินค้าและบริการลดลง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของแนวคิด เศรษฐกิจ
หมุนเวียนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
  จากการส ารวจปัญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง พบว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขาดทักษะและประสบการณ์ มีความถนัดการผลิตสินค้าแบบเดิม ไม่มีทักษะการตลาดสมัยใหม่ แนวคิดวิธีการในการ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนา ท าให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ที่แตกต่างให้
สินค้ามีความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีของผู้บริโภคผู้ประกอบการยังขาดทักษะในการตลาดดิจิทัล ท าให้เข้าถึงลูกค้าได้น้อยลง ตลาดแคบ 
เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบกิจการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมีอายุในวัยกลางคนที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการ
ประกอบธุรกิจและการผลิตสินค้าโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ แม้ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่ยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติการผลิตได้อย่างจริงจัง ท าให้ผู้ประกอบการขาด
ทักษะในการน านวัตกรรมมาสู่กระบวนการผลิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและคนในชุมชนไม่มีรายได้ ประชาชนไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ชุมชนและสังคม
อ่อนแอ ท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา 
  จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนองสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Curcular 
Economy) จึงเป็นงานวิจัยเพ่ือการศึกษาการน านวัตกรรมการจัดการมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าชุมชนให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม การผลิตโดยเน้นมาตรฐานของสินค้าที่ปลอดภัย เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า การพัฒนาช่องทาง
การตลาดออนไลน์ เทคนิคการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์            
(E-Commerce) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการค้า การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านกฎระเบียบ การค้า
ระหว่างประเทศ สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสร้างการมีตัวตนในโลกออนไลน์ 
เพ่ือความไว้วางใจ (Trust) ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค และการใช้ข้อมูล Big Data เพ่ือวางแผนการผลิต คาดการณ์
การตลาด และดูแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ (Demand 
Driven) ของผู้บริโภค การจ าหน่ายสินค้าทางสื่อออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, YouTube, 
TikTok เพ่ือสร้างโอกาสในการท าธุรกิจการค้าใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนองให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนองสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ตั้งวัตถปุระสงค์ใหส้อดคล้องกับการตั้งค าถามวิจัย/ปัญหา) 
 ๑)  เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านจังหวัดระนอง 
         ๒)  เพ่ือร่างแบบและออกแบบนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง 
         ๓)  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง 
         ๔)  เพ่ือทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง 
 ๕)  เพ่ือประเมินผลนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง 
 



หน้า 8 จาก 82 

 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
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๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑)  ขอบเขตเนื้อหา (ชิ้นงานนวัตกรรม) 
  วิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านจังหวัดระนอง ร่างแบบและ
ออกแบบนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเมินผลนวัตกรรมการ
จัดการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๒)  ขอบเขตประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ใน
จังหวัดระนองและจดทะเบียนกับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 198 กลุ่ม เก็บข้อมูล
จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง จ านวน 4,077 คน  
   กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ระนอง โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane ค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมค่าความ
เชื่อมั่นที่ 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 367 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random 
sampling) ตามสัดส่วนกระจายตามต าบล จ านวน  10 ต าบล 
 ๓)  ขอบเขตพื้นที่ 
  ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง  
        ๔)  ขอบเขตระยะเวลาวิจัย 
  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  
 
๑.๔ ค าจ ากัดความ/นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย (นิยามเชิงปฏิบัติการ) 
        ๑)  นวัตกรรม (Inovation) หมายถึง นวัตกรรมการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านจังหวัดระนอง 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย  
  1.1  Durability (ทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น) การผลิตหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพ่ือให้มีอายุการ
ใช้งานยาวนานขึ้น โดยการเพ่ิมความคงทนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรหรือลดของเสียจากซากเหลือทิ้ง  
  1.2  Renewability (น าวัสดุที่สร้างทดแทนใหม่ได้มาใช้ในการผลิต) การผลิตหรือการออกแบบสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ โดยการน าวัสดุที่ประกอบด้วยชีวมวลที่มาจากสิ่งมีชีวิตหรือที่สามารถสร้างทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง
มาใช้ในการผลิต  
  1.3  Reuse (ใช้ซ้ าได้หลายครั้งตลอดอายุการใช้งาน) การผลิตหรือออกแบบสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือให้สามารถใช้ซ้ าได้หลายครั้งตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  
  1.4 Repair (บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ตลอดอายุการใช้งาน) พัฒนาคุณลักษณะของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ เมื่อเกิดความเสียหายเพื่อยืดอายุการใช้งาน    
  1.5 Replacement (เปลี่ยนหรือทดแทนการใช้วัสดุแบบเดิม) การผลิตหรือออกแบบสินค้าหรือบรรจุ
ภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือเปลี่ยนหรือทดแทนการใช้วัสดุแบบเดิม ที่อาจใช้ได้ครั้งเดียวหรือเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในภาวะวิกฤต
ด้วยการใช้วัสดุทางเลือกหรือการใช้วัสดุทางเลือกหรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต  
  1.6 Upgrade (เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน) การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์บางชิ้นของผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน  
  1.7 Refurbishment (การปรับปรุงเป็นของใหม่) การซ่อมแซมหรือปรับปรุงสินค้าชุมชนที่ได้รับความ
เสียหายหรือเกิดต าหนิ โดยส่งคืนกลับไปยังผู้ผลิต พร้อมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานของโรงงานอีกครั้งหนึ่ง แล้ว
กลับมาวางจ าหน่ายอีกครั้ง โดยบ่งบอกข้อความก ากับไว้เพ่ือแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ  
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  1.8 Reduced Material Use (ลดปริมาณวัสดุที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ) การผลิตหรือออกแบบสินค้า
ชุมชนหรือบรรจุภัณฑ์ เพ่ือลดปริมาณวัสดุที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง 
        ๒)  การวิเคราะห์/สังเคราะห์ (Analysis/Systhesis) การวิเคราะห์ หมายถึง การค้นหาและค้นหาสาเหตุ
แท้จริงของปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของนวัตกรรมและหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ การสังเคราะห์ หมายถึง การสังเคราะห์ การรวบรวม คัด
สรรผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลจากงานวิจัยที่สามารถน ามาพัฒนาย่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่ม
ชุมชนจังหวัดระนอง 
        ๓)  การออกแบบร่างนวัตกรรม (Design) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย Durability (ทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น) Renewability (น าวัสดุที่สร้าง
ทดแทนใหม่ได้มาใช้ในการผลิต) Reuse (ใช้ซ้ าได้หลายครั้งตลอดอายุการใช้งาน) Repair (บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ได้ตลอดอายุการใช้งาน) Replacement (เปลี่ยนหรือทดแทนการใช้วัสดุแบบเดิม) Upgrade (เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้งาน) Refurbishment (การปรับปรุงเป็นของใหม่) Reduced Material Use (ลดปริมาณวัสดุที่น ามาใช้เป็น
วัตถุดิบ)  
       ๔)  การทดสอบ/ประเมินร่างนวัตกรรม หมายถึง การทดสอบเพ่ือการประเมินร่างนวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของสินค้าชุมชนจังหวัดระนอง 
 ๕)  การพัฒนา/สร้างนวัตกรรม (Development) หมายถึง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมหลังการได้ท า
การทดสอบเพ่ือการประเมินร่างนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของสินค้าชุมชนจังหวัดระนอง 
 ๖)  การทดสอบ/ประเมินตัวนวัตกรรมที่สร้าง หมายถึง การทดสอบเพ่ือการประเมินนวัตกรรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของสินค้าชุมชนจังหวัดระนองก่อนการ
น าไปทดลองใช้ 
 ๗)  การทดลองใช้ (Implementation) นวัตกรรม หมายถึง การทดลองใช้นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของสินค้าชุมชนจังหวัดระนองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ๘)  การประเมินผล (Evaluation) การใช้นวัตกรรม หมายถึง การประเมินผลการใช้นวัตกรรม การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของสินค้าชุมชนจังหวัดระนองหลังการ
ทดลองใช้ 
 ๙) ชุมชน/ท้องถิ่น หมายถึง ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดระนอง 
 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑)   เกิดนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
  ๒)  สร้างรายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน
จังหวัดระนอง 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

 
๒.๑ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 งานวิจัยเรื่องนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ทฤษฎีการศึกษาและการพัฒนา ได้แก่ แนวคิดนวัตกรรมการจัดการ ทฤษฎีการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทฤษฎีการวิเคราะห์ สภาพปัญหา การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง 
ตามแนว LEAN Canvas เพ่ือมุ่ง Value Proposition ทฤษฎีการร่างแบบ/ออกแบบร่างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
บริบทที่ใช้งานได้จริง (Design) ทฤษฏีการทดลองใช้นวัตกรรมที่พัฒนา(สร้าง)ในการตรวจสอบประสิทธิภาพตัว
ชิ้นงานนวัตกรรม (Implementation) ทดสอบ/ประเมินร่างแบบ/ออกแบบร่างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่ใช้
งานได้จริง (Design)  
 
๒.๑.๑ ทฤษฎีการศึกษาและการพัฒนา  
 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการ 
 ปัจจุบันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเกิดข้ึนของสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท าให้เกิดข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจเดิมอาจหมดความหมายในชั่วข้ามคืน นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีบทบาทต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจมากขึ้น ผู้บริโภครวมถึงพนักงานมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ท าให้รูปแบบการจัดการธุรกิจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ในขณะที่สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความไม่แน่นอน 
ความส าเร็จในอดีตจึงไม่สามารถรับประกันความส าเร็จในอนาคตได้ ธุรกิจต้องไม่ยึดติดกับแนวทางหรือวิธีการที่เคย
ปฏิบัติหรือท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จแบบในอดีต ผู้บริหารองค์กรจะต้องน าพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตได้
อย่างยั่งยืน นวัตกรรมการจัดการถือเป็นงานบริหาร ไม่ใช่สินค้าใหม่ แต่เป็นระบบการท างานใหม่ วิธีการท างานใหม่ 
การผสมผสานการท างานใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้รับการยอมรับ การ
สร้างสรรค์พัฒนาหรือสร้าง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในกระบวนการท างานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การส่ง
มอบ ขั้นตอนหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ถือเป็นนวัตกรรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนยุทธศาสตร์
หรือวิธีการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ ๆ ทั้งระบบ 
  ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการ  
  ความหมายของนวัตกรรม  
  นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก Innovare ในภาษาลาตินแปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา (ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554) การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาใช้ในรูปแบบใหม่ แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์การ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะน าไปสู่การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
  จากการศึกษามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ถึงปัจจุบันไว้ดังต่อไปนี้  
 Drucker (1985) ได้ให้นิยาม นวัตกรรม ในมุมมองที่ เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการว่า นวัตกรรม คือ 
เครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง นวัตกรรมเป็นความสามารถที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝน 
ศักยภาพในการเรียนรู้ และการน าไปปฏิบัติได้จริง Porter (1990) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งส าคัญที่ท า
ให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันและมองนวัตกรรมในความหมายที่กว้าง โดยรวมเอาเทคโนโลยีใหม่และแนวทาง
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ในการท าสิ่งต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน Toffler (1980) ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นการผสมผสาน
ระหว่างเครื่องมือกลและเทคนิคต่าง ๆ ที่มี 3 ลักษณะประกอบกัน ได้แก่ 1) จะต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 
(Creative) และเป็นความคิดที่สามารถปฏิบัติได้ (Feasible Idea) 2) จะต้องสามารถน าไปใช้ได้ผลจริง (Practical 
Application) และ 3) มีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน (Distribution) Hughes (2003) ให้ความหมายของนวัตกรรม 
(Innovation) ไว้ว่าเป็นการน าวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ 
แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การ 1) คิดค้น (Invention) 2) การพัฒนา (Development) หรือโครงการทดลองปฏิบัติก่อน 
(Pilot Project) และ 3) น าไปปฏิบัติจริง (Implement) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่านวัตกรรม (Innovation) คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือบริการใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีการแพร่กระจายเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการ
เกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่ หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่นวัตกรรมจึงเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรและประเทศ กีรติ ยศยิ่งยง (2552) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรม เป็นกระบวนการสร้างสรรค์
คิดค้น พัฒนา สามารถน าไปปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่ อน 
หรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดิมแต่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาขึ้นใหม่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เศรษฐชัย 
ชัยสนิท (2553) ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม หมายถึง การท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และยังอาจ
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด ๆ การผลิต กระบวนการหรือองค์กรไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการ
การพัฒนาต่อยอดเปลี่ยนแปลง การประยุกต์หรือกระบวนการ และในหลายสาขาเชื่อตรงกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะ
เป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีความใหม่อย่างเห็นได้ชัดและความใหม่นั้นจะต้องเพ่ิมมูลค่าสิ่งต่าง ๆ ได้อีกด้ วย โดย
เป้าหมายของนวัตกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพ่ือท าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพ่ิมขึ้นและเป็นที่มาส าคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 
และคณะ (2553) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ว่าหมายถึง สิ่งใหม่ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่หรือ
กระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และพฤทธิ์ เทศจีบ (2561) กล่าวว่า นวัตกรรม 
เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่หรือการด าเนินการสร้างสิ่งใหม่หรือผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับ
การสร้างความคิด การด าเนินการผลิต กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นการเปลี่ยนอย่างเฉียบพลัน 
หรือการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการน าเอาความคิดหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ในทางเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมจะต้องเพ่ิมคุณค่าหรือเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ สมบัติ 
นามบุรี (2562) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง ความคิดและกระบวนการใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเม่ือน ามาใช้สามารถท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการศึกษานิยามจากนักวิชาการต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึง การน าวิธีการใหม่ ๆ 
มาปฏิบัติโดยการผสมผสานระหว่างเครื่องมือกลและเทคนิคต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ หรือกระบวนการสร้างสรรค์คิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติจริงและเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ท าให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 
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  ความหมายของนวัตกรรมการจัดการ 
  OECD (2005) ได้ให้นิยามของนวัตกรรมการจัดการไว้ว่า เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ หรือการจัดสถานที่ท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น แนวปฏิบัติใหม่เพ่ือปรับปรุง
การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่ (Business Process Re-engineering) ระบบ
การผลิตแบบลีน  (Lean Production) ระบบบริหารงานคุณ ภาพ  (Quality Management System) เป็ นต้น  
Birkinshaw, Hamel and Mol (2008) กล่าวว่า นวัตกรรมการจัดการ หมายถึง การประดิษฐ์การด าเนินงานของการ
ปฏิบัติงานการจัดการใหม่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการก าหนด ทิศทางการตัดสินใจ ประสานงาน กิจกรรมและการ
กระตุ้นให้คนใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความคิดและกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
คุณภาพสูงสุด ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547) ได้อธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการไว้ว่าในสถานการณ์
เศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบัน องค์กรสมัยใหม่มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่
ไปกับระบบบริหารธุรกิจเพ่ือให้สามารถรองรับการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรูให้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2548) ได้อธิบายถึง 
นวัตกรรมการจัดการองค์กร (Organizational Management Innovation) โดยกล่าวว่าเป็นสิ่ งที่ เกิดจาก
ความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการองค์กร หรือการจัดการมา
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด   
ธนพล ก่อฐานะ (2556) ได้อธิบายว่า นวัตกรรมการจัดการ เป็นงานบริหาร ไม่ใช่สินค้าใหม่ แต่เป็นระบบการ
ท างานใหม่ วิธีการท างานใหม่ การผสมผสานการท างานใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ และสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ได้รับการยอมรับ สุพัตรา ปราณี (2561) ได้อธิบายว่า นวัตกรรมการจัดการ หมายถึง การจัดการการ
ปฏิบัติงานแบบใหม่ และกระตุ้นคนใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความคิด และกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้ในการ
บริหารจัดการเพือ่ให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
  สรุปได้ว่า นวัตกรรมการจัดการ หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การด าเนินงานหรือการบริหาร
จัดการระบบการท างานด้วยวิธีการใหม่ ๆ การสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความคิดและกระบวนการที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือการบริหารจัดการ โดยอาศัยบุคลากรในองค์กรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  ความส าคัญของนวัตกรรม 
  นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของทุกประเทศในโลก (Porter, 1985, 
1990) ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 Michael E. Porter ได้บรรยายในหัวข้อ “Thailand Competitiveness: 
Creating the Foundations for Higher Productivity” ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 
Porter พบว่า ประเทศไทยยังไม่ได้สร้างรากฐานของการพัฒนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ในขณะ
ที่หลายประเทศได้ก้าวเข้ามาจากการสร้างความสามารถในการแข่งขันไปสู่การสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์
แล้ว ซึ่งในอดีตประเทศไทยเติบโตแบบโชคช่วยกินมรดกเก่าเป็นหลัก ไม่ได้เติบโตจากศักยภาพและความสามารถ
ของประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้เกิดจากการขาดนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในโลก 
  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน 
องค์กรที่จะสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยอาศัยผลของนวัตกรรม องค์กร
นั้นจะต้องเข้าใจในนวัตกรรมในภาพกว้าง ซึ่งจะรวมไปถึงการเป็นเทคโนโลยีใหม่และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธี
ใหม่ ๆ นวัตกรรมจึงมีความส าคัญต่อองค์กร ดังนี้ (นพดล เหลืองภิรมย์, 2557) 
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 1.  สู่ความเป็นเลิศของบุคคล (Individual Excellence) ความคิดของบุคคลก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นได้ด้วยที่ทันสมัย ด้วยพลังความคิด นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักเกิดจากปัจจัยบุคคลแต่ละ
คน (Individual) กล่าวคือ ถ้าได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาอบรมให้คนมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องเป็นการคิด
แบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) และคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) จะท าให้ได้นวัตกรรมใหม่
ขึ้นได ้
 2.  สู่ความเป็นเลิศของทีมงาน (Teamwork Excellence) การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
หรือแบบทีมงานเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ เพราะบางครั้งไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง เมื่อมีกลุ่มเกิดขึ้นจากการ
ประชุมระดมสมองและท างานเป็นทีม แนวคิดสมัยใหม่เชื่อว่า การท างานเป็นทีมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ จะก่อให้เกิด
นวัตกรรม ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยทีมงาน 
 3.  สู่ความเป็นเลิศขององค์กร (Organization Excellence) การสร้างองค์กรที่ดีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท า
ให้เกิดนวัตกรรมขึ้น ทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ดังนี้ 
  3.1  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
  3.2 องค์กรอัจฉริยะ (Intelligent Organization) 
  3.3 องค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization) 
  3.4 องค์กร 3 ไอ (Triple I Organization) 
  3.5 องค์กรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Organization) 
 จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2561) กล่าวถึงความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management 
หรือ IM) มีความส าคัญและจ าเป็นมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะส าหรับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยที่จะต้องขยับปรับ
ระบบการบริหารงานภายในไปสู่การใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะแรงงาน ที่หลากหลาย ค าตอบของค าถามก็คือ IMS ซึ่ง
มี 2 ส่วนด้วยกันคือ Innovation Management System การพัฒนาระบบงานใหม่ในองค์กรที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงแบบก้าวกระโดด และ Innovation Management Standard มาตรฐานที่จะมาก าหนดแนวทางและ
วิธีการ (Guideline) เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบการจัดการนั้นด าเนินการได้อย่างครบถ้วนรอบด้านมากพอ 
 ดังนั้น นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการเพ่ิมผลประกอบการขององค์กร ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ องค์กรที่ให้
ความส าคัญกับนวัตกรรมสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งยากต่อการลอกเลียนแบบ ใน
มุมมองด้านการตลาด ความเร็วของนวัตกรรมสามารถท าให้ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นซึ่งมีผลต่อรายได้และ
ความสามารถในการท าก าไรที่มากขึ้น โดยสรุปนวัตกรรมสามารถช่วยให้องค์กรรักษาอัตราก าไร คงไว้ซึ่งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น 
 องค์ประกอบนวัตกรรมการจัดการ 
 นวัตกรรมการจัดการ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 1) แนวคิดใหม่ทางธุรกิจ (Business Ideas) 
ผสมผสานกับ 2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology Application) เพ่ือตอบโจทย์ 3) ความ
ต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Market Demand) ซึ่งในองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่น าไปสู่การสนับสนุนให้ลงมือคิดค้น วิจัย พัฒนา จนน าสู่ท้องตลาดหรือการใช้งานจริงต่อไป ดังนี้ 
 1. ใหม่ในองค์กรหรือหน่วยงานเรา แต่ไม่ใหม่ในอุตสาหกรรมที่เราอยู่ นั่นคือเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยท ามา
ก่อน แต่มีองค์กรอ่ืนเคยท ามาแล้ว ซึ่งแน่นอนไอเดียที่เราจะท าก็ควรจะเป็นไอเดียที่ล้ าไปอีกขั้น ไม่ใช่ย่ าซ้ ารอยเท้า
คนเดิม แต่สามารถสร้างความต่างจากการด าเนินการ ตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของ Search Engine อย่าง Google 
เนื่องจาก Google ได้พัฒนาอัลกอริธึมในการสร้างความสัมพันธ์ของค าค้นที่แตกต่างจากของเดิม จนได้รับความนิยม
ในที่สุด 
 2.  อุตสาหกรรมที่เราอยู่นั้นใหม่ แต่อาจจะเคยถูกใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น การบริการที่ดีในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ทุกขั้นตอนระมัดระวังให้มาก กระบวนการเหล่านี้ใช้กับหลายธุรกิจตั้งแต่ช่วงการส ารองที่นั่ง (ตั้งแต่



หน้า 14 จาก 82 

 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

เช็คอิน - เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์) และหลังเช็คอิน (เมื่อลูกค้าออกจากโรงแรม) โดยเฉพาะธุรกิจบริการอ่ืน ๆ เช่น 
โรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลผู้ป่วยที่เข้ามาและอ านวยความสะดวกให้กับญาติที่มาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
บางครั้งเราบอกไม่ได้ว่าจะไปโรงแรมหรือโรงพยาบาล   
 3. ใหม่ในประเทศหรือในภูมิภาค ไม่เคยมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแบบนี้ในประเทศหรือภูมิภาคนี้มาก่อน 
ธุรกิจใหม่บางธุรกิจอาจท าตามตัวอย่างของธุรกิจนี้และประสบความส าเร็จ การน าแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ   
มีประโยชน์อย่างไร ตัวอย่างเช่น ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันในปัจจุบัน ซึ่งอาจเริ่มต้นและด าเนินการได้ดีในภูมิภาค
ตะวันตก อาจมีประโยชน์ที่แตกต่างกันในภูมิภาคอ่ืน ๆแต่ส าหรับภาคตะวันออกมันกลายเป็นเรื่องใหม่ 
 4. ใหม่ในโลกนี้ ไม่มีใครเคยท าสิ่งนี้มาก่อน ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีแพร่หลายส่งผลให้เกิดการปฏิวัติวิธีที่
ผู้คนด าเนินชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีอวกาศและการใช้ชีวิตนอกโลก การเปลี่ยน
ผ่านสู่ปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักรอัจฉริยะ เป็นต้น 
 การกลั่นกรองแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ ควรสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและความต้องการ
ของลูกค้า แต่ในโลกของความคิดใหม่ ๆ ไม่จ าเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่ ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถให้แนวคิดแก่คุณได้
เกี่ยวกับรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป  นวัตกรต้องคิดและจินตนาการล่วงหน้าเป็นบทพิสูจน์ของ
ความส าเร็จจึงอยู่ที่ข้ันตอนสุดท้ายเมื่อน าออกมาสู่โลกภายนอก 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่านวัตกรรมการจัดการมีความส าคัญและจ าเป็นมากขึ้นทุกวัน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะต้อง
ขยับขยาย ปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ ระบบการบริหารงานหรือการจัดการต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานควบคู่ไปกับทักษะแรงงานที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมการ
จัดการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความเป็นตัวตนขององค์กร 
 มิติของนวัตกรรม 
 นวัตกรรมการจัดการประกอบด้วยหลายมิติ นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ได้จ าแนกมิติของนวัตกรรมการ
จัดการ ดังนี้  
 1.  ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่า มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้น มิติแรกท่ีจะต้องมี
ก็คือ ความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ 
โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้ (Utterback, 1971; Tushman and Nadlez, 1986; 
Freeman & Soete, 1997; Schilling, 2008) 
  2.   ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ในมิติประการที่สองที่ถูกกล่าวถึงเสมอในลักษณะ
ของการเป็นนวัตกรรม ก็คือ การให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ 
นวัตกรรม จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้น ๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะ
สามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ (Utterback, 1971, 1994; Drucker, 1985)  
  3.   การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ในมิติที่ส าคัญประการ
สุดท้ายของการเป็นนวัตกรรมที่สามารถสรุปได้จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การใช้ความ รู้และความคิด
สร้างสรรค์ หมายความว่า สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบการท าซ้ าเป็นต้น (Drucker, 1985; Schilling, 
2008) 
 ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 

กฤตภัค ไม้เรียง (2563), นริศรา วิสาวนนท์ และชวลิต จีนอนันต์ (2557), Vieites & Calvo (2011), 
Smith et al. (2008) ได้สรุปตรงกันว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ประกอบด้วย 
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1.  ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ 
และผลักดันในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
 2.  เทคโนโลยี การจัดหาหรือการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ หรือระบบปฏิบัติการในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออานวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  3.   ทรัพยากรทางการเงิน เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการประเมินความมุ่งมั่นในการทุ่มเทการพัฒนาองค์กร 
  4.   รูปแบบการบริหารจัดการ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ตลอดจนรูปแบบการ
จัดการภายในองค์กร รวมถึงการกระตุ้นแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  5.   โครงสร้างองค์กร การก าหนดรูปแบบการบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจในภารกิจหลักขององค์กร 
  6.   วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ แนวทางในการท างานร่วมกัน ตลอดจนแนวทางการ
สื่อสารของบุคลากรภายในองค์กร 
  7.   กระบวนการสร้างนวัตกรรม กระบวนการด าเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร เช่น การสร้าง
แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Generation) โดยมีแหล่งข้อมูลขององค์กรที่จะน ามาใช้ในการคิดค้นเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น เป็นต้น 
  8.  การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและการใช้ความรู้ส าหรับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
  การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่สร้างแนวคิดที่เป็นนามธรรมจนกระทั่งสร้างสรรค์ชิ้นผลงาน
แบบรูปธรรมสามารถจับต้องได้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ (จักรสิน น้อยไร่ภูมิ และสิงห์ อินทรชูโต, 2560; มรกต 
ก าแพงเพชร, 2557; Ottenbacher & Harrington, 2007) 
 1.  สร้างแนวคิด (Idea Generation) เป็นการค้นหาแนวคิดใหม่อาจเป็นได้ทั้งแนวคิดที่คิดขึ้นมาเองหรือ
รับมาจากที่อ่ืน ขั้นตอนนี้จะเป็นเพียงแนวคิดกว้าง ๆ ไม่ได้ออกแบบในลักษณะรูปธรรม ปัจจัยหลักที่มีความส าคัญ
ที่สุดในการคิดค้นนวัตกรรม คือ โอกาสหรือความต้องการของลูกค้าที่ ยังไม่ได้รับการตอบสนองลูกค้าในที่นี้จะ
หมายถึงท้ังลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร 
 2.  ก าหนดขอบเขต (Scoping) เป็นการพิจารณาแนวคิดและการก าหนดกรอบการพัฒนาเบื้องต้น 
 3.  วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มพัฒนาโครงการด้วยการตรวจสอบ
รายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งเชิงเทคนิคและการตลาด 
 4.  พัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนด าเนินการพัฒนาหรือสร้างต้นแบบตามแผนที่วางไว้อย่าง
ละเอียด โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการจัดการต่าง ๆ 
 5.  ทดสอบ (Testing) เป็นการน าต้นแบบที่ได้จากขั้นตอนการพัฒนามาท าการทดสอบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตลาด หรือในองค์กร การทดลองชิ้นงานจะเกิดจากการผสมผสานความรู้และ
ความสามารถเดิมที่มีอยู่เข้ากับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า โดยเสียงตอบรับจาก
ลูกค้าที่น าไปใช้งานจะสะท้อนกลับมาว่า ผลงานต้นแบบสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงหรือไม่ 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้กลับมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้า เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าเพ่ิมขึ้น 
 6.  น าเข้าสู่ตลาด (Launch) เมื่อผลการทดสอบการใช้งานสามารถใช้งานได้ดีแล้ว จึงจะแนะน าผลงานสู่
ตลาดให้แก่ลูกค้าเป้าหมายทดลองใช้จริงและเริ่มเข้าสู่ระบบการค้า  
 การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจ าเป็นจะต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในกระบวนการผลิต เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมที่ล้ าสมัยและมีคุณค่า จึงมีความเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
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ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างการพัฒนานวัตกรรม (da Silva, Oliveira, & de 
Moraes, 2016) จึงน ามาสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ดังแผนภาพที่ 2.๑ 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.๑ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Sapsanguanboon & Auanguai (2020) 

 
  บทบาทของผูน้ าองค์กรนวัตกรรมการจัดการ Sapsanguanboon & Auanguai (2020 
  Adair (1996) ได้กล่าวถึง นวัตกรรมและการบริหารจัดการภายใต้องค์ประกอบขององค์การที่มีการ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ไว้ดังนี้ 
  1.  ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากผู้บริหารมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน
ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่
เอ้ืออ านวยต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การและมีบทบาทเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมีภาวะผู้น าในการจัดการและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในองค์การ 
  2.  มีบรรยากาศในการท างานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศใน
องค์การที่เอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 3 ปัจจัย คือ การกระตุ้นซึ่ง
กันและกัน (Mutual Stimulation) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ 
(Constructive Criticism) องค์การที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและท างานเป็นทีมจะต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วม มีการแบ่งปันข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องแก่พนักงาน รวมทั้งการเตรียมพร้อมในการจัดสรรให้ทรัพยากรที่
ส าคัญส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรม มีการสื่อสารภายในองค์การซึ่งเน้นการสื่อสารโดยการพูดคุยมากกว่าการใช้
ลายลักษณ์อักษรและจะให้การเคารพกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน นวัตกรรมต้องการทีมงานที่มีการสื่อสารในแนวขวาง 
(Lateral Communication) ที่ดีเยี่ยมและมีความยืดหยุ่นของโครงสร้าง 
  3.  การยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอันเป็นผลจากความกล้าเสี่ยงองค์การต้องท าให้พนักงาน
รับรู้ว่าความผิดพลาดหรือล้มเหลวเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอในการสร้างนวัตกรรมและไม่ใช้สิ่งที่น่ ากลัว 
ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะกลายเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน องค์การและ
หัวหน้าต้องยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจากการสร้างนวัตกรรมได้และจะไม่มีการท าโทษส าหรับความ
ผิดพลาดหรือล้มเหลวนั้น แต่พนักงานก็สามารถระมัดระวัง ความผิดพลาดและล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นได้โดยการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนก่อนการลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  4.  การสื่อสารในระดับเดียวกัน ความเป็นอิสระของไหลเวียนข้อมูลท าให้ผู้จัดการค้นพบความคิดใหม่ การ
รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนให้เป็นนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดและความถี่ระหว่างหน่วยงาน 
ควรเน้นที่การสื่อสารในแนวขวางเช่นเดียวกับการสื่อสารแนวดิ่งที่เป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและข้อมูล 
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  5.  โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น โครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organism) จะมีความยืดหยุ่น
และจะส่งผลต่อบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากกว่าโครงสร้างองค์การแบบ
เครื่องจักร (Mechanism) ที่มีการควบคุมเข้มงวด ความยืดหยุ่น เป็นกุญแจส าคัญต่อองค์การอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นความยืดหยุ่นของบุคคล ทีมงาน หรือองค์การและสามารถช่วยในการเผชิญหน้าหรือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ การสื่อสารจึงจ าเป็นต้องลดอุปสรรคระหว่างพนักงานที่แตกต่างกันน้อยลง
ด้วย การให้มีช่องการสื่อสารแบบเปิดกว้างระหว่างผู้วิจัยกับพนักงานฝ่ายผลิต ผู้วิจัยกับพนักงานการตลาด และผู้วิจัย
กับลูกค้า ในองค์การที่ยืดหยุ่นและเปิดนั้น มีการปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาแบบใหม่และการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งท าให้มีแนวโน้มให้เกิดการเรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น 
  6.  การมีมุมมองในระยะยาว การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น
ได้อย่างทันทีทันใด เพราะจะต้องมีการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ดังนั้นองค์การ
ต้องมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนทางการเงินแก่การวิจัยและการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือให้ได้เป็นนวัตกรรมที่
สร้างผลก าไรและความส าเร็จให้กับองค์การในอนาคต 
  Christiansen (2000) ได้กล่าวถึงการจัดการของผู้บริหารในองค์การขนาดใหญ่ที่ต้องการจะพัฒนา
องค์การไปสู่องค์การนวัตกรรม โดยได้ระบุองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมว่าประกอบด้วย ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  1.  วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategy) วิสัยทัศน์จะเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การ
ว่าจะพัฒนาไปอย่างไร จะบอกถึงแนวทางการตลาดเทคโนโลยี และบทบาทขององค์การในอนาคต ดังนั้นการมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ จึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจซึ่งจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม องค์การที่จะ
พัฒนาไปสู่องค์การนวัตกรรมนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับนวัตกรรมในทุกระดับ ดังนั้นองค์การจะต้องมีกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอย่างจริงจังในระยะยาว ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการในองค์การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความคิดใหม่ ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้กับการสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์องค์การที่ให้ความส าคัญกับนวัตกรรม
จะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Idea) ซึ่งได้แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit Strategy) และระดับ
หน้าที่รับผิดชอบในกลยุทธ์ (Responsibility for Strategy) 
  2.  ระบบการจัดการความสามารถ (The Competence Management System) องค์การจะต้องมี
ระบบการจัดการความสามารถที่จะท าให้ทราบถึงความสามารถขององค์การหรือบุคลากรภายในองค์การที่มีอยู่นั้นว่า 
สนับสนุนเป้าหมายหรือการปฏิบัติงานขององค์การในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือไม่ ซึ่งระบบนี้จะท าให้ ทราบถึง
ช่องว่างหรือระยะห่างของความสามารถที่องค์การมีอยู่ในปัจจุบันกับเป้าหมายที่องค์การอยากจะเป็นในอนาคต 
ระบบนี้จะก าหนดและตัดสินว่าองค์การควรจะสร้างและพัฒนาความสามารถและทักษะอะไรที่จะส่งเสริมให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ในการสนับสนุนนวัตกรรมนั้นระบบการจัดการความสามารถจะต้องสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร (Information) และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความสามารถ
เกี่ยวกับนวัตกรรมภายในองค์การ เช่น การลงทุนเพ่ือสร้างการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างหรือเพ่ิมทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม การสร้างห้องค้นคว้าเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของพนักงาน 
  3.  มีเป้าหมาย (Goal) เป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมนั้นต้องระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรมในทุก
ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับทีมงานและระดับบุคคล แต่ทั้งนี้เป้าหมายในทุกระดับต้องมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การตั้งเป้าหมายที่ดีควรตั้งขึ้นมาจากการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผล
การปฏิบัติงานของคู่แข่งการก าหนดจากความต้องการของลูกค้า และจากวิสัยทัศน์ภายในขององค์การ โดย
เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถวัดได้ซึ่งอาจวัดจากมิติทางด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้สึก ด้านการยอมรับ
ของตลาด และอาจเพ่ิมเติมมุมมองทางด้านการเงินเข้าไปด้วย สิ่งส าคัญในการก าหนดเป้าหมายทางด้านนวัตกรรมที่
ควรค านึงถึง คือ การให้ความส าคัญกับลูกค้าด้วย 
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  4.  มีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน (Organization Structure) โครงสร้างองค์การสามารถท าให้เกิดผล
กระทบที่แตกต่างหลากหลายของความสามารถทางด้านนวัตกรรมขององค์การได้ ผลกระทบพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
ท างานของพนักงาน การให้ความสนใจของพนักงานและการสื่อสารในองค์การ โครงสร้างองค์การแบบแบ่งชั้นสาย
การบังคับบัญชา (Hierarchy) แบบดั้งเดิมนั้นจะแบ่งตามหน้าที่การท างาน (Functional Organization) โดยที่
พนักงานที่ท างานในฝ่ายใดก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหัวหน้าฝ่ายงานของตน ส่วนหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายนั้น
ก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังผู้จัดการทั่วไป ดังนั้นแล้วผู้จัดการทั่วไปจึงเป็นบุคคลเดียวที่ท างานแบบข้ามสาย
งาน (Cross-Functional) ซึ่งโครงสร้างองค์การที่แบ่งตามหน้าที่การท างานนี้ก็ยังคงมีอยู่ทั้งในองค์การขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้โครงสร้างองค์การแบบแบ่งชั้น 
  โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมและการบริหารจัดการได้ว่าองค์การที่สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ต้องมีผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม การมีบรรยากาศในการท างานที่สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม การยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอันเป็นผลจากความกล้าเสี่ยง การสื่อสารในระดับเดียวกัน 
การมีโครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น การมีมุมมองในระยะยาว ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์แนวทางการ
พัฒนาองค์การว่าจะพัฒนาไปอย่างไร รวมถึงระบบการจัดการความสามารถ และสายการบังคับบัญชาที่แบ่งตาม
หน้าที่การท างานของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน 
  ประเภทของนวัตกรรม  
  Schumpeter (1934) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรม สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเภท (‘4Ps’ of 
Innovation) ได้แก่ 
  1. Product Innovation การเปลี่ยนแปลงใน “ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ขององค์กร เช่น การพัฒนา
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้มีประสิทธิภาพ ให้รวดเร็วขึ้น 
  2. Process Innovation การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการน านวัตกรรมสู่ตลาด เช่น Nokia ย้ายฐานการผลิตไปจีน หรือการเพ่ิมนวัตกรรม PDA สามารถโทรศัพท์
ได ้
  3.  Position Innovation การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหรือบริการ หรือเปลี่ยนต าแหน่งนวัตกรรม
สินค้าหรือบริการที่เคยออกสู่ตลาดมาแล้วให้รับรู้ใหม่ เช่น Orange เคยถูกมองในต าแหน่ง Global Brand หรือ 
Premium Service แต่ถูกเปลี่ยนมาเป็นทรูมูฟ ซึ่งถูก Repositioning ให้ไปอยู่ต าแหน่ง Lifestyles ครองใจคนเมืองรุ่น
ใหม่อย่างประสบความส าเร็จ 
  4.  Paradigm Innovation การมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด (Change in Mental 
Model) เช่น เดิมชื่อว่าการผลิตรถยนต์ด้วยมือจะมีความประณีต ทั้งยังมีราคาแพง ผู้มีฐานะร่ ารวยเท่านั้นที่สามารถ
มีไว้ครอบครองได้ แต่ต่อมาการผลิตปริมาณมากแบบการผลิตจ านวนมาก ที่มีราคาที่เหมาะสม สามารถ Quality 
Control รถยนต์ให้มีสมรรถนะคงที่เท่ากันได้ดีกว่า หรือแม้กระทั่งเราเชื่อว่าการเก็บเงินค่า Average Cost: AC กับ
ประชาชนแบบกินเปล่าเป็นเรื่องที่ดีกับองค์กร แต่เมื่อมีการให้เก็บแบบ Inter Company: IC ตามการใช้งานจริง ทั้ง
ยุติธรรมกับประชาชนแล้วยังท าให้สร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึนด้วยอีก เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตามการจ าแนกประเภทของนวัตกรรม สามารถแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และ
วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ การจ าแนกที่พบบ่อยและมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจัย และการจัดการ
นวัตกรรมค่อนข้างมากก็จะประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 1) การจ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม (The Target 
of Innovation) แบ่งเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) 2) การจ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) จะแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) และนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไป (Incremental Innovation) และการจ าแนกประเภทของนวัตกรรมในลักษณะที่ 3) การจ าแนกตามขอบเขต
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ของผลกระทบ (The Area of Impact) จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological 
Innovation) และนวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) (Gopalakrishnan & Damanpour, 
1997; Smith, 2006; Bessant & Tidd, 2007 และ Schilling, 2008) สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดของ
การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมในแต่ละลักษณะ ได้ดังนี้ 
 1. การจ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม 
  1.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผล (Outputs) ขององค์การหรือ
ธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได้ (Smith, 2006 ; Schilling, 
2008) และตัวแปรหลักที่ส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี 
หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะท าให้สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นได้ และ 2) ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น พร้อมที่จะซื้อหรือใช้ และส่งผลท าให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือ
สั งคม (Capon et al, 1992 ; Ettlit & Reza, 1992 ; Gopalakrishnan & Damanpour, 1997 ) เช่น  บริษัท 
แอ๊ปเปิ้ล ที่ได้มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบและการสื่อสารที่เรียกว่า iPod จนท าให้สามารถ
เป็นที่ต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้รูปแบบและวิถีการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผล
ท าให้บริษัทประสบความส าเร็จและได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากมาย เป็นต้น 
  1.2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ให้ความหมายของนวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการหรือกระบวนการใหม่ ๆ 
ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) จากความหมายดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมกระบวนการเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ กรรมวิธี
การผลิต การจัดจ าหน่าย หรือรูปแบบการจัดการองค์การ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ให้ไปถึงมือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การมากที่สุด (Capon et al, 
1992; Ettlit & Reza, 1992; Gopalakrishnan & Damanpour, 1997) แม้ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็น
ได้ชัดเจนมากกว่าแต่นวัตกรรมกระบวนการก็มีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน ในการที่จะท าให้องค์การหรือธุรกิจมี
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ (Schilling, 2008) โดยนวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปใน
เรื่องของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ กล่าวคือ ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) 
กระบวนการ (Process) และผลิตผล (Outputs) (Abernathy & Utterback, 1978; Tushman & Nadler, 1986; 
Gopalakrishnan et al., 1999 และ Damanpour & Gopalakrishnan, 2001) เช่น บริษัท วอลล์มาร์ท ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจค้าปลีกที่สามารถพัฒนาระบบการกระจายสินค้า และการบริหารต้นทุนการขนส่งได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ จนท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาถูกมากกว่าคู่แข่ง และสามารถครองตลาด ค้าปลีกใน
ประเทศจีนที่มีก าลังซื้อมหาศาล เป็นต้น 
 2.  การจ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง 
  2.1 นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีระดับความใหม่ ใน
ลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากกรรมวิธีและแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง หรือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบ
ถอนรากถอนโคน (Schilling, 2008) ดังนั้นนวัตกรรมที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน จึงมีนัยส าคัญ
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มากกว่าการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิม แต่เป็นการออกแบบและใช้แนวคิดใหม่ ทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม (Smith, 
2006) นอกจากนี้หากพิจารณาการให้ความหมายของ Henderson & Clark’s (1990) นวัตกรรมในลักษณะ
เฉียบพลัน (Radical Innovation) จะท าให้เกิดการออกแบบที่เป็นต้นแบบใหม่ของนวัตกรรม (New Dominant 
Design) รวมถึงแนวคิดของการออกแบบและรายละเอียดขององค์ประกอบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมด้วย 
Rothwell & Gardner (1989) ได้ประมาณว่า นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลันจะมีเพียง  10% ของนวัตกรรม
ทั้งหมด ตัวอย่าง นวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) เช่น กล้อง
ถ่ายรูปแบบดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงมาจากกล้อง ถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์ม โทรศัพท์ที่เกิดขึ้นแทนการส่งข้อความด้วย จดหมาย
หรือบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลันจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้น าตลาดของ 
ธุรกิจ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดและความอยู่รอดของธุรกิจได้มากกว่านวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป (Utterback, 1994 ; Gatignon et al., 2002) 
  2.2 นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) นวัตกรรมประเภทนี้เป็น
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจ านวนมาก และมีความถี่ในการเกิดบ่อยมากกว่านวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน โดยมีลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละน้อย จากเทคโนโลยี
หรือสิ่งที่มีอยู่เดิม (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547 ; Gatignon, 2002 ; Schilling, 2008) Christensen (1997) ได้ให้
ความหมายของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) ว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
จากความเชี่ยวชาญขององค์การหรือธุรกิจในเรื่องของเทคโนโลยีภายใต้โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมเดิม เช่น เครื่อง
ซักผ้าที่มีการเปลี่ยนระบบการหมุนและประสิทธิภาพในการซักให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือเครื่องปรับอากาศที่มีการ
ปรับปรุงระบบการฟอกอากาศ และการท างานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ก็นับว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไปที่ เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรมในลักษณะค่อย เป็นค่อยไป 
(Incremental Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะพัฒนาจาก
พ้ืนฐานแนวคิดหรือการออกแบบจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะ
มีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่องค์การมีอยู่ 
(Ettlit,1992 ; Gopolakrishnan & Dammanpour,1997 ; Tidd et al , 2001 ; Schilling, 2008) 
 3. การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ 
  3.1 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีพ้ืนฐานหรือขอบเขต
ของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี โดยในปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความส าคัญต่อ
หลาย ๆ อุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีช่วยท าให้การพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นนวัตกรรมที่มีแรงผลักดันที่
ส าคัญของความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และความ เป็นอยู่ของ
ประชากร (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์, 2547 ; Utterback & Suarez, 1993 ; Schilling, 2008) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
จึงเป็นได้ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลัน และนวัตกรรมที่มีลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป ถ้าการพัฒนานวัตกรรมนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางเทคโนโลยียังจะส่งผลต่อรูปแบบ และระดับของการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย 
(Utterback & Suarez, 1993) 
  3.2 นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวัตกรรมทางการบริหารเป็นเรื่อง
ของการคิดค้น และเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการ องค์การใหม่ที่ส่งผลให้ระบบการ
ท างาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์การมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เช่น การบริหาร
องค์การในลักษณะโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ การใช้ แนวคิด Balanced Score Card ในการวางแผนและ
ประเมินผลงานของ องค์การ (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนา
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็น Open Business Models เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนา
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ก็จัดได้ว่าเป็นลักษณะของนวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานขององค์การหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพ่ิม
มากขึ้น (Tidd et al., 2001 ; Chesbrough, 2006)  
 ดังนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรมทางการบริหาร เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบาย 
โครงสร้างองค์การ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์การ ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ  
 ประเภทของนวัตกรรมการจัดการ  
 นวัตกรรมการจัดการ หมายถึง กระบวนการคิด วางแผน จัดการ และควบคุม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการ ดังนั้น
การจัดการองค์การจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมวิธีในการด าเนินงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จ งานที่องค์การ
จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จนั้นประกอบด้วยการจัดการการด าเนินงานตามพันธกิจ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และการจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งการจัดการแต่ละด้านย่อมมีวิธีการและเทคนิคในการด าเนินงานที่ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง การจัดการงานแต่ละด้านจะมีนวัตกรรมเฉพาะด้านอยู่ด้วย จากเหตุผลดังกล่าวสามารถ
แบ่งนวัตกรรมการจัดการออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ นวัตกรรมทางด้านการด าเนินงาน ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านการจัดการการเงิน 
 1. นวัตกรรมทางด้านการด าเนินงาน เป็นนวัตกรรมที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานองค์การ ซึ่งเป็นการน าเครื่องมือทางการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น TQM (Total Quality Management), Six Sigma, Balance Scorecard, Benchmarking เป็น
ต้น 
  1.1 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่
มุ่งเน้นการให้ความส าคัญสูงสุดต่อผู้รับบริการภายใต้ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ ระบบการจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นระบบที่มองภาพรวม
ทั้งองค์การ ระบบนี้ผู้รับบริการจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การ
จัดองค์การ และการท าความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานเพ่ือที่จะสามารถแข่งขันได้ ประสิทธิภาพของการจัดการคุณภาพ
โดยรวมนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย โดยที่ทุกคนในองค์การมี
ส่วนร่วมในการบริหารระบบคุณภาพ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
  1.2 วิธีซิกส์ ซิกม่า (Six Sigma) เป็นนวัตกรรมการจัดการที่มุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด ความสูญ
เปล่า และลดการแก้ไขตัวชิ้นงาน และสอนให้ผู้ปฏิบัติงานรู้แนวทางในการท างานอย่างมีหลักการ และจะไม่พยายาม
จัดการกับปัญหา แต่จะพยายามก าจัดปัญหาทิ้ง Six Sigma จะได้ผลดีที่สุดเมื่อทุกคนในองค์การร่วมมือกันตั้งแต่
ผู้บริหารองค์การไปจนถึงบุคลากรทั่วไปในองค์การ โดยหลักการแล้ว Six Sigma เป็นการรวมกันระหว่างศักยภาพ
ของบุคคล (Power of People) และศักยภาพของกระบวนการ (Process Power) นวัตกรรมการจัดการชนิดนี้
พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรของบริษัท Motorola ภายใต้การน าของ Mikel Harry ซึ่งได้เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ และ
น ามาใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทจนประสบความส าเร็จอย่างสูง ต่อมาบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาจึง
ได้น าแนวคิดการบริหารจัดการแบบ Six Sigma เข้ามาใช้ และประสบความส าเร็จสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
อย่างมาก Six Sigma หมายถึง โอกาสของการเกิดข้อผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งต่อล้านครั้ง ข้อผิดพลาดในที่นี้ คือ สิ่ง
ใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของขบวนการผลิตและบริการ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นหลัก 
Six Sigma จึงถูกน ามาใช้เป็นชื่อเรียกของวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในขบวนการใด ๆ โดยมุ่งเน้นการลดความไม่
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แน่นอน หรือ Variation และการปรับปรุงขีดความสามารถในการท างานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือน ามาซึ่ง
ความพึงพอใจของลูกค้า และผลที่ได้รับสามารถวัดเป็นจ านวนเงินได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ หรือลด
รายจ่ายก็ตาม 
   1.3  วิธีการแบบดุลภาพ (Balance Scorecard) ในอดีตที่ผ่านมามีองค์การภาคธุรกิจขนาดใหญ่ต้อง
ประสบปัญหาการขาดทุน และกลายสภาพไปเป็นบริษัทที่ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา เมื่อศึกษาสาเหตุที่
ประสบปัญหาดังกล่าว พบว่า องค์การเหล่านี้มั่นใจในระบบการท างานของตนในแบบเดิมมากเกินไป ฐานะการเงิน
ขององค์การในช่วงรุ่งเรืองนั้นยังดีอยู่มากจึงไม่ตระหนักว่าองค์การก าลังด าเนินไปในทางที่ตกต่ าลง และไม่รู้จักเพ่ิมเติม 
ปรับปรุง และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบสารสนเทศ มาใช้ในองค์การเนื่องจากมีเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นซ้ า
แล้วซ้ าเล่า ใน พ.ศ. 2535 แคบแลนและนอร์ตันจาก Harvard Business School จึงตระหนักว่า เครื่องมือที่ใช้วัด
ประสิทธิภาพขององค์การที่ใช้มาแต่เดิมนั้นมีจุดอ่อนและก ากวม เช่น ดูแต่ตัวเลขสถานะการเงินขององค์การ ซึ่งเป็น
แค่มุมเดียวของความส าเร็จ และมักเป็นจากอดีต ไม่ได้แสดงถึงศักยภาพและแนวโน้มขององค์การในอนาคต ทั้งสอง
จึงได้พยายามคิดค้นเครื่องมือใหม่ ที่ช่วยให้ผู้บริหารองค์การเข้าใจสถานะขององค์การในหลาย ๆ มุมมองได้อย่าง
ถูกต้องและกระชับ ซึ่งเครื่องมือใหม่ที่ว่าก็คือ บาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) วิธีการก็คือ จะ
พยายามถ่วงดุลผลประโยชน์ขององค์การในทุก ๆ ด้าน เพ่ือความส าเร็จอย่างยั่งยืนทั้งปัจจุบันและอนาคตท่ามกลาง
สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันที่รุนแรง ในปัจจุบันบาลานซ์ สกอร์การ์ดเป็นนวัตกรรมการจัดการที่เป็นประโยชน์
อย่างมากในการจัดการองค์การ 
 การประเมินองค์การโดยใช้ Balance Scorecard จะใช้วิธีการวัดศักยภาพขององค์การใน 4 ด้าน (การ
เลือกที่จะวัดอะไร อย่างไร และมีเป้าหมายคืออะไร เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและที่ปรึกษาทางการจัดการ) ศักยภาพ
ขององค์การทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านการเงิน (The Financial Perspective) เป็นตัวชี้วัดที่ผู้บริหาร
คุ้นเคยดี เช่น อัตราส่วนทางการเงิน ลูกหนี้ กระแสเงินสด 2) มุมมองด้านลูกค้า (The Customer Perspective) ดู
สิ่งที่มีผลกระทบต่อลูกค้าโดยตรง เช่น เวลาเฉลี่ยในการให้บริการลูกค้า อันดับขององค์การ 3) มุมองด้าน
กระบวนการและประสิทธิภาพการท างาน (The Business Process/Internal Operations Perspective) ดูสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการท างานภายในธุรกิจ เช่น เวลาเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการท างานแต่ละอย่าง จ านวนงานที่ต้องท า
ใหม่ ความส าเร็จในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ ๆ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (The Learning and Growth 
Perspective) เช่น รายได้จากสินค้าใหม่ ๆ การมีส่วนร่วมของพนักงานในการให้ข้อเสนอแนะ การฝึกอบรมพนักงาน 
 ส าหรับองค์การภาครัฐเองก็ได้มีแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยประเมินประสิทธิผลขององค์การจาก 4 แง่มุม ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพ 
การประเมินประสิทธิผล การประเมินคุณภาพการให้บริการ และการประเมินการพัฒนาองค์การ นอกจากนี้ยังมี
นวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่ใช้เพื่อประเมินองค์การภาครัฐ เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นต้น 
 2.  นวัตกรรมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันนี้ทุกที่ทั่วโลกนั้นอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแข่งขัน ใครที่สามารถสร้างความแตกต่างและเข้าถึงลูกค้าได้จะมีโอกาส
ได้ผลตอบแทนที่ดี แต่การท านวัตกรรมก็ยังมีความเสี่ยง ทั้งนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริหารจัดการองค์การหรือ
ธุรกิจ โดยไม่ใช้ทุนทางความคิดหรือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในโลกที่ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน 
ผู้บริหาร หรือแม้แต่นักคิด นักออกแบบสร้างสรรค์ก็ยังต้องใช้ทุนมนุษย์อยู่ดี ถึงแม้หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ได้แต่ก็ยัง
ไม่สามารถแสดงศักยภาพทางความคิดหรือฉลาดเท่ามนุษย์ได้ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมที่เป็นแบบ
พ้ืนฐานดั้งเดิมและธรรมดานั้นจึงเป็นแค่ “ศิลป์”อย่างหนึ่งเท่านั้นเอง แต่หากกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับนวัตกรรมจึงยากข้ึนไปอีกขั้นหนึ่ง จึงนับว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับนวัตกรรม ต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์”
และ “ศิลป์” มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการคิดค้น แรงกระตุ้น แรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์การของเราต่อไป หากบริษัท A ต้องการจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมขึ้นมาจะ
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เริ่มต้นจากอะไร จะท าอย่างไร ในการน าทุก ๆ ศาสตร์มาผสมผสาน (Multidiscipline) เพ่ือให้เกิดผลงานนวัตกรรม
สักชิ้นหนึ่ง ควรเริ่มต้นจากงานวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือจะเป็นการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) จะท าอะไรก่อนหลังและอุตสาหกรรมแบบไหน ชนิดไหนที่ต้องการงานวิจัยรับรอง 
อุตสาหกรรมแบบไหน ต้องใช้การคิดสร้างสรรค์ หากองค์การใดสามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถคิดและสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้นั้นก็จะยิ่งท าให้องค์การมีความก้าวหน้าได้ การคัดเลือกพนักงานหรือจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร
นั้นจึงต้องเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป การสร้างคนให้มี
แนวคิดทางด้านนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการจุดประกาย
ความคิดในตัวของแต่ละคน เพ่ือสร้างให้เกิดแรงจูงในการสร้างสรรค์ผลงานหรือธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งที่มาที่ไปของ
ประกายความคิดหรือที่เรียกว่า แหล่งที่มาของนวัตกรรม (Sources of Innovation) ซึ่งประกอบด้วย การจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้เป็นส่วนส าคัญยิ่งที่ท าให้เกิดนวัตกรรม  
 3.  นวัตกรรมทางด้านการจัดการการเงิน เกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Process 
Innovation) หรือนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หรือนวัตกรรมการตลาด (Market Innovation) โดย
การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ทางการเงินจะมีการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่างกัน อาทิ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าคือ ข้อมูลความสามารถกระบวนการ หรือความต้องการของ
ผู้รับบริการ (Information Process and Requirement) ในขณะที่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ทางการตลาดจะต้องมีการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน ( Internal and External and Communication) 
อย่างใกล้ชิด โดยที่นวัตกรรมทางการตลาด และนวัตกรรมกระบวนการจะเชื่อมโยงกับความไม่แน่นอนของนวัตกรรม 
(Innovation Uncertainty and Requirement) ซึ่งผลผลิตนวัตกรรมทางการเงินที่จะเกิดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของความต้องการและการระบุถึงความสามารถในการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่คาดหมาย โดยเชื่อมโยง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาสู่นวัตกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 
 
๒.๑.๒  ทฤษฎีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  
 ความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 หน่วยงานและองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ดังนี้ 
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดการท าธุรกิจที่แตกต่างไปจากการด าเนินธุรกิจแบบ
เศรษฐกิจเส้นตรง เป็นแนวคิดที่ผสมผสานมิติด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดเพ่ือใช้เยียวยาความเสียหาย
ทางสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลลัพธ์จากระบบเศรษฐกิจเส้นตรง และแนวคิดนี้ถือเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Masi, Day & Godsell, 2017; D’Adamo, 2019) 
 Zhu, Geng & Lai (2010) กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ แนวคิดหนึ่งในการ
บริหารจัดการภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค 
ด้วยการน าวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือน ามาใช้ซ้ า และการรักษาสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 Euro Commission (2019) กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์ในการคงสภาพมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และทรัพยากรทั้งหลายให้นานเท่าที่ จะท าได้โดยเมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกเลิกใช้ยังสามารถน าสิ่ง
เหล่านั้นกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมกับการลดของเสีย ลดการทิ้งและลดการใช้วัตถุดิบเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 
 Ellen MacArthur Foundation (2019b) องค์กรอิสระระดับนานาชาติที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่
และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคธุรกิจชั้นน าของโลกกล่าวว่า เศรษฐกิจ
หมุนเวียนประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างและซ่อมแซมเพ่ือความสมบูรณ์ของระบบโดยรวม กล่าวคือ 
ภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดนี้ให้ความส าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติย่อย
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สลายได้ง่าย เลือกใช้วัสดุที่ช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น มีการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 
ผลิตภัณฑ์เมื่อเลิกใช้งานแล้วสามารถย่อยสลายได้โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าควบคู่กับการใช้สิ่งของร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การบริการเช่ายานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แนวคิดดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย
ความมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ความร่วมมือในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ระดับ
นานาชาติและระดับชาติ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) ได้กล่าวถึงหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บน 3 หลักการ ได้แก่ 
หลักการที่1 การรักษาและเสริมทุนด้านธรรมชาติ ด้วยการจัดการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัด สร้าง
ประโยชน์หรือคุณค่าของทรัพยากรในทุกโอกาสที่สามารถท าได้ รวมทั้งการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด หลักการที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ
และวัตถุต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งนี้จะน าไปสู่การออกแบบการแปรรูปทรัพยากรหลังจากที่ทรัพยากรผ่าน
การใช้งาน (Remanufacturing) การซ่อมแซม (Refurbishing) และการน ามาใช้อีกครั้ง (Recycling) เพ่ือคงการ
หมุนเวียนของส่วนประกอบและวัตถุต่าง ๆ ภายในเศรษฐกิจ และหลักการที่ 3 การรักษาประสิทธิภาพของระบบ
ผ่านการออกแบบเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ (Negative Externalities) จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าว
ครอบคลุมการลดผลกระทบด้านลบต่าง ๆ ต่อมนุษย์ เช่น อาหาร การคมนาคม ที่อยู่อาศัย การศึกษา และสุขภาพ 
และการจัดการผลกระทบด้านลบต่าง ๆ  ที่มาจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ที่ดิน อากาศ น้ า มลภาวะทางเสียง 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
 ส านักข่าวสิ่งแวดล้อม (2560) กล่าวว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ แนวคิดใน
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น หลักการคือเศรษฐกิจที่เน้น
คุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุดและมีการสร้างของเสียที่ต่ าที่สุด ด้วยการ
เปลี่ยนวงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด คือการน าทรัพยากรกลับมาใช้ให้เป็นวัสดุใหม่ ซึ่ง
ทรัพยากรที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ก็น ามาจากสินค้าที่ผ่านการใช้มาแล้ว  
 ภัทราพร แย้มละออ (2561) ได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนว่าเป็นรูปแบบการผลิตที่
วางแผนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถน าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า หรือสร้างคุณค่า
อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเป็นการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
 พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์ (2561) กล่าวถึง ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวี ยน (Circular Economy) มุ่งให้
ความส าคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพ่ือท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนน ามาสู่การปราศจากของ
เสีย และมลพิษ ตลอดทั้งกระบวนการของสินค้าและบริการ ดังนี้    
 1. Circular Design มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งาน
ยาวนานมากข้ึน ออกแบบให้เอื้อต่อการน าผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้ง่าย หลังจากท่ีไม่สามารถใช้งานได้แล้ว  
 2. Circular Supplies การน าวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ (Biobased Materials) และวัสดุที่
สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและลดการเกิดของ
เสีย ตลอดจนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต  
 3. Product as a Service มุ่งเน้นการน าผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ามาให้บริการในรูปแบบการเช่าหรือการจ่าย
เมื่อใช้งาน (pay-for-use) แทนการซื้อขาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย 
 4. Sharing Platform มุ่งเน้นการใช้ และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยธุรกิจที่น า sharing platform ไปใช้ เช่น บริการแบ่งปันพ้ืนที่ หรือสถานที่ท างานร่วมกัน (Co-working 
Spaces) การเช่าพื้นที่ระยะสั้น การเช่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เป็นต้น 
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 5. Resource Recovery การออกแบบให้มีระบบน ากลับ (Take-Back System) ในกระบวนการเพ่ือน า
วัตถุดิบเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ถูกก าจัด ซึ่งยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ เพ่ือลดการเหลือ
ทิ้งให้มากท่ีสุด 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2562) หนึ่งในองค์กรวิจัยและเผยแพร่องค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนากล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนคือ แนวคิดการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วมาแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้
ซ้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาขยะและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อมีความจ าเป็น 
 เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ (2564) กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ แนวคิดในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การน าแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กับ
วิสาหกิจชุมชนช่วยท าให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพ่ิมทั้งแก่ผู้ประกอบการและชุมชน ท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ แนวคิดการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่า
ยาวนานที่สุด โดยการลดปริมาณการใช้ (Reduce) โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพ่ือให้มีไว้ใช้อย่างเพียงพอส าหรับประชากรรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต การใช้ซ้ า (Reuse) โดยเฉพาะกับสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานหรือมีมลพิษจากการท าลาย และการแปรสภาพแล้วน ากลับมาใช้ 
(Recycle) วัตถุดิบหรือสิ่งของที่ภายหลังเลิกใช้แล้วสามารถน าเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพแล้วน ากลับมาใช้เป็น
วัตถุดิบเพ่ือการผลิตใหม่อีกรอบ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความคล้ายกับ “หลักการ 3R” ที่เป็นวิธีการยืดอายุ
การใช้งาน เป็นการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดของเสียจากกระบวนการผลิต 
(Zero Waste) ลดขยะจากการเลิกใช้งาน กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการคิดอย่างเป็นระบบในตลอดช่วงอายุ
ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัตถุดิบการผลิต บรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และการค านึงถึงวิธีการก าจัดท าลายผลิตภัณฑ์ภายหลังการเลิกใช้ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบ
การผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและน ากลับมาใช้ใหม่ได้เพ่ือรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรใน
อนาคตที่จะมีความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตเพ่ิมมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการ
สินค้าและบริการของผู้บริโภค ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงมุ่งเน้นการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้นานที่สุด ส่งเสริมการใช้ซ้ า 
สร้างของเสียในปริมาณที่ต่ าที่สุด และให้ความส าคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการน า
วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้
ทรัพยากรการผลิต และการสร้างของเสีย ในรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นเส้นตรง หรือ Linear Economy ดังแผนภาพที่ 
2.๒ 
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แผนภาพที่ 2.๒ รูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นเส้นตรง หรือ Linear Economy 
(ที่มา : สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ 

ประเทศไทย เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ) 
 

 ระบบเศรษฐกิจที่มีความหมุนเวียนจะมีคุณสมบัติที่สามารถฟ้ืนคืนกลับสู่สภาพเดิม และสามารถคง
ทรัพยากรที่อยู่ภายในระบบให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด (Maximize Economic Value)หมุนเวียนเป็นวงจร
ต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย (Zero Waste to Landfill) ซึ่งในปัจจุบัน เมื่อกระแสความยั่งยืนและวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรกลายเป็นความสนใจร่วมกันของคนทั้งโลกโดยทิศทางการพัฒนาของโลกมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงท าให้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนถูกกล่าวถึงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ที่จริงแล้วแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่เรื่องใหม่ ประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วได้น าแนวคิดนี้มาก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศเมื่อหลายปีมาแล้ว และมีการ
พัฒนาเชิงนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน 
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลายรวมกัน Thibaut Wautelet 
(2018) ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในปัจจุบันได้แก่ เศรษฐกิจตาม
ผลงาน (Performance Economy) และเศรษฐกิจสีน้ าเงิน (Blue Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ
โมเดลทางธุรกิจ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) และ อู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) ให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการลอกเลียนแบบธรรมชาติ(Biomimicry) ให้ความส าคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ดัง
แสดงได้ตามแผนภาพที่ 2.๓ 
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แผนภาพที่ 2.๓ รวมแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย Thibaut Wautelet (2018) 
 
 แนวความคิดแบบวงกลม หรือการหมุนวนเป็นวงจรมีรากลึกในทางประวัติศาสตร์และปรัชญาหลายส านั ก 
หากสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติจะพบว่าแทบทุกสิ่งล้วนหมุนเวียนเป็นวัฎจักรเป็นวงรอบถ่ายทอด เปลี่ยนผ่าน สอด
ประสานกันอย่างลงตัว ของเสียจากสิ่งหน่ึงกลายเป็นอาหารให้กับอีกสิ่งหนึ่ง แร่ธาตุและพลังงานถูกถ่ายทอดและ
หมุนวนกลับมาใช้ได้ใหม่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งที่มาที่ใกล้เคียงที่สุด คือ ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ที่สถาปนิก Walter 
Stahel ผู้ประดิษฐ์ค าว่า อู่สู่ อู่ (Cradle to Cradle) ที่น าเสนอวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจวงจรปิด (Economy in 
Loops) ที่เน้นการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การประหยัดทรัพยากร และลดการเกิดของเสียจากการผลิต จึง
ท าให้ แนวคิดของอู่สู่อู่และเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความคล้ายคลึงกัน คือ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะไม่สร้าง
ของเสียหรือเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน และให้ความเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและระบบนิเวศ เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟู
ธรรมชาติให้กลับคืนมา แต่มีข้อแตกต่างที่แนวคิดจากอู่สู่อู่ไม่ได้เป็นวงกลมที่เป็นวงจรปิด (Closed Loops) แต่เป็น
ลักษณะเกลียว (Spiral) ที่มีทิศทางหมุนเติบโตขึ้นไป 
 มูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ (Ellen MacArthur Foundation: EMF) (2015) ได้สรุปแผนผัง ของแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยปรับมาจากแผนผังแนวคิดอู่สู่อู่ ของ William MacDonough และ Michael Braungart ที่
มีการแยกวงจรทางชีวภาพและวงจรทางเทคนิคออกจากกันเพ่ือการจัดการทรัพยากรและของเสียให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวิวัฒนาการควบรวม 2 แนวคิดเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์และปัจจุบันแผนผังนี้ได้ถูกน ามา
อ้างอิงถึงหลักการของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ ถือได้ว่าเป็น
องค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ภาคธุรกิจ รวมถึงการผลักดันนโยบายและการ
ขยายองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนการศึกษาในเรื่องนี้ 
 จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหลักการส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 หลักการ ดังนี้ (กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 2564) 
 1. รักษาและเสริมทุนธรรมชาติ (Preserve and Enhance Natural Capital) ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้น้อยที่สุด เพ่ิมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและพลังงานทดแทน 
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 2. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimize Resource Yields) ด้วยการรักษาและสร้างคุณค่าของ
ทรัพยากรในระบบและหมุนเวียนให้นานที่สุดทั้งวงจรชีววิทยาและวงจรทางเทคนิค เช่น การใช้ซ้ า การใช้ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ การน ามาผลิตให้เหมือนใหม่และการรีไซเคิล เป็นต้น 
 3. รักษาประสิทธิผลของระบบ (Foster System Effectiveness) ด้วยการลดการปลดปล่อยของเสียออก
จากระบบให้น้อยที่สุด  
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีจ ากัดให้น้อยที่สุด
สร้างคุณค่าและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบให้มากท่ีสุด และปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อย
ที่สุด 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากกการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติยังช่วยในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการ
จ้างงานที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการขยะและอุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์ส าหรับภาคธุรกิจ กระบวนการผลิตภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้จากเทคโนโลยีที่ใช้
วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการยุโรปได้คาดการณ์ว่าจะสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 30 
ภายในปี 2030 ซึ่งจะกระตุ้น GDP ของสหภาพยุโรปได้ถึงร้อยละ 1 อีกทั้งยังสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประชากรมีสุขภาพที่ดีข้ึน (ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูลหอการค้าไทย, 2561) 
  
๒.๑.๓ ทฤษฎีการวิเคราะห์ สภาพปัญหา การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง  
 โมเดลธุรกิจถือว่าเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการจัดวางกลยุทธ์ขององค์กรให้ได้เปรียบ จากการศึกษาของ
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้คือ 
 กิตติชัย ชิตตระกูล (2560) กล่าวว่า Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนธุรกิจ 
ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพ (Visualizing) ได้อย่างครบถ้วนทุกมุม ซึ่งช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเมิน
ความส าเร็จของแผนงานและเลือกรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ The 
Business Model Canvas แบ่งโครงสร้างในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ออกเป็น 9 กล่อง (Building Block) 
ซึ่งทั้ง 9 กล่องนี้ มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน และช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้อย่างครบถ้วนชัดเจน BMC ประกอบด้วย
ส่วนหลัก ๆ คือ ลูกค้า สินค้า/บริการของธุรกิจ โครงสร้างของธุรกิจ  และความอ่อนไหวทางการเงิน BMC 
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธีด าเนินการผ่านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบ ซึ่งจะช่วยในการ
วางแผนธุรกิจอย่างรอบด้าน 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2562) โมเดลธุรกิจ คือ แบบจ าลองธุรกิจว่าธุรกิจของเราจะให้บริการ หรือขาย
อะไร ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน ผลิตด้วยอะไร ใครมาช่วยผลิต และมีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร รวมถึงมี
ก าไรจากการให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง ด้งนั้นโมเดลธุรกิจควรคิดก่อนการเริ่มธุรกิจแต่ใครที่ได้ท าธุรกิจไปแล้วก็
ยังสามารถน าโมเดลธุรกิจมาปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นคิดให้เป็นภาพรวมมากข้ึน 
 Morris, Schindehutte & Allen (2005) โมเดลธุรกิจ หมายถึง ตัวแทนของความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร
ในการตัดสินใจในด้านของกลยุทธ์ สถาปัตยกรรม และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสร้างความยั่งยืน ความสามารถทางการ
แข่งขันในกลุ่มนั้น ๆ 
 Osterwalder (2005) ผู้ที่คิดค้น The Business Model Canvas ขึ้นมาได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของ 
Business Model Canvas มีองค์ประกอบที่ส าคัญเหมาะส าหรับน าไปสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business 
Model Innovation) นอกจากนี้ แต่ละองค์ประกอบของ Business Model Canvas ยังมีความเป็นกลาง และมีความ
ครอบคลุมสามารถน าไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย ต่อมาในปี 2009 Osterwalder and Pigneur ได้ให้ค า
จ ากัดความของ Business Model Canvas เพ่ิมขึ้นไปอีกว่า Business Model Canvas นี้เป็นเสมือนเครื่องมือที่
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ช่วยในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพ (Visualizing) ได้อย่างครบถ้วนทุกมุมช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ประเมินความส าเร็จของแผนงาน และเลือกรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับธุรกิจ โดย Business Model Canvas แบ่งโครงสร้างในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ออกเป็น 9 
ส่วน (Building Block) ซึ่งทั้ง 9 ส่วนนี้ มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันและช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้อย่างครบถ้วน
ชัดเจน The Business Model Canvas ครอบคลุมไปด้วย 4 ด้านหลัก คือ ลูกค้า สินค้าบริการของธุรกิจ โครงสร้าง
ของธุรกิจ และพ้ืนฐานการสร้างรายได้ Business Model Canvasเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธีด าเนินการ
ผ่านโครงสร้างองค์กรกระบวนการและระบบซึ่งจะช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างรอบด้าน 
 

 
แผนภาพที่ 2.๔ The Business Model Canvas 

ที่มา : https://digitalbusinessconsult.asia/view/3686/ 
 
 องค์ประกอบของ Business Model Canvas 
 องค์ประกอบที่ 1 การจ าแนกประเภทลูกค้า (CS: Customer Segments) ลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญของ
โมเดลธุรกิจทุกประเภท หากไม่มีลูกค้าที่น ามาซึ่งก าไร ไม่มีบริษัทใดสามารถอยู่รอดได้นาน เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น 
บริษัทอาจจัดกลุ่ม เป็นกลุ่มที่แตกต่างกันโดยมีความต้องการร่วมกัน พฤติกรรมทั่วไป หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ โมเดล
ธุรกิจอาจท าลายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ หรือรายย่อยเพียงกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม องค์กรต้องตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะ
ให้บริการส่วนใด และส่วนใดที่ควรละเว้น เมื่อตัดสินใจแล้วรูปแบบธุรกิจสามารถได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ
เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าท่ีเฉพาะเจาะจง 
 ลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เมื่อ 
 -  พวกเขามีความต้องการและเหมาะสมกับข้อเสนอที่แตกต่างกัน 
 -  การเข้าถึงพวกเขาต้องผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายและบริการที่แตกต่างกัน 
 -  พวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน 
 -  พวกเขามีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันอย่างมาก 
 -  พวกเขายินดีที่จะจ่ายส าหรับข้อเสนอในแง่มุมที่แตกต่างกัน 
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 ตลาดวงกว้าง (Mass Market) โมเดลธุรกิจที่เน้นตลาดวงกว้างจะไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้า
ที่แตกต่างกันข้อเสนอมูลค่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายและลูกค้าสัมพันธ์จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว ซึ่งมี
ความต้องการและปัญหาที่คล้ายคลึงกันในวงกว้าง โมเดลธุรกิจประเภทนี้มักพบในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 ตลาดวงแคบ (Niche Market) โมเดลธุรกิจที่ก าหนดเป้าหมายไปที่ตลาดวงแคบ กลุ่มเฉพาะกลุ่มลูกค้า 
เฉพาะมูลค่าข้อเสนอ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและลูกค้า ความสัมพันธ์ทั้งหมดได้รับการปรับแต่งตามความต้องการ
เฉพาะเนื้อหาของตลาดวงแคบ รูปแบบธุรกิจดังกล่าวมักพบในความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อ ตัวอย่างเช่น 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หลายรายพึ่งพาการซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอย่างมาก 
 ตลาดการแบ่งกลุ่ม (Segmented) รูปแบบธุรกิจบางอย่างแยกความแตกต่างระหว่างตลาดกลุ่มที่มีความ
ต้องการและปัญหาแตกต่างกันเล็กน้อย สาขาการค้าปลีกของธนาคาร เช่น Credit Suisse เช่น อาจแยกความ
แตกต่างระหว่างลูกค้ากลุ่มใหญ่แต่ละคนมีทรัพย์สินสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐและกลุ่มเล็ก ๆ ของลูกค้าที่
ร่ ารวยซึ่งแต่ละรายมีสุทธิมูลค่าเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐทั้งสองกลุ่มมีความต้องการและปัญหาที่คล้ายกัน แต่
แตกต่างกันนี้มีผลกระทบส าหรับหน่วยการสร้างอ่ืน ๆ ของเครดิตรูปแบบธุรกิจของ Suisse เช่น Value Proposi-
ช่องทางการจัดจ าหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระแสรายได้พิจารณา Micro Precision ระบบซึ่งเชี่ยวชาญใน
การจัดหาบุคคลภายนอกโซลูชันการออกแบบและการผลิตเชิงจุลภาค ให้บริการกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ 
อุตสาหกรรมนาฬิกา อุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมภาคอัตโนมัติ และมีข้อเสนอค่านิยมที่แตกต่างกัน
เล็กน้อย 
 ความหลากหลาย (Diversified) องค์กรที่มีธุรกิจของลูกค้าที่หลากหลายโมเดลรองรับกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม ที่
ไม่เกี่ยวข้องกันด้วยความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น ในปี  2549 Amazon.com ตัดสินใจ
สร้างความหลากหลายนอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีกของตนด้วยการให้บริการ "ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์" : พื้น
ออนไลน์ที่จัดเก็บและการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการ ดังนั้นเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง 
Segment-Web บริษัทที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิงข้อเสนอที่มีค่า เหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลั ง สิ่งนี้การกระจาย
ความเสี่ยงสามารถพบได้ใน Amazon.com ที่มีประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยไอที ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้จาก
การขายปลีกการด าเนินงานและหน่วยบริการคลาวค์คอมพิวติ้งใหม่ 
 แพลตฟอร์มหลายด้านหรือตลาดหลายด้าน Muli-sided platforms (or multi-sided markets) บาง
องค์กรให้บริการระหว่างสองขั้นตอนขึ้นไป กลุ่มลูกค้าบริษัท บัตรเครดิตส าหรับตัวอย่างเช่น  ต้องการฐานผู้ถือบัตร
เครดิตจ านวนมากและผู้ค้าจ านวนมากที่ยอมรับเครดิตเหล่านั้น บัตรในท านองเดียวกัน องค์กรที่เสนอข่าวฟรี
กระดาษต้องการฐานผู้อ่านจ านวนมากเพ่ือดึงดูดผู้ลงโฆษณา อีกด้านหนึ่งผู้โฆษณาก็ต้องการเงินทุนเช่นกัน ผลิตและ
จ าหน่ายทั้งสองกลุ่มคือจ าเป็นต้องท าให้โมเดลธุรกิจท างานได้ 
 องค์ประกอบที่ 2 ข้อเสนอที่มีคุณค่า (VP: Value Propostions) ข้อเสนอมูลค่า Buiding Block ของ 
Value Propositions อธิบายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าเฉพาะข้อเสนอคุณค่า คือ 
เหตุผลที่ลูกค้าหันไปหาบริษัทหนึ่งมากกว่าอีกบริษัทหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าหรือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ข้อเสนอคุณค่าแต่ละข้อประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่เลือกตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
ข้อเสนอคุณค่าแต่ละข้อประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่เลือกตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่
เฉพาะเจาะจง ในแง่นี้ข้อเสนอคุณค่า คือ การรวมหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า ข้อเสนอคุณค่า
บางอย่างอาจเป็นนวัตกรรม และเป็นตัวแทนของข้อเสนอใหม่ อาจคล้ายกับข้อเสนอของตลาดที่มีอยู่ แต่มีการเพ่ิม
คุณสมบัติและคุณลักษณะเสนอคุณค่า สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าแบ่งกลุ่มผ่านองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มนั้น ๆ ค่าอาจเป็นเชิงปริมาณ เช่น ราคา ความเร็วในการบริการ หรือเชิงคุณภาพ เช่น การ
ออกแบบ ประสบการณ์ของลูกค้า สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ดังต่อไปนี้ 
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 ความแปลกใหม่ (Newness) ข้อเสนอคุณค่าบางอย่างเป็นไปตามชุดใหม่ทั้งหมดของความต้องการที่ลูกค้า
ไม่เคยรับรู้มาก่อน เนื่องจากไม่มีการเสนอขายที่คล้ายกันมักจะเป็นเช่นนี้ แต่ไม่เสนอ ไปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างเช่น สร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์ เช่น 
กองทุนการลงทุนที่มีจริยธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่เพียงเล็กน้อย 
 ประสิทธิภาพ (Performance) การปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการมีตามเนื้อผ้าเป็นวิธี
ทั่วไปในการสร้างมูลค่าภาคพีซี อาศัยปัจจัยนี้มาแต่ดั้งเดิมด้วยการน าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ออกสู่ตลาด
แต่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีข้อจ ากัด ช่วงหลายปีนี้ เช่น PC ที่เร็วขึ้นพื้นที่จัดเก็บดิสก์มากขึ้น ไม่สามารถสร้างพ้ืนที่และ
กราฟิกที่ดีกว่าได้ การเติบโตตามความต้องการของลูกค้า 
 การตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า (Customization) การปรับแต่งสินค้และบริการ
ให้เฉพาะเจาะจง ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายหรือกลุ่มลูกค้าสร้างมูลค่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวคิดของการ
ปรับแต่งจ านวนมาก และการสร้างลูกค้าร่วมกันได้รับความส าคัญ วิธีนี้ช่วยให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ปรับแต่งได้ในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด 
 การท าให้งานลุล่วง (Getting the job done) สามารถสร้างมูลค่าได้ง่าย ๆ เพียงแค่ช่วยให้ลูกค้าท างาน
บางอย่างได้ส าเร็จ โรลส์-รอยซ์ เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ลูกค้าสายการบินพ่ึงพาโรลส์ - รอยซ์ทั้งหมดในการผลิตและ
ให้บริการเครื่องยนต์เจ็ทของตัวเอง ข้อตกลงนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการสายการบินของตนได้ 
ในทางกลับกันสายการบินจ่ายค่าธรรมเนียมโรสส์ – รอยซ์ทุกชั่วโมงที่เครื่องยนต์ท างาน 
 การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ แต่วัดผลได้ยาก ผลิตภัณฑ์อาจโดดเด่น 
เนื่องจากการออกแบบที่เหนือกว่าในอุตสาหกรรมแฟชั่นและครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบอาจเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ของ Value proposition 
 ยี่ห้อ/สถานะ (Brand/status) ลูกค้าอาจพบคุณค่าจากการใช้และการแสดงแบรนด์ที่ เฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างเช่น การสวมนาฬิกา Rolex บ่งบอกถึงความมั่งคั่ง ในอีกด้านหนึ่งของ skateboarders นักสเก็ตบอร์ดอาจ
สวมแบรนด์ undenground ล่าสุดเพ่ือแสดงว่าพวกเขา "อิน" 
 ราคา (Price) การเสนอมูลค่าที่ใกล้เคียงกันในราคาที่ต่ ากว่า เป็นวิธีทั่วไปในการตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่ค านึงถึงราคา แต่ข้อเสนอมูลค่าราคาต่ า มีผลกระทบที่ส าคัญส าหรับรูปแบบธุรกิจที่เหลือ ไม่มีสาย
การบินหรูหรา เช่น Southwesteasy Jet และ Ryanir ได้ออกแบบ โมเดลธุรกิจทั้งหมด 
 โดยเฉพาะเพ่ือให้สามารถเดินทางโดยเครื่องบินราคาประหชัด อีกตัวอย่างหนึ่งของ Value Proposition 
ตามราคาสามารถดูได้ใน Nano ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกแบบและผลิตโดยกลุ่มบริษัท Tata ของอินเดีย ราคาที่
ต่ าอย่างน่าตกใจ ท าให้รถยนต์ราคาไม่แพงส าหรับกลุ่มใหม่ทั้งหมดของประชากรอินเดีย ข้อเสนอฟรีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย 
ๆ เริ่มแพร่กระจายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อเสนอฟรี มีตั้งแต่หนังสือฟรี ไปจนถึงอีเมลฟรี บริการโทรศัพท์มือถือฟรี 
 การลดต้นทุน (Cost Reduction) การช่วยลูกค้าลดต้นทุนถือเป็นแนวทางส าคัญในการสร้างมูลค่า 
ตัวอย่างเช่น Salesforce.com ขายแอปพลิเคชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่โอสต์ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ซื้อไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายและปัญหาในการติดตั้งและจัดการซอฟต์แวร์ CRM ด้วยตนเอง 
 ลดความเสี่ยง ลูกค้าให้คุณค่ากับลดความเสี่ยงที่ตนต้องเผชิญ เวลาซื้อสินค้าบริการ ส าหรับผู้ซื้อรถยนต์มือ
สองการรับประกัน 1 ปี ช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องซ่อมรถเองหลังจากซื้อไปแล้วได้ ขณะที่การรับประกันการ
ให้บริการจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับผู้ว่าจ้างงานไอทีได้บางส่วน 
 การเข้าถึง (Accessibiliry) การท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมใช้งาน ส าหรับลูกค้าที่ก่อนหน้านี้ ไม่
สามารถเข้าถึงได้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างมูลค่า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเทคโนโลยีใหม่หรือท้ัง
สองอย่างผสมผสานกัน ยกตัวอย่างเช่น NetJets นิยามแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของเครื่องบิน ส่วนตัวแบบเศษส่วน 
NeJet ใช้รูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถเข้าถึงเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ซึ่งเป็น
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บริการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถหาซื้อได้ ก่อนหน้านี้ กองทุนรวมเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้างมูลค่าผ่านการ
เข้าถึงที่เพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ ช่วยให้ผู้ที่มีความมั่งคั่งพอประมาณสามารถสร้างพอร์ต
การลงทุนที่หลากหลายได ้
 ความสะดวก/การใช้งานง่าย (Convenience/usability) การท าสิ่งต่าง ๆ ให้สะดวกขึ้น หรือใช้งานง่ายขึ้น
สามารถสร้างมูลค่าได้มากด้วย Pod และ iTunes Apple มอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการค้นหาดาวน์
โหลด และฟังเพลงดิจิทัลอย่างไม่เคยมีมาก่อน ตอนนี้ครองหลักในตลาด 
 องค์ประกอบที่ 3 ช่องทาง Channel Channels Building Block อธิบายถึงวิธีที่บริษัท สื่อสารและ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพ่ือส่งมอบ Value Proposition การสื่อสารการจัดจ าหน่าย และช่องทางการขาย ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนดิดต่อของบริษัทกับลูกค้า ช่องทางเป็นจุดเชื่อมต่อของลูกค้าที่มีบทบาทส าคัญในประสบการณ์ของลูกค้าท า
หน้าที่หลายอย่าง ได้แก่ 
 -  สร้างการรับรู้ในหมู่ลูกค้าเก่ียวกับบริษัท สินค้าและบริการ 
 -  ช่วยลูกค้าประเมินข้อเสนอคุณค่าของบริษัท 
 -  อนุญาตให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะ 
 -  การน าเสนอคุณคา่ให้กับลูกค้า 
 -  ให้การสนับสนุนลูกค้าหลังการซื้อ 
 ช่องทางมี 5 ขั้นตอนที่แตกต่างกัน แต่ละช่องทางสามารถครอบคลุมบางส่วน หรือทั้งหมดขั้นตอนเหล่านี้ 
เราแยกแยะได้ระหว่างช่องทางตรงและช่องทางอ้อม ตลอดจนระหว่างช่องที่เป็นเจ้าของและช่องร่วมพันธมิตร  การ
หาช่องทางที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญในการน าเสนอคุณค่าสู่ตลาด องค์กร
สามารถเลือกระหว่างการเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางของตนเองผ่าน  ช่องทางพันธมิตรหรือผ่านทั้งสองอย่างผสมกัน 
ช่องที่เป็นเจ้าของอาจเป็นช่องทางตรง เช่น ฝ่ายขายภายใน หรือ เว็บไซต์หรืออาจเป็นทางอ้อม เช่น ร้านค้าปลีกที่
องค์กรเป็นเจ้าของหรือด าเนินการช่องทางคู่ค้าเป็นทางอ้อมและครอบคลุมตัวเลือกมากมาย เช่น การจัดจ าหน่าย
ขายส่งการขายปลีกหรือ เว็บไซต์ที่ร่วมพันธมิตรเป็นเจ้าของ 
 ช่องพันธมิตรน าไปสู่อัตราก าไรที่ลดลง แต่ท าให้องค์กรสามารถขยายการเข้าถึงและได้รับ    ประโยชน์จาก
จุดแข็งของพันธมิตร ช่องที่เป็นเจ้าของ และโดยเฉพาะช่องทางตรงมีอัตราก าไรสูงกว่า แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
วางและด าเนินการ เคล็ดลับ คือ การค้นหาความสมดุลที่เหมาะสม  ระหว่างแชแนลประเภทต่าง ๆ เพ่ือรวมเข้า
ด้วยกันเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าและเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้สูงสุด 
 องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CR : Customer Relationships) กลุ่มอาคารลูกค้าสัมพันธ์ 
อธิบายประเภทของความสัมพันธ์กับบริษัทสร้างกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ บริษัทควรชี้แจงประเภทของความสัมพันธ์ที่
ต้องการสร้างกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ความสัมพันธ์สามารถอยู่ในช่วงจากส่วนบุคคลไปเป็นแบบอัตโนมัติ ความสัมพันธ์
กับลูกค้าอาจจะขับเคลื่อนโดยแรงจูงใจต่อไปนี้ 
 -  การหาลูกค้า 
 -  การรักษาลูกค้า 
 -  การส่งเสริมการขาย (การเพิ่มยอดขาย) 
 ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ Customer Relationships ได้รับแรงหนุนจากกลยุทธ์
การเข้าซื้อกิจการเชิงรุก ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือฟรี เมื่อตลาดเริ่มอ่ิมตัวผู้ประกอบการเปลี่ยนไปเน้นการรักษา
ลูกค้า และเพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าลูกค้าสัมพันธ์เรียกร้อง โดยธุรกิจของบริษัทแบบจ าลองท าให้เกิดประสบการณ์
ของลูกค้าโดยรวมอย่างลึกซึ้ง 
 เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์กับลูกค้าหลายประเภทซึ่งอาจมีอยู่ร่วมกันใน
ความสัมพันธ์ของบริษัทกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ 
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
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 ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว (Personal Assistance) ความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ 
ลูกค้าสามารถสื่อสารกับลูกค้าจริง ตัวแทนเพ่ือขอความช่วยเหลือในระหว่างกระบวนการขาย หรือหลังจากการซื้อ
เสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้อาจเกิดข้ึนในไซด์ ณ จุดขายผ่านคอลเซ็นเตอร์ทางอีเมล หรือด้วยวิธีการอ่ืน 
 ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวแบบพิษ (Dedicated Personal Assistance) ความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับ
การอุทิศตัวแทนลูกค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและใกล้ชิดที่สุดและโดยปกติจะ
พัฒนาในช่วงเวลาอันยาวนาน ตัวอย่างเช่น ในบริการธนาคารส่วนตัวนายธนาคารที่ทุ่มเท ให้บริการบุคคลที่มีมูลค่า
สุทธิสูง คล้ายคถึงกันความสัมพันธ์สามารถพบได้ในธุรกิจอ่ืน ในรูปแบบของผู้จัดการบัญชีหลักท่ีรักษาความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับลูกค้าคนส าคัญ 
 การบริการตัวเอง (Self-service) ในความสัมพันธ์ประเภทนี้บริษัท จะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า 
ให้วิธีการที่จ าเป็นทั้งหมดส าหรับลูกค้าในการช่วยเหลือตัวเอง 
 การให้บริการอัตโนมัติ (Automated services) ความสัมพันธ์ประเภทนี้ผสมผสานรูปแบบการบริการ
ตนเองของลูกค้าที่ชับซ้อนมากขึ้นกับกระบวนการอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์ออนไลน์ส่วนบุคคลช่วยให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงบริการก าหนดเองได้ บริการอัตโนมัติสามารถจดจ าลูกค้าแต่ละราย และลักษณะของลูกค้า ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับค าสั่งซื้อหรือธุรกรรม บริการอัตโนมัติที่ดีที่สุด สามารถจ าลองความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ เช่น การเสนอ
หนังสือ หรือภาพยนตร์แนะน า 
 ชุมชน (Communities) บริษัทต่ าง ๆ ใช้ประโยชน์จากชุมชนผู้ ใช้ เพ่ือมีส่ วนร่วมกับลูกค้ าหรือ 
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกในชุมชน หลายบริษัท มีชุมชน
ออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความรู้ และแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน ชุมชนยังช่วยให้บริษัทต่าง ๆ  เข้าใจ
ลูกค้าได้ดีขึ้น 
 GlaxoSmidKine ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมปิดตัวชุมชนออนไลน์ส่วนตัวเมื่อเปิดตัว ali ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก
แบบใหม่ที่ไม่มีใบสั่งยา GaxoSmitKine ต้องการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายของผู้ที่มีน้ าหนักเกินต้องเผชิญ 
และเรียนรู้ที่จะจัดการกับความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 
 การร่วมสร้าง (Co-creation) บริษัทต่าง ๆ ก าลังก้าวไปไกลกว่าความสัมพันธ์แบบผู้ให้บริการลูกค้ าาแบบ
ดั้งเดิม เพ่ือร่วมสร้างมูลค่าร่วมกับลูกค้า Amazon.com เชิญชวนให้ลูกค้าเขียนบทวิจารณ์และสร้างมูลค่าให้กับคน
รักหนังสืออ่ืน ๆ บางบริษัทดึงดูดลูกค้า เพ่ือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม บางบริษัท เช่น 
YouTube.com ขอให้ลูกค้าสร้างเนื้อหาเพ่ือการบริโภคของประชาชน 
 องค์ประกอบที่ 5 แหล่งที่มาของรายได้ (RS: Revenue Streams) Building Block ของแหล่งที่มาของ
รายได้ แสดงถึงเงินสดที่บริษัทสร้างข้ึนจากลูกค้าแต่ละรายกลุ่ม (ต้นทุนจะต้องหักออกจากรายได้ถึงสร้างรายได้ หาก
ลูกค้าประกอบด้วยหัวใจของรูปแบบธุรกิจ Revenue Sreams คือ เส้นเลือดใหญ่ บริษัทต้องถามตัวเองว่าลูกค้าแต่
ละกลุ่มเต็มใจง่ายเพ่ือคุณค่าอะไร การตอบค าถามดังกล่าวได้ส าเร็จช่วยให้บริษัทสามารถสร้างกระแสรายได้อย่าง
น้อยหนึ่งรายการจากลูกค้าแต่ละกลุ่มกระแสรายได้แต่ละรายการอาจมีกลไกการก าหนดราคาที่แตกต่างกัน เช่น 
ราคาปลีกคงที่ การต่อรอง การประมูล การตั้งราคาขึ้นอยู่กับตลาด การตั้งราคาขึ้นอยู่กับปริมาณหรือการจัดการ
ผลตอบแทน 
 โมเดลธุรกิจสามารถมีกระแสรายได้ 2 ประเภท 
 1. รายได้จากธุรกรรมที่เกิดจากการช าระเงินของลูกค้าเพียงครั้งเดียว 
 2. รายได้ที่เกิดขึ้นประจ าซึ่งเป็นผลมาจากการช าระเงินอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งมอบ Value 
 Proposition ให้กับลูกค้าหรือให้การสนับสนุนลูกค้าหลังการซื้อ มีหลายวิธีในการสร้างกระแสรายได้ 



หน้า 34 จาก 82 

 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
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 การขายสินทรัพย์ (Asset sale) กระแสรายได้ที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางที่สุด เกิดขึ้นตั้งแต่การโอนสิทธิ์
ความเป็นเจ้าของไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ Amazon.com ขายหนังสือเพลงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ ทาง
ออนไลน์ Fiat ขายรถยนต์ซึ่งผู้ซื้อมีอิสระที่จะขับขายต่อหรือแม้แต่ท าลายทิ้ง 
 ค่าธรรมเนียมการใช้งาน (Usage fee) กระแสรายได้นี้สร้างขึ้นจากการใช้บริการเฉพาะยิ่งใช้บริการมาก
เท่าไหร่ลูกค้าก็ยิ่งจ่ายมากขึ้นเท่านั้น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอาจเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามจ านวนนาทีที่ใช้
โทรศัพท์ โรงแรมเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามจ านวนคืนที่ใช้ห้องพัก บริการจัดส่งพัสดุจะเรียกเก็บเงินจ ากลูกค้า
ส าหรับการจัดส่งพัสดุจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (Subscription fees) กระแสรายได้นี้สร้างขึ้นจากการเข้าถึงบริการอย่าง
ต่อเนื่อง โรงยิมขายสมาชิกรายเดือนหรือรายปี 
 การกู้ยืม / การให้เช่า / การให้เข่าซื้อ (Lending/Renting/Leasing) กระแสรายได้นี้สร้างขึ้นโดยการให้
สิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สินทรัพย์เฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นการชั่วคราว เพ่ือตอบแทนค่าธรรมเนียม
ส าหรับผู้ให้กู้ สิ่งนี้ให้ข้อได้เปรียบของรายได้ที่เกิดขึ้นประจ า ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าในอีกด้านหนึ่ง เพลิดเพลินไปกับ
ผลประโยชน์ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาจ ากัด แทนที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการเป็นเข้าของ Zipcar.com 
ให้ค าอธิบายที่ดี บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าเช่ารถเป็นรายชั่วโมงในเมืองในอเมริกาเหนือบริการของ Zipcar.com ท าให้
หลายคนตัดสินใจเช่ามากกว่าซื้อรถยนต์ 
 การใช้ลิขสิทธิ์ (Licensing) กระแสรายได้นี้สร้างขึ้นโดยให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่
ได้รับการคุ้มครองเพ่ือแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาตท าให้ผู้ถือสิทธิ์สามารถ
สร้างรายได้จากทรัพย์สินของตนโดยไม่ต้องผลิตสินค้าหรือให้บริการในเชิงพาณิชย์ การออกใบอนุญาตเป็นเรื่องปกติ
ในอุตสาหกรรมสื่อที่เจ้าของเนื้อหาจะรักษาลิขสิทธิ์ในขณะที่ขายใบอนุญาตการใช้งานให้กับบุคคลที่สาม ในท านอง
เดียวกันในภาคเทคโนโลยี ผู้ถือสิทธิบัตรให้สิทธิ์บริษัทอ่ืนในการใช้เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรเพ่ือแลกกับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
 การเป็นนายหน้า (Brokerage fees) กระแสรายได้นี้มาจากสื่อกลางบริการที่ด าเนินการในนามของสองฝ่าย
ขึ้นไป ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะได้รับรายได้จากการรับเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าธุรกรรมการขายแต่ละ
รายการที่ด าเนินการระหว่างผู้ขายบัตรเครดิตและลูกค้า นายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าคอมมิชชั่น
ทุกครั้งที่จับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ส าเร็จ 
 การโฆษณา (Advertising) กระแสรายได้นี้เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมในการโฆษณาผลิตภัณฑ์บริการ หรือ 
แบรนด์เฉพาะ ตามเนื้อผ้าอุตสาหกรรมสื่อและผู้จัดงานต่างพ่ึงพารายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน
มาภาคส่วนอ่ืน ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ เริ่มพ่ึงพารายได้จากโฆษฌามากขึ้น แต่ละรายการอาจมีราคา
ที่แตกต่างกัน 
 ประเภทของกลไกการก าหนดราคาที่เลือกสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในแง่ของรายได้ที่สร้างขึ้น 
กลไกการก าหนดราคาม ี2 ประเภทหลัก ได้แก่ การก าหนดราคาคงที่และแบบไดนามิก 
 องค์ประกอบที่ 6 ทรัพยากรหลัก (KR : Key Resources) ค าอธิบายของ Key Resources Building 
Block ทรัพย์สินที่ส าคัญที่สุดที่จ าเป็นในการสร้างไฟล์ รูปแบบธุรกิจ ทุกรูปแบบธุรกิจต้องใช้ทรัพยากรหลัก 
ทรัพยากรหลักเหล่านี้ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและเสนอ Value Proposition เข้าถึงตลาดรักษาความสัมพันธ์
กับกลุ่มลูกค้า และสร้างรายได้ จ าเป็นต้องมีทรัพยากรหลักที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบธุรกิจ ผู้ผลิต
ไมโครชิปต้องการโรงงานผลิตที่ต้องใช้เงินทุนมากในขณะที่ผู้ออกแบบไมโครชิป มุ่ งเน้นไปที่ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น 
ทรัพยากรที่ส าคัญอาจเป็นทางกายภาพการเงินทางปัญญาหรือมนุษย์ ทรัพยากรที่ส าคัญสามารถเป็นของบริษัทเช่า
โดยบริษัท หรือได้มาจากคู่พันธมิตร ที่ส าคัญทรัพยากรหลักสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
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 ทางกายภาพ (Physical) หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น โรงงานผลิตอาคาร
ยานพาหนะ เครื่องจักรระบบระบบจุดขายและเครือข่ายการจัดจ าหน่าย ผู้ค้าปลีก เช่น Wal-Mart และ 
Amazon.com ต้องพ่ึงพาทรัพยากรทางกายภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งมักใช้เงินทุนมาก อดีตมีเครือข่ายร้านค้าทั่วโลก
จ านวนมากและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง หลังมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านไอที คลังสินค้าและโลจิ
สติกส์ที่กว้างขวางทางปัญญา (Intellectual)  
 ทรัพยากรทางปัญญา เช่น แบรนด์กรรมสิทธิ์ ความรู้เรื่องสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ความร่วมมือและฐานข้อมูล
ลูกค้ามีความส าคัญมากขึ้น ส่วนประกอบของรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทรัพยากรทางปัญญาพัฒนาได้ยาก แต่เมื่อ
สร้างส าเร็จอาจให้คุณค่ามากมาย บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น Nice และ Sony พ่ึงพาแบรนด์เป็นทรัพยากร
หลักอย่างมาก Microsoft และ SAP ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพัฒนามาหลายปี 
Qualcomm ผู้ออกแบบและผู้จัดหาชิปเช็ตส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บรอดแบนด์ ได้สร้างรูปแบบธุรกิจโดยใช้การ
ออกแบบไมโครชิปที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งท าให้บริษัทได้รับค่าลิขสิทธิ์จ ามวนมาก 
 บุคลากร (Human) ทุกองค์กรต้องการทรัพยากรบุคคล แต่บุคลากรมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในธุรกิจบาง
ประเภท ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่เน้นความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวอย่างเช่น บริษัทยา เช่น โนวาร์หิส ต้องพ่ึงพาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก  รูปแบบธุรกิจของบริษัท ได้รับการ
ก าหนดโดยกองทัพนักวิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์และกองก าลังขายที่มีขนาดใหญ่และมีทักษะ 
 เงินทุน (Financial) รูปแบบธุรกิจบางอย่างเรียกร้องทรัพยากรทางการเงินและ/หรือการประกันทางการเงิน 
เช่น เงินสดบรรทัดของเครดิต หรือพูลตัวเลือกหุ้นส าหรับการจ้างพนักงานที่ส าคัญ Ericsson ซึ่งเป็นผู้ผลิต
โทรคมนาคมให้ตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรทางการเงินในรูปแบบธุรกิจ อีริคสัน อาจเลือกท่ีจะกู้ยืมเงินจากธนาคาร
และตลาดทุนจากนั้นใช้เงินส่วนหนึ่งเพ่ือจัดหาเงินทุนให้กับผู้ขายให้กับลูกค้าอุปกรณ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะมีการ
สั่งซื้อกับอีริคสันมากกว่าคู่แข่ง 
 องค์ประกอบที่ 7 กิจกรรมหลัก (KA: Key Activities) Key Activiies Building Block อธิบายถึงสิ่งที่
ส าคัญที่สุดที่บริษัทต้องท าเพ่ือให้รูปแบบธุรกิจท างานได้ทุกรูปแบบธุรกิจเรียกร้องให้มีกิจกรรมหลักจ านวนมาก นี่คือ
การด าเนินการที่ส าคัญที่สุดที่บริษัทต้องด าเนินการประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกับทรัพยากรหลักพวกเขาจะต้อง
สร้างและเสนอข้อเสนอคุณค่าเข้าถึงตลาดรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับรายได้ และเช่นเดียวกับทรัพยากรหลัก
กิจกรรมหลักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทรูปแบบธุรกิจ ส าหรับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Microsoft กิจกรรมหลัก 
ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ส าหรับผู้ผลิตพีซี Dell กิจกรรมหลักได้แก่ การจัดการซัพพลายเชน ส าหรับการให้
ค าปรึกษา McKinsey กิจกรรมส าคัญ ได้แก่การแก้ปัญหากิจกรรมหลักสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 การผลิต (Production) กิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบการสร้าง และส่งมอบผลิตภัณฑ์ใน
ปริมาณมากหรือคุณภาพที่เหนือกว่า กิจกรรมการผลิตครอบง ารูปแบบธุรกิจของบริษัทการผลิตการแก้ปัญหา 
(Problem solving) กิจกรรมหลักประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการหาแนวทางใหม่ส าหรับปัญหาของลูกค้าแต่ละราย การ
ด าเนินงานของที่ปรึกษาโรงพยาบาลและองค์กรบริการอ่ืน มักถูกครอบง าโดยกิจกรรมการแก้ปัญหา รูปแบบธุรกิจ
ของพวกเขาเรียกร้องให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการความรู้และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 ระบบแพลตฟอร์ม/เครือข่าย (Platform/network) โมเดลธุรกิจที่ออกแบบโดยมีแพลตฟอร์มเป็นกุญแจ
ส าคัญ ทรัพยากรถูกครอบง าโดยแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายการจับคู่ แพลตฟอร์ม
ซอฟต์แวร์และแม้แต่แบรนด์ต่าง ๆ ก็สามารถท าหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มได้ รูปแบบธุรกิจของ eBay ก าหนดให้บริษัท
ต้องพัฒนาและบ ารุงรักษาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ เว็บไซต์ที่ eBay.com รูปแบบธุรกิจของ Visa ต้องการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มธุรกรรมบัตรเครดิต Visa @ ส าหรับร้านค้าลูกค้าและธนาคาร รูปแบบธุรกิจของ 
Microsoft ต้องการการจัดการอินเทอร์เฟซระหว่างซอฟต์แวร์ของผู้จ าหน่ายรายอ่ืนกับแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ 
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Windows กิจกรรมหลักในหมวดหมู่นี้เกี่ยวข้องกับการจัดการแพลตฟอร์มการจัดเตรียมบริการและการส่งเสริม
แพลตฟอร์ม 
 องค์ประกอบที่ 8 ความร่วมมือที่ส าคัญ (KP: Key Partnerships) ค าอธิบายของ Key Partnerships 
Building Block เครือข่ายซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่สร้างขึ้นรูปแบบการท างานของธุรกิจ บริษัทสร้างความ
ร่วมมือด้วยเหตุผลหลายประการและการเป็นหุ้นส่วน ก าลังกลายเป็นรากฐานที่ส าคัญของรูปแบบธุรกิจมากมาย 
บริษัทต่าง ๆ สร้างพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรูปแบบธุรกิจ ลดความเสี่ยงหรือจัดหาทรัพยากร เราสามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างความร่วมมือ 4 ประเภท 
 1.  พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ที่ไม่ใช่คู่แข่ง 
 2. ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างคู่แข่ง 
 3. การร่วมทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจใหม่ 
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและชัพพลายเออร์ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เชื่อถือได้จะมีประโยชน์ใน
การแยกแยะระหว่างแรงจูงใจ 3 ประการในการสร้างความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Optimization and 
economy of scale) 
 รูปแบบพ้ืนฐานที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วน หรือผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์ได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมเป็นเรื่องไม่ปกติ ส าหรับบริษัทที่จะเป็นเจ้าของทรัพยากร
ทั้งหมด หรือด าเนินการทุกกิจกรรมด้วยตัวเอง การเพ่ิมประสิทธิภาพและเศรษฐกิจของการเป็นหุ้นส่วนขนาดมักจะ
เกิดข้ึนในการลดค่าใช้ง่าย และมักจะเกี่ยวข้องกับการจ้างหรือแบ่งปันโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ลดความเสี่ยง และความไม่แน่นอน (Reduction of risk and uncertainty) ความร่วมมือสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงในการแข่งขันสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน มันไม่ใช่ผิดปกติส าหรับคู่แข่งในการสร้างพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ในพ้ืนที่หนึ่งขณะแข่งขันในอีกพ้ืนที่หนึ่ง ส าหรับ Blu-ray ตัวอย่างเช่น รูปแบบออปติคัลดิสก์ที่พัฒนาร่วมกัน 
โดยกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสื่อชั้นน าของโลก กลุ่มร่วมมือกันเพ่ือน าเทคโนโลยี 
Blu-ray เข้าสู่ตลาด แต่สมาชิกแต่ละคนก็แข่งขันกันขายผลิตภัณฑ์ Blu-ray ของตัวเอง 
 ครอบครองทรัพยากรและกิจกรรมบางอย่าง Acquisition of particular resounces and activiies มี
บริษัทเพียงไม่ก่ีแห่ง ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรทั้งหมด หรือด าเนินกิจกรรมทั้งหมดที่อธิบายโดยโมเดลธุรกิจของตน แต่
พวกเขาขยายขีดความสามารถของตนเองโดยอาศัยบริษัทอ่ืนเพ่ือจัดหาทรัพยากรเฉพาะ หรือด าเนินกิจกรรม
บางอย่าง ความร่วมมือดังกล่าว สามารถจูงใจได้จากความต้องการที่จะได้รับความรู้ใบอนุญาตหรือการเข้าถึ งลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ อาจอนุญาตให้ใช้ระบบปฏิบัติการส าหรับโทรศัพท์มือถือแทนการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการภายในองค์กร ผู้รับประกันภัยอาจเลือกที่จะพ่ึงพานายหน้าอิสระในการขายนโยบายของตนแทนที่
จะพัฒนากองก าลังขายของตนเอง 
 องค์ประกอบที่ 9 โครงสร้างต้นทุน (CS: Cost Structure) โครงสร้างต้นทุนอธิบายต้นทุนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นด าเนินรูปแบบธุรกิจเอกสารส าเร็จรูปนี้ อธิบายถึงต้นทุนที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินงานภายใต้รูปแบบ
ธุรกิจเฉพาะ การสร้างและส่งมอบคุณค่าการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างรายได้ล้วนต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถค านวณได้ค่อนข้างง่ายหลังจากก าหนดทรัพยากรหลักกิจกรรมหลักและพันธมิตรหลัก 
อย่างไรก็ตามรูปแบบธุรกิจบางอย่างมีต้นทุนที่ขับเคลื่อนได้มากกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น สายการบินที่เรียกว่า
ไม่หรูหรา ได้สร้างโมเดลธุรกิจโดยใช้โครงสร้างต้นทุนต่ า ควรลดต้นทุนให้น้อยที่สุดในทุกรูปแบบธุรกิจ แต่โครงสร้าง
ต้นทุนต่ ามีความส าคัญต่อรูปแบบธุรกิจบางประเภทมากกว่าโครงสร้างอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการแยกความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างต้นทุนรูปแบบธุรกิจสองประเภทกว้าง ๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนด้วยต้นทุนและการ
ขับเคลื่อนด้วยมูลค่า รูปแบบธุรกิจจ านวนมากอยู่ระหว่างสองข้ัวนี้ 
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 แบบเป็นต้นทุน (Cost-driven) โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยต้นทุนมุ่งเน้นไปที่การย่อขนาดค่าใช้จ่าย ทุกท่ีที่
เป็นไปได้แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมาย ที่การสร้างและดูแลโครงสร้างต้นทุนที่เรียบง่ายที่สุด โดยใช้ข้อเสนอมูลค่า ราคาต่ า
ระบบอัตโนมัติสูงสุดและการใช้งานภายนอกที่กว้างขวาง ไม่มีสายการบิน เช่น Souinwest, easyJet และRyanair 
ก าหนดรูปแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยต้นทุน 
 แบบเป็นด้วยคุณค่า (Value-driven) บางบริษัท ไม่ค านึงถึงต้นทุนผลกระทบของการออกแบบโมเดลธุรกิจ
โดยเฉพาะ และมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าแทน ข้อเสนอมูลค่าพรีเมียมและบริการส่วนบุคคลระดับสูง มักจะบ่งบอก
ถึงรูปแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า โรงแรมหรูพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกหรูหราและบริการพิเศษจัดอยู่ใน
ประเภทนี้ 
 โครงสร้างต้นทุนสามารถมีลักษณะการเคลื่อนไหวได้ 
 ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) ค่าใช้จ่ายที่ยังคงเท่าเดิมแม้จะมีปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผลิตตัวอย่างได้แก่ 
เงินเดือน ค่าเช่าและโรงงานผลิตจริง ธุรกิจบางประเภท เช่น บริษัท ผู้ผลิตมีลักษณะต้นทุนคงท่ีในสัดส่วนที่สูง 
 ต้นทุนผันแปร (Variable costs) ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามสัดส่วนกับปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผลิต
ธุรกิจบางประเภท เช่น เทศกาลดนตรีมีต้นทุนฝันแปรในสัดส่วนที่สูงยิ่งผลิตมาก ต้นทุนยิ่งต่ า (Economies of 
scale) ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ธุรกิจได้รับเมื่อผลผลิตขยายตัว ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์
จากอัตราการซื้อจ านวนมากที่ลดลง สิ่งนี้และปัจจัยอ่ืน ๆ ท าให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงเมื่อผลผลิตเพ่ิมขึ้น  ยิ่ง
ขอบเขตกว้าง ต้นทุนยิ่งต่ า (Economies of scope) ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ธุรกิจได้รับเนื่องจากขอบเขตการ
ด าเนินงานที่ใหญ่ขึ้น ตัวอย่างเช่น ในองค์กรขนาดใหญ่กิจกรรมทางการตลาดเดียวกัน หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
อาจรองรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
 สรุปได้ว่า Business Model Canvas (BMC) คือ การอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจหรือ  โปรเจคซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญ 9 ส่วน ในแบบที่เรียบง่ายบนหน้ากระดาษเพียงแผ่นเดียว เพ่ือให้ทุกคนทั้งภายในและภายนอก
องค์กรสามารถสื่อถึงสิ่งเดียวกันได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย และน าไปใช้งานได้ทันที 
 
๒.๑.๔ - 2.1.๖ ทฤษฎีการพัฒนา (สร้าง) นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง (Development) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ชลธิชา วงศ์อ่อนตา (2557) ให้ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ กระบวนการสร้างสรรค์
ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีควาไมสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่าง ๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็น
วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสนองความต้องการในการด ารงชีวิตประจ าวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น ห รือ
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนทางกายภาพ หรือเพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม 
 ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์ (2557) ให้ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ (Design is a goal-directed problem solving) เป็นการกระท าของ
มนุษย์ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการแจ้งผลเป็นสิ่งใหม่ ๆ มีทั้งที่ออกแบบเพ่ือสร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่างจากของเดิมหรือ
ปรับปรุงตกแต่งของเดิม ความส าคัญของออกแบบเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะท าให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ประสบผลส าเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย 
 Xu Qianli (2006) ให้ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นข้อสรุปผลของ
ความต้องการในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยการรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน รู้จักเลือกวัสดุและวิธีการเพ่ือท า
ตามท่ีต้องการ โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์ 
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 จากความหมายตามค านิยามที่กล่าว สรุปได้ว่า การออกแบบ คือ ผลงานหรือผลิตผลที่เกิดขึ้นจาก 2 
กระบวนการคือ กระบวนการออกแบบซึ่งอยู่ในรูปของแนวความคิด แบบร่างตลอดจนต้นแบบ และกระบวนการ
ผลิตซึ่งอยู่ในรูปของผลผลิตที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์  

 แรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการออกแบบ การตลาด ตลอดจนโน้มน้าวความสนใจใน
การซื้อสินค้าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจบันมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ผู้บริโภคมีสิทธิ์ใน
การเลือกซื้อตามความพอใจ ซึ่งนอกจากจะซื้อโดยค านึงถึงความจ าเป็นแล้ว อารมณ์ ความประทับใจในสินค้ายังเป็น
ส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากสาเหตุนี้เป็นเหตุให้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น (อรัญ วานิชกรม, 2559) 
 การออกแบบที่ดีนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ในการยึดถือปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักออกแบบแบ่ง
ได้ดังต่อไปนี้ 
 หน้าที่ใช้สอย หน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องค านึง 
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี (High Function) แต่ถ้าหาก
ผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดี
เท่าท่ีควร (Low Funtion) 
 ความปลอดภัย การออกแบบควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จ าเป็นต้องแสดง
เครื่องหมาย ไว้ให้ชัดเจนหรือมีค าอธิบายไว้ ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ต้องค านึงถึงวัสดุที่เป็นพิษเวลาเด็กเอาเข้าปาก กัด
หรืออม นักออกแบบจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นส าคัญ มีการออกแบบบางอย่างต้องใช้เทคนิคที่
เรียกว่า แบบธรรมดาแต่คาดไม่ถึงช่วยในการให้ความปลอดภัย เช่น การออกแบบหัวเกลียววาล์ว ถังแก๊ส จะมีการ
ท าเกลียวเปิดให้ย้อนศรตรงกันข้ามกับเกลียวทั่ว ๆ ไป เพ่ือความปลอดภัยส าหรับคนที่ไม่ทราบหรือไม่ เคยใช้แต่ไป
หมุนเล่น คือ ยิ่งหมุนก็ยิ่งขันแน่นเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ 
 ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้างเป็นความเหมาะสมใน
การที่นักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติของวัสดุและจ านวน หรือปริมาณของโครงสร้าง ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้อง
มีการรับน้ าหนัก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ต้องเข้าใจหลักโครงสร้าง และการรับน้ าหนัก อีกทั้งต้องไม่ทิ้งเรื่องของความสวยงาม
ทางศิลปะ เพราะมีปัญหาว่าถ้าใช้โครงสร้างให้มากเพ่ือความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม 
 ความสะดวกสบายในการใช้งาน นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับสัดส่วน ขนาด และ
ขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้
ทางด้านขนาดสัดส่วนมนุษย์ ด้านสรีรศาสตร์ จะท าให้ทราบขีดจ ากัดความสามารถของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย
มนุษย์ เพ่ือใช้ประกอบการออกแบบหรือศึกษาด้านจิตวิทยา ซึ่งความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ จะท าให้ออกแบบ
และก าหนดขนาด ส่วนโค้ง ส่วนเว้า ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรือ
อวัยวะของมนุษย์ที่ใช้ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใช้ การไม่เมื่อยมือหรือเกิดการล้าในขณะที่ใช้ไปนาน ๆ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิชาดังกล่าวก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ใช้ต้องใช้อวัยวะร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน 
เช่น เก้าอ้ี ด้ามเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 ความสวยงาม นับว่ามีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่ใช้สอย ในบางครั้งความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ ส่วนหน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง คือ ใช้ไปเรื่อย ๆ จึงจะ
แสดงข้อบกพร่องในหน้าที่ใช้สอยให้เห็นภายหลัง ผลิตภัณฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือหน้าที่ใช้สอย เช่น 
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของโชว์ ของตกแต่งต่าง ๆ ซึ่งผู้ซื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความ
สวยงามจะเกิดมาจากสองสิ่งด้วยกัน คือ รูปร่าง (Form) และสี (Color) การก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกับการก าหนด รูปร่าง สี ได้ตามความนึกคิดของจิตรกรที่ต้องการ แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
เป็นในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะท าตามความชอบความรู้สึกนึกคิดของนักออกแบบแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้
จ าเป็นต้องยึดข้อมูล และกฎเกณฑ์ผสมผสานรูปร่างและสีสันให้เหมาะสม ด้วยเหตุของความส าคัญของรูปร่าง และ 
สีที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิชาทฤษฎีหรือหลักการออกแบบและวิชาทฤษฎีสี 
ซ่ึงเป็นวิชาทางด้านของศิลปะแล้ว น ามาประยุกต์ผสานใช้กับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรมให้เกิดความกลมกลืน 
 ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาขายนั้นย่อมต้องมีข้อมูลด้านผู้บริโภค และการตลาดที่ได้ค้นคว้าและ
ส ารวจแล้ว ผลิตภัณฑ์ย่อมจะต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นคนกลุ่มใด อาชีพฐานะเป็นอย่างไร มี
ความต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นี้เพียงใดนักออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมาณราคาขายให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
 การซ่อมแซมง่าย หลักการนี้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีกลไก
ภายในชับซ้อน อะไหล่บางชิ้นย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานในทางที่ผิด นัก
ออกแบบย่อมที่จะต้องศึกษาถึงต าแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละชิ้น ตลอดจนน็อตสกรูเพ่ือที่จะได้ออกแบบส่วนของ
ฝาครอบบริเวณต่าง ๆ ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย 
 วัสดุและวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ อาจมีกรรมวิธีการเลือกใช้วัสดุและ
วิธีผลิตได้หลายแบบ แต่แบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมที่สุดที่จะไม่ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณ ฉะนั้นนัก
ออกแบบจะต้องศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีผลิตให้ลึกซึ้ง โดยเฉพาะวัสดุจ าพวกพลาสติกในแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทาง
กายภาพที่ต่างกันออกไป เช่น มีความใส ทนความร้อน ผิวมันวาว ทนกรดต่างได้ดี ไม่ลื่น เป็นต้น ก็ต้องเลือกให้
คุณสมบัติดังกล่าวให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
 การขนส่ง นักออกแบบต้องค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง การขนส่งสะดวกหรือไม่ ระยะใกล้หรือระยะไกล
เกินเนื้อที่ในการขนส่งมากน้อยเพียงใด การขนส่งทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ ต้องท าการบรรจุหีบห่ออย่างไร ถึง
จะท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการเสียหายช ารุด ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีขนาดใหญ่มาก เช่น เตียง นักออกแบบ
ต้องค านึงถึงเรื่องการขนส่ง ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ คือ ออกแบบให้มีชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย 
สะดวก เพ่ือท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กสุด สามารถบรรจุได้ในลังที่เป็นขนาดมาตรฐาน เพ่ือการประหยัดค่าขนส่ง เมื่อผู้
ซื้อซื้อไปก็สามารถที่จะขนส่งได้ด้วยตนเอง เมื่อกลับไปบ้านก็สามารถประกอบชิ้นส่วนให้เข้ารูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้
โดยสะดวกด้วยตนเอง เรื่องหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาทั้ง 9 ข้อนี้เป็นหลักการที่นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงเป็นหลักการทางสากลที่ได้กล่าวไว้ในขอบเขตอย่างกว้าง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไว้ทั่วทุกกลุ่ม
ทุกประเภทในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นอาจจะไม่ต้องค านึงหลักการดั่งกล่าวครบทุกข้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน
ของผลิตภัณฑ์ 
  ระดับการสร้างสรรค์ 4 ระดับ 
 1.  การค้นพบสิ่งใหม่ (Discovery) ได้แก่ผลงานซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยค้นพบมาก่อน        ในงาน
ออกแบบปัจจุบันไม่ค่อยเห็นนัก เนื่องจากการออกแบบมีรากฐาน การพัฒนามาจากงานเดิมการค้นพบสิ่งใหม่ส่วน
ใหญ่นั้นมักจะเกิดข้ึนในวงการวิทยาศาสตร์ การค้นพบทฤษฎีและหลักการหรือสารใหม่ ๆ เป็นต้น 
 2.  การริเริ่มใหม่ (Innovation) เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการน าหลักการหรือการค้นพบมาใช้สร้างให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหา เช่น เครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า 
 3.  การสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) เป็นผลงานที่เกิดจากการรวบรวมผลงานเดิมที่มีอยู่แล้วมาสังเคราะห์
สร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ เช่น การรวบรวมความสามารถด้านถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ แผนที่  โทรทัศ น์ ฯลฯ ไว้ใน
โทรศัพท์มือถือ 
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 4.  การดัดแปลงใหม่ (Mutation) เป็นผลงานที่พบเห็นทั่วไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขนาดหรือ
คุณสมบัติบางประการ ให้มีความแตกต่างจากสิ่งของที่มีอยู่เดิม ท าให้ผู้ผลิตต้องเร่งผลิตสินค้าประเภทเดิม แต่
สามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า อันเป็นผลท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้า (อรัญ วานิชกรม, 2559) 
 ทฤษฎีสีที่ใช้ในการออกแบบ 
 สีเป็นองค์ประกอบส าคัญของงานออกแบบ เพราะสีมีส่วนช่วยให้สิ่งต่าง ๆ มีความสวยงามมากขึ้น ช่วยเร้า
ความรู้สึกให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ได้ให้ความหมายเรื่องสีกับการออกแบบ และมีผลต่อมนุษย์
ดังนี้ 
 1.  สร้างความรู้สึก ให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละคน 
นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกต่อการสัมผัสและการสร้างบรรยากาศท่ีดีด้วย 
 2.  สร้างความสนใจ สีมีอิทธิพลต่องานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะงานออกแบบ สีจะช่วยสร้างความสนใจ 
และท าให้เกิดความประทับใจเป็นอันดับแรกที่มองเห็น 
 3.  สีบอกสัญลักษณ์ เช่น สีแดงแทนไฟหรืออันตราย สีเขียวแทนธรรมชาติหรือความปลอดภัย เป็นต้น 
 4.  สีช่วยในการรับรู้และจดจ า ให้ผู้พบเห็นเกิดการจดจ าในรูปแบบ ผลงาน  การเลือกใช้สีต้องเลือกใช้สีที่
สะดุดตา และมีเอกภาพ (ธัญญรัตน์ ด ารงรัตน์, 2557) 
 ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ 
 1.  การก าหนดขอบเขตของปัญหา (Location of Problem) การน าโจทย์หรือปัญหาที่ได้รับในงาน
ออกแบบมาศึกษาทพิจารณาให้เข้าใจถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดขอบเขตการท างานเพ่ือแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป 
 2.  การค้นหาข้อมูล (Data) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมาจ าแนกอย่างเป็น
ระบบตามหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา ข้อมูลมีคุณค่าช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและช่วยเสนอแนะวิธีการต่าง ๆ 
ส าหรับแกป้ัญหา 
 3.  การวิเคราะห์ (Analysis) การน าข้อมูลที่จ าแนกไว้มาแยกแยะ เปรียบเทียบ และจัดให้เกิดความสัมพันธ์
กัน ผลจากการวิเคราะห์จะช่วยเสนอแนะตั้งแต่ทางเลือก จนถึงเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหา 
 4.  การสร้างแนวความคิดหลัก (Conceptual Deign) ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์แนวความคิดหลัก
ในการออกแบบ แนวความคิดหลักควรมีลักษณะที่สามารถแก้ปัญหาที่ส าคัญได้อย่างตรงประเด็นและมีความกว้าง
ครอบคลุมการแก้ปัญหาย่อย มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับแนวทางที่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้แนวความคิดในการ
ออกแบบไม่ได้มีอยู่เพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะส าหรับปัญหาที่ซับซ้อนในระยะแรก เป็นการสร้างแนวความคิดโดยรวม
และเมื่อท าการออกแบบก็จะมีการสร้างแนวเสริมตามไปแต่ละขั้นตอนหรือทุก ๆ ระดับการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพ่ือให้
การออกแบบลึกลงไปทุกขั้นตอน สามารถท าได้อย่างสร้างสรรค์มากข้ึน 
 5.  การออกแบบร่าง (Prelinary Design) การน าแนวความคิดหลักมาตีความแปรรูปหรือประยุกต์สร้างขึ้น
จากสิ่งที่เป็นนามธรรมได้กลายเป็นรูปธรรม มีตัวคนมองเห็นและจับต้องได้ด้วยการร่างเป็นภาพ 2 มิติหรือสร้าง
หุ่นจ าลอง 3 มิติแบบร่างควรมีจ านวนมาก มีความแตกต่างหลากหลาย ทางด้านรูปร่าง หน้าตา ขนาด ส่วนประกอบ 
ตั้งแต่โครงสร้างถึงส่วนประกอบย่อยพร้อมทั้งให้ ค าอธิบาย หรือกราฟิกแสดงหลักวิธีการและความคิดเห็นของ
ผู้ออกแบบต่อแบบเหล่านั้น 
 6.  การคัดเลือก (Selection) การน าแบบร่างที่สร้างขึ้นเป็นจ านวนมาก เปรียบเทียบโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกแบบที่มีความเหมาะสมสูงสุดสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จด้วยวิธีการที่ง่ายประหยัดและ
มีความเป็นไปได้จริงทั้งในการผลิตและการตลาด 
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 7.  การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การน าแบบที่ผ่านการพิจารณาเลือกแล้วมาพัฒนาต่อไป
จนถึงขั้นรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น การออกแบบ
รายละเอียดจะเกิดขึ้นขณะเขียนแบบ นับเป็นขั้นตอนส าคัญที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงแบบที่มาจากแนวความคิด
ธรรมดาให้กลายเป็นแบบที่น่าสนใจและใช้งานได้ดีหรือในทางตรงกันข้าม คือ มีส่วนท าลายแนวความคิดที่ดีให้ด้อย
คุณค่าลงจากความหยาบหรือการขาดความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน 
 8.  การประเมินผล (Evaluation) การน าแบบที่ส าเร็จทั้งในลักษณะงาน 2 มิติและ 3 มิติ มาท าการ
ประเมินผลงานนั้น ๆ ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนตามขอบเขตและจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เพียงใด การประเมินผล 
ช่วยให้รู้ระดับคุณภาพของงานออกแบบและเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการลงทุนผลิตและจ าหน่าย (นวลน้อย 
บุญวงษ์, 2542) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Transformation 
ความส าคัญของ Digital Transformation  
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือ

สนับสนุนการท างานโดยหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะดิจิทัล  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy) ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน การประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านต่าง ๆ ท าให้พบว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยต้อง เร่งน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน ปัจจุบัน และแนวคิดประเทศไทย 4.0 รัฐบาลมีนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือ 330 พัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานโดยใช้นวัตกรรมการปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต 
การค้าและการบริการ ที่สามารถเชื่อมโยงและเอ้ือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้นโดยส่งผลให้  องค์กรมีลักษณะ
แบบเครือข่ายมากขึ้น มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตในองค์กรเชื่อมต่อหน่วยงาน ภายในและภายนอกในการ
สนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กร  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การ
ออกแบบหน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเน้นการท างานเชื่อมโยง  กันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่ายตามความ
เชี่ยวชาญและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก โครงสร้างขององค์กรได้รับผลตามกระแสของเทคโนโลยีอย่าง
สมบูรณ์การน านวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัลไปใช้ในวงกว้างเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันในทุก 
ๆ มิติส่งผลต่อการ พัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
แหล่ง เรียนรู้ตลาด และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ และเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ทั้ง  ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท าธุรกิจซื้อ -ขาย สินค้า ผ่านระบบออนไลน์หรือที่
เรียกว่า อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เป็นวิธีการท าธุรกรรมทางธุรกิจผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพราะสามารถใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลกท าให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจสามารถใช้อีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย ท าให้ระบบสารสนเทศเป็น แหล่งที่มาหลักของการสร้างมูลค่าในการประกอบการในการซื้อ-ขาย 
ผลิตภัณฑ์และบริการ ในช่วง หลายปีที่ผ่านมาอีคอมเมิร์ซ ได้เปลี่ยนวิธีการในการสร้างความเติบโตให้กับการค้า
รวมทั้งเปิดโอกาส ทางธุรกิจใหม่ๆ และการเพ่ิมจ านวนการปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการที่จ าเป็นในการแข่งขัน
ใน ตลาดโลก โดยเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงทั่วโลก การสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลในกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น และพร้อมให้การ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือป้อนสู่  อุตสาหกรรม และท าให้เกิด Digital 
Entrepreneurshipตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ไทยสามารถเติบโตและประสบความส าเร็จ ในธุรกิจได้ท าให้การส่งเสริมเกิดผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล 
(Digital Startup) นับว่าเป็น กระแสที่มาแรงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดเป็น สินค้าและบริการบนพ้ืนฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการท าธุรกิจ ทั้งยังเป็น
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การ ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แต่ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการชาวไทยที่ประสบความส าเร็จโดยอาศัยองค์ประกอบด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์มีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 10 ทั้งท่ีปัจจุบันหลายภาคส่วน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจ Startup 
นั้นอาจส่งผลจากการที่ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจ ด้านการตลาดและลูกค้าอย่างแท้จริงที่ต้องอาศัยองค์ประกอบ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผู้ ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จึงมักมีความมั่นใจและใส่ใจในเรื่องดังกล่าวมาก
เกินไปกระท่ังละเลยหรือลืม มองรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้นและลูกค้าจะสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของธุรกิจ Startup ได้นั้น ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิสมาร์ทโฟน ฯลฯ ท าให้กลุ่มลูกค้าแคบลง  ท าให้พฤติกรรม
ดังกล่าวจึงยังไม่เติบโตเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้ที่จะเป็น ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลที่ประสบ
ความส าเร็จจ าเป็นจะต้องมีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง รวดเร็วที่จะเกิดขึ้นกับงานที่ท าเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 
(สมทบ แก้วเชื้อ, บัณฑิต ผังนิรันดร์และ ธนพล ก่อฐานะ, 2562) Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ที่จะเข้ามากระทบวิถีชีวิตของ ผู้บริโภคและวิธีการทาธุรกิจของผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยกรอบของ 
Digital Transformation นั้น ประกอบด้วยแกนกลาง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ (เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์, 2560)  

1.  Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้านั้นจะเข้ามาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล และออนไลน์
เต็มตัว พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่นั้นล้วนมีประสบการณ์กับสินค้าและบริการผ่าน ช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่ว่า
จะเป็นหน้าจอ Smart Phone, คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต แม้แต่สินค้าอ่ืน ๆ ก็ต้องมีการปรับตัวให้มีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ใช้งาน อีกทั้งต้องมีการเก็บข้อมูล เชื่อมโยง และ ประมวลผลออกมาเพ่ือให้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดี
ขึ้น จะเห็นได้จากเทรนด์ของสินค้าหลาย อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา รถยนต์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
หรือที่เรียกว่า “Internet of Everything” ที่อุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตกันมากข้ึน  

2.  Operational Process หรือกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ ด้าน Operational Process หรือ
กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านไอทีจะเข้า  มามีบทบาทเปลี่ยนแปลง
วิธีการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือตอบสนองกับประสบการณ์ผู้บริโภคที่ก าลังจะ เปลี่ยนแปลงไป ระบบงานออนไลน์จะ
ช่วยให้พนักงานและผู้บริหารท างานจากที่ไหนเวลาไหนก็ได้ซึ่ง ระบบการท างานยุคหน้าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่น
และตอบสนองเร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีอย่าง Cloud และ Big Data ก็จะ
ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่ ครบถ้วนและเชื่อมโยงกัน และสามารถน ามาประมวลผลเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการที่
ตอบสนองต่อ ความต้องการที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้  

3.  Business Model หรือรูปแบบการท าธุรกิจ จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันตัวอย่างเช่นด้านสื่อและบันเทิงที่เปลี่ยนจากการขายซีดีมาเป็นระบบสมัคร  สมาชิกออนไลน์มากขึ้นการแชร์
ทรัพยากรร่วมกันอย่าง Uber, Grab หรือ Airbnb รวมถึงการ ให้บริการผ่าน App ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะด้าน การท า Digital Transformation จะต้องเป็นการเปลี่ยนตั้งแต่ระดับบุคคลทั้งเรื่องทักษะ ความรู้
ความสามารถ ด้วยการ Upskill/Reskill รวมถึงมีบุคลากรใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ไปในยุคดิจิทัล ระดับองค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างองค์กร  กระบวนการ วัฒนธรรม ทรัพยากร
มนุษย์และตัวชี้วัดที่ไม่ได้วัดแค่เพียง KPI แบบเดิม ๆ จากสถิติที่ ผ่านมา องค์กรที่ม่ังคั่งและติดอันดับองค์กรที่มีมูลค่า
สูงที่สุดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากลับไม่สามารถ รักษาอันดับความเป็นผู้น าได้ในปัจจุบัน ในทางกลับกันบริษัทที่มั่ง
คั่งและติดอันดับองค์กรที่มีมูลค่า สูงสุดในปัจจุบัน กลับเป็นธุรกิจที่เรียกว่า ดิจิทัล หากพิจารณาองค์กรที่อยู่ใน 10 
อันดับแรกที่มีมูลค่า ทางการตลาดสูงสุด มีบริษัทที่มีอายุน้อยกว่า Microsoft ที่ก่อตั้งเมื่อปี 1975 อยู่ถึง 6 บริษัท 
ได้ แก่  Apple (1976) Amazon (1994) Alphabet (1998 เดิ มคื อ  Google) Alibaba (1999) JPMorgan 
Chase (2000) และ Facebook (2000) จากข้ อมู ลท างสถิติ ช่ วย ให้ เข้ า ใจถึ งความส าคัญ ของ Digital 
Transformation โดยพบว่า มูลค่าการใช้จ่ายด้าน Digital Transformation ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ในปี 2019 
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เพ่ิมขึ้นจากปี 2018 ถึงสองล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังพบว่า 70% ของบริษัททั่วโลก มีแผนกลยุทธ์หรือ
ก าลังท า Digital Transformationโดยภาพรวมของการท า Digital Transformation คือ ช่วยสร้างโอกาสในการ
เติบโตให้กับธุรกิจ โดย 60% ของบริษัทที่ได้ท า Digital Transformation สามารถสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ได้
นอกจากนี้พบว่า 85% ขององค์กรที่ส ารวจโดย IDC พบว่า ผู้มี อ านาจในการตัดสินใจ มีเวลาเพียง 2 ปีที่จะท า 
Digital Transformation ไม่เช่นนั้นแล้วองค์กรจะ ตามหลังคู่แข่งและมีปัญหาด้านการเงิน ทั้งนี้องค์กรต้องให้
ความส าคัญกับการสร้าง Digital Solutions ให้กับพนักงานภายในองค์กรและลูกค้าภายนอกองค์กร (ธนพงศ์พรรณ 
ธัญญรัตตกุล, 2563)  

ดังนั้น Digital Transformation จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถ  หลีกเลี่ยงได้ใน
อนาคต แม้ในปัจจุบันหลายธุรกิจยังสามารถด าเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง องค์กร แต่หากเริ่มทยอย
เปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นและไม่บอบช้ึา ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและ
เพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ความหมายของ Digital Transformation  
มีผู้ให้ความหมายของ Digital Transformation ไว้ดังนี้ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2562) ได้อธิบายว่า Digital 

Transformation คือ การปรับตัวเข้า สู่ยุคดิจิทัล เพ่ือให้ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามา มีส่วนร่วม เพ่ือให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และยังคงด าเนินต่อไปได้ในการ 
ปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น ปัจจัยส าคัญอันแรกเลย ก็คือเรื่องของ “Value Proposition” หรือ “คุณค่า” 
ซึ่งในสายตาของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปแล้ว ดังจะเห็นได้จากชีวิตประจ าวันที่ดิจิทัลเข้า มาเปลี่ยนพฤติกรรมแบบไม่ได้
ตั้งตัว เช่น การรับข่าวสารจากสื่อโซเชียลมากกว่าสื่อเดิม การซื้อสินค้า และตรวจสอบข้อมูลและดูรูปตัวอย่างสินค้า
ก่อนซื้อได้และการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นมากข้ึนทุก วันนี้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมหลายอย่างที่ไม่เคยท ามาก่อน แต่
เมื่อได้ท าแล้วก็อาจไม่หันกลับไปท าอะไรแบบเดิม ๆ อีก นั่นคือคุณค่าที่มองสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปแล้ว ผู้ประกอบการก็
ต้องเรียนรู้ที่จะ เปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปซึ่งท าให้ธุรกิจต้องท า Digital 
Transformation ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล (2563) ได้อธิบายว่า Digital transformation คือ การเปลี่ยน วิธี
คิดอย่างมีกลยุทธ์และวิธีคิดใหม่ในการท าธุรกิจอย่างถึงแก่นจากรากฐานของธุรกิจด้วยการ  Transform ธุรกิจเป็น 
Digital Business เป็นการคิดใหม่ทุกมิติขององค์กรและทุกคนในองค์กรต้องมี  ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
นัฏฐนันท์  ภู่สวาสดิ์  (2563) ได้อธิบายว่า Digital Transformation คือ การที่องค์กรจะต้อง ปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการ  ด าเนินงานดีขึ้น เปลี่ยนแปลงโลก
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคท าให้องค์กรไม่สามารถท างาน ในรูปแบบเดิมได้อุตสาหกรรมที่เข้าสู่การเป็น 
Digital Transformation ที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดในยุค ปัจจุบัน คือ FinTech (Financial Technology) เทคโนโลยี
ทางการเงินที่เข้ามาท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
พวกเราทุกคนอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้หลายธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องท าการ 
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือเพ่ิม  ศักยภาพของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2564) ได้อธิบายว่า Digital 
transformation ประกอบ ด้ วยสองค า  คื อ  Digital และ Transformation Digital หรือ เท ค โน โลยี  และ 
Transformation หรือการเปลี่ยนแปลง หมายความว่า digital transformation ในองค์กรท าให้  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายในธุรกิจซึ่งท าให้เกิดผลประโยชน์ที่วัดได้  Transformation ไม่ควรเป็นการ
เปลี่ยนแปลงซึ่ งน าไปสู่ ความแตกต่าง แต่ควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ น าสู่ สิ่ งที่ ดีกว่า  สรุปได้ว่า Digital 
transformation คือการสร้างประสิทธิภาพจากความสามารถใหม่ด้าน ดิจิทัลของธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วมให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
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รูปแบบการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital transformation)  
รูปแบบแรกการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลขององค์กร โดย Solis Brian Solis (2016) เป็น

นักวิเคราะห์หลักของบริษัท Altimeter ซึ่งเป็นบริษัทของ Prophet โดย Solis ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ดิจิทัล นัก
มานุษยวิทยา และนักอนาคตนิยม ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบของ เทคโนโลยีก่อกวนต่อธุรกิจและสังคม นอกจากนี้ Solis 
ยังเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลและวิทยากรผู้ โด่งดังซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในผู้น าทางความคิดที่โดดเด่น
ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมและได้อธิบายถึงสถานะขององค์กรที่เป็นดิจิทัลไว้ 6 ระยะ เพ่ือให้
ทราบถึงการ แบ่งสถานะช่วงระยะว่าองค์กรอยู่ในช่วงใด ดังแผนภาพตามต่อไปนี้  

 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงสถานะการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลขององค์กร โดย Solis  
ที่มา : http://www.briansolis.com/2016/07/linkedin-race-digital-darwinism- 

sixstages-digital-transformation/ 
 

จากภาพสถานะขององค์กรที่เป็นดิจิทัล 6 ระยะ ประกอบด้วย 
สถานะช่วงที่ 1 ท าธุรกิจตามปกติเป็นสถานะเน้นการท างานตามปกติเพ่ือให้ธุรกิจสามารถเดินได้มีการ

ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลเล็กน้อย เพ่ือให้กระบวนการท างานในปัจจุบันเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยัง
ไม่มีนัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับภาพรวมของธุรกิจอยู่ 
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 สถานะช่วงที่ 2 เริ่มตระหนักและเกิดความคิดริเริ่ม องค์กรเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่องค์กรที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากเห็นการ Disrupt ในธุรกิจปัจจุบันในช่วงนี้องค์กรจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
การทดลองและเรียนรู้การใช้งานมากขึ้น แต่ในช่วงนี้องค์กรยังคงท างานเป็นแบบ Silos อยู่มีการแยกท างานเป็นส่วน ๆ 
 สถานะช่วงที่ 3 เริ่มเป็นระบบ องค์กรเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีกลยุทธ์ที่เป็นรูปเป็นร่างมาก
ขึ้น ผู้น าและผู้บริหารเริ่มมีบทบาทให้การสนับสนุนและผลักดันในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเตรียม
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 สถานะช่วงที่ 4 พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรยอมรับในการเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนทรัพยากรอย่าง
ชัดเจน สามารถเห็นเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร 
 สถานะช่วงที่ 5 เปลี่ยนแปลงองค์กร ทุกคนภายในองค์กรมีทักษะของดิจิทัลและองค์กรมีการพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ มีการลงทุนด้านดิจิทัลและพัฒนารูปแบบธุรกิจตลอดเวลา 
 สถานะช่วงที่ 6 องค์กรนวัตกรรมองค์กรได้ดูดซับวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม พร้อมในการเร่งพัฒนา
กระบวนการท างาน การลงทุน เพ่ือเข้าสู่การเติบโตและการแข่งขันใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ ท าให้เกิดความยั่งยืนของใน
การพัฒนาองค์กร 
 รูปแบบท่ีสอง การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดยไมโครซอฟ 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด น าเสนอรูปแบบการท า Digital Transformation ในงาน Digital 
Transformation in Thailand ว่าปัจจุบันผู้คนมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีอยู่  2 รูปแบบ คือ 
Mobile-first ผู้คนเริ่มใช้งานและอิงกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ตมากขึ้น Cloud-first เมื่ออุปกรณ์
แบบ Mobility มีมากขึ้นและผู้คนก็หันมาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น การมาของเทคโนโลยี Cloud ก็ท าให้สิ่งต่าง ๆ 
สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้นและท าให้รูปแบบการบริการและรูปแบบของธุรกิจเปลี่ยนไป ท าให้ธุรกิจในปัจจุบัน
และควรหันมาเปลี่ยนแปลงองค์กรตัวเองเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในตลาด โดย Microsoft นั้นมองว่าการท า Digital 
Transformation นั้นแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้ (อรพงศ์ เทียนเงิน, 2559) 

1.  Engage Your Customers ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเข้าถึงลูกค้าด้วยช่องทางและการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ที่
มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างคือ McDonald ในเนเธอร์แลนด์ ที่รู้ว่าลูกค้าทุกรายมี Mobile Device 
กันหมด และน าเอาจุดนี้มาใช้ในการสื่อสาร สร้าง Mobile Application ท าให้ลูกค้าสามารถค้นหาร้าน McDonald 
ใกล้ ๆ และรับรู้โปรโมชั่นได้ตลอดรวมถึงมีการเก็บประวัติการสั่งสินค้าและค านวณคุณค่าทางสารอาหารให้ได้ด้วย 
โดยโฆษณาต่าง ๆ นั้นจะปรับแต่งตามประวัติและความสนใจของลูกค้าแต่ละราย ทั้งหมดนี้ท าให้  McDonald มี
ยอดขายสูงขึ้นถึง 47% 

2.  Empower Your Employees การท างานของพนักงานต้องเปลี่ยนไป และวิธีการในการเข้าถึงลูกค้า
แต่ละรายโดยพนักงานก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน 

3.  Optimize Your Business การปรับปรุงธุรกิจต้องมีข้อมูลเป็นตัวน า ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเชิง
การท าธุรกิจ, การปรับปรุงสายการผลิต, การปรับปรุงกระบวนการท างานและอ่ืน ๆ ก็ตามแต่ 

4.  Transform Your Products/Business ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจนั้น ๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น บริษัทให้บริการลิฟต์แห่งหนึ่ง น าเอา Internet of things (IoT) เข้ามาจับพฤติกรรมและ
ข้อมูลของลิฟต์แต่ละตัว เพ่ือให้สามารถส่งพนักงานไปท า Maintenance ได้ตรงตามจุดมากขึ้น และต่อยอดขึ้นมา
เป็นบริการในระดับที่เหนือกว่าเดิม เพ่ือให้การดูแลรักษาลิฟต์ในแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างในระดับที่ต่างกันไปและ
เปลี่ยนการขายลิฟต์จากขายขาดให้กลายเป็นบริการแบบ Elevator as a Service พร้อมทั้งยังมี Dashboard จาก 
Microsoft PowerBI ให้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถท า Predictive 
Analytics และ Machine Learning ได้อีกด้วยรายละเอียดดังภาพ 
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แผนภาพที่ 2.๖ โมเดลการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดยไมโครซอฟ 
ที่มา : Official Microsoft Blog, 2016 

 
รูปแบบท่ีสาม การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลโดยสถาบัน IMD Business School 
Michael จากสถาบัน IMD Business School ได้วิจัยและสร้างกรอบแนวคิดในการท าDigital Business 

Transformation ไว้ดังต่อไปนี้ (Wase, 2015)                             
1.  Why Transform ผู้บริหารต้องรู้ก่อนว่าเราจะเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ืออะไร หากเราไม่เปลี่ยนแปลงจะ

ธุรกิจจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างในการด าเนินธุรกิจโดยในส่วนนี้จะเน้นไปที่การสร้างความ
ตระหนักให้แก่องค์กรและผู้บริหารในการคิดริเริ่มและเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น ผู้บริหาร
จะต้องตอบค าถามดังกล่าวให้ได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปท าไม เพ่ือเป็นการวางแนวทางและนโยบายในการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรต่อไป 
 2.  What to Transform หลังจากที่รู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนไปเพ่ืออะไร ต่อมาคือต้องรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้อง
เปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้บ้าง ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ โดยต้องอาศัย
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่มีแบบแผนและการจัดล าดับการเปลี่ยนแปลงก่อนหลัง เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือก
สิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลง และเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการบวนการนี้คือ “The digitization piano” ซึ่ง
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 7 อย่างที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้เพ่ือสร้างรายได้และการแข่งขันในธุรกิจ
ให้กับองค์กรได้เช่น รูปแบบธุรกิจ (วิธีการที่บริษัทสร้างรายได้), โครงสร้าง (บริษัทจัดการโครงสร้างในการท าธุรกิจ
อย่างไร), คน (ผู้ที่จะท างานให้กับองค์กร), กระบวนการต่าง ๆ (สิ่งที่องค์กรต้องด าเนินการ), ความสามารถด้าน IT 
(การจัดการข้อมูล), ข้อเสนอ (สิ่งที่ผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรเสนอให้กับลูกค้า) และสุดท้ายรูปแบบการมีส่วน
ร่วม (องค์กรประกอบธุรกิจและมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ) 

3.  How to Transform คุณสมบัติหรือคุณลักษณะในการเปลี่ยนแปลงนั้นค่อนข้างระบุได้ยากเนื่องจาก
แต่ละธุรกิจและแต่ละอุตสาหกรรมย่อมมีความแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตาม  IMD ได้ท าDigital roadmap 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการลงมือพัฒนาไว้เบื้องต้น โดยเรียกความสามารถดังกล่าวว่า “Digital business agility” 
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการท าธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วซึ่งการที่องค์กรจะสามารถท าได้นั้น
จะต้องมีองค์ประกอบส าคัญหลักอยู่ 3 อย่างดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 2.๗ โมเดลการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดย IMD Business School 

ที่มา : Digital Business Transformation : A Conceptual Framework, IMD Business School 
 

จากภาพโมเดลการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดย IMD Business School มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  Hyperawareness เป็นเรื่องของการตระหนักและความสามารถท่ีองค์กรต้องมีในการรับรู้แนวโน้มทาง

ธุรกิจในอนาคตท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฟังก์ชั่นย่อยคือ 1) การรับรู้และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 2) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท้ังภายในอุตสาหกรรมที่อยู่และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ด้วย 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากพนักงานผู้ให้บริการหรือสินค้าและลูกค้า 

2.  Informed Decision Making ในการตัดสินใจในการด าเนินการทางธุรกิจ จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องที่
เกิดจากกระบวนการการรวบรวมและวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

3.  Fast Execution เป็นการลงมือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด 
รูปแบบท่ีสี่ Digital Transformation Reference Mode 
ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี (2562) ได้ศึกษาและคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัลหรือ Digital 

transformation โดยได้คิดค้น โมเดลส าหรับการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว ชื่ อว่า “Digital Transformation 
Reference Model” ประกอบไปด้ วย  1) Vision & Mission statement 2) Business service & Business 
objective 3) Digital organization 4) Business process as a service 5) Digital platform รายละ เอี ยด     
ดังภาพ (ปรมินทร์ เยาว์ยืนยง, 2560) 
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แผนภาพที่ 2.๘ Digital Transformation Reference Mode 
ที่มา: ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี (2562) 

 
จากภาพ Digital Transformation Reference Mode มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.  Vision & Mission statement คือ การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์เพ่ือให้รู้ว่าวัตถุประสงค์

ของการ Transform นั้น ๆ ต้องการผลลัพธ์อย่างไรและการเอา "ขนาด"ขององค์กรร่วมด้วย "สถานะ" และ ส าหรับ
องค์กรที่มีขนาดเล็กเกิดขึ้นใหม่หรือสร้างความแตกต่างเพ่ือให้ได้เปลี่ยนเจ้าตลาดหรือเจ้าใหญ่ได้ต้องใช้หลักของ 
Innovation แต่หากเป็นองค์กรที่มีขนาดกลางควรต้องเน้นที่ Efficiency ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ อาจต้องไปที่หลัก
ของ Sustainability โดยคุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากโมเดลดังกล่าวว่ าการก าหนด 
Vision หรือ Mission Statement คือ การตั้ง Goal ของกิจกรรมนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ควรเอาเรื่องของหลักการ
วัดผล, เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ, ทรัพยากรที่มีและจิตวิทยาองค์กรมาเป็นปัจจัยในการก าหนดด้วย เพราะหาก Vision 
ที่เขียนไว้เกินกว่าก าลังที่องค์กรหรือหน่วยงานจะท าได้ Vision Statement อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของ
การท า Transformation ในจุดเดียวกัน โดยไม่สามารถด าเนินการใน Layer ต่อไป 

2.  Business service & Business objective คือ นโยบายการให้บริการของธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายของ
ธุรกิจ เช่น บริการรูปแบบใหม่, บริการที่ต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนและบริการใดที่ต้องยกเลิกบริการไป โดย
ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วย อาจจะเป็นบริการที่ใช้ภายในองค์กรหรือบริการภายนอก
องค์กรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจก็ได้และที่ส าคัญของขั้นตอนนี้คือ การรู้ว่าควรจะสร้างปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก
เมื่อใด อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขของเวลา, ผลกระทบ และความเชื่อมโยงไปยัง Layer หรือขั้นต่ออ่ืน ๆ 
 3.  Digital organization คือการก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านความรู้, ประสบการณ์, ทักษะ
คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลภายในองค์กร 
และท่ีส าคัญคือการสร้างและปลูกฝั่งเรื่อง Digital people ให้แก่พนักงานในองค์กรด้วย 
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 4.  Business process as a service คือ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกระบวนการท างาน ให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว โดยน ามาจับกับเทคโนโลยีเช่น IoT (Internet of Things), Smart 
workforce, Enterprise Metamorphosis เป็นต้น 
 5.  Digital platform คือ เทคโนโลยีที่จะน ามาจับกับการให้รูปแบบบริการและตอบสนองต่อธุรกิจในเชิง
ดิจิทัล 

รูปแบบท่ีห้ากลยุทธ์และกระบวนการท า Digital Transformation Canvas 
  ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล (2563) ได้น าเสนอ Digital Transformation Canvas เป็นเครื่องมือที่ใช้
อธิบายภาพรวมในการคิดและกระบวนการท า Digital Transformation ที่ได้สรุปจากการศึกษาการ Transform 
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ 20 บริษัท ที่ท า Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิตยสาร 
Havard Business Review มีรายละเอียดดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ตั้งหลักการปรับเปลี่ยน 
  เริ่มต้นด้วยการมองธุรกิจของตนเองอย่างแท้จริงในการเตรียมความพร้อมจากฐานในปัจจุบัน ไปยัง
เป้าหมายใหม่ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลในอนาคต ด้วยการคิดกลยุทธ์ใหม่ ๆ จากธุรกิจหลักที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือที่จะหาข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ของสินค้าและบริการ รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการคิดจากช่องที่ 1-3 
ดังต่อไปนี้ 
  ช่ อ งที่  1  Define Core Businessป ระ เมิ น ธุ ร กิ จ ห ลั ก ใน ปั จ จุ บั น  ด้ ว ย ด้ ว ย ก ารต อบ ค าถ าม  
เราคือใคร? และเรายืนหยัดเพ่ืออะไร? และวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรในปัจจุบันทุกมิติ ทั้ง เป้าหมาย, ผู้คน, 
การด าเนินงาน และเทคโนโลยี เพ่ือที่สามารถจะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม คู่แข่ง และเป้าหมายขององค์กรที่วาง
ไว้ในอนาคต 
  ช่องที่ 2 New Value Proposition ออกแบบและน าเสนอข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ให้กับสินค้า/บริการได้ 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด 
  ช่องที่  3 New Business Model โมเดลหรือรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ควรพิจารณาทั้งจากฝั่ ง
แหล่งที่มาของรายได้ เช่น ช่องทางการจัดจ าหน่าย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การตั้งราคา การหากลุ่มลูกค้า
และตลาดใหม่ และฝั่งของต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการของธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และทรัพยากร
ต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โมเดลทางธุรกิจใหม่นี้ก็ต้องสอดคล้องและสนับสนุนการส่งมอบข้อเสนอ
ทางคุณค่าใหม่ในช่อง 2 โดยที่ธุรกิจเรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่จะด าเนินการจากการประเมินธุรกิจหลักใน
ปัจจุบันในช่อง 1 ด้วย 
  ส่วนที่ 2 สร้างความสามารถใหม่ 
  Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนธุรกิจเป็นดิจิทัล ด้วยการลงทุนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย
ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีในยุคนี้ เช่น AI, Robotics, Blockchain, Drone, AR และ VR ที่จะ
ช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์/การสร้างประสบการณ์กับลูกค้า และการ
พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ 
  ช่องที่ 4 Existing Digital Capabilities ประเมินขีดความสามารถด้านดิจิทัลในปัจจุบันที่ได้วิเคราะห์จาก
ธุรกิจหลักในปัจจุบันในช่อง 1 
  ช่องที่  5 New Digital Capabilities ก าหนดขีดความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลของธุรกิจในอนาคตที่
สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินการในการส่งมอบข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ในช่อง 2 และโมเดลทางธุรกิจใหม่ใน
ช่อง 3 
  ช่องที่  6  Digital Capability Initiative วางแผนการด าเนิ นงาน  และ  Roadmap ในการสร้างขีด
ความสามารถด้านดิจิทัลใหม่จากปัจจุบันไปสู่อนาคต ที่ได้จากกระบวนการคิดจากช่องที่ 4-5 ให้เกิดข้ึนจริงได้ 
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  ส่วนที่ 3 Transformation in Action 
  เพ่ือให้องค์กรและทีมงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ผู้น าขององค์กรต้องมีความเป็นผู้น าทั้ง
ในด้านความสามารถทางดิจิทัล คือรู้ว่าจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างไรในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ได้จากการวางแผน
กลยุทธ์ตามช่อง 1-6 และความเป็นผู้น าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร หรือการที่จะสามารถจะ
บริหารจัดการเกี่ยวกับ Digital Transformation ภายในองค์กรได ้
  ช่องที่ 7 Organizational Transformation วางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งหมด 
ตั้งแต่โครงสร้างองค์กร, กระบวนการท างาน, ทรัพยากรบุคคล, วัฒนธรรม ก าหนดเครื่องมือตัวชี้วัดที่เหมาะสม และ
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
  ช่องที่ 8 Agile Strategy and Planning Agile คือ Mindsetหรือ วิธีคิด ที่ถูกน าไปปรับใช้ด้วยความเข้าใจ
เพ่ือตอบสนองกับโลกการแข่งขัน ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดิจิทัลเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ซับซ้อน 
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือธุรกิจจะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสใหม่ได้อย่างทันท่วงที 
ดังนั้นกลยุทธ์และการท างานในรูปแบบดั้งเดิมนั้น ไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ 
  ช่องที่ 9 Building Collaborative Ecosystem สร้างความร่วมมือในระบบนิเวศของธุรกิจ ทั้งที่อยู่ในห่วง
โซ่ ท างคุณ ค่ าขอ งธุ รกิ จ  เช่ น  suppliers, distributors, customers และผู้ ที่ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย อ่ื น  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง เช่น คู่แข่ง สตาร์ทอัพ ชุมชน สถาบันการศึกษา เป็นการขยายขอบเขตความสามารถที่ไม่ได้จ ากัดแค่ที่ท า
ได้จากในองค์กร โดยหัวใจหลักในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นและส าเร็จได้  คือ การสร้างระบบฐานข้อมูลที่
ข้อมูลในระบบนิเวศถูกสร้างและแบ่งปันใช้ร่วมกัน 
  รายละเอียดดังแผนภาพ 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.๙ Digital transformation Canvas 
ที่มา : ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล (2563) 

 
  การที่จะน า Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ช่องไปปรับใช้ในองค์กรให้ส าเร็จสิ่งส าคัญที่ควร
ค านึ งถึงก็คือ  Digital Transformation Model หรือหลักการในการปรับ เปลี่ยนธุรกิจ  ซึ่ งจะประกอบไป
ด้วย 5D’s ดังนี้ (ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล, 2563) 
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  1.  Define คิดใหม่จากฐานธุรกิจเดิมของคุณ ที่จะช่วยให้คุณคิดช่องที่ 1-3 ได้ดียิ่งขึ้น อาจเริ่มตั้งค าถามง่าย ๆ 
ก่อนเริ่มปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณ เช่น หากธุรกิจยังด าเนินการด้วยการแก้ปัญหาของลูกค้าในเรื่องเดิม เราสามารถที่
จะด าเนินการด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปได้หรือไม่? 
  2.  Discovery ค้นหา ตรวจสอบและทดลอง แนวคิดทางธุรกิจหรือโครงการต้นแบบ จากช่อง 1-6 ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ Customer Insight, Personas และ Customer Journey ออกแบบตามแนวคิด UX 
(User Experience) และ UI (User Interface) การท า Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup และ 
Business Model Canvas 
  3.  Develop วางแผนกลยุทธ์ ด าเนินการจัดท า ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือในการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ เช่น ระบบ E-Commerce, Mobile Application, Social, AI, Big Data ฯลฯ รวมถึงเครื่องมือการวัดผลใน
ด้านต่าง ๆ ด้วย 
  4.  Deliver วางแผนกลยุทธ์ ด าเนินการ และวัดผล การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและการสื่อสารกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางการตลาด (MarTech หรือ Marketing Technology)  
  5.  Data น า Data เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือที่จะสร้าง Value ให้กับธุรกิจต่อไป ด้วยการน า
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการในแต่ละ D ทั้ง 4 ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนหน้านี้ มาวัด   ฟีดแบคเพ่ือน าไปปรับปรุง 
พัฒนาหรือวางแผนการกลยุทธ์ต่อไป 
  โมเดล 5D’s มีการด าเนินงานเป็นรอบและวนลูป ซึ่งเริ่มจากการท างานที่มีการสร้างการวัดผล และการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการที่มีการท าต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา Digital Transformation Canvas นั้นจะช่วยให้ธุรกิจผ่านวิกฤติโดยเฉพาะช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะและแนวโน้มในอนาคต ด้วยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ
เป็นดิจิทัล ที่ไม่ใช่เพื่อแค่ให้ธุรกิจอยู่รอดแต่เพ่ือสร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้ 
  องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
  Soule (2016) ได้อธิบายถึงลักษณะของการเป็นองค์กรดิจิทัลสามารถเห็นได้ชัดเจนใน 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 
1 การมีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capability) เป็นการใช้เทคโนโลยี บูรณาการช่องทางดิจิทัลเพ่ือ
ติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ท างานร่วมกันข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร 
ส่วนที่ 2 ความช านาญด้านดิจิทัล (Digital Dexterity) เป็นจุดเด่นขององค์กรดิจิทัล ที่จะช่วยให้สามารถปรับ
บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ด้วยความสามารถแบบพลวัต (Dynamic) องค์กรดิจิทัลสามารถใช้ประโยชน์จาก
ตัวเลือกดิจิทัลใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญกับความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนภายใน 
  จันทร์จิรา เหลาราช (2564) ได้ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 ความคิด (Mindsets) คุณสมบัติที่แตกต่างขององค์กรดิจิทัลคือแนวความคิดครั้งแรก
เกี่ยวกับดิจิทัล (Digital-First Mindset) ซึ่งเป็นทัศนคติที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการค้นหาค าอธิบายและการ
แก้ปัญหาด้วยดิจิทัลก่อนด าเนินการด้วยระบบมือ (Manual) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์
ในการเข้าถึงข้อมูลองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
  องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติ (Practices) พฤติกรรมพ้ืนฐานที่มีอยู่ในองค์กรดิจิทัลประกอบด้วย 1) การ
ด าเนินงานดิจิทัล (Digitized Operations) เป็นการพ่ึงพาข้อมูลดิจิทัลในการจัดท าเอกสารอัตโนมัติและตรวจสอบ
กิจกรรมขององค์กรได้แม่นย ายิ่งขึ้น องค์กรสามารถตรวจสอบกระบวนด าเนินงานได้อย่างโปร่งใสและยังช่วย
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สนับสนุนการตัดสินใจของผู้น าองค์กร 2) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ความพร้อมส าหรับการ
ท างานร่วมกันข้ามพรมแดน เพื่อคิดค้นแก้ปัญหาและค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เป็นการสนับสนุนการท างานเป็นทีม 
การเป็นหุ้นส่วนโดยไม่ได้ค านึงถึงสถานที่หรือขอบเขตอ่ืน ๆ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่ ช่วยในการ
ปฏิบัติงานแบบร่วมมือที่แตกต่างจากแผนผังองค์กรแบบเดิม และ 3) การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-
Driven Decisions) การพ่ึงพาข้อมูลดิจิทัลเชิงลึกและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งทั้ง 3 
พฤติกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลในระยะสั้นขององค์กร ขณะเดียวกันก็ยังพัฒนาความ
โปร่งใส (Transparency) ความไหลลื่น (Fluidity) การปรับตัว (Adaptability) และความยืดหยุ่น (Resilience) ไป
พร้อมกันในระยะยาว  
  องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (People) พฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรดิจิทัลต้องมี คือ 1) ประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยี (Technology experience) ประสบการณ์ทางเทคนิคที่อาจจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
ทักษะการวิเคราะห์  (Analysis) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
learning) สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีมือถือ (Social and mobile technologies) รวมถึงอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
(Internet of Things) 2) ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันจะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการด าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมสูง (High-Engagement) เพ่ือ
ความส าเร็จในระยะยาว องค์กรจะต้องมีมากกว่าประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและทักษะดิจิทัล ซึ่งจะต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานที่มีแรงจูงใจ มีความสามารถและความพยายามในการจัดการปัญหาอย่างอัตโนมัติด้วยตนเอง  
  องค์ประกอบที่ 4 ทรัพยากร (Resources) เครื่องมือและข้อมูลดิจิทัลเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน
ขององค์กรดิจิทัล และทรัพยากรที่จ าเป็นจะช่วยให้การด าเนินงานมีความคล่องตัว ประกอบด้วย 4.1) ข้อมูลลูกค้า
แบบเรียลไทม์ (Real-Time Customer Data) การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เป็นรากฐานในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างลูกค้าและองค์กร 4.2) ข้อมูลการด าเนินงานรวมเป็นหนึ่ง ( Integrated 
operations data) และ 4.3) เครื่องมือส าหรับความร่วมมือ (Collaborative tools) เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน
ร่วมกัน มีการส่งสารถึงสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรมีความคล่องตัวมากข้ึน  
  ในขณะที่หลายองค์กรต่างใช้ทรัพยากรดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้นโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงานเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงการฝึกฝนทักษะการเปิดมุมมองและมีความคิดแบบดิจิทัลจะเป็นแนวทางส าหรับดิจิทัลที่ประสบ
ความส าเร็จปัจจุบันองค์กรหลายแห่งก าลังอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลและมีการพัฒนาความสามารถด้าน
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ แต่นั่นก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

 
๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.๒.๑ งานวิจัยในประเทศ 
 จีรนันท์ นาคสมทรง (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียนหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
บทบาทของการบัญชี พบว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนในยุค
สมัยที่โลกก าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรโลก เศรษฐกิจหมุนเวียนให้ความส าคัญกับการหมุนเวียนเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการลดของเสีย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอความเป็นมาของแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ความเชื่อมโยงที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งบทบาทของการบัญชีในฐานะผู้รวบรวมและ
จัดท าข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาดังกล่าว 
 แสงระวี สานใจวงค์ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องทรรศนะความยั่งยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า มีโครงการและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเป็ น
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน ได้แก่ 1) เม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง 2) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด 
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PLA 3) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS 4) Mono Material Packaging และ 5) Chemical Recycling ซึ่งสามารถ
ลดการสกัดเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียมได้ เป็นการออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน ไม่สร้างของเสีย
แต่เป็นการสร้างวัตถุดิบให้กับการผลิตคร้ึงต่อไป สามารถแยกส่วนระหว่างวัสดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกัน
ได้อีกทั้งยังสามารถน าเข้าสู่วงจรการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวัสดุตั้งต้นแต่ยังไม่พบ
ข้อมูลของระบบการจัดการ หลังการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผล ซ่ึงอาจจะท า ให้เป็นการเพ่ิมปริมาณขยะ
ชนิดใหม่แทน และผลการศึกษายังพบว่ามีกรณีศึกษาที่เป็นเพียงการประยุกต์ใช้วงจรสุดท้ายของเศรษฐกิจหมุนเวียน
เฉพาะการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้ว ซึ่งยังไม่สามารถลดการใช้ทรัพยากรและลดการสกัดเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม ได้แก่ 
1) โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand 2) โครงการภายใต้แนวคิด Circular Living 3) โครงการ 
Upcycling Plastic Waste Project 4) นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล 5) เงินทองจากกองขยะ และ 6) โครงการ
รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดังนั้นเพ่ือให้การประยุกต์ใช้เึศรษฐกิจหมุนเวียนมีความยั่งยืน ต้องมีระบบการจัดการ
และการคัดแยกวัสดุหลังการใช้งานโดยร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ผู้ผลิต และผู้บริโภค ให้สามารถน าวัสดุกลับเข้าสู่วงจร
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐควรออกข้อก าหนดหรือกฎหมายที่รองรับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนให้
เป็นรูปธรรม ออกแบบระบบการรวบรวมและจัดการขยะตามครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนภาค
ธุรกิจและการผลิตควรค านึงถึงประสิทธิผลเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (ท าให้ดีข้ึน) มากกว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(ท าสิ่งผิดให้น้อยลง) จึงจะท าให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะ จนน าไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลาสติกใน
ประเทศไทยได้จริง 
 วิโรจน เจษฎาลักษณ์ และธัญญารัตน สอนสุภาพ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม ผลการวิจัยพบวา 1) ตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนที่เกิดจากการรวมมือกันระหว
างวัดวาปสุทธาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และคนในชุมชน เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในวัดใหเกิดประโยชน
สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และใหคนในชุมชนมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน โดยสินคาภายในตลาดอมยิ้ม
เปนสินคาชุมชน อาหารทั่วไป และสินคาจิปาถะเปนหลัก ซึ่งใหบริการในเสารและวันอาทิตยเทานั้น 2) การจัดการ
เชิงกลยุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดอมยิ้มมีการจัดตั้งนโยบายภายในตลาด โดยก าหนดใหผูคาลดการ
ใชถุงพลาสติกเพ่ือตองการท าตลาดอมยิ้มใหเปนตลาดที่ปราศจากขยะพลาสติก โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
มาประยุกตใช คือการน าวัสดุเหลือใชหรือวัสดุที่เปนมิตรตอธรรมชาติมาออกแบบหรือประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑ เช
น ใบตอง นิตยสารเกาท าเปนถุงกระดาษ เปนตน เพ่ือลดขยะและลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกร
อน และลดตนทุนในการซื้อบรรจุภัณฑ ซึ่งจากงานวิจัยผูจัดการตลาดอมยิ้มสามารถน าขอมูลไปประยุกตใชเพ่ือ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในดานการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตาง ๆ ของตลาดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได 
 ภาวิณี เอ่ียมตระกูล (2564) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงบูรณาการด้วย
นวัตกรรมการเชื่อมต่อระบบขนส่งทางน้ า มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการศึกษาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา
พ้ืนที่ด้วยการสร้างรูปแบบกาบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนเชิงบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการของระบบกิจกรรมชุมชนกับการสร้างการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับชุมชนผู้มีรายได้น้อย งานวิจัยนี้ได้ท าการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้
ระเบียบของการวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) โดย
มุ่งศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มกับประธานชุมชนและ
ลูกบ้านของกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพ่ือน าสู่การวิเคราะห์และเสนอแนะรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อยบนพ้ืนฐานของการบูรณาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วยการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ในชุมชนงานวิจัยได้ก าหนดกรอบการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) Ecosystem analysis คือ การ
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ถอดองค์ความรู้เพ่ือการต่อยอดในการศึกษาวิจัยพร้อมกับการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอด
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยพิจารณาทุนทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชน 2) Stakeholder mapping คือ การ
พิจารณาประเด็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เครื่องมือการ
ประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับการศึกษาระบบของ
ชุมชน 3) Profit making คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาหลักส าคัญ คือ บริบทพ้ืนที่มีผลต่อก าลังการผลิต
และการเข้าถึง และอีกประเด็นที่ส าคัญ คือ องค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยเฉพาะการหาตลาดรองรับ 
ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการปรับกลยุทธ์และรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่พร้อมทั้งหาเครือข่ายเพ่ือช่วย
เสริมทักษะ องค์ความรู้ กระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการดึงทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดความ
เหมาะสมและก่อประโยชน์ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในชุมชนโดยมีชุมชนริมคลองเป็นตัวแบบของการใช้ต้นทุนเชิงพ้ืนที่ในการสนับสนุนการขนส่งทางน้ านี้
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลักดันเชิงธุรกิจเมื่อมีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคลอง ซึ่งสามารถน า
ศักยภาพดังกล่าวเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงกิจกรรมธุรกิจในระดับอ่ืน ๆ (ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และย่าน) 
อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการขยะ การปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือสร้างรายได้ชุมชน อย่างไรก็ตาม
ข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนจากพ้ืนที่ต้นแบบนี้ สามารถน าไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่อ่ืน ๆ ได้โดยพิจารณาจากทุนทางทรัพยากรของชุมชนเป็นหลักเพ่ือสร้างชุดทางเลือกที่ใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ผลลัพธ์ในการตอบโจทย์ และสร้างความสามารถในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ภายในเครือข่ายชุมชน 
 ชัญญาภัค พุทธชาลี (2565) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการ
ประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง โดยการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษา
เอกสารและจากการสัมภาษณ์ ซึ่งมีความต้องการข้อมูลที่หลากหลายรอบด้าน เพ่ือให้เข้าใจบริบทของการศึกษาแนว
ทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงานของ
โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่ง
หนึ่งอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในพัฒนาการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต
รถจักรยานยนต์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวด้วยการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน
ในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ องค์กรควรเข้าใจถึงผลกระทบในวงกว้างที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร 
เข้าใจถึงการสร้างคุณค่าขององค์กร และความสามารถในการแทรกแซง "ระบบ" เพ่ือให้องค์กรมีอิทธิพลต่อการ
จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การระบุชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด และข้ อมูล
วัตถุดิบที่ เกี่ยวข้องในการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้องค์กรจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยระบุผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจและจากกิจกรรมต่าง ๆ ควรพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบธุรกิจ ควร
มีความร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือรักษาผลประโยชน์และสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน 
ความส าเร็จของการท างานร่วมกันนั้นเกิดจากการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ และการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควรท า
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ให้วัตถุดิบ วัสดุ ชิ้นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ เกิดคุณค่าและมีการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการผ่านการพิจารณา
ปัจจัยหรือความเสี่ยงที่อาจสร้างผลกระทบหรือความสูญเสียต่อระบบในอนาคต รวมถึงการบ่งชี้โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย (การเข้าถึงวัตถุดิบ วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและราคาถูก และลดต้นทุน
ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น) หรือกระแสรายได้ใหม่ (การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุ ชิ้นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์
เพ่ิมเติม) หรือการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ การขายที่ลดลง (การปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า) โดยการเพ่ิมคุณค่า
ของวัตถุดิบ หรือวัสดุ สามารถด าเนินการได้ 3 วีธี ได้แก่ 1) วัสดุที่ถูกมองว่าเป็นของเสียทั้งจากขั้นตอนการผลิตหรือ
หลังการใช้งาน สามารถน ากลับไปใช้งานอ่ืน แต่อาจต้องปรับแต่งในกระบวนการผลิตและการออกแบบ เช่น การลด
จ านวนเกรด หรือประเภทของวัสดุที่ใช้เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 2) วัสดุที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ควรยืด
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวขึ้นหรือใช้บ่อยครั้ง ผ่านการออกแบบหรือใช้วัสดุที่คงทนในการผลิต การ
พัฒนาโลจิสติกส์ย้อนกลับ และพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น 3) พ้ืนที่หรืออุปกรณ์ที่เหลืออยู่ อาจน ามาใช้ประโยชน์
ใหม่ภายในองค์กร หรือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) และผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) โดย
อาจมีบุคคลที่สามเข้ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวกในกระบวนการเหล่านี้ในบางครั้ง ในขณะเดียวกันควรเปิดเผยผล
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการด าเนินการ
ตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงเวลา ซื่อสัตย์ 
และครบถ้วน 
 ญาณิน มัทธุรศ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างจากวัสดุกระดาษเส้น
ใยธรรมชาติเพ่ือเป็นของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างจากวัสดุกระดาษเส้นใย
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นของที่ระลึกส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีของไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความ
สนใจจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จึงน ามาซึ่งแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบคือ แรงบันดาลใจจาก
ดอกบัว, แรงบันดาลใจจากการพับกระทงและประเพณีลอยกระทง และแรงบันดาลใจจากลักษณะสถาปัตยกรรม
ไทย ซึ่งการออกแบบตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดที่ส าคัญ คือ 1) ความร่วมสมัย 2) การสร้างคุณค่าให้กับวัสดุ
กระดาษเส้นใยธรรมชาติหรือกระดาษสา 3) มีรูปแบบหรือวิธีการใช้ที่สะดวกในการพกพาเคลื่อนย้าย  ผลงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย โคมไฟห้อย 1 ชุด โคมไฟตั้งโต๊ะ 2 ชุด และโคมไฟขนาดกลาง 1 
ชุด ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างจากวัสดุกระดาษเส้นใยธรรมชาติ โดยออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ง่าย 
เคลื่อนย้ายสะดวก โดยคัดเลือกวัสดุกระดาษสาที่มีความหนาแน่นของเส้นใยจากชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย 
ผสมกับวัสดุไม้ในส่วนฐานเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ นอกจากด้านประโยชน์การใช้สอย
แล้วผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง จากวัสดุกระดาษเส้นใยธรรมชาตินี้ยังสามารถเป็นของตกแต่ง จากการออกแบบรูปทรงที่
ค านึงถึงสุนทรียภาพความงามเชื่อมโยงถึงความเป็นไทย สามารถเข้าได้กับทุกลักษณะการตกแต่งที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกันของแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ โดยผู้วิจัยคาดหวังให้ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง 
จากวัสดุกระดาษเส้นใยธรรมชาติเพ่ือเป็นของที่ระลึกส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยสื่อสารและเผยแพร่
เอกลักษณ์ความเป็นไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 เลณุการ์ สุขศรีนวน (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเกล็ ดปลา เพ่ือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งบ้าน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือการศึกษาและพัฒนา กรรมวิธี เทคนิค
และวิธีการที่เป็นแนวทางการในการประยุกต์ใช้กับเกล็ดปลา เพ่ือน าไปเป็นวัสดุที่สร้างทางเลือกและแนวคิดใหม่ ๆ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเกล็ดปลาเนื่องจากผู้วิจัย
เห็นว่าเกล็ดปลามีคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ ดูดสี ดูดกลิ่น มันวาว โปร่งแสงและมีความงามจากธรรมชาติอยู่
เปี่ยมล้น เกินกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นขยะให้เน่าสลายไปเองได้ปัจจุบันแค่ใช้ไปเป็นวัตถุดิบในงานประดิษฐ์เท่านั้น 
ซึ่งยังใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ไม่เต็มที่นัก และ ด้วยความโดดเด่นและแตกต่างนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการ
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ท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัย ได้ท าการทดลองการขึ้นรูปวัสดุเกล็ดปลา 2 
แนวทาง ดังนี้ คือ 1) การขึ้นรูปโดยการแปรรูปวัสดุตั้งต้น 2) การขึ้นรูปโดยการไม่แปรรูปวัสดุตั้งต้น เพ่ือศึกษาละ
วิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสีย รวมไปถึงรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยน าผลสรุปที่ได้จากการทดลองมาท าการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และด้วยตระหนักถึงพลังแห่งธรรมชาติ และต้องการสื่อให้เห็นที่ มาของวัสดุ แรงบันดานใจในการ
ออกแบบครั้งนี้จึงได้น ากลิ่นอายของธรรมชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเกล็ดปลา ได้แก่ น้ า มาแทนค่าของรูปทรง 
ผสมผสานกับการขึ้นรูปวัสดุ และการออกแบบที่เข้ากับยุคสมัย ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 3 
ประเภท คือ โต๊ะกลาง, โคมไฟ , แจกัน รวมทั้งสิ้น 4 ชิ้น พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจจาก
ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถสร้างวัสดุทางเลือกใหม่ ให้แก่นักออกแบบได้ โดยใช้
องค์ความรู้ในการออกแบบเทคโนโลยีวัสดุผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือคิดค้นการสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุ ให้ออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่จะสามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 
 กฤษดา สิงห์ขรณ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัด
ล าปางโดยใช้ภาพการ์ตูน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง โดย
ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องของเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปางและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพ่ือน ามาพัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้คือ 1) การศึกษาในเรื่องของอัตลักษณ์
จังหวัดล าปาง 2) การพัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 3) การประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ของการท่องเที่ยวเมืองล าปาง และ 4) การสร้างแนวคิดในการน าเสนอในรูปแบบของตัวการ์ตูน โดยการด าเนินการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบสอบถามมา 3 ชุดเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางการออกแบบและพัฒนา
แนวคิดออกแบบ โดยชุดแรกจะเป็นการว่าในเรื่องของเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปางโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
เก็บข้อมูลเป็นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดล าปางกับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดล าปางเป็นจ านวนทั้งหมด 40 คน เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้หาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปางซึ่งในการออกแบบอัตลักษณ์ผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดตัวแทนในการน าเสนอในรูปแบบของตัวการ์ตูนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่เป็น
ทางการจนเกินไป แบบสอบถามชุดที่สองจะเป็นการว่าในเรื่องของแนวคิดการออกแบบโดยจะมีรูปแบบเป็น
ออกแบบร่างเบื้องต้นซึ่งผู้ที่ท าการตอบแบบสอบนั้นได้ก าหนดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง 3 ท่าน เพ่ือท าการ
ประเมินแนวคิดการออกแบบและให้ค าแนะน าในการออกแบบเพ่ือน าไปพัฒนาแนวคิดการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น ใน
ส่วนของแบบสอบถามชิ้นสุดท้ายจะเป็นการว่าในเรื่องของการประเมินชิ้นงานการออกแบบโดยผู้ท าการประเมินก็จะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง 3 ท่านเช่นกันโดยจะให้ท าการประเมินในเรื่องของ แนวคิดการออกแบบ วัสดุที่ใช้ใน
การผลิต ภาพลักษณ์ของชิ้นงานการออกแบบ โดยผลของความพึงพอใจในภาพรวมของชิ้นงานการออกแบบพบว่า 
ระดับความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแสดงข้อมูลค่าความพึงพอใจในความสมบูรณ์ของผลงานการพัฒนาอัต
ลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดล าปางของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แสดงความคิดเห็นด้านแนวคิดการ
ออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตอยู่ในระดับดีมาก ด้านเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี ด้านเทคนิคการผลิตอยู่ในระดับดีมาก และด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ทุก
ความคิดเห็นจะใกล้เคียงกันมีทิศทางเดียวกันไปทางดีและดีมาก 
 อรวรรณ ชัยวงษ์วิบูลย์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
เครื่องเขียน TINTINTOYS เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกลยุทธ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product design) และ
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่  (New product development) ผ่ านการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth 
Interview) จ านวน 50 คน และน ามาวิเคราะห์แนวทางการออกแบบในแต่ด้านต่าง ๆ จากผลการวิ จัยพบว่า 
นอกจากการออกแบบให้มีความโดดเด่นแล้ว ต้องค านึงถึงการใช้งานและคุณภาพของวัสดุที่น ามาใช้ผลิตกระเป๋า
เครื่องเขียน เช่น พลาสติกต้องมีความยืดหยุ่น เป็นต้น โดยผู้บริโภค เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้า เน้นการ
ออกแบบที่โดดเด่น ง่ายต่อการน าไปใช้งาน เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ และใน
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ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ TINTINTOYS ต่อไป 
 เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและ
บรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชมซนอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2) พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชมชนและ 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนและผู้สนใจ 
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลมาประกอบการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้แทนกลุ่ม
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 คน มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในระดับน้อย ในขณะเดียวกันยังคงมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ซึ่ง
องค์ความรู้จากการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร ประกอบด้วย 5 
ผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มอาชีพเย็บผ้าและทอผ้า ประกอบด้วย 16 ผลิตภัณฑ์ 3) กลุ่มอาชีพของที่ระลึก ประกอบด้วย 4 
ผลิตภัณฑ์ และ 4) กลุ่มอาชีพงานกระดาษสา ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ โดยได้ท้าการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกับตัวแทนกลุ่มและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบใหม่ขึ้นมา จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มและกลุ่มวิสาหกิจประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นจากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 นงค์นุช กลิ่นพิกุล, นารีรัตน์ อบเชย และปาณิศา เจริญสุข (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องแต่งกายโดยใช้อัตลักษณ์จากเรือกอและ ผลการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกอบเครื่องแต่งกายโดยใช้อัตลักษณ์จากเรือกอและมีการน าลวดลายบนเรือกอและที่ผสมผสานศิลปะไทย จีน 
อิสลามโดยใช้ลวดลายของสัตว์หิมพานต์ ลายเรขาคณิต ลายไทยและลายพรรณไม้น ามาตัดทอนรูปทรงโดยการน าสี
โทนร้อน สีโทนเย็นและสีตรงข้ามกันมาท าการออกแบบ 2) ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง
พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย 15 คน และชาวต่างชาติ 15 คน มีความพึงพอใจด้านความสวยงาม ด้านความคิด
สร้างสรรค์และด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก 
  ๒.๒.๒ งานวิจัยต่างประเทศ 
 Abbie Griffin PDMA (1997) ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การอัพเดตเทรนด์และ
การเปรียบเทียบปฏิบัติที่ดีที่สุด พบว่า บน NPD ปฏิบัติที่ดีที่สุด การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการน้อยกว่าห้าปี หลังจาก 
PDMA ส ารวจและปฏิบัติที่ดีที่สุดครั้งแรกแนวโน้มการปรับปรุงในกระบวนการองค์กรและผลส าหรับ NPD ใน
สหรัฐอเมริกาและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่มีความเก่ียวข้องมากขึ้นโดยทั่วไปกับบริษัทที่ประสบความส าเร็จอื่น ๆ ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การส ารวจมีวัตถุประสงค์คือ การก าหนดสถานะปัจจุบันของการปฏิบัติ NPD และ
ประสิทธิภาพการท างาน การท าความเข้าใจวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากห้าปีที่ผ่านมา การ
พิจารณาว่าการปฏิบัติ NPD และประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และตรวจสอบ
กระบวนการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่แตกต่างประสบความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลส ารวจบ่งชี้
ว่า กระบวนการ NPD ยังคงมีวิวัฒนาการและกลายเป็นความซับซ้อนมากขึ้น NPD การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใน
หลายบริษัทที่ล้มเหลวในการให้การปฏิบัติ NPD พบความเสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้น การท าเครื่องหมายที่
น่าสนใจแม้จะมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ข้ามสายงานกระบวนการขั้นตอนส าหรับ NPD มากกว่า
หนึ่งในสามของทุกบริษัทในการศึกษายังคงใช้กระบวนการอย่างเป็นทางการส าหรับการจัดการ NPD 
 Ellen Van Kleef (2005) ซึ่งได้วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พบว่า ปัจจัยหรือเทคนิคที่
ท าให้ประสบความส าเร็จที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แต่มีบางขั้นตอนมักจะถูกละเลย ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การขาดความคุ้นเคยในแต่ละขั้นตอนที่มีท าให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นขาดประสิทธิภาพ วิธีการที่พบมากที่สุด
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ในการวิจัยนี้ในแง่ของคุณสมบัติที่ส าคัญ มีจุดแข็งจุดอ่อนและความเหมาะสมเป็นการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพการท างานกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง 1) สิ่งเร้าที่น ามาใช้เป็นส าหรับความต้องการเฉพาะอย่าง 2) 
รูปแบบงาน และ 3) ต้องด าเนินการในแนวทางที่มีความเหมาะสมของวิธีการเหล่านี้ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่บนพ้ืนฐานของกลยุทธ์นวัตกรรมของกระบวนการพัฒนา จากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับนวัตกรรมที่เพ่ิมขึ้น 

 
๒.๓ กรอบวิจัยนวัตกรรม (Research Innovation Framework) 

กรอบการวิจัย นวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นวัตกรรมการจัดการเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การ

แข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
สภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

ด้ำนนวัตกรรม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ชุมชน ตามหลัก ADDIE Model 

1. การวิเคราะห์ (Analysis) 
2. การออกแบบ (Design) 
3. การพัฒนา (Development) 
4. การน าไปใช้ (Implement) 
5. การประเมินผล (Evaluation) 

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1. Durability ทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น  
2. Renewability น าวัสดุที่สร้างทดแทนใหม่ 
    ได้มาใช้ในการผลิต   
3. Reuse ใช้ซ้ าได้หลายครั้งตลอดอายุ 
    การใช้งาน  
4. Repair บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ตลอด 
   อายุการใช้งาน  
5. Replacement เปลี่ยนหรือทดแทน 
    การใช้วัสดุแบบเดิม 
6. Upgrade เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน  
7. Refurbishment การปรับปรุง เป็นของใหม่ 
8. Reduced Material Use ลดปริมาณวัสดุ 
    ที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ 

 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี ๓ 
         วิธกีารสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

 

๓.๑  การด าเนินการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
           การวิจัย เรื่องนวัตกรรมการจัดการเพ่ือการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ชุ มชน 
สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 5 ประการดังนี้ ๑) เพ่ือวิเคราะห์
และสังเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง ๒) เพ่ือออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่
ใช้งานได้จริง ๓) เพ่ือพัฒนา(สร้าง)นวัตกรรมใช้งานได้จริง ๔) เพ่ือทดลองใช้นวัตกรรมที่พัฒนา(สร้าง)ในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพตัวชิ้นงานนวัตกรรม ๕) เพ่ือประเมินผลการใช้นวัตกรรมสอดคล้องกับบริบทที่ใช้งานได้จริง 
โดยใช้ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยนวัตกรรมตามแบบแผนการวิจัยของ ADDIE Model ประสานกับการวิจัยพัฒนา 
Research and Development (R&D) ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการวิจัยนวัตกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย R&D 
ขั้นที่ ๑ การวิเคราะห์/สังเคราะห์ (Analysis/Systhesis) วิจัย R๑ 
ขั้นที่ ๒ การออกแบบร่างนวัตกรรม (Design) พัฒนาร่าง/ออกแบบ            D๑ 
         ทดสอบ/ประเมินแบบร่างนวัตกรรม  วิจัย(ประเมินต้นแบบ R๒ 
ขั้นที่ ๓ การพัฒนา/สร้างนวัตกรรม (Development) พัฒนาตัวนวัตกรรม D๒ 
         ทดสอบ/ประเมินตัวนวัตกรรมที่สร้าง     วิจัย(ประเมินตัวนวัตกรรม) R๓ 
ขั้นที่ ๔ การทดลองใช้นวัตกรรม (Implementation) พัฒนาทดลองใช้ตัวนวัตกรรม D๓ 
ขั้นที่ ๕ การประเมินผลนวัตกรรม (Evaluation) วิจัยผลการทดลองใช้นวัตกรรม R๔ 
ขั้นที่ ๖ ปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรม (ถ้ามี) พัฒนาแก้ไขข้อบกพร่อง D๔ 
 

๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล 
          ๓.๒.๑ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนานวัตกรรมด้วย 
Business Model Canvas  

๑) ปัญหา (problem) ที่จะสร้างนวัตกรรม  
   ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดทักษะและประสบการณ์ มีความถนัดการผลิตสินค้าแบบเดิม 
ไม่มีทักษะการตลาดสมัยใหม่ แนวคิด วิธีการในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนา ท าให้ไม่
สามารถสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ที่แตกต่างให้สินค้ามีความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ผลิ ตภัณฑ์ยังไม่
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 

๒) กลุ่มลูกค้า (Customer Srgment)  
   นักท่องเที่ยวที่ซื้อเป็นของฝาก 

๓) จุดเด่นของนวัตกรรม (Uniqe Proposition) ที่ให้ลูกค้า 
   สินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔) วิธีการที่แก้ไขปัญหา (Solution)  
   ใช้แนวคิดนวัตกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน 

๕) จุดเด่นนวัตกรรม (Unfair Advantage) ที่เหนือคู่แข่ง สิ่งที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ  
   สินค้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมีทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

๖) แหล่งที่มาของรายได้ (Revenue Streams)   
     การจ าหน่ายสินค้าที่เพ่ิมขึ้น การลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการผลิต 
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๗) ต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost Structure) โครงสร้างต้นทุนโดยระบุต้นทุนที่คงที่และผันแปร   
   ต้นทุนคงที่ค่าแรงงาน  ต้นทุนผันแปร ค่าวัตถุดิบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตและ
กระบวนการบรรจุภัณฑ์ และกระบวนการจัดจ าหน่าย 

๘) KPI ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key  Metric)  
   สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

๙) ช่องทาง (Channels) เส้นทางการไปถึงลูกค้า การสื่อสาร การเข้าถึง  การส่งมอบ   
   ร้านค้าของชุมชน ร้านของฝาก ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Line TikTok 
 ๓.๒.๒ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๒ เพ่ือออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่ใช้งานได้จริง 
       ๑) วิธีการ หลักการร่างแบบ ออกแบบนวัตกรรม 
                       (๑)  หน้าที่ใช้สอย (Function) 
    วัสดุคงทน สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
         (๒) ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or Sales appeal) 
    ความสวยงามน่าใช้ ความทันสมัย 
   (๓) ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 
    ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน หยิบ จับได้ง่าย 
   (๔) ความปลอดภัย (Safety) 
    ใช้วัสดุที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (๕) ความแข็งแรง (Construction/Strength)  
    ท าจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
   (๖) ราคา (Cost) 
    ต้นทุนต่ า ราคาไม่สูงมาก 
   (๗) วัสดุ (Materials)     
    ท าจากวัสดุที่มีความคงทน เหมาะสมกับการใช้งาน 
   (๘)  กรรมวิธีการผลิต (Production)  
    แบบรูป และรายการประกอบแบบ   

   ๒) การทดสอบร่างนวัตกรรมที่ออกแบบ (ประชากร เครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล) 

    (๑) ประชากร 
    ประชากรที่ท าการศึกษา : นักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง 

(๒) กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบร่างนวัตกรรมนักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง โดย
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน ๒๐๐ คน 

(๓) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แสดงวิธี/ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
    แบบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามกับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยใช้ แบบสอบถามแบบปิด 
(Closed Form) เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ปัจจัยใน การเลือกซื้อ และความพึง
พอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

(๔) การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แสดงวิธี/ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ) 
    ตรวจสอบเครื่องมือโดยใช้ IOC โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

(๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย     
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    ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ  
     ๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการส ารวจสัมภาษณ์ 
    ๓. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบ 
     ๔. ขั้นตอนการออกแบบ และท าแบบร่างครั้งที่ 1  
    ๕. ทดสอบและพัฒนาแบบร่าง เพื่อท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
    ๖. ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
    ๗. ทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
    ๘. อภิปราย สรุปผล และชี้แจงข้อเสนอแนะ 
   (๖) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย    
    แบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของระดับความเหมาะสมของโคมไฟเพ่ือประดับตกแต่งโดยสามารถแบ่งเกณฑ์ ได้ดังนี้ 
 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 
    ข้อมูลในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปพัฒนาชิ้นงานต่อไป 
   (๗) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย และสถิติที่ใช้   
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณาเพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจัยผู้วิจัยใช้การ
วิเคระห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร T-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยได้น าข้อมูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีการรวบรวมได้ไปเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) โดยแบบสอบถาม ตรวจสอบรายการ 
(Check -List) นั้นใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และในแบบสอบถาม
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) นั้นใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ๓.๒.๓ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๓ เพ่ือพัฒนา(สร้าง)นวัตกรรมใช้งานได้จริง                   
   ๑) การพัฒนาสร้างนวัตกรรม (Development) 
   (๑)  ขั้นการเตรียมการ (Input)   
     ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้ง
ในศาสตร์ทางด้านการออกแบบและการตลาด โดยสอบถามเกี่ยวกับรูปทรงของผลิตภัณฑ์  สีสัน รูปแบบการใช้งาน
และวัสดุที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสองแนวทาง คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือน ามาอก
แบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง และใช้การสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 200 ชุด แจกแก่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Conrvnience Sampling Method) โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการเก็บข้อมูฃและข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์
แล้วจะน าปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
    (๒)  ขั้นกระบวนการสร้าง (Processes) ใช้รูปแบบกระบวนการ ERD, CRD, RBD, หรือ R&D   
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     การประเมินขั้นกระบวนการสร้าง (Processes)  เป็นการกระบวนการวางแผนและการ
จ าแนกรูปแบบ (planning and task clarification) กระบวนการแรกเป็นการระบุกลุ่มของตลาดที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยรับความต้องการพ้ืนฐานหรือความต้องการ (customer requirements) ที่คาดหวังว่าต้องมีของลูกค้าต้องแปล
ความต้องการของลูกค้าเป็นข้อมูลทางเทคนิคเพ่ือระบุข้อกาหนดของแบบผลิตภัณฑ์  (specification of 
Information) 
    (๓) ขั้นตรวจสอบ (Check Point) กระบวนการสร้าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผล 
     ประชากรที่ท าการศึกษา : นักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบร่างนวัตกรรมนักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง โดย
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน ๒๐๐ คน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งในศาสตร์ทางด้านการออกแบบและการตลาด โดยสอบถาม
เกี่ยวกับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ สีสัน รูปแบบการใช้งานและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสองแนวทาง คือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือน ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง และใช้การสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 200 ชุด แจกแก่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตามสะดวก (Conrvnience Sampling Method) โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการเก็บข้อมูฃและ
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะน าปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

(๔) ขั้นแสดงผลการผลิตการสร้าง/การพัฒนานวัตกรรม (Output) ตามท่ีออกแบบไว้ 
     การประเมินการตรวจสอบ (Check Point) และการประเมินขั้นแสดงผลการผลิตการสร้าง 
(Output) เป็นการสร้างแนวคิดการออกแบบ (conceptual design) การสร้างแนวคิดการออกแบบเกิดจากการรับ
ความต้องการของลูกค้า (customer requirements) แล้วหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะสามารถอธิบายรูปแบบ หน้าที่การ 
ทางาน (working principle) โครงสร้างการทางาน (working structure) และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (product 
properties) แนวคิดของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพก็ได้  
    (๕) ขั้นทดสอบประสิทธิภาพการท างาน/การใช้งาน (Tryout) เบื้องต้น  
     ขั้นทดสอบประสิทธิภาพการท างาน/การใช้งาน (Tryout) เบื้องต้น แนวคิดการออกแบบ
ควรเน้นที่ภาพรวมของรูปแบบการทางานในระบบ (overall function of the system) โดยให้มีฟังก์ชันหลัก 
(main function) และฟังก์ชันเสริม (auxiliary function) รวมอยู่ด้วย 
    (๖) ขั้นเสนอผลการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมน าไปใช้งานจริง     
     การประเมินผลการสร้างที่พร้อมน าไปใช้งานมีการประเมินความสัมพันธ์ด้วยทีมนักออกแบบ 
   ๒) การทดสอบ/ประเมินนวัตกรรมที่สร้าง  
         (๑) ประชากร  
     ประชากรที่ท าการศึกษา : นักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง 
    (๒) กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบร่างนวัตกรรมนักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง โดย
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน ๒๐๐ คน 

(๓) เครื่องมือ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและแง่มุม
กลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบ สามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วน ดังนี้ 

     ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามให้เลือกตอบ
เพียงข้อเดียวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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     ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบในด้าน
ต่างๆ ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   คะแนน ความหมาย 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต้องการน้อยที่สุด 

2 เห็นด้วยน้อยที่สุด ต้องการน้อย 

3 เห็นด้วยน้อย ต้องการปานกลาง 

4 เห็นด้วยมาก ต้องการมาก 

5 เห็นด้วยมากกว่า ต้องการมากที่สุด 

      ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดการ
ออกแบบ ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

     ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

    (๔) เก็บข้อมูล  
     ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้ง
ในศาสตร์ทางด้านการออกแบบและการตลาด โดยสอบถามเกี่ยวกับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ สีสัน รูปแบบการใช้งาน
และวัสดุที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสองแนวทาง คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือน ามา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง และใช้การสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จ านวน 200 ชุด แจกแก่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Conrvnience Sampling Method) โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการเก็บข้อมูฃและข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์
แล้วจะน าปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

    (๕) วิเคราะห์ข้อมูล 
     แบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของระดับความเหมาะสมของโคมไฟเพ่ือประดับตกแต่งโดยสามารถแบ่งเกณฑ์ ได้ดังนี้ 
 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 
     ข้อมูลในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปพัฒนาชิ้นงานต่อไป 

    (๖) แปลผล 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณาเพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจัยผู้วิจัยใช้การ
วิเคระห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร T-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยได้น าข้อมูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีการรวบรวมได้ไปเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) โดยแบบสอบถาม ตรวจสอบรายการ 
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(Check -List) นั้นใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และในแบบสอบถาม
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) นั้นใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ๓.๒.๔ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๔ เพ่ือทดลองใช้นวัตกรรมที่พัฒนา (สร้าง) ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ตัวชิ้นงานนวัตกรรม 
   ๑) ประชากร  
     ประชากรที่ท าการศึกษา : นักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง 

๒) กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบร่างนวัตกรรมนักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง โดย
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน ๒๐๐ คน 
   ๓) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แสดงวิธี/ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ)  
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและแง่มุม
กลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบ สามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วน ดังนี้ 
     ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามให้เลือกตอบ
เพียงข้อเดียวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
     ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบในด้าน
ต่าง ๆ ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   คะแนน ความหมาย 
1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต้องการน้อยที่สุด 
2 เห็นด้วยน้อยที่สุด ต้องการน้อย 
3 เห็นด้วยน้อย ต้องการปานกลาง 
4 เห็นด้วยมาก ต้องการมาก 
5 เห็นด้วยมากกว่า ต้องการมากที่สุด 

   
      ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดการ
ออกแบบ ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
     ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ๔) การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แสดงวิธี/ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
    การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    (๑) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
    (๒) น าแบบสอบถามที่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ 
และน าข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไขหาความเที่ยงตรงจากการหาค่า IOC (Index of item – objective congruence)
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    การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบจะเป็นการพิจารณา
แบบทดสอบรายข้อจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือหา ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
ก าหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
    + 1   หมายถึง    แน่ใจว่าแบบทดสอบมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
    ๐  หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
    -1     หมายถึง    แน่ใจว่าแบบทดสอบมีเนื้อหา ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
    แบบทดสอบหรือข้อสอบที่ถือว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในระดับดีสามารถน าไปวัดผลได้ 
จะต้องมีค่า IOC เกินกว่า 0.5 เป็นต้นไป 
    แบบทดสอบความเชื่อถือ (Reliability) น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ชุด โดยจะน าผลที่ ได้จากการตอบแบบสอบ ถามไปหาค่าความเที่ยงตรงแบบสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’Alpha เพ่ือทดสอบว่าแต่ละค าถามและแต่ละค าตอบในแบบสอบถามสามารถใช้ภาษาสื่อความหมาย 
สร้างความเข้าใจกับผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในการในการสอบถามหรือไม่ 
และมีความยากง่ายต่อการท าความเขา้ใจอย่างไรท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
    น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงและปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์แล้ว
น าไปใช้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยต่อไป 
   ๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย    
    ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ศาสตร์ทางด้านการออกแบบและการตลาด โดยสอบถามเกี่ยวกับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ สีสัน รูปแบบการใช้งานและ
วัสดุที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสองแนวทาง คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือน ามา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง และใช้การสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จ านวน 200 ชุด แจกแก่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Conrvnience Sampling Method) โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการเก็บข้อมูฃและข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์
แล้วจะน าปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
   ๖) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย    
    แบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของระดับความเหมาะสมของโคมไฟเพ่ือประดับตกแต่งโดยสามารถแบ่งเกณฑ์ ได้ดังนี้ 
 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

    ข้อมูลในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พัฒนาชิ้นงานต่อไป 

๗) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย และสถิติท่ีใช้   
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณาเพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจัยผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร T-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยได้น าข้อมูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีการรวบรวมได้ไปเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) โดยแบบสอบถาม ตรวจสอบรายการ 
(Check -List) นั้นใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และในแบบสอบถาม
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) นั้นใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ๓.๒.๕ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๕  เพ่ือประเมินผลการใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทที่ใช้งานได้
จริง  
   ๑) สาระส าคัญ/ประเด็นการประเมินนวัตกรรม  
    (๑)  การประเมินขั้นเตรียมการ (Input)   
     การประเมินขั้นเตรียมการ (Input) เป็นการประเมิน กระบวนการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการพ้ืนฐาน ที่มีล าดับขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ตลาด 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิต เป็นต้น เพ่ือที่จะส่งข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ไปใช้ ในการวิเคราะห์ต่อไป มีการน า
แนวคิด ของกระบวนการแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
        (๒)  การประเมินขั้นกระบวนการสร้าง (Processes)   
         การประเมินขั้นกระบวนการสร้าง (Processes)  เป็นการกระบวนการวางแผนและการ
จ าแนกรูปแบบ (planning and task clarification) กระบวนการแรกเป็นการระบุกลุ่มของตลาดที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยรับความต้องการพ้ืนฐานหรือความต้องการ (customer requirements) ที่คาดหวังว่าต้องมีของลูกค้าต้องแปล
ความต้องการของลูกค้าเป็นข้อมูลทางเทคนิคเพ่ือระบุข้อกาหนดของแบบผลิตภัณฑ์  ( specification of 
Information) 
        (๓) การประเมินการตรวจสอบ (Check Point)  และ  (๔)  การประเมินขั้นแสดงผลการผลิตการ
สร้าง (Output) 
         การประเมินการตรวจสอบ (Check Point) และการประเมินขั้นแสดงผลการผลิตการสร้าง 
(Output) เป็นการสร้างแนวคิดการออกแบบ (conceptual design) การสร้างแนวคิดการออกแบบเกิดจากการรับ
ความต้องการของลูกค้า (customer requirements) แล้วหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะสามารถอธิบายรูปแบบ หน้าที่การ
ท างาน (working principle) โครงสร้างการทางาน (working structure) และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (product 
properties) แนวคิดของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพก็ได้  
    (๕) การประเมินขั้นทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม (Tryout)  
     การประเมินขั้นทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม (Tryout) แนวคิดการออกแบบควรเน้นที่
ภาพรวมของรูปแบบการทางานในระบบ (overall function of the system) โดยให้มี ฟังก์ชันหลัก (main 
function) และฟังก์ชันเสริม (auxiliary function) รวมอยู่ด้วย 
           (๖) การประเมินผลการสร้างที่พร้อมน าไปใช้งาน     
     การประเมินผลการสร้างที่พร้อมน าไปใช้งานมีการประเมินความสัมพันธ์ด้วยทีมนักออกแบบ 
   ๒) วิธีการประเมินการสร้างนวัตกรรม 
                        (๑)  ประชากร  
      ประชากรที่ท าการศึกษา : นักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง 
        (๒)  กลุ่มตัวอย่าง  
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

      กลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบร่างนวัตกรรมนักท่องเที่ยวชาย หญิง จังหวัดระนอง 
โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน ๒๐๐ คน 
    (๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แสดงวิธี/ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ)  
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและ
แง่มุมกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ท่ีท าการออกแบบ สามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วน ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
      ส่วนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบใน
ด้านต่างๆ ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   คะแนน ความหมาย 
1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต้องการน้อยที่สุด 
2 เห็นด้วยน้อยที่สุด ต้องการน้อย 
3 เห็นด้วยน้อย ต้องการปานกลาง 
4 เห็นด้วยมาก ต้องการมาก 
5 เห็นด้วยมากกว่า ต้องการมากที่สุด 

   
      ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดการ
ออกแบบ ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
     ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   (๔)  การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แสดงวิธี/ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ)  
     การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     (๑) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
     (๒) น าแบบสอบถามที่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ 
และน าข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไขหาความเที่ยงตรงจากการหาค่า IOC (Index of item – objective congruence) 

  
     การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบจะเป็นการพิจารณา
แบบทดสอบรายข้อจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือหา ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
ก าหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

     + 1   หมายถึง    แน่ใจว่าแบบทดสอบมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
     ๐ หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
     -1     หมายถึง    แนใ่จว่าแบบทดสอบมีเนื้อหา ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
     แบบทดสอบหรือข้อสอบที่ถือว่ามีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาในระดับดีสามารถน าไปวัดผลได้ 
จะต้องมีค่า IOC เกินกว่า 0.5 เป็นต้นไป 
     แบบทดสอบความเชื่อถือ (Reliability) น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด โดยจะน าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยงตรงแบบสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’Alpha เพ่ือทดสอบว่าแต่ละค าถามและแต่ละค าตอบในแบบสอบถามสามารถใช้ภาษาสื่อความหมาย 
สร้างความเข้าใจกับผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในการในการสอบถามหรือไม่ 
และมีความยากง่ายต่อการท าความเข้าใจอย่างไรท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
     น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงและปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์แล้ว
น าไปใช้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยต่อไป 
      (๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย     
     การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลังจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งใน
ศาสตร์ทางด้านการออกแบบและการตลาด โดยสอบถามเกี่ยวกับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ สีสัน รูปแบบการใช้งานและ
วัสดุที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสองแนวทาง คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือน ามา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง และใช้การสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จ านวน 200 ชุด แจกแก่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Conrvnience Sampling Method) โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการเก็บข้อมูฃและข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์
แล้วจะน าปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
   (๖) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย    
    วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของระดับความเหมาะสมของโคมไฟเพ่ือประดับตกแต่งโดยสามารถแบ่งเกณฑ์ ได้ดังนี้ 
 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 
   ข้อมูลในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
พัฒนาชิ้นงานต่อไป 
   (๗) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย และสถิติที่ใช้   
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณาเพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจัยผู้วิจัยใช้การวิเค
ระห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร T-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยได้น าข้อมูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีการรวบรวมได้ไปเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) โดยแบบสอบถาม ตรวจสอบรายการ 
(Check -List) นั้นใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และในแบบสอบถาม
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) นั้นใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2561 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  2545 

5. ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2564-ปัจจุบัน 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2564-2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2562-2564 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2561-ปัจจุบัน 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558-2560 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2555-2560 
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6. ผลงานวิชาการ 
     6.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับ/หลักสูตร รายวิชาที่สอน สถานที่ 
ปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

- การจัดการระบบการประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 

- การจัดการความรู้ 
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- มาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ 
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
- การจัดการกระบวนการ 

ปริญญาโท  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขานวัตกรรมการจัดการ 

- นวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

-การจัดการสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
6.2 เอกสารประกอบการสอนและต ารา 

  6.2.1 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
สุพัตรา  ปราณี. (2559). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
สุพัตรา  ปราณี. (2562). การบริหารเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

  6.2.2 ต ารา 
สุพัตรา  ปราณี. (2559). การจัดการระบบการประกันคุณภาพ.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

  6.2.3  หนังสือ 
สุพัตรา  ปราณี. (2563).นวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
6.3 ผลงานด้านงานวิจัย  

ปีงบประมาณ ชื่อผลงานวิจัย /ทุนสนับสนุนวิจัย 
2559 

 
การสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการของสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมี
ส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2559  (หัวหน้าโครงการย่อย : งบประมาณแผ่นดิน) 

2559 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  จังหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ  2559  (นักวิจัยร่วม : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2560 รูปแบบการรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในอ าเภอหัวหิน และอ าเภอชะอ า ปีงบประมาณ 2560 (หัวหน้า
โครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน) 
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ปีงบประมาณ ชื่อผลงานวิจัย /ทุนสนับสนุนวิจัย 
2561 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว  (OTOP village 

champion : OVC) ที่ เหมาะสมของจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2561 (หัวหน้า
โครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน) 

2561 โครงการจัดท าแผนธุรกิจ 13 จังหวัด เมืองสมุนไพร (Herbal City) (นักวิจัยร่วม : 
งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข) 

2561 “การยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล” ภายใต้ โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทราประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นักวิจัย
ร่วม : งบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

2561  โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา (นักวิจัยร่วม : งบประมาณจังหวัด
ฉะเชิงเทรา) 

2562 รูปแบบการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2563 การพัฒนาทักษะการจัดการเชิงพลวัตบนฐานทุนวัฒนธรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง (นักวิจัยร่วม : งบประมาณแผ่นดิน) 

2564 โครงการองค์ประกอบแห่งความส าเร็จของการสร้างธุรกิจการผลิตสารให้กลิ่นรสใน
ประเทศไทยและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ 2564 (นักวิจัยร่วม 
: ทุนส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) 

2565 ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การ
สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน
Fundamental Fund)  ) 

  
 6.4 ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย 
    การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ (TCI 2) 
   ปี พ.ศ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลวิจัย 
2561 คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮม  

สเตย์จังหวัดระนอง 
วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 33 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้าที่ 213 - 223   

2561 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตั ดสิ น ใจ เลื อกซื้ อ สิ น ค้ าหนึ่ งต าบ ลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดระนอง   

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 30  ฉบับที่ 
106 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 หน้าที่ 
93 -104   

2563 นวัตกรรมการจัดการและศักยภาพเชิงพลวัตที่
ส่งผลต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจก่อสร้าง 

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่  11 ฉบับที่  1 
มกราคม – มิถุนายน 2563  

2563 อิทธิพลของทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และ
ศักยภาพทางนวัตกรรมต่อประสิทธิผลของ
องค์กร กรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่  11 ฉบับที่  2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
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การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (SCOPUS) 
2018 Sufficiency Economy Philosophy and 

Practical Application of Residents in 
Dusit District, Bangkok 

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 7(4) –  (2018).  
P.1-11 

2019 A Community Based Tourism Model of 
OTOP Village Champion (OVC)  A Case 
Study of Hat Sompan Village, Ranong 
Province     

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 8(2) –  (2019). 

2019 The satisfaction of long-stay senior 
tourists on tourism management in 
Cha-Am district, Petchaburi  and  Hua-
Hin district, Prachuap Khiri Khan    

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 8(3) –  (2019). 

2020 Factors Influencing Thai Tourist 
Decision-Making on Travelling to 
Ranong Province 

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 9(1) –  (2020).  
P.1-10 

2020 The Potential and Strategy on Tourism 
Promotion and Development in the 
Eastern Economic Corridor: 
A Case Study of the Eastern Province  
Cluster 2 Thailand 

African Journal of Hospitality, Tourism 
and Leisure Volume 9(2) –  (2020).  
P.1-8 

2020 The Influence of Servant Leadership 
and CSR practices on the Employee’s 
Intention of Stay in the Pharmacy 
Firms: Mediating Role of Empowerment 

Systematic Reviews in Pharmacy 
SRP, 2020; 11(3): 10-18 

2020 Does Excessive Alcohol Consumption 
Increase Economic Cost? An 
Investigation from Thailand 

A multifaceted review journal in the 
field of pharmacy Sys Rev Pharm 2020; 
11(4): 88-93 

2022 Factors Affecting Marketing and 
Publicity of Processed Fishery Products 
in Ranong Province 

Journal of Positive School Psychology  
2022; 6 (5): 1381 – 1392 

2022 Factor Effecting the Sustainable 
Income Generation of the Value Added 
Products of Local Fishery in Ranong 
Province,Thailand 

International Journal of Health Sciences, 
6(S5), 30–41 
 

2022 Relationship between knowledge 
management and Foreign Tacit 
Knowledge on Multinational 
Pharmaceutical Product Innovation 
 

International Journal of Health Sciences, 
6(S4), 174–190 
 



หน้า 81 จาก 82 

 

 

ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล, รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทรำคม, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญำ. หลักสูตรสร้ำงนักวจิัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพำณิชย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  
๒๓,๒๔,๓๐,๓๑ มกรำคม – ๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๖  ณ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โทร ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ E-mail: amnuay_t@hotmail.com 

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ (SCOPUS) 
2022 Factors Affecting Quality Development 

and Certication of Local Fishery 
Product in Ranong Province, Thailand 

International Journal of Health Sciences, 
6(S5), 42–53 

    
 การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 
   ปี ค.ศ ชื่อบทความ สถานที ่
2014 Expectation and Satisfaction of Health 

Spa Business Service, Ranong Province, 
Thailand. 

The conference proceedings of the ICE 
2014 : International Conference on 
Education to beeld in Barcelona, Spain 
during February, 27-28, 2014. 

2014 Product Development Process to 
Obtain  Community Standard Product 
Certificate: A Case of Bangkhonthi, 
Samut Songkhram, Thailand. 

World Academy of Science, Engineering 
and Technology International 
Conference, Prague Czech Republic 
Vol.8 No.7 2014.  

2015 The Management of Food Sanitation 
Standards for Wayside Food 
Entrepreneurs, Bangkok. 

7th World Conference on Educational 
Sciences, Athens Greece 2015.  
 

2016 Factors affecting purchasing decision of 
community products in Ranong 
Province. 

The International Conference on 
Business,Economics, Social Science & 
Humanities- BESSH-2016. 

2017 Service quality of public taxi operated 
by the taxi cooperative in Bangkok, 
Thailand.  

Academic International Conference on 
Interdisciplinary Legal Studies and 
International Conference on Business, 
Economics, Management and Marketing, 
St Anne’s College, United Kingdom 2017. 

2018 Measurement Design Evaluation of 
SMEs  business performance in 
Bangkok 
 

AC-EMI-2018 International Academic 
Conference on Economy & Management 
Innovations Budapest, Hungary, 27-28 
March 2018. 

2019 Human Capital, Knowledge 
Management, Innovation Capability, 
and Organization Effectiveness: A 
Conceptual Model 

6th National and International 
Conference on Administration and 
Management 29-30 August 2019 
Kasetsart University,Bangkok, Thailand 

2020 COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL 
OF OTOP VILLAGE CHAMPION (OVC) 
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Abstract 
 
Research Title  :  Upgrading Local Fishery Products in Ranong Province for  
  Value Addition to Sustainable Income Generation of  
  Community Enterprises 
Author :  Supattra Pranee  
Research Year   :  2022 
...................................................................................................................... .......................................... 
 
 This research on “Upgrading Local Fishery Products in Ranong Province for 
Value Addition to Sustainable Income Generation of Community Enterprises” was 
conducted through questionnaires as the research instrument distributed to 400 
informants for data collection. The analysis result on shopping behavior of local fishery 
products revealed that the media factors for product recognition was mainly friend’s 
recommendation equivalent to 34.25% followed by 26.75% of by-chance shopping. 
The influencer of shopping decision was mainly oneself equivalent to 46.50% followed 
by 25.50% of friend/colleague. In view of shopping purpose, most of them or 58.25% 
bought the products as souvenir followed by 41.75% for oneself’s consumption. The 
product source was mainly shop/souvenir shop equivalent to 43.50% followed by 
24.00% of on-line shopping via Facebook and Line whereas the product category was 
mainly food equivalent to 86.00% followed by 10.25% of consumable/decorative/ 
souvenir one. The factor influencing shopping decision was mainly quality and standard 
of products equivalent to 25.00% followed by 23.75% of career building for local 
people. The relevant standard required for the captioned products was mainly FDA 
and Halal standards equivalent to 57.50% followed by 33.75% of community product 
standard. Most of informants or 57.00% bought the products due to their certified 
standard whereas 41.75% did not place an importance on standard aspect.  
 
Keywords: Local Fishery Products/Product Value Addition/Ranong Province 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่จะ
ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้มีศักยภาพในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง ให้สามารถจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ 
เป็นการเพ่ิมพูนเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจึงเห็นควรใช้ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานช่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการ โดยการให้ความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้าน รวมถึงพัฒนาการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 1) จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่
ผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพและขอรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 2) จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 3) ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้านและฉลาก พร้อมจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก จ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ผลิตภัณฑ์ 4) จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง และ 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงด้าน
การตลาดเพ่ือให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Geographic 
Information System (GIS) เพ่ือการบริหารจัดการและการพยากรณ์ผลผลิตอาหารทะเลแปรรูป
จังหวัดระนอง ผลการวิจัยจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัย
องค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของระบบจัดการผลิต
และการตลาด พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ทั้ งมาตรฐาน
ภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
   ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส าคัญมีศักยภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรสูง
เป็นล าดับต้น ๆ ของโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศและมีความหลากหลายในพันธุ์พืช โดย
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมมีอัตราส่วนร้อยละ 8.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของปี 
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2559 และมีการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างเข้มแข็ง จนมีการเพ่ิมมูลค่าด้วยการ
ส่งออก เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และยัง
น าเข้ารายได้สู่ประเทศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีอัตราส่วนผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลงเป็นล าดับ ต้นทุนการผลิตเกษตรกรสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
เริ่มถดถอย เกษตรกรขาดการสนับสนุนทางด้านเงินทุน เทคโนโลยี ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการเกษตร 
และเสถียรภาพด้านราคา ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง (กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์, 2560)   
  แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของระบบจัดการผลิตและการตลาด พัฒนากระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งมาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับใน
ระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
  ปัจจุบันเกษตรไทยประสบกับปัญหาความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตที่บางช่วงตกต่ า หรือ
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยเหล่านี้เหล่านี้ส่งผลให้
เกิดทัศนคติที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรมว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง ทั้งที่ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
คนทั้งประเทศหรือทั่วโลกต่างมาจากการท าเกษตรกรรมทั้งสิ้น รวมถึงการท าประมงด้วย เกษตรกร
ส่วนใหญ่ขายผลผลิตขั้นต้นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อยขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งทุน และขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาพัฒนากระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานด้าน
การแปรรูปสัตว์น้ า ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ ท าให้มีความ
ต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ และสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นการ
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าประมง และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้มาตรฐาน ด้านแปรรูปสู่มาตรฐาน
สินค้า เช่น OTOP/อ.ย. และฮาลาล และด้านสินค้าประมงเพ่ือให้ได้สินค้าประมงที่มีมาตรฐาน มกอษ  
GAP Food Safety Level เป็นต้น 
  อาชีพประมงพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในจังหวัดระนอง เป็นการประกอบอาชีพตามลักษณะของ          
ภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะเรียวยาวของทะเลอันดามัน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่   
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้เครื่องมือที่ผลิตขึ้นเองและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้มีผลผลิตจากอาหารทะเลแปรรูปเป็น
จ านวนมาก จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดระนอง “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย” 
เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
กว่าร้อยละ 90 ที่เป็นชาวไทย ส่งผลให้สินค้าของฝากและอาหารทะเลแปรรูปเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวในการซื้อกลับไปเพ่ือบริโภคหรือเป็นของฝากที่มีคุณค่าส าหรับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี 
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  จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิของจังหวัดระนอง พบว่า ผลผลิตจากอาหาร
ทะเลแปรรูปของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการผลิตอย่างง่ายตามแบบวิถีพ้ืนบ้านที่อาศัยสภาพดินฟ้าอากาศ 
อาทิ การท าแห้ง ซึ่งไม่สามารถก าหนดปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตที่แน่นอนได้ ส่งผลให้เกิด
การเน่าเสียและขายได้ราคาต่ า ตลอดจนการปนเปื้อนเนื่องจากเป็นการผลิตในระบบเปิดที่ควบคุมได้ยาก 
นอกจากนี้ยังพบว่า ไม่มีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลพ้ืนบ้านที่สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนพัฒนาการผลิตอย่างจริงจัง อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด 
ประเภท แหล่งผลิต ผู้ผลิต ปริมาณผลผลิต เป็นต้น อีกทั้งยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
ที่ไม่มีรายเอียดสินค้าและมาตรฐาน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
  จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและมีศูนย์การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระนอง จึงมีความสนใจและมองเห็นถึงความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการผลิตสินค้าประมงแปรรูปเพ่ือยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงให้มี
คุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง
พ้ืนบ้านให้มีความแตกต่างของตัวสินค้าโดยใช้ทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
และไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย สร้างคุณค่าให้แก่สินค้าสู่การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เกิด
น าไปสู่การสร้างรายได้ในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัด
ระนอง  
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง
อย่างยั่งยืน  
 3.   เพ่ือศึกษาศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านใน
ชุมชนรวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน    
 4.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง 

 
1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 
เป็นอย่างไร 
 2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 
เป็นอย่างไร 



 4 

 3.   ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชน
รวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เป็นอย่างไร 
 4.  องค์ความรู้ที่ต้องพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตพ้ืนที่    
  โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ประมงพ้ืนบ้าน ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 2. ขอบเขตเนื้อหา    
  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัด
ระนอง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง ศึกษา
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของ
จังหวัดระนองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 
 2.  ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองเพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
  3.   ทราบถึงศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านใน
ชุมชนรวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน    
 4.  ผู้ประกอบการสินค้าประมงพ้ืนบ้านได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 



บทท่ี  2 
ผลงานวิจัยและงานเขยีนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่อง ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือศึกษาศักยภาพและ
ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนวทางการท าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน และ 4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยและงานเขียนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้  
  

2.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ 
การให้ค านิยามหรือความหมายของการบริหารจัดการ จากนักวิชาการนั้นมีความแตกต่างกัน

ออกไปตามแนวทางการศึกษาหรือทัศนคติของผู้ศึกษา แต่เนื้อหาใจความส่วนใหญ่เห็นเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน มีดังต่อไปนี้  

ฐิติพร อุ่นใจและคณะ (2552 : 1-2) กล่าวว่า การจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงาน
ขององค์การ การเติบโตและการด ารงอยู่ต่อไปขององค์การ การด าเนินงานขององค์การให้ประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้นกิจกรรมส าคัญที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องท าคือการ
จัดการ จึงได้ให้ความหมายขององค์การและการจัดการไว้ดังนี้  

องค์การ (organization) หมายถือ การที่กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่รวมกัน และ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือที่จะให้งานนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2546 : 6)   
ในองค์การทั่วไปจึงต้องมีวัตถุประสงค์ (purpose) มีคน (people) และมีโครงสร้าง (structure)      
ในองค์การสมัยใหม่การด าเนินงานจะมีความยืดหยุ่น (flexible) มีการติดต่อสื่อสาร (communication) 
ตลอดทั่วถึงกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทั้งปวง (พิภพ วชังเงิน, 2547 : 6)  

โครงสร้างของหน่วยงานที่บุคคลหลายคนร่วมประสานสัมพันธ์จัดการต่อปัจจัยต่าง ๆ อย่างมี
ระบบและถาวรเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ โดยจัดให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบกัน ก าหนด
วิธีด าเนินการตามปรัชญาขององค์การ จากแนวความคิดเกี่ยวกับองค์การ สามารถสรุปได้ว่า องค์การ 
หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมกันและท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีโครงสร้างร่วม
ประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระบบและถาวร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
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องค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการรวมกันเป็นองค์การนั้น ประกอบไปด้วย  
1.  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (distinct purpose) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดย

ยึดหลักวัตถุประสงค์ขององค์การ เช่น เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ได้แก่ พรรคการเมือง สหกรณ์สโมสร 
เป็นต้น เพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรือก าไร ได้แก่ ห้างร้าน บริษัท ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น เพ่ือบริการหรือให้สวัสดิการแก่ประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน สมาคมเพ่ือการ
สงเคราะห์ต่าง ๆ กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น  

2.  บุคลากร (people) ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมตัวกัน ซึ่งคนเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของ
องค์การ เนื่องจากองค์การจ าเป็นต้องใช้บุคคลปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย คนจึงเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  

3.  การจัดโครงสร้าง (deliberate structure) ที่ชัดเจน องค์การต้องพัฒนาโครงสร้างของ
ตัวเองขึ้นมา เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถท างานได้สะดวกและสร้างความเป็นระเบียบ เพ่ืออธิบาย
ความสัมพันธ์ในการท างานของสมาชิกในองค์การ  

องค์การทุกองค์การต้องมีเป้าหมายขึ้นอยู่กับว่าองค์การนั้นถูกจัดอยู่ในประเภทใดเป้าหมาย
เป็นตัวก าหนดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดรูปแบบของการบริหารจัดการเพ่ือช่วย
ประสานงานและอ านวยการให้กิจกรรมเหล่านั้นด าเนินการบรรลุเป้าหมายขององค์การ หรืออาจจะ
เรียกได้ว่า “การบริหารจัดการ” 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542 : 444) ให้ความหมายของ “การจัดการ” ไว้ว่าเป็น
กระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารคือ 1) การ
วางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การชี้น า  (Leading) 4) การควบคุม 
(Controlling) โดยขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการในการด าเนินงาน ทรัพยากรการบริหาร 
และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิ (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2547 : 
40-42) ได้ดังนี ้ 

input คือ ทรัพยากรการบริหาร (management resources) ได้แก่ 4m’s ประกอบด้วย   
คน (man) เงิน (money) วัตถุดิบ (material) และวิธีการจัดการ (method/management) และ
เมื่อมีการพัฒนาความก้าวหน้าด้วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้ทรัพยากรการบริหารที่มีนั้นไม่เพียงพอ      
จึงส่งผลให้เกิดเป็น 6m’s ได้แก่ เครื่องจักร/เครื่องกล (machine) และการตลาด (marketing)      ถึง
กระนั้นการท างานที่เห็นคุณค่าของจิตใจผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ก็เป็น       อีก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทรัพยากรการบริหารให้เพ่ิมข้ึนเช่นกัน นั่นคือ ขวัญและก าลังใจ (morale) และข้อมูล
ข่าวสาร (message) ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เป็นไปตามกระบวนการทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง  
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process คือ หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้บริหารต้องกระท ามีความแตกต่างกันในแต่  
ยุคสมัย โดยมีการพัฒนามาตั้งแต่แนวความคิดของอังรี ฟาโย ที่เป็นแบบ POCCC คือ การวางแผน 
(Planning) การ จั ดอ งค์ ก า ร  (organizing) กา รสั่ ง ก า ร  ( commanding) กา รประสานงาน 
(coordinating) และการควบคุม (controlling) และได้ถูกพัฒนาแนวความคิดโดยเพ่ิมกิจกรรม      
ในกระบวนการบริหารคือ กูลิกและเออร์วิก  (1937) เป็นแบบ POSDCORB ประกอบด้วย การ
วางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การจัดคนเข้าท างาน (staffing) การอ านวยการ 
(directing) การประสานงาน (coordinating) การรายงายผล (reporting) และการงบประมาณ 
(budgeting) และได้มีการพัฒนาจาก แฮร์โรลด์ ดี. คูนตซ์ (1972) ว่าหน้าที่ทางการจัดการนั้นควรเป็น 
POSDC คือ POLC การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การจัดคนเข้าท างาน 
(staffing) การอ านวยการ (directing) และการควบคุม (controlling) ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ
คูนตซ์และเวียห์ ริช (1988) โดยเห็นว่าควรเปลี่ยนหน้าที่การจัดการจากตัว D (directing) เป็น L 
(leading) การพัฒนาแนวความคิดด้านกระบวนการจัดการยังคงก้าวต่อไป ในปัจจุบันแนวความคิดได้
ถูกปรับเปลี่ยนโดย Robbins และ Coulter (1999: 11-12) เป็น POLC คือการวางแผน (planning) 
การจัดองค์การ (organizing) การชี้น า (leading) และการควบคุม (controlling) และในอนาคต
ข้างหน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานทางการจัดการหรือกระบวนการการจัดการนี้ยังต้องมีการพัฒนา
เป็นเครื่องมือในการแปรรูปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไป  

Output คือ เป้าหมาย (goals) หรือวัตถุประสงค์ (objectives) ขององค์การที่น าออกมาจาก 
กระบวนการแปรรูปในขั้นตอนการบริหารจัดการ เป้าหมายขององค์การสามารถแบ่งอย่างง่าย ๆ      
ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์การที่มุ่งแสวงหาก าไร (profit) และองค์การที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไร 
(non-profit) หรืออาจแบ่งเป็นองค์การที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตสินค้า (product) กับองค์การ    
ที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้บริการ (services) ก็ได้  

กระบวนการจัดการ (management roles) เป็นการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์การประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้นเป็นขั้นตอนต่อเนื่องของหน้าที่การจัดการ อันได้แก่   
การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.  การวางแผน (planning) คือ การก าหนดเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมทั้งการรวบรวมและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ  

2.  การจัดองค์การ (organizing) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
บุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดกลุ่มงาน และการก าหนด
สายบังคับบัญชา 

3.  การน า (leading) หมายถึง การสั่งการและการจูงใจให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  
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4.  การควบคุม (controlling) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  

จากหลักการและแนวความคิดทางวิชาการข้างต้น รูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการ
สามารถสรุปเป็นแนวทางหรือจะเรียกว่าเป็นกระบวนการจัดการ (management roles) ซึ่งเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องของหน้าที่การจัดการเพ่ือท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ อันประกอบไปด้วย       
การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การน าหรือภาวะผู้น า (leading) และการ
ควบคุม (controlling) เป็นแนวความคิดทางวิชาการที่ได้รับการน าไปใช้อย่างแพร่หลายในการ
บริหารงาน หากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโนนค าแก้วต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดย
อาศัยหลักวิชาการในรูปแบบดังกล่าว โดยมีส่วนประสมของโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม สมาชิกรู้
หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน รูปแบบการบริหารดังกล่าว 
จะช่วยให้กลุ่มมีแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สมยศ นาวีการ (2536 : 23) กล่าวไว้ว่า กระบวนการการจัดการว่าเป็นกิจกรรมของการ
บริหารที่ส าคัญ 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม รูปแบบของการ
บริหารดังกล่าวนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่สิบเก้า 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545 : 421) ได้กล่าวได้ว่า กระบวนการการจัดการหมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์การมีความ
มั่นใจในการท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว
ต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย  

สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543 : 3) กล่าวไว้ว่า “การบริหาร” (Administration) และ “การ
จัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับ
การก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วน
การจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดีในต าราหรือหนังสือส่ วนใหญ่ทั้ง 2 ค านี้มีความหมายไม่
แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

บาร์โทลและมาร์ติน (Bartol and Martin, 1998 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 : 25) กล่าว
ไว้ว่า การจัดการเป็นกระบวนการในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการท าหน้าที่
หลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้น า และการควบคุมองค์กร 

รูและเบอร์ (Rue and Byars, 2002 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 : 25) กล่าวไว้ว่า การ
จัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรอันได้แก่ ที่ดิน 
แรงงาน และทุน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 



9 
 

โรบิน และดี เวนโซ (Robbins and DeCenzo, 2005 : 34) การจัดการ (Management) 
หมายถึง ขบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคน
และทรัพยากรขององค์การ ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ ขบวนการ 
(process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process) ใน
ความหมายของการจัดการนี้ หมายถึง หน้าที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ 
การโน้มน าองค์การ และการควบคุม ซึ่งได้อธิบายละเอียดต่อไปในหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่และ
ขบวนการจัดการ 

ดรัคเกอร์ (Druck,  2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 : 25) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง 
การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม 
4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้น า และการควบคุมองค์กร นอกจากกิจกรรม   
การจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังภาพที่ 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.1 กิจกรรมหลักในการจัดการ (Dalf, 2006) 
ที่มา : ดาร์ฟ (Dalf, 2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 : 27) 

การวางแผน 

การก าหนดเป้าหมายและวิธีการ 

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว ้

การควบคุม 

ควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว ้

การจัดการ 

การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใน 
องค์กรให้เหมาะสมกับแผนงาน 

การชี้น า 

ภาวะผู้น าและการจูงใจพนักงานให้
ปฏิบัติตามแผน 
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          กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1973 : 13) เสนอเป็นหลักการว่า กระบวนการการ
จัดการประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ประการ หรือเรียกว่า POSDCORB  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือการก าหนดการไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร
ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็นหลักการส าคัญมูลฐาน
ของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า แผนงานเป็นหลักและเป็นรากฐานของการ
ปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากท่ีผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดี การวางแผนใน
การบริหารนั้นอาจจัดเป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้รูปแบบของแผนงานควรประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานของงาน ในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องค านึงถึงอยู่
เสมอว่าจะท าอะไร (What) จะท าอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How money) จะมอบหมายให้ใครท า 
(Who) และจะกระท าเมื่อไร (When) นอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องค านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ สภาวะ
แวดล้อม ดินฟ้าอากาศ ระบบสังคม พฤติกรรมของบุคคล ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่
ยึดถือของบุคคลในกลุ่มนั้น ๆ ด้วย 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือหน่วยงาน โดยการจัดแบ่งงาน
ขององค์การหรือของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลัก 
หน่วยงานที่ปรึกษา และหน่วยงานช่วย พร้อมทั้งก าหนดช่วงการบังคับบัญชาไว้ด้วย ซึ่งตามปกติช่วงการ
บังคับบัญชาจะอยู่ระหว่าง 3-15 หน่วยงาน การจัดองค์การเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะถ้ามีการจัด
องค์การที่ดีจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในองค์การนั้น ในการจัดองค์การอาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิ
องค์การ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจในองค์การเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการ
บังคับบัญชา และการติดต่อ 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การด าเนินการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นกระบวน
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการปฐมนิเทศและมอบหมาย
งานให้ทั้งบุคคลใหม่ และบุคลากรเก่า มีการพิจารณาเรื่องความดีความชอบและสวัสดิการ เนื่องจากคน
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ และความสุขความ
ทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ 
มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน ในการ
บริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีใช้อยู่ 2 ระบบ คือ 

 3.1 ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักเกณฑ์ 4 
ประการ คือ 

  3.1.1 หลักความเสมอภาค เช่น ใช้สิทธิสมัครสอบได้ทุกคน 
  3.1.2 หลักความสามารถ เช่น ให้ผู้สอบได้คะแนนสูงกว่าได้รับการบรรจุก่อน 
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  3.1.3 หลักความมั่งคั่ง เช่น ให้ผู้ร่วมงานได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ 
  3.1.4 หลักความเป็นกลางทางการเมือง เช่น ห้ามข้าราชการฝักใฝ่ทางการเมือง 
 3.2  ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับระบบ

คุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ หรือระบบพวกพ้อง 
4.  การอ านวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหารและเป็นบทบาทท่ี

ส าคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์การ
หรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ก็ได้การสั่งการเป็นการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ในการก าหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน หรือด าเนินการในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์การก็ได้ ในการสั่งการได้ 2 วิธี คือ การสั่งการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และการสั่งการด้วยวาจา ในการสั่งการนั้นมีข้อที่ควรค านึงถึง คือ 

 4.1 การสั่งการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การเพียงใด 
 4.2 ผู้บริหารมีข้อมูล ผลการวิจัยและความคิดของนักวิชาการประกอบการตัดสินใจสั่งการ

เพียงใด 
 4.3 ค านึงถึงความสามารถของผู้รับค าสั่งด้วยหรือยัง 
 4.4 ปัจจัยเกื้อกูลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 4.5 เป็นค าสั่งที่ชัดเจน และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับค าสั่งหรือไม่ 
5.  การประสานงาน (Co-ordinaing) หมายถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือ

ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การหรือ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานเป็นขั้นหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน และช่วยเหลือให้ทุก
หน่วยงานขององค์การ หน้าที่ขององค์การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง วัตถุประสงค์ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามก าหนดเวลาสถานที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าในเวลาใด ใครท าอะไร ที่
ไหน และท าอย่างไร เป็นการสะดวกทุกฝ่ายในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการของการผลิต
และผลผลิตต่อไป 

 5.1 วิธีการประสานงานภายในองค์การ 
  5.1.1 จัดแผนผังแสดงสายงาน และก าหนดหน้าที่ของหน่วยงาน และต าแหน่งต่าง ๆ 

ให้ชัดแจ้ง เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานก้าวก่ายและซ้ าซ้อนกัน เมื่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ งานขององค์การย่อมสอดคล้องกัน 

  5.1.2 จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
และเข้าใจซึ่งกันและกัน 
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  5.1.3 จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือก าหนดแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดตั้งเป็นคณะกรรมการประจ า และหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจก็ได้ 

  5.1.4 การใช้วิธีการงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละโครงการ ประสานงานกัน และบรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพ 

  5.1.5 การติดตามผล เพื่อเป็นการติดตามผลงาน ความก้าวหน้าของงาน และหาทาง
แก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาต่าง ๆ 

  5.1.6 การใช้วิธีติดต่อนอกแบบ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
โดยอาศัยการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ และการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพ่ือช่วยให้ประสานงาน
เป็นไปด้วยด ี

  5.1.7 การใช้เจ้าหน้าที่ติดต่อเฉพาะ โดยการเลือกใช้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะท า
หน้าที่ประสานงานโดยเฉพาะ เช่น มีบุคลิกภาพดี มีความสุภาพอ่อนโยน และพูดจาน่าฟัง 

  5.1.8 จัดให้มีงานชุมนุมระหว่างสมาชิกในองค์การ โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ประชุม สัมมนาเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกันทางอ้อมด้วย 

 5.2 วิธีการประสานงานระหว่างองค์การ 
  5.2.1 การก าหนดสิทธิหน้าที่ขององค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ

องค์การ จึงควรก าหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การให้ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนและ
การขัดแย้งกัน 

  5.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผสม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

  5.2.3 การใช้งบประมาณ เพ่ือให้องค์การต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามโครงการ และงานที่
รับผิดชอบตลอดจนเพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน 

6.  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์ของ
องค์การในการบริหารนั้น ผู้บริหารจะต้องด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เริ่มจากการวางแผนการจัด
องค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้อง
ติดตามผลการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผลการปฏิบัติงานรุดหน้าหรือไม่เพียงใด มี
อุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่ 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์การ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย 
และจะได้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และประสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบด้วย   

7.  งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณ ในการบริหารงานผู้บริหารมี
ภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก 
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ได้แก่ การจัดท างบประมาณซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงินเพ่ือจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือค่าใช้จ่าย 
และขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การด าเนินการใช้เงินเพ่ือจัดซื้อหรือจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับนั้น 

ทฤษฎีการจัดการ (เริ่มยุคใหม่) ของดรัคเกอร์ (Drucker, 2005) เสนอเป็นหลักการว่ า 
กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กร โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเมื่อไร เพ่ือให้ความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ 
การวางแผนต้องควบคุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้ปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จไปด้วยด ี
 3. การเป็นผู้น า (Leading) เป็นการจูงใจ การชักน า การกระตุ้นและชี้ทิศทางให้ด าเนินไปสู่
เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวที่สูงกว่าภาวะ
งานเพราะคนไม่ค่อยชอบภาวะงาน    
 4. การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และท าการตัดสินใจ
ไปตามเกณฑ์หรือไม ่
 ธงชัย สันติวงษ์ (2543 : 21 – 22) กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  
 1. ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
 2. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท างานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร
ต่าง ๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 3. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่างๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548 : 5) กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (Management Administration) 
การบริหารพัฒนา (Development Administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 
ส่วน คือ 
 1. ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
 2. มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ การ
วางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 
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 3. มีจุดมุ่งหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ   
แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิด การจัดการของภาคเอกชน
เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด               
การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การ
บริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหาร รวมทั้งการพัฒนานโยบายแผน แผนงาน โครงการ 
(Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเน้น
เรื่องการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 
 Certo,Samuel C: (อ้างถึงใน พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ, 2549) ได้ท าการเปรียบเทียบค านิยาม 
ทั้งหลายของการบริหารจัดการแล้วสรุปว่า การบริหารจัดการ มีลักษณะพิเศษ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการหนึ่ง หรือหลาย ๆ กระบวนการของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กันอย่างต่อเนื่อง  
 2. การบริหารจัดการ รวมถึงและเน้นการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 3. การบริหารจัดการ สามารถมุ่งสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้โดยการท างานร่วมกัน และโดยการ
ท างานผ่านบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ ขององค์การ 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารและการจัดการ มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม 
ซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่า บริหารและการบริหารตามล าดับ ดังนั้นที่ใดมี
กลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหาร ซึ่งการบริหารนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน 
จะต้องกระท าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากหลีกเลี่ยงหรือละเลยหน้าที่ในการบริหารจัดการนี้ จะท าให้งานที่
แต่ละบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินไปนั้นกระจัดกระจายและไม่เกิดผลส าเร็จขึ้นมา โดยสรุปแล้วการ
บริหารจัดการ จึงเป็นเรื่องของกระบวนการท างานของนักบริหาร เพ่ือให้งานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
โดยอาศัยการท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น การบริหารจัดการ จึงเกี่ยวข้องกับการ “บริหารงาน” และ “บริหารคน” อยู่ตลอดเวลา 
ผู้บริหารจึงต้องท าหน้าที่จัดการเรื่องระบบงานด้านต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดระบบการ
ผลิต การให้บริการ หรือการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทุกด้านเป็นไปด้วยดี พร้อม ๆ กันกับการที่ต้องจัดการ
เรื่องคน หรือบุคลากร ซึ่งจะเป็นผู้เข้าไปรับมอบหมายและปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือต าแหน่งงานต่าง ๆ 
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทุกคนมุมานะ ทุ่มเทก าลังความสามารถ ทั้งกายและใจท าให้เกิดผลงานที่ดี และ
ประสานกันกับการท างานของบุคคลฝ่ายอ่ืน ๆ อย่างดีด้วย อาจสรุปได้ว่าผู้บริหารท าหน้าที่จัดให้การ
ท างานของสองระบบนี้  คือ ระบบงานและระบบคนสามารถประสานท างานร่วมกันไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2541 : 30-32) กล่าวว่า การบริหารจัดการ เป็นการก าหนดทิศทางของ
หน่วยงาน กลุ่มงาน หรือการด าเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้ใช้ทรัพยากรทั้งหลาย ที่มีอยู่ในองค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) ครอบคลุมถึงการใช้
ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดเหมาะสมและคุ้มค่า (Cost-effective) ส่วนการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการ
ส าเร็จ ตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า บทบาทส าคัญของผู้บริหาร คือการน าพาองค์การ ไป
ให้ถึงเป้าหมายและบรรลุผลส าเร็จได้โดยส่วนรวม เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร มี
หน้าที่รวบรวมและจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 
โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการที่ดี 
 กระบวนการบริหารจัดการ เป็นกลไกและตัวประสานที่ส าคัญที่สุด ในการประมวลผลักดันและ
ก ากับให้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นทรัพยากร การจัดการประเภทต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการ
ฝึกฝนให้มีทักษะสูงขึ้น จะช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ กิจกรรมพ้ืนฐาน 4 ประการ ที่
ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ มีดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และ
ตัดสินใจหาวิธีการที่ดีที่สุดที่ท าให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลส าเร็จ 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดตั้งและจัดวางทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคล   
 3. การน าและสั่งการ (Leading and Directing) หมายถึง กระบวนการของบการมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่น ในการที่จะให้บุคคลอื่น มีพฤติกรรมในการท างานที่ต้องการและท าให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 
 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่องค์การคาดหวังและก าหนดไว้ 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 จิรพรรณ พรหมลิขิตชัย และ ลลนา เทพวรรณ์ (2545 : 6-9) “ผู้บริโภค” คือ ประชาชนผู้ที่
มีความต้องการ และมีอ านาจซื้อ จึงเกิดพฤติกรรมในการซื้อ การบริโภคและอุปโภคมากขึ้น ค าว่ารู้จัก
ผู้บริโภค ในที่นี้มีความหมายถึง การเข้าใจจิตวิทยาของผู้บริโภค และเข้าถึงจิตวิทยาของผู้บริโภค และ
เข้าถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังนี้ 
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 การรับรู้ (Perception) หมายถึง ระดับความซับซ้อน (Sophisticated) ของผู้บริโภคในการ
รับรู้ถึงวิธีการเลือกใช้ยี่ห้อสินค้าว่าจะเลือกสินค้ายี่ห้อใด เมื่อผู้บริโภคมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น 
(Decision Making) และเลือกใช้สินค้านั้น เพราะความเคยชินในการบริโภคหรืออุปโภคสินค้ายี่ห้อ
นั้นอยู่เสมอ (Habit) จึงไม่มีความจ าเป็นส าหรับผู้บริโภคที่จะต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้านั้น เนื่องจากมีความผูกพันภักดีต่อยี่ห้อของสินค้านั้น (Brand Loyalty) สูงอยู่แล้ว และเมื่อ
ผู้บริโภคมีการรับรู้ในตัวสินค้าแล้วก็จะเกิดการยอมรับ (Acceptance) ตัวสินค้าในยี่ห้อนั้น ๆ ใน
ลักษณะที ่
 1.   มีความมุ่งมั่นที่จะหาซื้อสินค้านั้น ๆ มา (High Involvement Purchase Decision) ด้วย
การติดตามข่าวสารของสินค้า และกล้าเสี่ยงที่จะซื้อมาแม้ว่าสินค้านั้น ๆ มีราคาแพง 
 2.   เกิดความคุ้นเคยในการซื้อมาเป็นเจ้าของ (Low Involvement Purchase Decision) 
โดยการซื้อสินค้านั้น ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องทุ่มเวลาเพ่ือศึกษาข่าวสารของสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้า
ธรรมดา ๆ และราคามักไม่ค่อยแพง เพียงใช้ประสบการณ์เล็กน้อยก็ตัดสินใจได้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือต้องใช้เสมอ ๆ 
 การรับรู้เกิดขึ้นได้หรือไม่จะต้องผ่านกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสารซึ่งเปรียบเหมือนตัว
กรองข่าวสารในการรับรู้ของบุคคล ดังนี้ 
 1.   องค์ประกอบด้านจิตใจ นับว่ามีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะว่าปริมาณข่าวสารจะ
มีอยู่อย่างมากเพียงใด ถ้าผู้รับข่าวสารไม่มีความสนใจ และไม่รับรู้ข่าวสารนั้น สัมฤทธิ์ผลทางการ
สื่อสารก็คงไม่เกิด กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นกระบวนการผู้ที่รับข่าวสารแต่ละคนเลือกรับข่าวสารที่มี
อยู่เพ่ือน ามาพิจารณาไตร่ตรอง อันเป็นผลจากสิ่งเร้าบางประการ และเพ่ือแปลความหมายของ
ข่าวสารนั้นออกมาเป็นความรับรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมต่าง ๆ  
 2.  องค์ประกอบทางสังคม เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมที่สามารถสร้างประสบการณ์
กล่อมเกลา และปลูกฝังทัศนคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปของผู้รับสาร องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่   
  2.1 สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สภาพแวดล้อม
นับเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นตัวก าหนดสิ่งเร้า หรือตัวข่าวสารที่บุคคล
ควรจะรับรู้หรือตอบสนองต่าง ๆ รวมทั้งการคาดคะเนผลที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมที่แสดงออกด้วย 
  2.2 บทบาทของผู้รับสารในระบบการสื่อสาร บทบาทจะเป็นปัจจัยซึ่งแหล่งข่าวสารกับ
ผู้รับสารสามารถที่จะคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกันสถานการณ์หนึ่ง  ๆ เป็นปัจจัยทางสังคม ที่
ท าให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได้ตามต้องการ 
  2.3 กลุ่มอ้างอิง บุคคลแต่ละคนในสังคมจะมีบทบาทต าแหน่งหน้าที่พฤติกรรมต่าง ๆ ใน
กลุ่มของตน กลุ่มคนเหล่านี้จึงเป็นเสมือนแหล่งอ้างอิงของบุคคลที่สังกัด ฉะนั้นเราจึงอาจคาดคะเน
พฤติกรรมของผู้รับสารได้จากบทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มท่ีผู้รับสารสังกัดอยู่ 
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  2.4 วัฒนธรรมและประเพณี การสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาพวัฒนธรรม
และประเพณีของสังคม ดังนั้นระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ผู้รับข่าวสารสังกัดอยู่ย่อมมีส่วนในการ
หล่อหลอมพฤติกรรม และมีผลกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้นั้น 
  2.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น ย่อมมีอิทธิพลต่อ
การรับข่าวสารเป็นอันมาก 
  2.6 การศึกษาและสถานภาพทางสังคม ต่างมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ และเป็น
ตัวก าหนดความสนใจในการแสวงหาข่าวสารของผู้รับ 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยมี
จุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ โดยสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อเปรียบเสมือนกับกล่องด า (Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องคาดคะเน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วท าการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ซื้อ (Buyer’s  Response) ซึ่งแสดงได้ในรูปแบบจ าลอง ดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบจ าลอง S-R Theory 
  จุดเริ่มต้นของโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ที่สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการ
ก่อนแล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) จึงเรียกโมเดลนี้ว่า S-R Theory ซึ่งประกอบด้วย      
3 ประการ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาดและอ่ืน ๆ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ และการตอบสนอบ
ของผู้ซื้อ (แผนภาพที่ 2.2)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้        

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 

แผนภาพที่ 2.2 รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างง่ายตาม S-R Theory 
  
  1)  สิ่งกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า (Buying Motive) อาจเป็นเหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล 
และในด้านจิตวิทยาก็ได้ ซึ่งอาจจ าแนกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ  (1) สิ่งที่กระตุ้นทางการตลาด 
(Marketing Stimulus) เป็นสิ่งที่นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่
เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) ซึ่งประกอบด้วย (1.1) สิ่งกระตุ้นด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์เอง (1.2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) (1.3) สิ่ง
กระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ซึ่งให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค (1.4) สิ่งกระตุ้นด้านการ
ส่งเสริมการขายการโฆษณา (Promotion) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ขาย ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้น
ความต้องการซื้อได้ (2) สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) นอกเหนือจากผู้ผลิตจะควบคุมได้ ได้แก่ 

การตอบสนอง
ของผู้ซื้อ 

ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ 

สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดและอ่ืน ๆ 
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(1.1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค  (1.2) สิ่งกระตุ้นทาง
เทคโนโลยีของสินค้านั้น (1.3) สิ่งกระตุ้นทางด้านการเมืองและกฎหมาย (1.4) สิ่งกระตุ้นทางด้าน
วัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลต่าง ๆ 
  2)  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิด (Buyer’s Black Box) เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่
สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามคาดคะเนโดยค้นหาความรู้สึกนึกคิด ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ของผู้ซื้อเอง และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (1) ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) 
ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา และปัจจัยส่วนบุคคล (2) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) มี
ขั้นตอนตั้งแต่ การรับรู้ ค้นหาข้อมูล ประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
  3)  การตอบสนองการซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งมี
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) หมายถึง ทางเลือกของผู้บริโภคที่จะ
เลือกชนิดของสินค้าที่มีมากกว่าหนึ่งชนิด 2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) 3) การเลือกผู้ขาย 
(Dealer Choice) 4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 5) การเลือกปริมาณในการซื้อ 
(Purchase Amount) 
 2.   แบบจ าลองของ Kotler  
  แบบจ าลองนี้  จะเน้นถึงทางเลือกของพฤติกรรม (Behavioral Choice) ซึ่งได้แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลที่มีผลในการซื้อ ประกอบด้วย ราคา คุณภาพ ปริมาณของสินค้า บริการ 
เป็นต้น โดยผ่านช่องทางด้านการโฆษณา พนักงานขาย คนรอบข้าง ครอบครัว ความรู้สึกส่วนตัว ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจแล้วส่งผลแสดงพฤติกรรมในการบริโภคออกมา ได้แก่ การเลือก
ผลิตภัณฑ์ ชนิด ยี่ห้อ ร้านค้า สถานที่จ าหน่าย ปริมาณที่ซ้ือ และความถ่ีในการซื้อ ดังรูปต่อไปนี้  
                      
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.3 แบบจ าลองพฤติกรรมของ Kotler  

ที่มา:  C. Glenn Walters (1974: 50) 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 

- ผลิตภณัฑ ์

- ตราสินค้า ยีห่้อ 

- สถานท่ีจ าหน่าย 

- ปริมาณในการซื้อ 

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

- ความถี่ท่ีซื้อ 

ช่องทาง 

- สื่อโฆษณา 

- คนรอบข้าง 

- ครอบครัว 

- ความรู้สึกส่วนตัว 

- ฯลฯ 

อิทธิพลการซ้ือ 

- ราคา 

- คุณภาพ 

- ปริมาณสินค้าท่ีต้องการ 

- บริการ 

- ฯลฯ 

 

กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 
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 3.   ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
  เนื่องจากสินค้าแต่ละประเภทมีความส าคัญและบทบาทต่อลูกค้าแตกต่างกัน ท าให้มีการ
จ าแนกประเภทของพฤติกรรมการซื้อตามความส าคัญ หรือบทบาทของสินค้าแต่ละชนิดที่มีต่อผู้ซื้อ
หรือผู้ใช้ โดยพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าสามารถจ าแนกเป็น 4 ประเภท ตามความส าคัญหรือบทบาท
ของสินค้าชนิดนั้น ๆ ได้แก่ 
  1. Complex Buying Behavior ลูกค้าจะมีพฤติกรรมการซื้อแบบซับซ้อนหรือยาก 
เนื่องจากสินค้าชนิดนั้นมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับลูกค้าสูง (High Involvement) ในขณะที่ตราสินค้า
มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีราคาแพง ซื้อไม่บ่อยครั้ง มีความเสี่ยงสูง
ทางการเงินหรือทางด้านจิตใจ เป็นสินค้าที่แสดงถึงตัวตนของลูกค้าได้ เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น   
  2. Dissonance-Reducing Buyer Behavior  เป็นสินค้าที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าสูง แต่กลับไม่มีความแตกต่างระหว่างสินค้าต่าง ๆ ดังนั้นลูกค้าจะใช้วิธีค่อย ๆ เปรียบเทียบ
จนกว่าจะหาความแตกต่างระหว่างตราสินค้าได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราคา รูปแบบ หรือความ
สะดวกในการซื้อ เป็นต้น  
  3. Habitual Buying Behavior เป็นสินค้าที่มีความส าคัญน้อย หรือมีความเกี่ยวข้อง
กับลูกค้าต่ า (Low Involvement) โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าราคาถูก หรือเป็นสินค้าประเภทอุปโภค
บริโภค ซึ่งพฤติกรรมการซื้อประเภทนี้ จะมีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างไปจากกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อปกติ กล่าวคือ ลูกค้าจะไม่ได้มีการหาข้อมูลสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ แต่จะใช้
ความคุ้นเคย หรือชื่อเสียงของตราสินค้าที่ได้รับจากการโฆษณาต่าง ๆ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ
แทน นอกจากนั้นลูกค้าจะอ่อนไหวกับเรื่องราคาและการส่งเสริมการขายมากเป็นพิเศษ  
  4. Variety-Seeking Buying Behavior  เป็นสินค้าที่มีความส าคัญน้อยหรือมีความ
เกี่ยวข้องกับลูกค้าต่ า แต่ลูกค้าจะรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทนี้ จึงค่อนข้างมีการเปลี่ยนใจ หรือเปลี่ยนตราสินค้าที่ซ้ือค่อนข้างสูง 

 
                                               High Involvement                       Low Involvement 

Complex Buying  
Behavior 

Variety-Seeking Buying 
Behavior 

Dissonance-Reducing 
Buyer Behavior 

Habitual Buying  
Behavior 

 
แผนภาพที่ 2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ที่มา: Phillip Kotler (2003) 

Significant Differences 
between Brands 
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  4. ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
  การศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความ
ต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่าง ๆ และเพ่ือสร้างสิ่งกระตุ้นให้เหมาะสมในครั้งนี้ สามารถจ าแนกตาม
ลักษณะของผู้ซื้อที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยทางจิตวิทยา ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานภาพทางสังคมของผู้ซื้อ 

(1)  กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ใน
ส่วนของกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง ซึ่งแบ่งเป็น 

- กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้อง
กันอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบ้าน 

- กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลในสังคม เพ่ือนร่วม
อาชีพ ร่วมสถาบันตลอดจนบุคคลโดยทั่วไป 

(2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ 
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของครอบครัว 

(3) บทบาทและสถานะ (Role and Status) บุคคลต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับคนหลาย
กลุ่มซึ่งในสังคมบุคคลแต่ละคนต้องมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสถานะภาพ
ทางสังคมจะพิจารณาแยกตามสถานะของการอยู่เป็นโสด แต่งงาน หรือหย่า โดยปกติผู้ที่มีสถานะเป็น
โสดจะเลือกซื้อสินค้าตามใจตนเองและค านึงถึงคุณประโยชน์น้อยกว่าผู้ที่มีครอบครัวแล้วจะมีเหตุผล
ในการใช้จ่ายและให้ความส าคัญกับความจ าเป็นในการใช้และประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า 

2) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ผู้บริโภคที่มี
อายุมากย่อมมีเหตุผล และความรอบครอบในการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย 

(2) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความส าเร็จและความ              
ต้องการที่แตกต่างกัน 

(3) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) ได้แก่ รายได้ โดยผู้บริโภค
ที่มีรายได้สูงขึ้นย่อมมีอ านาจในการซื้อสูงขึ้นด้วย มีความต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่สังคม
ยอมรับหรือนิยม กล่าวอีกอย่างก็คือ การมีรายได้เพ่ิมขึ้นก็จะมีแนวโน้มว่า จะใช้จ่ายในด้านเครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับ เพ่ิมข้ึน 



21 
 

(4) รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) ซึ่งในส่วนนี้ขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม 
(5) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกลักษณะ หมายถึง ทัศนคติ และนิสัยส่วน

บุคคล เช่น คนละเอียดรอบครอบ คนมีระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
3) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics)  การเลือกซื้อของบุคคลจะ

ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา 4 อย่าง คือ การจูงใจ ความรับรู้ ทัศนคติ และการเรียนรู้ 
จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ก าหนดความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายของช า เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะต้องศึกษาส าหรับการหาแนวทางจัดการร้านขายของช าที่เหมาะสม เนื่องด้วย
ความส าเร็จของการจัดการธุรกิจทุกประเภทล้วนวัดจากการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น      
การก าหนดแนวทางในการจัดการธุรกิจที่เหมาะสม จึงต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีปัจจัยที่ก าหนดความต้องการซื้อที่แตกต่างกันไปตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมใน
แต่ละพ้ืนที่ด้วย   
 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) หมายถึงล าดับขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ (Need 
recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การค้นหาข้อมูล (Information search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) 

อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคโดยทั่วไปผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นักการตลาด
สามารถควบคุมการให้ข้อมูลได้ และแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่
แตกต่างกัน แหล่งข้อมูลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดจะมาจากแหล่งบุคคล โดยปกติข้อมูลจากแหล่งการค้า
จะให้ข้อมูลทั่ว ๆ ไปแก่ผู้ซื้อ แต่ข้อมูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อการ
ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซ้ือ และลักษณะการตัดสินใจของผู้ซื้อ ประกอบด้วย  

1. ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่  
1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และ

เป็นที่ยอมรับจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวก าหนด และควบคุมพฤติกรรม
มนุษย์ในสังคม นักการตลาดจึงต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และน าการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้ในการก าหนดโปรแกรมการตลาด 

1.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อ ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว 
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ก. กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ  
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่ม กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ 
ครอบครัว เพ่ือนสนิท เพ่ือนบ้าน กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพ่ือนร่วมอาชีพ 
บุคคลต่าง ๆ ในสังคม 

ข. ครอบครัว ซึ่งบุคคลในครอบครัวถือได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ  และ  
ความคิดเห็น ค่านิยมบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ้นค้าของครอบครัวแต่ละ
ครอบครัว 

1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ 
ก. อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นชอบสินค้าแฟชั่น ชอบทดลองสิ่ง

แปลกใหม ่ในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะซื้อสินค้าคงทนถาวร เพ่ือความมั่นคงของตนเอง และครอบครัว 
ข. ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัวนั้น เป็นขั้นตอนในการด ารงชีวิตของบุคคลใน

ลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับความต้องการ
ทัศนคติค่านิยมของบุคคลท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมซื้อท่ีแตกต่างกัน 

ค. อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความต้องการสินค้าและ
บริการที่เขาตัดสินใจซื้อ นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ ของบริษัทมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ 
เพ่ือที่จะได้จัดกิจกรรมทางการตลาดสนองความต้องการให้เหมาะสม 

 ง. โอกาสทางเศรษฐกิจจะกระทบต่อสินค้า และบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาส
เหล่านี้ประกอบด้วยรายได้ การเก็บออมอ านาจซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาดต้อง
สนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล การออม อัตราดอกเบี้ย ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ าคนมีรายได้ต่ า
กิจการต้องปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจ าหน่าย ลดการผลิต และสินค้าคงคลัง และ
หาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 

 จ. การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมกกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต่ า 

 ฉ. รูปแบบการด ารงชีวิต แบบการด ารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่ม
อาชีพของแต่ละบุคคล นักการตลาดเชื่อว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับการด ารงชีวิต  เช่น 
คนที่ฟุ่มเฟือยจะชอบซื้อของสวยงามมากกว่าค านึงถึงความจ าเป็น ร้านจ าหน่ายขนมจึงควร 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงามแปลกตา สะดุดตาเพ่ือผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
 1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ และการใช้สินค้า ประกอบด้วย 

ก. การจูงใจ เป็นพลังกระตุ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ แม้การจูงใจ
จะเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลก็ตาม แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมทาง
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การตลาดที่มีนักการตลาดใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการ สิ่งเหล่านี้จะสามารถผลักดันให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการสินค้า และบริการได ้

ข. การรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัดระเบียบ และ
ตีความหมายของข้อมูลเพ่ือที่จะสร้างความหมาย หรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจหรือ
การปรับตัวของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ จากความหมายนี้จะเห็นว่าการรับรู้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และยังขึ้นกับลักษณะปัจจัยภายนอก คือ 
สิ่งกระตุ้น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก 

ค. การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่เป็นการเปลี่ยนโดยถาวร
อันสืบเนื่องมาจากผลของการได้เคยทดลองกระท า หรือการมีประสบการณ์ การเรียนรู้จะเกิดโดย
แท้จริงได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเข้าใจ อารมณ์ ความชอบคอ บุคลิกท่าทางหรือ
อุปนิสัยในส่วนลึกของผู้บริโภค ฉะนั้นการจัดสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คือ ได้
รู้รสชาติของสินค้า ซึ่งวิธีนี้อาจจะดีกว่าการให้ส่วนลดปริมาณ เพราะลูกค้าอาจไม่กล้าตัดสินใจซื้อ ถ้า
ไม่แน่ใจในรสชาติ 

ง. ความเชื่อ เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต 

จ. ทัศนคติ หมายถึง ระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive) ส่วน
ของความรู้สึก (Affective) ส่วนของพฤติกรรม (Behavior) 

2. ลักษณะการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision Process) (Kotler. 1994 : 193-199) 
พบว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความ
ต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการอาจจะเกิดจากสัญชาติญาณภายในร่างกายมนุษย์ หรือเกิดจาก
สิ่งเร้าภายนอกก็ได้ และเมื่อเกิดความต้องการถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นพลังกระตุ้นที่จะหาสิ่งที่มา
บ าบัดความต้องการเหล่านั้น 

2.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการก็จะพยายาม
ค้นหาข้อมูลเพ่ือสนองตอบความต้องการที่ถูกกระตุ้น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้น
เผชิญกับการแก้ปัญหามากหรือน้อย เช่น การซื้อสินค้าที่ใช้เป็นประจ า อาจจะไม่ต้องค้นหาข้อมูล
เพ่ิมเติม ไม่ต้องใช้ความคิด และเวลาในการซื้อมากนัก 

2.3 การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมินผล
ทางเลือกต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้มาจากขั้นที่สอง 
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2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีชอบมากที่สุด
หลังจากท่ีได้ประเมินผลในทางเลือกต่าง ๆ แล้ว 

2.5 ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Postpurchase Feeling) หลังจากซื้อ และทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจ หรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ และจะเก็บ
ไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป 

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่าง  ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น และขั้นตอนการ
ตอบสนองผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) เป็นการเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ 
 3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เป็นการเลือกตราผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ 
 3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) เป็นการตัดสินใจว่า จะเลือกซื้อจากผู้ขายรายใด 
 3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) คือผู้บริโภคจะเลือกเวลาเช้ากลางวัน 
หรือเย็นในการซื้อสินค้า 
 3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) เป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้า
มากน้อยแค่ไหน ถ้าต้องการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าครั้งละมาก ๆ นักการตลาดจะต้องใช้การส่งเสริม    
การขายเข้าช่วย เช่น ให้ส่วนลดปริมาณ หรือให้ของแถม เป็นต้น 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 ส าหรับความหมายของผลิตภัณฑ์ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย 
ดังต่อไปนี้ 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดที่เสนอขายต่อ
ตลาด เป้าหมายที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ มีทั้งลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่
จับต้องได้ (Tangible) คือ สินค้าท่ีมีตัวตน (Physical Product) มีรูปร่าง มองเห็น และสามารถสัมผัส 
ได้ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Product) หรือ บริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน์ 
หรือความพึงพอใจที่เสนอขายแก่ลูกค้า 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 203) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ผู้ขาย 
เสนอขายต่อตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากได้เป็นเจ้าของ และซื้อมาเพ่ืออุปโภคบริโภคอัน 
เป็นการตอบสนองความต้องการ ค าว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีความหมายจ ากัดเพียงวัตถุที่มีรูปร่างจับต้อง
ได้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงผลิตภัณฑ์บริการ สถานที่องค์กรหรือบุคคลและความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
ได้ การก าาหนดลูกค้ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 
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 1.  ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) 
 2.  พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
 3.  การก าหนดต าแหน่ง (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือ 
แสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
 4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องค านึกถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
 5.  กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product 
Line) 
 Armstrong and Kotler (2007) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่
เสนอออกสู่ตลาดเพ่ือการรู้จักการเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความ  
จ าเป็นและความต้องการของตลาดได้ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือ  
บุคคลโดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท า
ให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
 นพรัตน์ กูมิวุฒิสาร (2543: 2) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้า 
อุตสาหกรรม และการบริการในการออกแบบรูปร่าง สีสัน หีบห่อ การใช้ชื่อยี่ห้อ การบริการและ  
สัญลักษณ์ เป็นต้น 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดี คือ กุญแจสู่ความส าเร็จของตลาด 
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนของความคาดหวังของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความพึงพอใจของสังคม 
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จประกันถึงความส่งเสริมตัวเอง ถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ดีควรก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
เพ่ิมเติม ซึ่งมีความส าคัญต่อองค์การตลาด มันให้ความอิสระแก่ตลาดในการตัดสินใจ ส าหรับนักการ
ตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ์ถูกตัดสินโดยความต้องการของผู้บริโภควารุณี ตันติวงศ์วานิช และ  
คณะ (2546: 24) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การผสมผสานของสินค้า และบริการที่ 
กิจการเสนอต่อตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยความหลากหลายคุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตรา 
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2543: 218) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่มีวางจ าหน่ายอยู่ตาม 
ท้องตลาดจ านวนมากมายทุกวันนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสามกลุ่มในระบบการตลาด อันได้แก่ ผู้ผลิต  
ผู้ขาย และผู้บริโภค อาจเห็นเป็นคนละอย่างเพราะต่างคนก็ต่างมุมมอง เช่น เข็มขัดเพียงหนึ่งเส้น  
ผู้ผลิตอาจคิดถึงความต้องการของตลาด การออกแบบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กรรมวิธีการผลิตต้นทุน 
การผลิต และก าไรที่จะได้รับ ส่วนผู้ขายอาจคิดถึงความต้องการของตลาด การโฆษณา และอะไรที่จะ 
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ได้รับ ส าหรับผู้บริโภคอาจคิดถึงความสวยงามดูเด่นสะดุดตา ความคงทนถาวรราคาที่ต้องช าระ และ
ความภูมิใจเมื่อได้คาดไปอวดเพ่ือน เป็นต้น 
 วิทวัส รุ่งเรืองผล (2545: 2) กล่าวว่า แนวคิดนี้เกิดข้ึนหลังจากยุคแนวคิดเน้นการผลิตเฟ่ืองฟู 
มีการผลิตสินค้าได้มากขึ้นในต้นทุนที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก ผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนักถึง  
คุณภาพของสินค้ามากขึ้น ในยุคนั้นนักการตลาดเริ่มให้ความส าคัญกับแนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ โดยมุ่ง
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงกว่าเดิม เช่น รถที่แข็งแรงขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น วิทยุมีเสียงชัดเจนขึ้น เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม การที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีบางครั้งก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ อาจเป็นเพราะ
ราคาแพงเกินไป หรือผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ดีขึ้นของสินค้าเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น  
เครื่องเล่นวิดีโอเทปที่ตั้งโปรแกรมอัดเทปได้ล่วงหน้า 1 เดือน ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจไม่รู้สึกอยาก 
จ่ายเงินแพงขึ้นเพ่ือคุณสมบัตินี้ เพราะแทบไม่มีโอกาสใช้งานตามคุณสมบัตินี้ ท าให้สินค้าที่มี  
คุณภาพสูงบางครั้งกลับมียอดจ าหน่ายไม่สูงนัก 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดของผลิตภัณฑ์ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ 
หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ ตามล าดับ  
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย  
ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ความสวยงาม ความ
คงทนถาวร และการบริการ โดยผู้ผลิตในแต่ละรายจะเป็นผู้ก าหนดหรือออกแบบคุณสมบัติของ  
ผลิตภัณฑ์ในตัวนั้น ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองมีความได้เปรียบกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่น ๆ 
 แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์จัดได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด ทั้งนี้เพราะว่าหากขาด 
องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไป การจัดการเกี่ยวกับองค์กรประกอบประสม  
การตลาดตัวอ่ืน ๆ ก็ไม่มีความจ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ขาย 
ต้องการจะขายในทางตลาด ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารการตลาดเสนอขายจะต้องตอบสนองความต้องการ 
และตรง ตามความปรารถนาของผู้บริโภคด้วยการท าการวิจัย ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ของผู้บริโภคนั้น
ตรงกบความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายสามารถขายให้กบผู้บริโภคได้ 
 เชาว์ โรจนแสง (2542 : 5) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้า
หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภคได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 
สินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และในทางการค้าผลิตภัณฑ์อาจเป็นได้
ทั้งท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตน คือ จับต้องได้ เช่น สินค้าชนิดต่าง ๆ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่
ไม่มีตัวตัน โดยทัวไป หมายถึง บริการและสินค้าอ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพอใจให้กับผู้บริโภคได้ การที่จะผลิตสินค้าและบริการให้ความสามารถตอบสนองความต้องการ 
และความปรารถนาของผู้บริโภคได้ ควรหาข้อมูลจากผู้บริโภคแล้วผลิตตามที่ผู้บริโภคต้องการ ผู้ผลิต
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หรือผู้บริหารการตลาดที่มีแนวคิดการตลาดจะต้องตามใจลูกค้าเสมือนพระราชา ผู้ขายจะได้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
 ส าหรับสินค้าในท้องตลาดมีมากมาย ทั้งในส่วนเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ ๆ และชิ้นเล็ก ๆ เช่น 
สินค้าใช้ในครัวเรือน ใช้ในส านักงาน หรือส าหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค 
นอกจากนั้นก็เป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกสบาย รวมถึงสินค้าประเภททุน 
เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ ตลอดจนวัตถุดิบที่ป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรม 
 ระวัง เนตรโพธิ์แกว (2537 : 87-88) กล่าวในทางการค้าโดยทัวไปแบ่งสินค้าออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) และสินค้าผู้บริโภค (Consumer 
Goods) โดยสินค้าผู้บริโภคได้แก่สินค้าที่เก่ียวข้องกบการด ารงชีพของมนุษย์ เป็นการส่งเสริมชีวิตด้าน
ความเป็นอยู่ให้บังเกิด ความสะดวก ความสุขสบายยิ่งขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 การจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ อาจใช้หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการจ าแนกได้หลาย ๆ 
แบบ เช่น จ าแนกตามลักษณะของสินค้า เป็นสินค้าที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปหรือสินค้าใช้ถาวร การที่
จะจ าแนกประเภทโดยวิธีใดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์ โดยทั่ว  ๆ ไปสามารถ
จ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์โดยยึดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Market Target) สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ซื้อโดยผู้บริโภค
ขั้นสุดท้าย (Final consumer) ความต้องการในการบริโภคสินค้าประเภทนี้ มักเกิดข้ึนอย่างอิสระจาก
ความต้องการและความคิดส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ซื้อเพราะชอบสีสรรหรือ
ความสวยงามต่าง ๆ ซื้อเพราะตามอย่างคนอ่ืน ซื้อเพราะประหยัด หรือซื้อเพราะมีเหตุจูงใจให้ซื้อ 
(Buying Motives) เป็นต้นว่า ซื้อเพราะอารมณ์ (Emotional) เช่น ซื้อรองเท้าเพราะชอบรูปทรงและ
ลวดลายที่แปลก หรือซื้อเพราะเหตุผล (Rational) เช่น ซื้อแว่นตาเพราะเหตุที่สายตาสั้น เป็นต้น 
 2.  สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง สินค้าในตลาดอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ซื้อ
จะซื้อไปเพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิต เพ่ือการขายต่อ เพ่ือให้การบริการ เพ่ือการด าเนินงานขององค์กร
ต่าง ๆ ซึ่งรวมเรียกผู้ซื้อสินค้าประเภทนี้ว่าผู้ซื้อทางอุตสาหกรรม 
 เช่นเดียวกบ เชาว์ โรจนแสง (2542 : 6) ก็ได้จ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์โดยทั่ว ๆ ไป
เอาไว้ พิจารณาจากลักษณะการน าไปใช้ของผู้บริโภค ฉะนั้นผลิตภัณฑ์จึงอาจจ าแนกได้เป็น              
2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  สินค้าสะดวกซ้ือ (Convenience Goods) เป็นสินค้าราคาถูก ใช้หมดเร็ว ไม่คงทน (Non 
– Durable) ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวก บสินค้าเป็นอย่างดีก่อนที่จะซื้อ เนื่องจากเคยใช้เป็นประจ า ซื้อ
บ่อยแต่ซื้อครั้งละไม่มาก ใช้เวลาในการวางแผน และใช้ความพยายามในการซื้อน้อย สามารถซื้อ
สินค้าหรือยี่ห้ออ่ืนทดแทนได้ สินค้ามักไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เทศกาล ระยะเวลาและความนิยม
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สินค้า สะดวกซื้อ ได้แก่ สินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน แชมพู กระดาษช าระ นิตยสาร ลูกอมลูกกวาด 
สินค้าสะดวกซ้ือ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
  1.1  สินค้าซื้อประจ า (Staple Goods) ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารประจ าวัน ของใช้
ประจ าวัน ในบ้าน เครื่องอุปโภคต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซื้อครั้งละไม่มาก แต่ซื้อบ่อยครั้ง เช่น 
ข้าวสาร สบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก น ้ามันพืช กระดาษช าระ เป็นต้น สินค้าประเภทนี้มักมีการเลือกตรา
สินค้าไว้ล่วงหน้า เพ่ือประหยัดเวลาในการหาซื้อ และผู้บริโภคจะก าหนดสถานที่ซื้อที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด 
ถึงแม้ว่าราคาสูงกว่า โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับคา่เสียเวลาในการเสาะแสวงหา
สินค้าในแหล่งที่ไกลออกไปแต่ราคาถูกกว่า 
  1.2  สินค้าที่ซื้อโดยสิ่งกระตุ้น ( Impulse Goods) ได้แก่ สินค้าที่ใช้อยู่เป็นประจ าใน 
ชีวิตประจ าวัน บางครั้งบางคราวผู้ซื้ออาจมิได้ตั้งใจหรือตัดสินใจมาล่วงหน้าก่อนการซื้อ อาจเพราะไม่
ทราบว่าสินค้านั้นหมด ทราบดีแต่ลืม ทราบดีแต่ไม่ได้วางแผนในการซื้อทันที ความไม่ตั้งใจจะซื้อมิได้
หมายความว่าจะไม่ซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้นถ้าผู้ซื้อได้พบเห็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเหล่านั้น 
เนื่องจากลักษณะของสินค้าหรือการจัดวางหน้าร้านค้าเป็นที่สะดุดตา ตัวสินค้าจะช่วยกระตุ้นความ
ต้องการที่มีอยู่แล้วในตัวลูกค้าให้ปรากฏชัดเจน และมีการตัดสินใจซื้อและลงมือซื้อเกิดขึ้น สินค้า
เหล่านี้ถ้าจัดวางในมุมอับจะไม่เป็นที่สังเกต และลูกค้าจะไม่คิดถึง เช่น แม่บ้านไปซื้อหาสินค้าใน 
Supermarket โดยตั้งใจจะไปซื้อผงซักฟอก ขณะเดินผ่านที่วางเครื่องมือถูพ้ืนทันทีที่เห็นเกิดความคิด
ขึ้นว่าถ้าตนจะซื้อเครื่องถูพ้ืนสักอันจะช่วยการท าความสะอาดบ้านรวดเร็วขึ้น อีกท้ังไม่ต้องไปนั่งยอง ๆ 
ถูพ้ืนหรือคลานเข่าให้ปวดทั้งหลังและปวดขาด้วย และจัดการซื้อเครื่องถูบ้าน ขณะเดินผ่านชั้นวาง
อุปกรณ์ท าความสะอาดเห็นป้ายลดราคาแผ่นใหญ่ติดว่าสบู่ ซันไลต์ลดราคา ดังนั้นแทนที่จะซื้อ
ผงซักฟอก กลับซื้อสบู่ซันไลต์แทน ดังนี้จะเห็นได้ว่าการซื้อผงซักฟอก ถ้าเกิดขึ้นเป็นสินค้าซื้อประจ า 
แต่การซื้อเครื่องถูบ้านหรือสบู่ซันไลต์เป็นเพราะถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ หรือสะกิดให้รู้สึกว่า
ต้องการจากสิ่งของหรือบุคคล ถือเป็น Impulse goods การขายสินค้าเหล่านี้จะได้ผลเมื่อเลือกแหล่ง
หรือที่ขาย แหล่งที่จัดวางสินค้าให้สะดุดตาผู้ซื้อในสถานที่ขาย เพราะลูกค้าจะซื้อเมื่อเห็นถ้าไม่เห็นจะ
ไม่มีการซื้อเกิดข้ึน 
  1.3  สินค้าซื้อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน (Emergency Goods) ได้แก่ สินค้าที่โดยปกติไม่มีผู้     
พึงประสงค์หรือแสดงว่าต้องการใช้ประโยชน์ แต่เมื่อเกิดความจ าเป็นรีบด่วนจะต้องใช้สินค้านั้น 
จะต้องได้สินค้าโดยรวดเร็วให้ทันการณ์ในการใช้ เช่น บริการรถพยาบาล รถดับเพลิง หรือเมื่อขับรถ
ไปทางไกลแล้ว น ้ามันหมดหรือยางแตก หรือเดินไปเตะถูกก้อนหินจนหัวแม่เท้าเลือดออก ต้องการได้
ยาใส่แผลหรือพลาสเตอร์ปิดแผลในทันทีหรือโดยด่วนที่สุด ดังนั้นการซื้อสินค้าในลักษณะเพราะ
จ าเป็นต้องใช้จะไม่มีโอกาสในการเลือกหาหรือใช้ความพยายามในการเลือกซื้อที่ดีที่สุด หากแต่
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ค านึงถึงความรวดเร็วเป็นเกณฑ์ ความสะดวกของแหล่งซื้อเป็นจุดส าคัญในการซื้อ ราคาสินค้าไม่มี  คู่
แข่งขันมากนัก ผู้ซื้อจะต้องค านึงถึงวิธีที่จะได้สินค้ามาใช้ให้ทันการณ์ที่จ าเป็นเท่านั้น 
 2.  สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping Goods) เป็นสินค้าประเภทที่ผู้ ซื้อต้องมีการ
เปรียบเทียบด้วย ราคา คุณภาพ หรือรูปแบบของสินค้าต่าง ๆ ผู้ซื้อจะใช้ความพยายามในการเดินดู
สินค้าหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจนกว่าจะได้สินค้าที่ตนพอใจมากที่สุด 
ลักษณะการซื้อไม่บ่อยครั้งนัก เนื่องจากไม่ใช่สินค้าที่ใช้ประจ า อาจมีราคาต่อหน่วยสูง จึงใช้ความ
รอบคอบพิถีพิถันในการเลือกดูก่อนตัดสินใจซื้อ อายุการใช้งานของสินค้าค่อนข้างนาน เช่น สิ่งอ านวย
ความสะดวกในครัวเรือน เครื่องผ่อนแรงต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ตู้เย็น เตาแก๊ส เครื่องซักผ้า 
โทรทัศน์สี รถยนต์หรือท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ ผู้ซื้ออาจ ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ๆ หรือเป็นวัน ๆ หรือเป็นเดือน ๆ 
จากแหล่งซื้อหลาย ๆ แหล่งเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตราสินค้า ราคา แบบ และคุณภาพ 
เป็นต้น สินค้าประเภทเปรียบเทียบซื้อนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยตามลักษณะวิธีการซื้อ 
คือ 
  2.1  สินค้าที่เหมือนกันในสายตาผู้ซื้อ (Homogeneous Shopping Goods) เป็นสินค้า
ที่ผู้ซื้อพิจารณาว่ามีคุณภาพและลักษณะที่เหมือนกันกับสินค้ารายการอื่นและสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
เพราะการลอกเลียนแบบสามารถท าได้ค่อนข้างง่ายและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า 
เป็นต้น การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อจึงมีการเปรียบเทียบราคาของสินค้าเป็นหลัก และมีการต่อรองราคา
ด้วย ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์สี ขนาด 20 นิ้ว ไม่ว่าตราสินค้าจะมีขนาดหน้าจอโทรทัศน์เท่ากัน ตู้เย็น
ขนาด 6.5 คิวหรือพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ผู้บริโภคจะประเมินรูปร่างของ
สินค้า การน าไปใช้ประโยชน์เหมือน ๆ กันได้ ดังนั้นการเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ เพ่ือหา
จุดเด่นกว่าในเชิงคุณภาพของตราสินค้า เช่น ความทนทาน ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านกว่า หรือ
ประหยัดกว่า ทั้งจากการซื้อหรือการใช้สินค้านั้น ผู้บริโภคพร้อมจะเดินดูสินค้าหาข้อมูลจากหลาย ๆ 
ร้าน เพ่ือแสวงหาราคาที่ดีที่สุดส าหรับตัวผู้บริโภคเอง ดังนั้นการขายสินค้าประเภท Homogeneous 
Shopping Goods ส าหรับผู้ผลิตจึงต้องเน้นราคาถูกกว่าเป็นเกณฑ์ ราคาถูกกว่าระหว่างสินค้า ร้านค้า
ส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงหันไปใช้วิธีเสนอการให้บริการที่ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการซื้อของผู้บริโภค เมื่อ
เห็นว่าสินค้ามีรูปแบบเหมือน ๆ กันจะหันไปเปรียบเทียบคุณภาพเป็นอันดับแรก ราคาสินค้าเป็น
อันดับรองในการตัดสินใจซื้อ การเสริมสร้างภาพพจน์ที่เด่นให้กับตราสินค้าจะมีประโยชน์ในการขาย
ในสินค้าประเภทนี้มากจะช่วยลดการเปรียบเทียบของผู้บริโภคได้ เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการ
เจาะจงตราสินค้านั้น ๆ เนื่องจากความเชื่อถือในคุณภาพของตราสินค้าหรือเพ่ือการยอมรับใน สังคม 
  2.2  สินค้าที่แตกต่างกันในสายตาผู้ซื้อ (Heterogeneous Shopping Goods) เป็น
สินค้าที่มีความแตกต่างในรูปแบบลักษณะทั่ว ๆ ไป ได้แก่ คุณภาพ รูปแบบ รูปทรง สี เทคนิคการใช้
และอ่ืน ๆ ผู้ซื้อสินค้าให้ความสนใจหรือเปรียบเทียบความแตกต่างทางรูปลักษณ์ และคุณภาพของ
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สินค้ากับความต้องการของตนมากกว่าเปรียบเทียบราคา เช่น การซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้
ประดับบ้าน เฟอร์นิเจอร์ บ้านที่อยู่อาศัย ผ้าชนิดเดียวกันมีลวดลายต่างกัน เสื้อผ้าส าเร็จรูปมีแบบของ
เสื้อไม่เหมือนกัน ฝีมือการตัดเย็บปราณีต แตกต่างกัน บ้านที่อยู่อาศัยมีแบบบ้านแตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงต้องพิจารณาเลือกแบบที่พอใจเสียก่อน จึงค่อยพิจารณาคุณภาพที่พอใจและราคาสอดคล้องกับ
คุณภาพ ตราสินค้ามีบทบาทในการเลือกระดับต้นเท่านั้น แม้ในสินค้าตราเดียวกันยังมีแบบให้เลือก
หลาย ๆ แบบ ผู้ซื้อต้องการใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อของตนเองมากกว่าความเชื่อถือในตัวตรา
สินค้า ปัจจุบันผู้ขายสินค้าพยายามใช้ตราสินค้าจูงใจให้ตัดสินใจเร็วขึ้น ด้วยการสร้าง Brand Image 
กับกลุ่มผู้ซื้อแต่ละกลุ่ม เช่น ตราสินค้าของเสื้อผ้าแต่เดิมเคยถูกเก็บไว้ในต าแหน่งที่มิดชิดของเสื้อผ้า 
ปัจจุบันกลับน าออกติดในที่เปิดเผย เสื้อสปอร์ตติดตราสินค้าไว้ที่หน้าอก กางเกงส าเร็จรูป ติดป้ายตรา
สินค้าไว้ที่ปากกระเป๋าขอบกางเกงด้านนอก ฯลฯ 
 ผู้ขายควรใช้การขายโดยใช้พนักงานที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีที่จะให้ข้อมูลสินค้าและให้  
ค าแนะน าแก่ผู้ซื้อ พยายามเพ่ิมรายการสินค้าท่ีขายและเน้นเอกลักษณ์พิเศษ เน้นคุณภาพและรูปแบบ 
เพ่ิมมาตรฐานการผลิต ความคงทน ความสมบูรณ์แบบ สี เทคนิคการใช้ ตลอดจนการบริการจาก
ร้านค้าที่ จ าหน่าย เช่น บริการติดตั้ ง ซ่อมบ ารุง บริการจัดส่งและอ่ืน ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้
ซื้อ และใช้การโฆษณาโดยสื่อที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ใช้การจัดแสดงสินค้า ณ จุดขายและใช้
พนักงานที่มีความสามารถในการจูงใจลูกค้า 
 3.  สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) เป็นสินค้าบริโภคที่มีลักษณะพิเศษที่ผู้ซื้อเจาะจง
ต้องการสินค้านั้น มีการตัดสินใจล่วงหน้า เนื่องจากเห็นว่ามีลักษณะพิเศษที่ตรงกับความต้องการ ไม่
สามารถใช้สินค้าอ่ืนทดแทนได้ ผู้ซื้อจะใช้ความพยายามในการที่จะเสาะแสวงหาซื้อสินค้านั้น ๆ ความ
พยายามในการแสวงหาซื้อจะแตกต่างจากสินค้าเปรียบเทียบซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้เปรียบเทียบสินค้ากับ
สินค้า แต่เป็นการใช้ความพยายามในการเสาะหาแหล่งขายสินค้านั้น ๆ ดังนั้นการขายสินค้าประเภท
เจาะจงซื้อ แหล่งขายจึงไม่มีความส าคัญในการตัดสินใจซื้อ แม้ว่าจะขายที่ไหนลูกค้าก็จะติดตามไปซื้อ
ถึงท่ี เช่น กรณีร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เมื่อผู้บริโภคเจาะจงจะบริโภคอาหารชนิดนั้นที่มีชื่อเสียง จะต้อง
ขับรถไปไกลแค่ไหนหรือต้องเดิน เข้าตรอกซอย ผู้ซื้อยังคงใช้ความพยายามไปถึงร้านค้าดังกล่าวนั้น 
หรืออาจเป็นสินค้าอ่ืน เช่น รถยนต์เมอร์ซิเดสเบนซ์ เครื่องเสียง น ้าหอม สินค้าแฟชั่น ฯลฯ 
 4.  สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อไม่เคยรู้จัดหรือไม่ทราบว่ามีขาย
มาก่อน หรือรู้จักแต่ยังไม่มีความต้องการ จึงยังไม่สนใจที่จะหาซื้อ จนกว่าจะทราบว่ามีคุณค่าหรือเกิด
ความต้องการขึ้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
  4.1  สินค้าใหม่ที่ผู้ซื้อยังไม่เคยรู้จักมาก่อน (New Unsought Goods) ผู้ขายควรจะต้อง
ให้ข่าวสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ซื้อรู้จักเกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อ ได้แก่ สินค้าที่มี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ กล้องถ่ายรูปที่ใช้แผนดิสก์คอมพิวเตอร์พูดได้ โทรศัพท์ที่มีจอภาพ 
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  4.2  สินค้าที่ผู้ใช้เห็นวาไม่จ าเป็นใช้ (Regularly Unsought Goods) เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อ
อาจรู้จักแต่ไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องใช้ เนื่องจากผู้ซื้ออาจพิจารณาว่ายังไม่จ าเป็นที่จะต้ องใช้ใน
ขณะนั้น ผู้ขายต้องพยายามเน้นให้เห็นถึงความจ าเป็นและตัดสินใจซื้อในทันที เช่น การประกันชีวิต 
ชุดชามหรือหม้อราคาแพง โลงศพ เป็นต้น สินค้าไม่แสวงซื้อนี้ผู้ขายต้องเน้นการพัฒนาตัวสินค้าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้อยางแท้จริง การก าหนดราคา ก าหนดได้ค่อนข้างสูงโดย
บวกก าไรต่อหน่วยสูง เนื่องจากสินค้าขายยาก ปริมาณขายต ่าและต้นทุนต่อหน่วยสูง เพราะการ
หมุนเวียนของสินค้าต ่า ช่องทางการจ าหน่ายสั้น อาศัยพนักงานของบริษัท เน้นการโฆษณาเพ่ือการ
แนะน าสินค้า ให้ความรู้และกระตุ้นการซื้อ 
  

2.4 แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 Fuller, G.W. (1994) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์มากมายและ 
มีลักษณะครอบคลุมกว้างขวาง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างผลก าไร  
และเพ่ือความอยู่รอดของบริษัท โดยทั่วไปสามารถรวบรวมความหมายของค าว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่  
ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากการขยายสายการผลิต โดยใช้กระบวนการผลิตที่มีอยู่  ( line 
extensions)  
 2.  การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม (repositioned existing product) เป็นการปรับ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแง่ของการใช้งาน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลัก ซึ่งบางครั้งเป็นไปตาม  
ข้อเสนอของผู้บริโภค  
 3.  ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ (new form of existing products)  
 4.  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกิดจากการปรับปรุงสูตรที่มีอยู่แล้ว ( reformulation of existing 
products)  
 5.  ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging of existing products)  
 6.  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ( innovative products/ make changes in an existing 
product) เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม  
 7.  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (creative product/ bring into existence, 
the rare, never before-seen product) 
 นอกจากนี้  สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) ยังได้ให้ความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ว่าเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่กิจการน าเสนอต่อตลาดแล้วท าให้ตลาดมีโอกาสเลือกเพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้ผลิตมาก่อน เริ่มมีผู้ผลิตรายแรกของโลกจัดเป็นนวัตกรรม ( Innovation) 
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หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิจการที่เพ่ิงน าออกจ าาหน่ายเป็นครั้งแรก หรืออาจดัดแปลงปรับปรุง 
จากผลิตภัณฑ์ที่เคยจ าหน่ายอยู่เดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีเหตุผลและความส าคัญ ดังนี้ 
 1.  เพ่ือรักษาสถานภาพการแข่งขัน ปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจมีความ  
รุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจากคู่แข่งที่เพ่ิมข้ึนได้ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่ถูกช่วงชิงไป การออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดจะช่วยรักษาฐานการแข่งขันและส่วนแบ่ง
ตลาดไว้ได ้
 2.  เพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปจะมีช่วงเวลาที่สั้น เมื่อ
ผลิตภัณฑ์เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของวงจรชีวิต หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ก่อประโยชน์หรือมียอดขาย 
ที่ตกลงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าจะช่วยรักษาชื่อเสียงของบริษัท 
ทดแทนปริมาณขายก าไรของผลิตภัณฑ์เดิมและสามารถน าทรัพยากรจากผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้ให้เกิด  
ประโยชน์ได ้
 3.  เพ่ือใช้สมรรถนะส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้สมรรถนะทาง 
การตลาด การขาย และการผลิตที่เหลือให้เกิดประโยชน์ เหตุผลส าคัญ คือ การกระจายต้นทุนคงที่ไป 
ยังจ านวนผลิตที่มากขึ้น เพ่ือให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยทั้งผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลงมาก  
พอที่จะเสนอราคาขายที่ต่ ากว่าคู่แข่งและมีก าไรที่มากข้ึน 
 4.  เพ่ือปรับการเคลื่อนไหวเนื่องจากฤดูกาลให้น้อยลง ฤดูกาลที่แปรผันอาจส่งผลต่อ 
ทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจที่อาจไม่เพียงพอ หรืออาจเหลือใช้การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถขาย
หรือผลิตได้เมื่อพ้นฤดูกาลไปแล้วย่อมท าให้การผันแปรต่าง ๆ ลดลง และเป็นการใช้ทรัพยากรของ
กิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.  เพ่ือลดการเสี่ยงภัย เช่น ผลิตภัณฑ์ล้าสมัย ลูกค้าเสื่อมความนิยม ปริมาณขายไม่มากพอ 
กิจการมีผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในตลาดน้อย เป็นต้น สภาวการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนการ 
เพ่ิมผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่ การเพิ่มปริมาณการขายให้ครอบคลุมตลาด ย่อมช่วยกระจายความ 
เสี่ยงภัยจากความผันผวนในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 6.  เพ่ือการใช้ผลพลอยได้ให้เกิดประโยชน์ สินค้าใหม่ที่พัฒนาจากผลพลอยได้หรือของที่ทิ้ง
แล้วในธุรกิจ อาจน ามาซึ่งยอดขายหรือก าไรที่เพ่ิมข้ึน 
 7.  เพ่ือโอกาสใหม่ จากการที่ธุรกิจเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อาจท าให้เกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค จนกิจการสามารถผลิตและด าเนินงานการตลาด และความต้องการ  
เช่นนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจจะเข้าไปตอบสนองความต้องการด้วยผลิตภัณฑ์ของตนเองน าามา 
ซึ่งก าไรและส่วนครองตลาดที่มากขึ้น 
 พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2545) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม จะเริ่มต้นด้วยความคิดที่ไขว้เขว ความคิดอาจมาจากใครก็ได้ในองค์กรที่ไม่ได้มี  
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ความรับผิดชอบต่อความคิดใหม่ ๆ เลย แต่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี มักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มี 
ความคิดใหม่ ๆ บ่อยครั้งเหมือนกันที่ความคิดมาจากนอกองค์กร เช่น เมื่อนักคิดค้นเขามาเสนอขาย  
ความคิดให้กับบริษัท ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บางทีอาจเกิดขึ้นในงานวิจัยผลิตภัณฑ์นั่นเอง 
และบอ่ยครั้งเป็นผลพลอยได้ของการวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ว่า การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความต้องการของผู้ผลิตที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมให้มีการเปลี่ยนแปลง 
มากยิ่งขึ้นที่สามารถต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เดิม เป็นการสร้างผลก าไรให้กับบริษัทเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เป็นการสร้างสถานภาพการแข่งขัน ลดการเสี่ยงภัยทางการตลาดที่ลูกค้าเสื่อมความนิยมลง เป็นการ  
สร้างโอกาสใหม่ในการขยายช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 
 วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกน าออกสู่ตลาด แสดงถึงการเริ่มต้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ระยะเวลาที่ผ่าน
ไปจะมียอดขายเพ่ิมขึ้นมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นการแสดงถึงการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์นั้น หาก
ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดียอดขายจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ซื้อไม่ต้องการ 
ผลิตภัณฑ์นั้น ยอดขายจะตกต่ าลง ในที่สุดผลิตภัณฑ์นั้นก็จะหายไปจากตลาด แต่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่  
เข้ามาสู่ตลาดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ล้าสมัยซึ้งผู้ต้องการซื้ออีกต่อไป ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนหนึ่งอาจได้รับ
การต้อนรับจากตลาด แต่ผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดไม่สามารถเข้าสู่ตลาดจนลูกค้ายอมรับได้ดั้งนั้น 
ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะอยู่ในตลาดจึงไม่เท่ากัน เป็นการแสดงให้เห็นวงจรชีวิตที่สั้นหรือ  
ยาวของผลิตภัณฑ์ซึ้งคล้ายกับวงจรชีวิตของคนเรา และจะเกิดวงจรชีวิตใหม่ เข้ามาแทนที่วงจรเดิม  
อย่างนี้ตลอดไปเรื่อย ๆ วงจรใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่มีเทคโนโลยีสูงกว่า มี  
ประสิทธิภาพดีกว่า หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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แผนภาพที่ 2.5 วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
ที่มา : https://www.wazp.io/2018/02/07/product-life-cycle/ 

 
 วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) คือ รูปแบบการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ 
ชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป มีลักษณะเป็นวงจรที่เติบโต เสื่อมถอย ผันแปรไปตามกาลเวลา 
หมุนเวียนต่อไปเรื่อย ๆ และมีอิทธิพลโดยตรงต่อยอดขายและก าไรของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาและท า
ความเข้าใจวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์จึงมีประโยชน์ต่อนักการตลาดและผู้ประกอบการ รวมถึงการเรียนรู้ 
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ 
ขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ช่วยให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการสามารถวางแผนการตลาด  
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ก าหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 
 ขั้นตอนของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Stages of Product Life cycle) ดังที่กล่าวไปนั้นจะ 
ประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1.  ขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ (Introduction) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มน าออกสู่ตลาดในครั้งแรกยังไม่
เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องเสนอรายละเอียดของสินค้า โดย
อาศัยในการส่งเสริมการตลาดเพ่ือติดต่อสื่อข่าวกับผู้บริโภคให้ทราบว่ามีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ภาระ
ค่าใช้จ่ายในการขายของขั้นแนะน าจะสูง ผู้ผลิตที่เป็นผู้บุกเบิกตลาด อีกทั้งอยู่ในภาวะที่มีการเสี่ยงภัย
สูงมาก หากการตื่นตัวยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่มีน้อย ความต้องการสินค้าไม่แน่นอน ผู้บุกเบิกตลาดใหม่
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ต้องประสบกับการลงทุนสูงในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ขณะที่รายได้อาจยังไม่มีหรือมีน้อยมาก 
ฉะนั้นกิจการที่น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นแนะน าในช่วงแรกจะประสบภาวะการขาดทุน 
 ดังนั้นการจัดกลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์จะเน้นเรื่องการส่งเสริมการตลาดและ
การสื่อสารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การส่งเสริมการตลาดจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผ่านสื่อ  
โฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวมทั้งการใช้พนักงานขายในการกระตุ้นให้
เกิดความตื่นตัว และเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่  
ตนเองคุ้นเคย รู้จักสินค้าดีอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องใช้สื่อการส่งเสริมการขาย เช่น  การแจกตัวอย่างหรือ 
การสาธิต ช่วยให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จึงจะเกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ติดตามมาได้ 
 2.  ขั้นเจริญเติบโต (Growth) การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมสูงขึ้น
และเพ่ิมในอัตราที่เร็ว ดังนั้นในช่วงต้นของขั้นเติบโต ผู้บุกเบิกตลาดจะได้รับผลประโยชน์จากก าไรที่
ค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่มีคู่แข่งในตลาด ถือเป็นรางวัลที่ผู้บุกเบิกจะได้รับ แต่มักจะมีโอกาสได้ไม่นาน
เพราะคู่แข่งขันทั้งหลายจะเริ่มได้กลิ่นก าไรและทยอยกันเข้ามาขอส่วนแบ่งตลาด จากหนึ่งเป็นสอง
และเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงเวลาที่คู่แข่งขันเข้ามาสู่ตลาดจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของ
ความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้น ส่วนอัตราก าไรมากหรือน้อยจะเป็นสิ่งจูงใจให้คู่แข่งขันเข้ามามากหรือ
น้อยรายเช่นกัน อย่างไรก็ตามการแข่งขันในขั้นตลาดเจริญเติบโตจะยังเป็นลักษณะการแข่งขันน้อย
รายอาจเพียง 2 – 3 ราย 
 เมื่อเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดขึ้น ผู้บุกเบิกจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมการตลาดโดย ไม่  
จ าเป็นที่จะใช้ตัวอย่างหรือสาธิตอีกต่อไป แต่ต้องหันไปเน้นการสร้างความชอบตราสินค้าให้มากขึ้น  
(Brand preferences) การโฆษณาจะหันไปเน้นให้ลูกค้าเจาะจงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะ 
ซื้อของคู่แข่งขัน การที่ยอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้ซื้อแสดงอย่างชัดแจ้งว่า เป็น
แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นท าให้มีการกระจายสินค้า การจัดจ าหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้น การสินค้าไป
ให้กับสมาชิกต่าง ๆ ในช่องทางการจ าหน่าย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่แสดงแนวโน้มของตลาดที่ดี 
โดยเฉพาะในกรณีสินค้าอุปโภค 
 3.  ขั้นอ่ิมตัว (Maturity)  วงจรขั้นอ่ิมตัวเกิดจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคกัน
ทั่วหน้า ประกอบกับมีคู่แข่งขันมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นส่วน
ส่งเสริมให้ลูกค้าต่าง ๆ มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น คู่แข่งขันที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจาก
แรงจูงใจด้านก าไรที่ดีจะท าให้ส่วนแบ่งของตลาดที่ผู้ผลิตแต่ละรายได้รับลดน้อยลง ประกอบกับผู้ซื้อ
เริ่มให้ความสนใจน้อยลง ยอดขายจะไม่เพ่ิมข้ึนมากเหมือนขั้นตลาดเจริญเติบโต และในที่สุดอัตราการ
เพ่ิมจะหยุดนิ่ง หากไม่มีการแก้ไข ความต้องการในตลาดสินค้านี้จะตกต่ าลง อาจเพราะลูกค้ามีสินค้านี้
แล้ว ลูกค้าเบื่อหน่ายแล้วหรือต้องการแสวงหาสินค้าใหม่หรืออาจเพราะผู้ผลิตได้ แนวคิดผลิตภัณฑ์
ใหม่การที่มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดมากท าให้ผู้ผลิตทุกรายต้องพยายามแย่งส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด 
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จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) 
 4.  ขั้นตกต่ า (Decline) เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นถึงจุดอ่ิมตัว หากไม่ได้รับการแก้ไข้ผลิตภัณฑ์
นั้นจะเริ่มมียอดขายลดลงเรื่อย ๆ อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่กว่ามาแทนที่ในตลาด ลูกค้าจึงหันไป
ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่แทนการที่ยอดขายลดลง จะท าให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้จ าหน่ายแต่ละรายลดลงไป
ด้วย ดังนั้นการขาดทุน จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้ผลิตที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า
อาจจะอยู่ในตลาดเพ่ือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไป แต่ผู้ผลิตรายเล็ก ๆ ที่มีทุนน้อยจะค่อย ๆ ถอนตัว
ออกจากตลาดเพราะไม่สามารถรับภาระการขาดทุนได้ 
 กลยุทธ์ทางการตลาดในวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ 
 1.  การตั้งราคาสูงอย่างฉับพลัน เป็นการน าสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง และมี 
การส่งเสริมการตลาดในระดับสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลก า ไรต่อหน่วยสูง ส่วนการ 
ส่งเสริมการตลาดในระดับสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลก าไรต่อหน่วยสูง ส่วนการส่งเสริม 
การตลาดสูงเพ่ือให้ลูกค้ารับรู้และรู้จักสินค้าให้มาก เพ่ือจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ 
 2.  การตั้งราคาสูงอย่างช้า เป็นการน าสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง แต่มีการ
ส่งเสริมการตลาดในระดับต่ า กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดจ ากัด ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ดีอยู่
แล้ว และผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าจึงยอมจ่ายในราคาสูงได้ 
 3.  การตั้งราคาต่ าอย่างฉับพลัน เป็นการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ ากว่าคู่
แข่งขัน แต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง ผู้ผลิตมีเป้าหมายเพ่ือการเจาะตลาดที่รวดเร็ว ต้องการ
ส่วนแบ่งตลาดให้มากท่ีสุด กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ ลูกค้ารู้จักสินค้าน้อย แต่ลูกค้า 
มีความไวต่อราคา กล่าวคือ เมื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์ราคาถูกกว่าจะเปลี่ยนใจมาซื้อทันทีเพราะพวกเขา  
ไม่ยึดติดในตรายี่ห้อ 
 4. การตั้งราคาอย่างช้า เป็นการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ าและมีการส่งเสริม
การตลาดต่ าการตั้งราคาต่ า ท าให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการส่งเสริมการตลาด
ต่ าท าให้สามารถประหยัดต้นทุนในการสื่อสารการตลาดได้ 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นตลาดเติบโต 
 1.  การเพ่ิมรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้า เนื่องจากเมื่อจ านวนลูกค้ามากขึ้น ความต้องการที่
หลากหลายย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นความหลากหลายของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
 2.  การขยายช่องทางการจ าหน่าย จ านวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นมาจากหลาย ๆ พื้นที่ ดังนั้นผู้ผลิต
จะต้องขยายช่องทางการจ าหน่ายให้กว้างขวางข้ึน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย  
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 3.  การส่งเสริมการตลาดให้เกิดความชอบในตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของ
การโฆษณาต้องเปลี่ยนจากการสร้างการรับรู้ (Awareness) มาเป็นการสร้างความชอบในตัวสินค้า 
(Preference) แทน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแทนการซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นอ่ิมตัว 
 1.  การปรับปรุงตลาด เช่น การดูดผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าให้หันมาใช้สินค้า การเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ 
ที่ลูกค้ามีศักยภาพที่จะซื้อสินค้าได้ นอกจากนี้อาจจะใช้วิชาการเพ่ิมความถี่ในการใช้หรือเพ่ิมโอกาสใน
การใช้สินค้าให้แก่ลูกค้าเดิมก็ได้  
 2.  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น การปรับปรุง 
รูปลักษณะของสินค้าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนไป  
 3.  การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เช่น การลดราคาสินค้าลงจากเดิม เนื่องจาก
ต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากการผลิตขนาดใหญ่ (Economies of Scale) การเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่ายใหม่  ๆ เช่น ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง การสื่อสารตลาดด้วยวิธี การท า IMC 
(Integrated Marketing Communication) เป็นต้น 
 กลยุทธ์การตลาดในขั้นตกต่ า 
 1.  การเร่งระบบสินค้าออกจากตลาด เมื่อแนวโน้มสินค้าก าลังจะไม่เป็นที่ต้องการตลาด
ผู้ผลิต จะต้องใช้การลดราคามาก ๆ เพื่อระบายสินค้าออกไป  
 2.  การเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากตลาด การเลิกใช้สินค้าของลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด 
ดังนั้นผู้ผลิตยังคงจ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทีหลังได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบจอธรรมดา 
ยังสามารถจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือในระยะหลัง ๆ ได ้ 
 3.  การออกจากตลาด หากผู้ผลิตเห็นค่าการจ าหน่ายต่อน ามาซึ่งการขาดทุนที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
ควรตัดสินใจเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น แล้วหาทางพัฒนาสินค้าใหม่ข้ึนมาทดแทน 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่วงจรผลิตภัณฑ์ด าเนินมาถึงขั้นตกต่ าแล้ว นักการตลาดสามารถหา  
วิธีการยืดอายุของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการเสริมมูลค่าเพ่ิมและกระตุ้นให้คงอยู่ในตลาดต่อไปได้นานขึ้น  
วิธีนี้เรียกว่า Product Extension ซึ่งท าได้ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วย อาทิ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ การเพ่ิมมูลค่าทางการใช้งานให้กับตัวผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์เพ่ิม 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
 ที่มาและข้ันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 ที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ในทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีในตลาด 
เรียกว่า นวัตกรรม ( Innovation) ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่  (Product Improvement) และ 
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ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตท าขึ้นมาลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่มีจ าหน่ายในตลาดแล้ว ดังนั้นที่มา 
ของผลิตภัณฑ์ใหม่น่าจะเกิดจากคามต้องการเป็นผู้บุกเบิกในตลาดของธุรกิจ ความต้องการปรับปรุง  
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการมีสินค้าจ าหน่าย  
ครอบคลุมทุกชนิด เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ 
 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Process) 
 กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือน าสู่ตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.  การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Exploration) การพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นได้
จะเริ่มต้นจากความคิด (Idea) โดยต้องแสวงหาความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาให้ได้มากที่สุด 
การได้มาซึ่งความคิดใหม่ ๆ ไม่จ าเป็นต้องจัดท าอย่างมีระเบียบแบบแผนหรือเป็นทางการเสมอไปก็ได้
หาความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถเสาะหาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.1  ลูกค้า ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากความต้องการของลูกค้าจะถูกแปร
สภาพมาเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ค าติชม ข้อเสนอแนะของลูกค้าล้วนแต่เป็นแหล่ งข้อมูลที่มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
  1.2  สมาชิกในช่องทางการจ าหน่าย ร้านค้าต่าง ๆ ที่จัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตถือเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้ามาสู่ผู้ผลิตสินค้า โดยปกติผู้บริโภคจะระบาย  
ความรู้สึกปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดจนข้อเสนอแนะใด ๆ ให้กับผู้จัดจ าหน่าย 
ดังนั้นร้านค้าหรือตัวแทนคนกลางจะเป็นแหล่งสะสมข้อมูลจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  1.3  คู่แข่งขัน เมื่อคู่แข่งขันน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด แต่บังเอิญสินค้ามีข้อบกพร่อง  ไม่
ประสบความส าเร็จ ผู้ผลิตสามารถน าข้อผิดพลาดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนได้ 
  1.4  แหล่งความคิดภายในกิจการ กิจการธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับการแสดงความ 
คิดเห็นของพนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ได้แสดงเสนอความคิดใหม่ ๆ อาจจะ
ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าใหม่ โรงงานผลิตได้ความคิดจากเจ้าหน้าที่หรือ 
พนักงานในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ในการดัดแปลงคิดค้นทดลองจากงานประจ าที่แต่ละคนปฏิบัติอยู่ 
  1.5  แหล่งความคิดอ่ืน ๆ เช่น งานวิจัยบทความ ของนักวิชาการ ของสถาบันศึกษา 
สามารถเป็นแหล่งความคิดแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าใหม่ สมาคมการค้าก็สามารถเป็นแหล่งที่จะให้ 
แนวความคิดได้เช่นกัน 
 2.  การกลั่นกรองแนวความคิด (Idea Screening) ความคิดที่ระดมเสาะหาจากแหล่งต่าง ๆ 
จะต้องน ามากลั่นกรองให้รอบคอบโดยการกลั่นกรองให้เหลือเฉพาะแนวคิดที่มีความเป็นไปได้คัดเลือก
เฉพาะความคิดที่จะมีโอกาสประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่จะน ามาประกอบการกลั่นกรองความคิด 
ได้แก่ 



39 
 

  2.1 ภาพลักษณ์ของกิจการ (Image) ความคิดใหม่ที่จะน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องไม่
ท าลายภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการ เช่น หากบริษัทพยายามรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแนวความคิดที่ผ่านขั้นนี้ไปจะต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่บริษัท พยายาม
สร้างข้ึนมา 
  2.2  วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ (Objective and Policy) แต่ละกิจการ จะมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานธุรกิจที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ผู้บริหารจะมีการก าหนดนโยบายไว้
เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นการคัดเลือกความคิดจะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการแนวความคิดนั้น จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  2.3  ระดับความใหม่ของความคิด (Degree of Newness) ความคิดที่ก้าวหน้า ทันสมัย
มากเกินไปอาจจะใช้ไม่ได้ ผู้บริโภคโดยทั่ว ๆ ไปจะยอมรับสิ่งใหม่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ หน้ามือ
เป็นหลังมือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความคล้ายคลึงหรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เดิมอัตราการยอมรับจะสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ไม่คุ้นเคย ดังนั้นผู้ผลิตค านึงถึงถึงระดับความใหม่ที่ตลาดเป้าหมายจะยอมรับได้ 
 3.  การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis) การกลั่นกรองความคิดเป็นการพิจารณา
ความเหมาะสม ในการน าความคิดไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกิจการ 
ขั้นตอนต่อมา คือ การน าความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิต
ออกจ าหน่าย ด้วยการวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ในตลาด ต้นทุนสินค้าที่จะผลิต และผลตอบแทนที่จะได้รับ 
อุปสงค์ในตลาดที่มีน้อยเกินไปย่อมไม่คุ้มกับการลงทุน และอาจท าให้ต้นทุนการผลิตสูงมาก ซึ่งจะ
กระทบต่อราคาจ าหน่ายที่สูงเกินกว่าผู้ซื้อจะยอมรับได้หากเป็นเช่นนี้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมา
จากขั้นที่ 2 จะถูกปฏิเสธในขั้นตอนการวิเคราะห์ เชิงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านขั้นนี้ไปจะคงเหลือ
เฉพาะแนวความคิดท่ีท าให้บริษัทมีก าไรจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 4.  การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนความคิดให้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน ขั้นตอนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จะ
เกี่ยวข้องกับการหากรรมวิธีการผลิตการเลือกวัตถุดิบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สูตรในการผลิต 
วิธีการผลิตให้ได้คุณภาพ ประสิทธิภาพ รูปแบบ สีสัน ขนาดต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด หลาย
ต่อหลายครั้งที่ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองไม่ สามารถผลิตเป็นสินค้ามีตัวตนได้เนื่องจากต้องใช้
ต้นทุนสูงมากจนไม่คุ้ม หรือต้องใช้เวลาในการผลิตนานเกินไปไม่ทันกับความต้องการของตลาด 
 ดังนั้น เมื่อแนวคิดผ่านขั้นตอนนี้ไปย่อมหมายถึงกิจการมีผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในมือเพ่ือรอการ  
จัดจ าหน่าย เพียงแต่ปริมาณสินค้าที่ผลิตขึ้นมายังคงมีจ าานวนน้อย เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจต่อ
การตอบรับของตลาดมากนัก 
 5.  การทดสอบตลาด (Market Testing) เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือการจ าหน่าย 
ผู้ผลิตอาจจะตัดสินใจน าสินค้าเข้าสู่ตลาดเลยก็ได้หากมีความม่ันใจว่าจะเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่าง
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แน่นอน ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง หากผู้ผลิตต้องการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของลูกค้า 
สามารถท าได้ด้วยการทดสอบตลาด โดยการทดลองน าผลิตภัณฑ์จ านวนน้อยไปวางจ าหน่ายในตลาด
ขนาดเล็ก เพ่ือดูปฏิกิริยาการตอบรับของลูกค้า หากผลการทดสอบตลาดพบว่า ลูกค้าตอบรับเป็น
อย่างดี จึงค่อยตัดสินใจผลิตจ านวนมาก เพ่ือวางจ าหน่าย แต่ถ้าลูกค้ามีข้อต าหนิบางประการ ให้
ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อต าหนิแล้วจึงวางจ าหน่ายอย่างกว้างขวาง ถ้าลูกค้าไม่ยอมรับหรือปฏิเสธสินค้า
อย่างสิ้นเชิง บริษัทอาจจะต้องยุติในการท าตลาด ทั้งนี้เพราะจะไม่คุ้มกับการลงทุนการทดสอบตลาด
จะเกิดประโยชน์กับผู้ผลิตในแง่ของการลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดผลเสีย คือ คู่แข่งขันจะ
ล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กิจการก าลังทดสอบตลาด ซึ่งหากคู่แข่งขันมีความไวต่อการผลิต
เพ่ือการจ าหน่าย จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วช่วงชิงการวางจ าหน่ายตัดหน้า จะเกิดผลเสียต่อ
กิจการที่ท าการทดสอบตลาดได้ 
 ดังนั้นการทดสอบตลาดจึงเป็นดาบสองคมที่ผู้ผลิตจะต้องชั่งน้ าหนักถึงส่วนได้และส่วนเสียที่
จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการทดสอบตลาด หรือหาวิธีการทดสอบตลาดที่มีความปลอดภัยจากการช่วงชิง  
ของคู่แข่งขันก็ได้ 
 6.  การวางตลาดสินค้า (Commercialization) การน าสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างแท้จริง จะต้อง
พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  6.1  ความต้องการเงินทุนจ านวนมากเพ่ือจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
การผลิต 
  6.2  วิธีการที่จะจัดหาอุปกรณ์ในการผลิต ตัวอาคารโรงงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้แนวทาง
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  6.3  ก าลังการผลิต จะต้องพิจารณาก าลังการผลิตในปัจจุบันและการขยายต่อไปใน
อนาคต 
  6.4  จังหวะเวลาที่จะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางตลาด การเลือกเวลาหรือโอกาสที่  
เหมาะสม จะส่งผลต่อความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เก่าล้าสมัยไม่เป็นที่นิยมแล้ว การ
ปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจะเป็นการแจ้งเกิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือน าออกจ าหน่ายในฤดูกาล 
การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้านั้น จะท าให้โอกาสที่จะจ าหน่ายได้มีสูงขึ้น 
  6.5  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการวางตลาดครั้งแรก กิจการอาจมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย     
อยู่หลายกลุ่ม แต่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่กิจการหวังไว้ในการเปิดตลาดจ าเป็นต้องมีศักยภาพ มี
ความไวต่อการซื้อสินค้าใหม่ หากก าหนดกลุ่มเป้าหมายผิดพลาด โอกาสในการประสบความส าเร็จ จะ
ลดลงทันทีผู้บริหารต้องตัดสินใจที่จะเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ยอดขายในช่ วงแรกที่ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ร้านค้า ตัวแทนจ าหน่าย พนักงานขาย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น   
ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 



41 
 

 กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
 การเพ่ิมการลดผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย (Product Adding and Deleting) 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ได้เข้าอยู่ในวัฏจักรแล้ว จะมีการด ารงอยู่ในวัฏจักรแต่ละขั้นในลักษณะที่
แตกต่างกันทั้งในด้านยอดขาย และระยะเวลาแห่งการคงอยู่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีการเติบโตจะได้รับการ
ขยายอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้ามผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความนิยมจากตลาด หรือแนวโน้มความ
ต้องการลดลงจะมีการตัดทอนออกจากตลาด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติดังนั้นการตัดสินใจเพ่ือหรือลด  
ผลิตภัณฑ์ในตลาดจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ 
 การวิเคราะห์สถานภาพของผลิตภัณฑ์ (Market share / Market Growth Analysis) 
 โดยปกติผู้ผลิตมักจะมีผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิด หลายรายการวางจ าหน่ายในตลาด ผลิตภัณฑ์ 
เหล่านั้นออกสู่ตลาดในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน บางประเภทจ าหน่ายมานานกว่า 10 ปี ในขณะที่บาง
ชนิดเพ่ิงจ าหน่ายไม่เกิน 1 ปีเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจึงมีสภาพที่แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สถานภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันออกจากกันสามารถ 
ประยุกต์ใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า BCG Matrix ซึ่งพัฒนาโดย Boston Consulting Group 
หากเราใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนแบ่งตลาด (Market share) ของผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
กับอัตราการเติบโตทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น เราสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 4 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ 

 
 

แผนภาพที่ 2.6 แสดงโมเดลส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบ BCG Matrix 
ที่มา : http://www.brandage.com/article/6045/Marketing-You-Know-BCG-Matrix 



42 
 

 Question mark หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ยังไม่มีความแน่นอน แม้อัตราการเติบโตของตลาดจะ
อยู่ในระดับสูง แต่สินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของกิจการยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมาก จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการเจาะตลาด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีศักยภาพที่จะ
ลงทุนทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้ธุรกิจก็ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นต่อไป แต่ต้องใช้
ทรัพยากรค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามหากพิจารณาพบว่าไม่สามารถต่อกรกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีอยู่ 
ในท้องตลาดได้บริษัทมีทางเลือกที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ 
 Star หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มดาวรุ่ง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะอยู่ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 
ร้อยละ 10 และบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งนี้อาจจะ
สืบเนื่องมาจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเป็นผู้บุกเบิกหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในตลาดแข่งขันน้อยราย  
อย่างไรก็ตามหากผลิตภัณฑ์อยุ่ในกลุ่มนี้ธุรกิจต้องตัดสินใจขยายผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการเพ่ิม
ความหลากหลาย การเพ่ิมปริมาณการผลิตให้เพียงพอ การขยายช่องทางการจ าหน่ายไปสู่ลูกค้าที่เริ่ม
ทยอยเข้ามาซื้อสินค้า 
 Cash Cow หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าเงิน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้รักษาความเป็นผู้มีส่วนแบ่งตลาด
สูงมาได้ระยะเวลาหนึ่ง มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ จนสร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภค หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง    
ก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ได้ซื้อหรือใช้บริการกันแล้วอัตราการเติบโตของตลาดจะไม่สูง โดยปกติจะต่ ากว่า  
ร้อยละ 10 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะสร้างก าไรให้กับธุรกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ าลง 
อันเนื่องมาจากการผลิตจ านวนมาก (Mass Production) เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องพยายามรักษาส่วน 
แบ่งตลาดไว้ให้ดีที่สุด เนื่องจากคู่แข่งขันแต่ละรายพยายามช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้น าทาง
การตลาด 
 Dog หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อ่อนล้า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตของตลาดต่ าและ
เจ้าของผลิตภัณฑ์มีส่วนแบ่งตลาดต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้น าในตลาด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้  
ถือว่าแย่ที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในช่วงท้ายได้ 
บ้างจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในช่วงหลัง อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้    
มักจะถูกตัดทอนออกจากตลาด เนื่องจากไม่สามารถทนกับความล้าสมัย และภาวะการขาดทุนได้ 
 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ (Product Adding) 
 ลักษณะและโอกาสในการใช้วิธีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ สามารถจ าแนกออกเป็นข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  เป็นการแสดงการเติบโตของกิจการ โดยการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดหรือเข้าสู่
สายผลิตภัณฑ์ของกิจการนั้น ท าให้บริษัทต้องมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องแสวงหาเงิน  ลงทุน
จากแหล่งต่าง ๆ การจ าหน่ายหุ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ธุรกิจจ านวนมากเลือกใช้ซึ่งการมีจ านวนหุ้นมากข้ึน 
แสดงถึงการเติบโตของกิจการ อย่างไรก็ตามการเพ่ิมผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทาง
การตลาด โอกาสของก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย 
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 2.  บริษัทยังใช้ก าลังการผลิตไม่เต็มที่การใช้ก าลังการผลิตให้เต็มที่จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง ดังนั้นการเพ่ิมจ านวนรายการสินค้าที่สามารถใช้สายการผลิตเดิมได้จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
ธุรกิจ อย่างไรก็ตามจะต้องมองความต้องการของตลาดเป็นส าคัญ 
 3.  ความสามารถในการใช้ชื่อเสียงเดิมคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิม เมื่อบริษัทได้รับการยอมรับ
จากลูกค้าอันเนื่องมาจากการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง ดังนั้นการเพ่ิม
จ านวนผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเดิมที่มีระดับคุณภาพเหมือนเดิมจึงเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสม 
เพราะถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่เป็นแนวทางในการด าเนินการของธุรกิจหลาย ๆ แห่งที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะพบกับความส าเร็จทางการตลาด เช่นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไนกี้ อาดิดาส โตโยต้า เป็นต้น 
 4.  ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากช่องทางการจัดจ าหน่าย การน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ช่องทางการจ าหน่ายเดิมมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง ทั้งนี้เพราะโอกาสในการสร้างการรับรู้จะ
รวดเร็วกว่า สามารถวางจ าหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์เดิมได้ รวมทั้งเกิดความประหยัดในการขนส่ง 
ทั้งนี้เพราะใช้การขนส่งในครั้งเดียวกันได้ 
 5.  การตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด ปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากบริษัทไม่มีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยได้รับการยอมรับจากตลาด 
อาจจะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสทางการตลาดได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญ 
 การยกเลิกผลิตภัณฑ์ (Product Deleting) 
 การปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่ตลาดภายใต้ระยะเวลาหนึ่ง จะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยปกติผลิตภัณฑ์ที่สามารถผ่านขั้นแนะน า ( Introduction) ไปได้จะมีอนาคตที่สดใส 
เพียงแต่ระยะเวลาของการอยู่ในช่วงต่อไปนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ปริมาณคู่
แข่งขันในตลาด ประเภทของสินค้า การท าตลาดของผู้ผลิต เป็นต้น สิ่งที่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัย  
ให้กิจการล่วงรู้ว่าควรจะยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ นั้น น่าจะพิจารณาได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1.  การลดลงของยอดขายอย่างต่อเนื่อง หากรายงานการขายของผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง  
แสดงให้เห็นถึงการลดอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาแล้วพบว่าเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ ย่อมเป็น 
เหตุผลของการยกเลิกผลิตภัณฑ์ได้  
 2.  ระดับก าไรที่ได้รับลดลงต่ ากว่ามาตรฐาน อันอาจจะเนื่องมาจากกิจการต้องลดราคา
เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายได้หรือมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  
 3.  การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์น้อยลง
การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงดบริโภคผลิตภัณฑ์ที่กิจการก าลังจ าหน่าย จ านวนเด็กเกิดใหม่มี
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อัตราลดลงอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใน 
ผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน  
 4.  ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง หรือเกิดความผิดพลาดในการผลิตจนไม่สามารถแก้ไขได้จ าเป็น
จะต้องน าผลิตภัณฑ์นั้นออกจากตลาด เพราะมีแต่จะท าให้ภาพลักษณ์ของบริษัทตกต่ าลง ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อ่ืนของกิจการด้วย  
 5.  ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อันอาจะเกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น การยกเลิกผลิตโทรศัพท์จอขาวด า เป็นต้น 
  

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน 
 2.5.1 แนวคิดในการพัฒนาชุมชน 
 2.5.1.1 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน  (people’s participation) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นค าที่เริ่มใช้กันเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา เพ่ือแสดงว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่น าไป
ให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ นั้น ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม บ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
โดยชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ 5-10% ถ้าไม่มีเงินก็คิดจากมูลค่าแรงงาน วัสดุสิ่งของหรือวัสดุ
แรงงาน หรืออะไรก็ได้ที่มาจากชุมชนงบประมาณเกือบทั้งหมด รวมทั้งการคิดและวางแผนมาจาก
ข้างบน (top down) คือมาจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนบ้างก็บอก
ว่ามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน คือ การเก็บข้อมูลวางแผนการปฏิบัติและประเมินผล และอ้างว่านี่คือ
กระบวนการที่มาจากข้างล่าง  (bottom up) รวมทั้งอ้างว่าได้มีการท าประชาพิจารณ์  (public 
hearing) แล้วซึ่งหมายถึงว่าได้รับการรับรองจากชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการก าหนด
นโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจักการชุมชน คน ทุนของชุมชน จึงต้องมีการ
แยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้เหมาะสมกับในแต่ละเรื่องพร้อม
กับวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ เช่น การ
เลือกตั้งในทุกระดับแล้วก็ปล่อยให้ผู้ได้รับเลือกตั้งไปด าเนินการทุกอย่างทุกเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหมายความว่า หลังการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5-10% มาสมทบโครงการที่องค์กรจากภายนอกน าเข้าไป
ให้ ไม่ใช่การเข้าไปเก็บข้อมูลให้ข้าราชการที่บอกว่าจะเอาไปท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่แค่การไป
ร่วมประชุมรับฟังการเสนอโครงการแล้วยกมือรับรองแล้วอ้างว่าเป็นประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือการแสดงออกถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชนในการจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของ
ตนเอง การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้แสดงทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
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ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของรัฐ ประกอบด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเปิดรับความคิดเห็นจาก
ประชาชน (ประชาพิจารณ์) การวางแผนร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมได้โดยมีหลักการดังนี้คือ 

1) หลักจิตส านึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการที่ส าคัญที่องค์การทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) เป็นการแสดงถึงความ
รับผิดชอบ จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใส 

2) หลักความคุ้มค่า คือ การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการป้องกันรักษา
สิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก 

3)  เป้าหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมอาจเป็นทั้ง
เป้าหมายและวิธีการ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบบวิธีการ ต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งท าให้คน
ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและการเกิดผลประโยชน์ของ
กลุ่มเนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร , 
2546 : 34) 

ทศพล กฤตยพิสิฐ (2537) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นริเริ่มการพัฒนา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์
และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหาร ประสานงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนที่ 4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ
ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 

ขั้นตอนที่ 5 ประชาชนเข้าร่วมประเมินการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์
เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) เป็น
การประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรือกระท าในรูปของการประเมินผลรวม  (Summative 
Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปสุดยอด 
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 ระดับของการมีส่วนร่วม 

 การวัดระดับของการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ แนวคิดของอาร์น สไตน์ ให้ความส าคัญต่อ
อ านาจในการตัดสินใจ และเห็นว่าการมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นรูปของบันไดการมีส่วนร่วม 8 ขั้นตอน 
แบ่งข้ันการมีส่วนร่วมจาก 

 ขั้นต่ า ระดับ 1-2 คือ การมีส่วนร่วมเทียม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ แต่
มีเพียงคนกลุ่มน้อยเข้ามามีบทบาทหลักในการตัดสินใจ 

 ขั้นกลาง ระดับ 3-5 คือ การมีส่วนร่วมบางส่วน ความคิดเห็นของประชาชนยังไม่มี
หลักประกันว่าจะได้รับการตอบสนองจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

 ขั้นสูง ระดับ 6-8 คือ การเพ่ิมระดับการตัดสินใจในการเจรจา การใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
ควบคุมโดยประชาชนผ่านตัวแทน หรือเป็นผู้ใช้อ านาจตัดสินใจโดยตรง 

  2.5.1 .2  การพัฒนาชุมชนแบบพึ่ งตนเอง  (Self - Reliance Community 
Development) 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 มีผลท า
ให้หน่วยงานของรัฐพยายามปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องพระราชบัญญัติดังกล่าว ประชาชนในชุมชนก็มี
ความตื่นตัวในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น การกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนท า
ให้การพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้นและผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุน ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดและโครงการ วิชาการก็คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในชุมชนบทนั่นเอง ดังทนงศักด์ ได้
กล่าวถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ว่าต้องกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ ถึงแนวคิด หลักการ
วิเคราะห์ ปัญหาของชุมชน และให้ประชาชนตระหนักว่าเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนในชุมชน มิใช่
ของคนใดคนหนึ่ง (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า และคนอ่ืน ๆ, 2534: 18) การกระท าเช่นนี้จะท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปัญหาต่าง  ๆ ในชุมชนของ
ตนเองด้วย จะรู้สึกร่วมรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ เหมือนเป็นปัญหาของตนโดยแท้จริงการ
พัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมในด้านใดย่อมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการสนับสนุน 
ให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้เป็นประการส าคัญ หากสิ่งใดเกินกว่าความสามารถของประชาชนเช่น
ทางด้านวิชาการและวัสดุที่จ าเป็น รัฐบาลย่อมเข้าให้การช่วยเหลือเพ่ือโครงการ กิจกรรมของราษฎร
บรรลุผลด้วยดี ทั้งนี้โดยวิธีการ “ท างานกับประชาชน (work with people) หมายถึงร่วมคิด ร่วม
ปรึกษา และร่วมกันท างาน ไม่ใช่ท าให้ประชาชน (Work for people) แต่ฝ่ายเดียว” (จิตจ านงค์ กิติกีรติ, 
2525 : 54) 
  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเองเป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่จะใช้
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มประเทศทางตะวันตกได้ดี เพราะอาศัยพ้ืนฐานวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกเป็นแนวคิดหลัก และทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเองเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการได้
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ประจักษ์ถึงความบกพร่องของการพัฒนาตามกระแสหลัก เช่นทฤษฎีทางพุทธศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง (ทฤษฎีใหม่) ซึ่งอาคม กล่าวว่าทฤษฎีการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองเป็นทางเลือกเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของกลุ่มประเทศโลกที่
สาม จากนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์หลาย ๆ ประเทศ โดยอาศัยรากฐานการสร้างองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ผ่านมาว่า ภายใต้กระบวนการพัฒนาของประเทศต่าง  ๆ ทั้งใน
เอเชียบางประเทศและประเทศแถบละตินอเมริกา ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแท้จริงหรือไม่แต่ผล
ปรากฎจากการที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วในทฤษฎีความด้อยพัฒนาและการพ่ึงพิงนั้นก็พบว่าประเทศในโลก
ที่สามต้องตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดมา การกระจายความเจริญ
กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง ความมั่งคั่งก็ตกอยู่กับผู้น าประเทศเพียงบางกลุ่ม
เท่านั้น ความยากจนของประชาชนในชนบทก็ยังปรากฏอยู่ทั่วไป ถึงแม้ผู้น าประเทศจะพยายามแสดง
ให้เห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการพิจารณาจากรายได้
ประชาชาติ ซึ่งเป็นการมองเพียงภาพรวมระดับประเทศที่มิได้ค านึงถึงความเป็นจริงระดับบุคคลว่า 
รายได้ประชาชาติที่เพ่ิมขึ้นนั้นได้กระจายไปทุกระดับหรือไม่ (อาคม ใจแก้ว, 2534 : 75) 
 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเองเป็นสิ่งที่นักพัฒนาและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ชุมชน
ชนบทควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

2.5.2 การพัฒนายั่งยืน (sustainable development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการของปัจจุบันโดยไม่ท าให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง” (นิยามของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  World Commission on 
Environment and Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland 
Report) การพัฒนายั่งยืนรวมความถึง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบทั้งสามด้านนี้ การพัฒนายั่งยืนเป็นมากกว่า
เพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือลดการบริโภค
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี ท าให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่
ท าลายล้างอย่างที่ผ่านมาและท ากันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุข
“การพัฒนายั่งยืน” เป็นค าที่ถูกใช้คู่ไปกับค าว่า “ธรรมมาภิบาล” (good govemance) ถือว่าเป็น
สองค าที่สัมพันธ์เกื้อหนุนกันอย่าแยกจากกันมิได้ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เห็น
ว่าการพัฒนาจะยั่งยืนได้ถ้าหากมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนการพัฒนามนุษย์  (human 
development) หมายถึง การเปิดทางเลือกมากมายผู้คนในสังคม หมายถึงว่าการให้ถือเอาผู้ชาย
ผู้หญิง โดยเฉพาะคนจนและคนที่อยู่ ในภาวะอยากล าบากเสี่ยงอันตรายเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการพัฒนารายงานของ (UNDP) 1996 ได้แสดงให้เห็นว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็น
หลักประกันการพัฒนายั่งยืนและไม่ได้ขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปเช่น บางประเทศมีรายได้ให้
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ประชาชาติต่อหัวสูงกลับอยู่ในระดับต่ าของการพัฒนามนุษย์ มีปัญหาความเหลื่อมล้ าแตกต่างระหว่าง
ประเทศร่ ารวยและประเทศยากจนระหว่างคนรวย กับคนจนในประเทศเดียวกัน ช่องว่างที่ถ่างออกไป
เรื่อย ๆ การพัฒนามนุษย์มีอยู่ 5 ลักษณะคือ 

 1.  การสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) คือการเพ่ิมขีดความสามารถในการเลือกทาง
และทางเลือกให้ผู้คนได้เป็นอิสระจากความหิว จากสิ่งที่พวกเขาขาดแคลน และให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิต 

 2.  ความร่วมมือ (co-operation ) ผู้คนสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

 3.  ความเท่าเทียม (equity) คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการดูแลสุขภาพ การ
จัดการชีวิต ทรัพยากร ชุมชนของตนเอง 

 4.  ความยั่งยืน (sustainability) การพัฒนาวันนี้ไม่ท าลายทรัพยากรและโอกาสของคนรุ่น
ต่อไปแต่สร้างหลักประกันให้คนในอนาคตเป็นอิสระจากความยากจนและได้ใช้ความสามารถขั้น
พ้ืนฐานของตัวเอง 

 5.  ความมั่นคงปลอดภัยอันตราย (security) ในชีวิตทรัพย์สินการคุกคามจากโรคและภัย
อันตราย 

      การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของชนรุ่นปัจจุบันโดยไม่
กระทบกระเทือนชนรุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง ซึ่งหมายถึงขีดจ ากัดของ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความยุติธรรมในสังคมระหว่างชนรุ่นเดียวกันกับชนรุ่นต่อ  ๆ ไป เมื่อน า
แนวความคิดนี้มาพิจารณาเรื่องชุมชนเมือง จึงมีการก าหนดแนวทางของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Human Settlements) เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
เมืองและสิ่งแวดล้อม (Agenda 21 for Sustainable Development) การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ
ยั่งยืน (Sustainable Housing) มีหลักการโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. มิติทางการก่อสร้าง (Construction Perspective) 
 -  ทนทาน (Lifespan) 
 -  ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability) 
 2. มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) 
 -  ค่าใช้จ่ายพอเหมาะ (Affordability) ทั้งส าหรับที่พักอาศัยโดยตรง (Direct Costs) และ
ส าหรับค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Costs) อาทิ ค่าเดินทาง โดยไม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับ
ปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ 

 -  มีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งสุขภาพกายและจิตใจ 

 -  มีสภาพแวดล้อมที่ดี ในเชิงจิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปลี่ยนจากที่อยู่ อาศัย  
(a place to live) ให้เป็นบ้าน (home) และสร้างโครงข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง 
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             3. มิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective) 
 - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  (Rational and Efficient use) ประกอบด้วยพลังงาน 
(Energy) วัสดุ (Construction) และพ้ืนที่ Space) 
 -  ลดละความสุขสบายและการบริโภค 

 -  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 -  การรักษาและส่งเสริมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 -  การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี 
 -  สภาพที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย 

 -  โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 -  การมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการชุมชนอย่างกว้างขวาง 

 -  พ่ึงพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 -  บูรณาการรักษาสภาพแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 2.5.3 การพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ปี 2541 ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายเพ่ิมเติมถึงค าว่า“พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน”     
“...พอมีพอกินก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศ
พอมีพอกินก็ยิ่งดี...” “...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล ...”
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง(Relative Lilf - Sufficiency) อยู่ได้โดยมี
ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือต้งตัวให้มีความพอกิน
พอใช้ไม่มุ่งหวังแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพ
และฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเกษตรกรนั้นมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน “ทฤษฎีใหม”่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีใน
ท้องถิ่น 

 ขั้นที่ 2 รวมกลุ่ม เพ่ือการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สร้างสวัสดิการ การศึกษา สังคมและ
ศาสนา 

 ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์การพัฒนาชนบทในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการ
ใช้ “คน” เป็นเป้าหมายและเน้น“การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ “การพัฒนาแบบบูรณาการ” ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ โดยใช้ “พลังทางสังคม” ขับเคลื่อน
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กระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ่ม เครือข่ายหรือประชาสังคม กล่าวคือเป็นการผนึกก าลังทุกฝ่ายใน
ลักษณะ “พหุภาค”ี ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 2.5.4 การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญา 

ในช่วง 20 กว่าปีมานี้ การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นผลจาก
การปะทะกันระหว่างแนวคิดสองกระแส ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ด้านของความ
เติบโตทางวัตถุที่ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวนมหาศาล และที่
ส าคัญคือ ผู้คนได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ไร้ศักดิ์ศรี และรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจากกัน
ทางสังคม ท าให้เกิดแนวคิดอีกกระแสหนึ่งขึ้นเรียกว่า กระแสชุมชนท้องถิ่น (Localization) ที่ให้
ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม
ของตน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมาย มีค่าและมีศักดิ์ศรี เป็นแนวคิดที่มองทุกสิ่งทุก
อย่างเชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวมได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทย การน าเสนอประสบการณ์
ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม
ได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน จนกระทั่ งแนวคิดใหม่ที่
ให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นกระแสหลักของการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

การน าแนวคิดใหม่มาใช้ในการพัฒนาชุมชน จะเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ และกติกาการ
พัฒนาประเทศแบบเก่า ด้วยเหตุนี้การแก้ไขระเบียบกฏหมายของประเทศเพ่ือให้สอดรับกับทิศทาง
ใหม่นี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เห็นได้จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ .ศ. 2540 หากวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นข้างต้น จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนลักษณะที่เป็นสากลและลักษณะเฉพาะ
ของการพัฒนาชนบทไทยไปพร้อมกัน ลักษณะที่เป็นสากลก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของไทย
ตลอดช่วง 2 ทศวรรษแรกของการพัฒนา หลังจากนั้นการท างานได้หันเข้าสู่ลักษณะเฉพาะที่ให้
ความส าคัญต่อวัฒนธรรมชุมชน การค้นหาประสบการณ์ระดับชุมชน ท าใ ห้ เกิดทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ที่เกิดจากสภาพที่เป็นจริงของอดีตและปัจจุบันของสังคมไทย และการแสวงหาความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีรากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่าดั้งเดิม และ
แสวงหารูปแบบใหม่เพ่ือสืบทอดจิตวิญญาณแห่งอดีตและการพ่ึงตนเอง การประยุกต์ภูมิปัญญาเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 

1) นามธรรมและรูปธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านมีทั้งลักษณะที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม 
โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถแยกออกได้อีกหลายประเภท ทั้งทางด้านเกษตรกร หัตถกรรม 
สุขภาพ ภูมิปัญญาชาวบ้านมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ในความหลากหลายนั้นมีจุดร่วมกันอยู่อย่าง
หนึ่งคือ คุณค่าที่อยู่เบื้องหลังภูมิปัญญานั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยเฉพาะโลกทัศน์และ    
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ชีวะทัศน์ของผู้คนและชุมชน เช่น ดุลยภาพของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันในชุมชน  การพ่ึงตนเอง 
และการพึ่งพาอาศัยกัน เป็นต้น 

โดยทั่วไปรูปแบบ ซึ่งเป็นเทคนิคหรือวิธีการจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่
เปลี่ยนแปลงช้าหรือแทบจะไม่เปลี่ยนเลยคือ คุณค่าของภูมิปัญญานั้น ด้วยเหตุนี้การประยุกต์          
ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปสู่รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 

2) คุณค่าและมูลค่า การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถน าเอาแนวคิดเรื่องคุณค่าและ
มูลค่าเข้ามาเป็นแนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของเราในระยะที่เพ่ิงผ่านมานี้จะมีความขัดแย้งกัน
ค่อนข้างรุนแรง ระหว่างแนวคิดสองแนวนี้ ภายหลังจากได้น าแนวคิดการพัฒนาตามแบบอย่างชาติ
ทางตะวันตกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางวัตถุมากขึ้น 
พร้อมกับนิยมมูลค่าหรือให้ความส าคัญต่อสิ่งต่างในเชิงปริมาณก็เพ่ิมมากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังมีผู้คนในสังคมอีกจ านวนหนึ่งที่ยึดถือหรือนิยมคุณค่า ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อจิตวิญญาณ และ
รากเหง้าของตนเอง  การน าคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและสังคม จะเป็นการแก้จุดอ่อนอย่างหนึ่งในสังคมไทย ให้หันกลับมาสร้างความสมดุล
ให้กับแนวคิดทั้งสอง เพ่ือสร้างดุลยภาพแก่ชีวิต ชุมชน และธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไปการประยุกต์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านตามแนวคิดเรื่องคุณค่าและมูลค่านี้ น่าจะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสิ่งที่เป็น
รูปธรรม เช่น หัตถกรรม สมุนไพร การนวด และศิลปะต่าง ๆ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและพร้อมที่แปรเป็นมูลค่าถ้ามีการจัดการที่เหมาะสมัย 

การน าแนวคิดเรื่องคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมยุคหลังสมัยใหม่ ผู้คนร้องหา
จิตวิญญาณและวัฒนธรรมชุมชน 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนว่าเป็นกลไกอันส าคัญที่
ก าหนดทิศทางนโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายเบื้องหน้า คือ 
ชุมชนที่สุขสมบูรณ์การพัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วไป เช่น การพัฒนาชุมชนพัฒนา
ประเทศ คือ การท าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นเจริญขึ้น สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดีขึ้น 
หรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจ ไปสู่
สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามี  
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือ การท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่ 
เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า สภาพเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดปัญหา
ในตัวมันเอง 
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 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ  
ชุมชนท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวการณ์ของกระแสโลกาภิวัฒน์ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้  
(self-reliance) หรือช่วยตนเองได้ (relf - help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวมหลักการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นความจริง 
แห่งชีวิตของการพัฒนาชุมชน ซึ่งยึดถือเป็นสรณะ คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติ ว่ามนุษย์ 
ทุกชีวิตมีคุณค่า และมีความหมาย มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพกล่าวคือ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ 
ควรจะได้รับการเหยียบย่ า ดูหมิ่น เหยียดหยามจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการ 
เป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับและท าให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง  
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากล าดับขั้นของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
ด้วยแนวคิดหลักการพ้ืนฐานการพัฒนา หลักการพัฒนาชุมชน และการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ 
หลายๆ ชุมชนท้องถิ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน ท าให้หลายๆ ชุมชนเกิดการพัฒนาทั้งที่เกิดจากชุมชนเอง  
และความร่วมมือจากภาครัฐ ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุขมี
ความมั่นคงในชีวิต ในขณะเดียวกันในบางชุมชนท้องถิ่นกลับต้องพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 9) กล่าวว่า การพัฒนาที่ 
ยั่งยืนในบริบทไทยมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่มี
ดุลยภาพ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทั้ง 3 มิติจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความ
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ประการ ดังนี้ 
 1.  คุณภาพ: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกมิติ  
 2.  เสถียรภาพและการปรับตัว: เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพทั้งระดับภายใน 
และภายนอกประเทศ  
 3.  การกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม: ประชากรมีความเท่าเทียมทั้งทางเพศ อาชีพ 
รายได้ การศึกษา ความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคม  
 4.  การมีระบบบริหารจัดการที่ดี: ประชากรทุกภาคส่วนของสังคมมีโอกาสและสิทธิในการ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และนโยบายสาธารณะแก่ประชาชน โดยผ่านการบริหาร  
จัดการและความร่วมมือแบบบูรณาการของสถาบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 
 นอกจากนี้ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน โดยการยึดหลักการ “ทฤษฎี 
ใหม”่ ดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2542) 
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 ขั้นที่ 1 มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย  
 ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่มเพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ 
การศึกษา และการพัฒนาสังคม  
 ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดย
ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคองค์การพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุน  
การตลาด การผลิต การจัดการและข่าวสารข้อมูล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือความ
ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชน ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ว่า การ  
พัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน คือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะเดินหน้าหรือก้าวไปในทิศทางใดนั้น 
จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ด้วยแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หลักการพัฒนา 
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อมและรวมทั้งภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดการพลวัตตลอดเวลาเป็น  
ตัวแปรดังนั้นชุมชนท้องถิ่นจะพัฒนาหรือไม่ และด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีองค์ประกอบ  
ของแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการด าเนินงานพัฒนาชุมชน รวมทั้ง  
การปรับตัวให้ทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการตลาดและการสื่อสาร 
บรรจุภัณฑ์ จะมีผลต่อกิจกรรมที่ส าคัญทางการตลาด นับตั้งแต่การบรรจุตัวผลิตภัณฑ์ การ

เป็นส่วนส าคัญในการปกป้องผลิตภัณฑ์เมื่อสินค้าเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจ เพราะบรรจุภัณฑ์สามารถเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันได้ 
(Nancarrow, Wright, & Brace, 1998; Rundh, 2005, 2016)  
  การเพ่ิมมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) หมายถึง การน า
ทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าได้สูงสุด Argandona (2011) ได้อธิบายว่า 
มูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริโภคพึงพอใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ และยิ่งถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณค่า
ทางด้านต่าง ๆ ต่อผู้บริโภคมากขึ้น ในการตอบสนองความคาดหวังในอนาคต ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้
จ่ายเพ่ือผลิตภัณฑ์นั้น และหากได้มีโครงสร้างองค์การที่ตอบสนองต่อ การด าเนินการทางกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการบริหารจัดการที่ดีในกระบวนการรวมถึงการบริหารผู้มีส่วนร่วมส่วน
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งคุณค่า ก็จะท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงประสิทธิผลที่สูงสุด ตลอดทั้ ง
ห่วงโซ่แห่งคุณค่านั้น Smith และ Colgate (2007) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดด้านการส่งมอบมูลค่าเพ่ิม
ไปสู่ผู้บริโภคว่า ความต้องการพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคต้องการจะสามารถตอบสนองได้ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ผ่านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ใน 4 ด้านหลัก คือ 1) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ที่ตอบสนอง
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ต่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพสมรรถนะที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 2) 
คุณค่าด้านความต้องการภายในที่เกี่ยวข้องเชิงสัญลักษณ์ เช่น กลุ่มความนิยม สถานภาพทางสังคม 
ความเชื่อ 3) คุณค่าด้านประสบการณ์ที่ประทับใจจากการได้บริโภค ใช้งาน หรือใช้บริการ การรับรู้
เรื่องราว ซึ่งเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ความคิด 4) คุณค่าด้านความคุ้มค่า ที่มีต่อการเลือกใช้ การ
ใช้งาน การรับประกัน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมไปถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พีรวงศ์ จา
ตุรงคกุล (2560) ได้ยกแนวคิดของศาสตราจารย์ทางด้านการออกแบบชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงชื่อ Mr. 
Hiromi Inokuchi ได้กล่าวไว้ว่ ากลยุทธ์ด้ านการออกแบบในปัจจุบันควรมียึดหลักปรัชญา 
(Philosophy) ของการด าเนินงานของธุรกิจเป็นศูนย์กลาง โดยน ามาผนวกเข้ากับประสบการณ์ของ
แผนกออกแบบ โดยมีแนวความคิดมุ่งเน้นที่ความงาม (Beauty) ความมีเอกลักษณ์ (Originality) 
ประโยชน์ใช้สอย (Functionality) ความคุ้มค่า (Economy) และความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ 
(Reliability) ซึ่งเรียกชื่อย่อว่าหลักการ P-BOFER เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้านั้น ๆ และตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจมากขึ้น นอกจากนี้  ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (2551) กรอบ
แนวความคิดในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า (Value Added) ของโลกนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
วัสดุพ้ืนฐานให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีแล้ว การเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ 
(V.A.D.: Value Added by Design) เป็นที่ยอมรับกันมานานและก าลังเข้ามามีบทบาทในประเทศ
ไทยมากขึ้น ส่วน ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา (2559) ได้ศึกษางานวิจัยและสรุปเป็นแนวทางการพัฒนา
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน คือ การสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมให้เกิดคุณค่า 4 
ประการ ได้แก่ คุณค่าความเป็น อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity values) คุณค่าของวัสดุ (Material 
and process Values) คุณค่าทางความงาม (Aesthetic values) และคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย 
(Functional values) ซึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานดังกล่าว จะเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ผลงาน
หัตถกรรมในแต่ละชุมชน ซึ่งจะแฝงไว้ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น วารุณี สุนทรเจริญนนท์ (2557) ระบุว่า มูลค่าเพ่ิมคือ คุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสูงขึ้น ไม่ว่าจะสัมผัสจากทางกายภาพ หรือสัมผัสได้จากความรู้สึก “การ
สร้างมูลค่าเพ่ิม” มิใช่มีแค่เพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่โอกาสนั้นอยู่ทั้งในกระบวนการ บาง
กรณีอาจจะเน้นในจุดเดียว แต่บางกรณีอาจต้องกระท าในหลาย ๆ จุดไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้ผลส าเร็จ
สุดท้าย คือ การได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี “คุณค่าเพ่ิม” ส าหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลัก
ในการพิจารณา กรณีเน้นที่บรรจุภัณฑ์ ดังนี้ คือ การน าเสนอให้ผู้บริโภครับรู้ถึง “คุณค่า” ของ
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สัมผัสแรกหรือตั้งแต่มองเห็น ซึ่งผ่านการรักษาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ หรือความสวยงาม 
นอกจากนี้ยังอาจเพ่ิมคุณค่าจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพิจารณาวัตถุดิบ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มี 
เรื่องราวที่จะสร้างคุณค่าเพ่ิมได้และการพิจารณาวิธีกระบวนการผลิต ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กล่าวถึงการบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งทางการตลาด โดยเฉพาะ
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ปัจจุบันที่การผลิตสินค้าหรือบริการได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumers 29 
Oriented) และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เพราะล าพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม 
(Innovation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่ออก เพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมานาน
จนถึงขั้นสุดยอดแล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภัณฑ์กับ
หีบห่อ (Package)  

 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP)   
 GMP ในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้น า
เกณฑ์แนวปฏิบัติ GMP มาประยุกต์ใช้และก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้นาการผลิต และการเก็บรักษา เพ่ือบังคับให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและ
เครื่องส าอางในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GMP ที่ประกาศใช้ค่อนข้างมีข้อก าหนดกว้างและ
ยืนหยุ่น ไม่ตายตัว แต่ยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เป็นสากล (Codex) ซึ่งยอมรับได้ทั่วไปต่อเมื่อผู้ผลิตมี
ความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกณฑ์ GMP อย่างดีแล้ว จะมีการปรับใช้ข้อก าหนดเต็มรูปแบบ
ตามข้อก าหนด Codex ต่อไป ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ร่วมกันรับผิดชอบการออกใบรับรองระบบ GMP และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ตรวจประเมินระบบ GMP ประเทศไทยบังคับใช้ GMP กับสินค้าอาหารจากผู้ผลิตและผู้น าเข้าอาหาร     
4 กลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท า GMP เฉพาะของอาหารแต่
ละประเภทแล้ว จ านวน 10 ประเภท GMP เฉพาะของอาหารแต่ละประเภทมีเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่
ส าคัญส าหรับอาหารนั้น ๆ บรรจุไว้โดยละเอียด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ ใน
การปฏิบัติตาม GMP ในโรงงานผลิตอาหารจึงต้องยึด GMP รวม 2 ฉบับจึงจะสมบูรณ์ครบถ้วน 1) 
GMP  เฉพาะอาหารประเภทนั้น ๆ (Specific GMP) 2) GMP ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (General GMP) 
การที่ประเทศไทยต้องบังคับใช้ GMP เนื่องจากประเทศไทยเป็นเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของ
โลกในหลายรายการ จึงถูกผลักดันจากประเทศผู้น าเข้าอาหารให้ผู้ผลิตอาหารต้องน าระบบ HACCP มา
ใช้ในการควบคุมการผลิต ก าหนดให้โรงงานผลิตอาหาร ต้องใช้ระบบ HACCP นั้นเริ่มจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมากลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ก าหนดให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทุกชนิดตั้งแต่ฟาร์ม
จนถึงระดับขายปลีกต้องน าระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในหรือนอก
ประเทศของ EU หลังจากนั้นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ให้
ความส าคัญและผลักดันให้ประเทศสมาชิกน ามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยในอาหาร และเพ่ือลดการกีดกนทางการค้า และให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง
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ประเทศสมาชิก เนื่องจาก GMP เป็นพ้ืนฐานบังคับส าหรับองค์การในการเตรียมตัวเพ่ือน าระบบ 
HACCP มาใช้ การจะใช้ระบบ HACCP ตามความต้องการของประเทศผู้น าเข้าก็หมายความว่า
ผู้ประกอบการจะต้องมีแนวปฏิบัติ GMP ด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตอาหารต้องน าแนวปฏิบัติ GMP 
มาใช้ให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเสียก่อนที่จะจัดท าระบบ HACCP โดยการที่ไม่ท าตามแนวปฏิบัติ 
GMP ท าให้โครงสร้าง สถานที่ อาคาร การผลิต และอุปกรณ์การผลิตถูกต้องต่อการผลิตอาหารที่
ปลอดภัยแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเป็นจ านวนมากกว่าค่าใช้จ่าย
ในการท าให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, หน้า 19)   
  การน าระบบ GMP ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตอาหารน าความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (GMP) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193 พ.ศ.2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหาร หรือเรียกประกาศฉบับนี้สั้น ๆ ว่า “GMP สุขลักษณะทั่วไป” หรือ “GMP กฎหมาย”   
  ระบบ GMP กฎหมาย เป็นเกณฑ์หรือข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพการผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุม 6 หัวข้อ (จันทร์นา  สงวนรุ่งวงศ์ , 2549, หน้า 2) ดังนี้ 1) 
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต สถานตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่ท าให้อาที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ส่วน
อาคารต้องออกแบบและก่อสร้างให้สะดวกต่อการบ ารุงรักษาและการปฏิบัติงาน อีกท้ังสามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงไม่ให้เข้ามาในอาคารเพราะอาจจะท าให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ 2) เครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ง่ายต่อการท าความสะอาด และมีการป้องกัน
การปนเปื้อน 3) การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่วัตถุดิบ การเตรียม ขั้นตอนระหว่างการผลิต การแปรรูปและการบรรจุ 4) การสุขาภิบาล 
จัดเตรียมและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี เช่น 
การปรับคุณภาพน้ า ทั้งน้ าในโรงงาน และน้ าที่เป็นส่วนผสมของอาหาร การดูแลห้องน้ า ห้องส้วม อ่าง
ล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ โดยเตรียมให้เพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ และที่ส าคัญ
ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นอกจากนี้ต้องภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การก าจัดขยะ และระบบระบาย
น้ าตามความเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและก าจัดหนู แมลง และสัตว์พาหนะน าโรคต่าง ๆ  5) 
การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ดูแลและท าความสะอาดบริเวณสถานที่ผลิตอาหาร เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสม่ าเสมอเพ่ือท าให้อาหารที่ผลิตมีความ
ปลอดภัย 6) บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องไปเป็นโรคติดต่อ ปฏิบัติตนถูก
สุขลักษณะ และมีความรู้ทั่วไปในการผลิตที่ดีตามความเหมาะสม เช่น แต่งกายตามสุขลักษณะที่ดี โดย
สวมเสื้อคลุม และสวมหมวกคลุมผม เป็นต้น 
  ในปัจจุบันโรงงานอาหารหลายแห่งท ากิจกรรม 5 ส ควบคู่กับ GMP ซึ่งท าให้เกิดผลดีหลาย
อย่างคือ โรงงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดถูกสุขลักษณะ เพราะมีมาตรฐานควบคุมและจัด
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ระเบียบอาคารหรือสถานที่ผลิตอาหาร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และการสุขาภิบาล      
โดยการสะสางสิ่งของที่ไม่จ าเป็นออกไปจากบริเวณผลิตอาหารจัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
การผลิตที่เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกในการหยิบใช้และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิด
สุขลักษณะที่ดีส าหรับการท างาน ไม่ว่าจะเป็นอาคารผลิต บริเวณโดยรอบ และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
สร้างนิสัยการปฏิบัติงานที่ดีอันจะท าให้ระบบด ารงอยู่ตลอดไปโดยกลายเป็นธรรมชาติในการท างาน ท า
ให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตสะอาดและปลอดภัย GMP เป็นระบบคุณภาพพ้ืนฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาว่าสถานที่ผลิตอาหารมีการด าเนินการที่ดีเกี่ยวกับสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การ
ควบคมุการผลิต  
  การสุขาภิบาล และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค ดังนั้น ระบบ GMP จึง
เป็นระบบคุณภาพพ้ืนฐานก่อนที่จะน าไปสู่ระบบคุณภาพอ่ืน ๆ ที่สูงกว่า เช่น ระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Point)  
และระบบ ISO 22000 ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่รวมระบบ GMP และระบบ HACCP เข้าด้วยกัน (จันทร์นา  
สงวนรุ่งวงศ,์  2549,  หน้า 3)   
 

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หรือ GIS หมายถึง ระบบ

ข้อมูลที่ เชื่อมโยงพ้ืนที่กับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของพ้ืนที่นั้นบนพ้ืนโลกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เพ่ือการบริหารจัดการกับข้อมูล อาทิ การน าเข้า 
การจัดเก็บ การปรับปรุงแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาจ
เป็นแผนที่ ภาพสามมิติ สถิติตารางข้อมูลร้อยละ เพ่ือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของผู้ใช้ให้มี
ความถูกต้องแม่นย า เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลที่แสดงถึง
สภาพของพ้ืนที่จริง โดยมีการจัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ เป็นชั้น ๆ (layer) แล้วน ามาวางซ้อนทับกัน
เพ่ือให้แสดงสภาพพ้ืนที่จริงได้ GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปล
ความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ สภาพท้องที่ สภาพการท างานของระบบสัมพันธ์กับ
สัดส่วนระยะทางและพ้ืนที่จริงบนแผนที่  ซึ่งแตกต่างกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร(MIS) คือ
ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) 
แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)  การ
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกันนี้จะท าให้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ 
กัน ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดงภาพได้เพียงอย่างเดียว แต่แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับต าแหน่ง
ในเชิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีค่าพิกัดที่แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงบรรยาย 
สามารถอ้างอิงถึงต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่ง
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จะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากข้อมูลใน GIS เป็นข้อมูลที่อ้างอิงกับพ้ืนผิวโลก
โดยตรงและมีค่าพิกัดหรือมีต าแหน่งจริงบนพ้ืนโลกหรือในแผนที่ เช่น ต าแหน่ งอาคาร ถนน ฯลฯ  
ส่วนข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพ้ืนโลกได้โดยทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (บ้านเลขที่ ซอย 
เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์)  

องค์ประกอบหลักของระบบ GIS สามารถจัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการท างาน (Methods) ข้อมูล (Data) และ
บุคลากร (People) แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดของดังนี้ 

1.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น 
Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการน าเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล 
และผลิตผลลัพธ์ของการท างาน 

2.  โปรแกรม ได้แก่ชุดของค าสั่งส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยฟังก์ชั่น การท างานและเครื่องมือที่จ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับน าเข้าและปรับแต่งข้อมูล , 
จัดการระบบฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จ าลองภาพ 

3.  ข้อมูล หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล
โดยได้รับการดูแล จากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
รองลงมาจากบุคลากร 

4.  บุคลากร หมายถึงผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้น าเข้า
ข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูล
ในการตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากร 
ข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกน าไปใช้งาน 
อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS 

5.  วิธีการหรือข้ันตอนการท างาน หมายถึงวิธีการที่องค์กรนั้น ๆ น าเอาระบบ GIS ไปใช้งาน 
โดยแต่ละระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกวิธีการใน
การจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับของหน่วยงานของตนเอง 

โดยทั่วไปแล้ว หน้าที่ของ GIS ( How GIS Works ) สามารถสรุปได้ 5 ประการดังนี้ 
1.  การน าเข้าข้อมูล (Input) เป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมเพ่ือน าไปใช้งานในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) โดยใช้อุปกรณ์
น าเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น 

2.  การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) เป็นกระบวนการปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน 
เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาดหรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือการใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่าง
กัน  
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3.  การบริหารข้อมูล (Management) จะเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารข้อมูลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS  

4.  การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) โดยใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือ
สอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณ
ค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น 

5.  การน าเสนอข้อมูล (Visualization) หมายถึงการน าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาหรือ
วิเคราะห์ซึ่งจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร มาน าเสนอในรูปแบบเชิงภาพหรือกราฟิก เช่น การ
น าเสนอแบบชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่หรือ
สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งข้ึน  

ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Gcographic Features) หมายถึงปรากฏการณ์หรือวัตถุต่างๆ ที่
อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  มา
แสดงลงบนแผนที่ด้วย จุด (Point)  เส้น (line)  พ้ืนที่ (Area หรือ Polygon) และตัวอักษร (Text)  
โดยจะท าการอธิบายถึงลักษณะสิ่งที่ปรากฏต่าง ๆ ด้วย สี (Color)  สัญลักษณ์ (Symbol) หรือ
ข้อความบรรยาย (Annotation)  นอกจากนี้ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์จะต้องแสดงถึงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์และที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่หรือสิ่งต่างๆ บนโลก  โปรแกรมที่ใช้ส าหรับจัดท าระบบ GIS 
นิยมใช้โปรแกรมประเภท Desktop GIS เป็นโปรแกรม ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้
ส าหรับจัดการข้อมูลปริภูมิ เช่น โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานเป็น
แบบ Graphic User Interface (GUI) ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผล
กราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ได้  นอกจากนี้
ยังสามารถเรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานทั้ง Shapefile และ 
GeoTIFF QGIS ได้  ยิ่งไปกว่านั้นสามารถแก้ไข Shape File format ได้ง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ
และเป็นที่ต้องการมากในเวลานี้ โปรแกรม QGIS จะพัฒนาบนพ้ืนฐานของ Qt ที่เป็นไลบรารี่ส าหรับ 
GUI สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Window และ Mac โดยใช้ภาษา C++ เป็นหลัก
ในการพัฒนา  นอกจากนี้โปรแกรม QGIS ยังเชื่อมสามารถต่อกับ Geospatial RDBMS ได้อีกด้วย 
เช่น PostGIS/PostgreSQL ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนฟีเจอร์ที่จัดเก็บใน PostGIS ได้
โดยตรง อีกทั้งเชื่อมต่อกับ GRASS ได้ ท าให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บใน GRASS โดยตรง และ
สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆของ GRASS ได้  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial 
Analysis) การแสดงผลข้อมูลเชิงต าแหน่งในรูปแบบของแผนที่  การสร้างและแก้ไขข้อมูลเชิงต าแหน่ง 
(Spatial Data) ตลอดจนข้อมูลตาราง (Attribute Data) ที่สามารถจัดการได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือ
ตามท่ีก าหนดไว้ใน GUI 
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2.9 แนวคิดเกี่ยวกบัการตลาดออนไลน์ 
  “การตลาด” เกิดขึ้นเพราะมนุษย์รู้จักการแลกเปลี่ยน การที่เราจะได้รับความพึงพอใจในการ
แลกเปลี่ยนใด ๆ เราต้องเป็นผู้ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่เรามุ่งจะแลกเปลี่ยน โดยค าว่า
สูงสุด หมายถึง เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ ทั้งหมด เมื่อกลุ่มเป้าหมายประเมินว่าเราสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้เขาได้สูงสุด เขาก็ย่อมเลือกเราหรือยอมจ่ายสิ่งแลกเปลี่ยนให้เราเหนือกว่ารายอื่น ดังนั้นใน
ยุคการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวสินค้าที่พัฒนาให้มีความ
ทันสมัย และมีความหลากหลายต่อการใช้งานมากขึ้น ด้านราคาที่มีการก าหนดให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้น และต่างก็
น าเสนอจุดเด่นของตนเอง ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายที่ปัจจุบันหน้าร้านหายไปปรับเปลี่ยนมาท า
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน แต่ยังคงมียอดซื้อขายเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และที่ส าคัญยังท าให้กลุ่ม
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคที่เรียกว่า “การตลาดออนไลน์ 
หรือ การตลาดดิจิตอล” นั่นเอง 
  การตลาดออนไลน์ หมายถึง การท าการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ใช้หลักการของ Marketing 
พร้อมน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพราะการท า
การตลาดจะไม่หยุดแค่ที่โลก Offline อีกต่อไป โดยทุกวันนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้มาก
ขึ้น เนื่องจากการด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การท าการตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก หรือเฉพาะเจาะจงตามความ
ต้องการของลูกค้า การตลาดออนไลน์ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในเรื่องพนักงานขาย การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ และยังท าให้ปริมาณการซื้อ-ขายเพิ่มข้ึนตลอดเวลา การท าการตลาด
ออนไลน์สามารถท าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook, Google, Youtube, Instagram ฯลฯ 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วิธีต่าง ๆ ในการโฆษณา
เว็บไซต์ หรือโฆษณาขายสินค้าที่จะน าสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
และเกิดความสนใจ จนกระท่ังเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด 
  จุดประสงค์ของการท าการตลาดออนไลน์  
  เป้าหมายหรือจุดประสงค์ คือ สิ่งที่ควรมี หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ หากท าอะไรโดยไม่ได้
มีเป้าหมายนั้นท าไปท าไม แต่ก็มีประเภทที่คิดเอาไกล ๆ ว่าเป้าหมายคือมันจะต้องขายดี นั่นเป็นสิ่งที่
จับต้องไม่ได้ ไม่เรียกว่าเป้าหมาย ดังนั้นในหัวข้อนี้มีความส าคัญอย่างมากในการวางแผนท าการตลาด
ออนไลน์ เพราะหากเป็นผู้ที่เข้าใจการตลาดจริง ๆ แล้ว ควรรู้ว่าการวางแผน มีเป้าหมาย และวัดผลได้
คือ แนวทางการตลาดที่ดีต่อบริษัทและเจ้าของธุรกิจ จุดประสงค์ของการตลาดออนไลน์ คือ เป้าหมาย
ในการท าการตลาดออนไลน์ที่ผู้บริหารหรือผู้ท าการตลาดออนไลน์ ควรเลือกหรือตั้งไว้ว่าจะให้ประสบ
ความส าเร็จตามจุดประสงค์ใดดังนี้ 
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  1. เพ่ิมช่องทางการขาย : หนึ่งสิ่งส าคัญของธุรกิจ หรือส่วนประสมการตลาดใน P ตัวที่ 3 
(Place) ที่ไม่ใช่แค่ท าเล (Location) อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ควรจะเป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Chanel) ที่การขายออนไลน์อาจเป็นช่องทางหลักของหลาย ๆ กิจการด้วยซ้ าไป 
  2. ให้ข้อมูล (Information) : ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการน าเสนอได้แบบมัลติมีเดีย 
(Multimedia) การให้ข้อมูลลูกค้าผ่านสื่อต่าง ๆ หรือเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และตอบสนองได้ดีที่สุดในทุกวันนี้ 
  3. สื่อ ประชาสัมพันธ์ : พฤติกรรมผู้บริโภคทุกวันนี้ใช้เวลากับสื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต
เป็นเวลาค่อนข้างมากใน 1 วัน มากกว่าการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ บางคนมากกว่าเวลาท างาน รวมถึง
บางคนก็ต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท างาน ดังนี้แล้วการท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารถึงผู้บริโภค 
จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง และเป็นอันดับต้น ๆ ของจุดประสงค์การท าการตลาดออนไลน์   
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย : นอกจากการท าการสื่อ ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาใน
รูปแบบต่าง ๆ แล้ว การท าการส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรม (Event) หรือแคมเปญ (Campaign) ต่าง ๆ 
บนสื่อออนไลน์ก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้หรือยอดขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมรวมกัน
ระหว่างออนไลน์กับไม่ออนไลน์ก็ได้ (Offline) 
  5. บริการ (Service) : การสื่อสารที่หลากหลายทุกวันนี้ก็มักถูกใช้อยู่บนอินเทอร์เน็ต เช่น 
โปรแกรมสนทนา (Chat) เป็นเครื่องมือง่าย ๆ ในการให้บริการลูกค้า ทั้งการให้ข้อมูล , ถาม-ตอบ, 
ร้องเรียน บริการหลังการขาย นี่เป็นเพียงเบื้องต้น ซึ่งยังสามารถมีทั้งแอพพลิเคชั่น ทั้งบนเว็บไซต์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ หรือแบบติดตั้งบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพ่ือการบริการได้
อย่างตอบสนองรวดเร็วและได้ง่ายกว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ 
  ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ผู้บริหารหรือผู้ท าการตลาดออนไลน์ต้อง
ค านึงถึงรายละเอียด รูปแบบ กลยุทธ์ในการท าให้ส าเร็จ และติดตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ าเสมอต่อไป โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าทั้งหมดหรือท าพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ
แผนงานและรูปแบบสินค้าบริการเป็นส าคัญ 
  การท าการตลาดรูปแบบออนไลน์ 
  คุณสมบัติของการท าการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 
  2. เป็นลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2 Way Communication) 
  3. เป็นรูปแบบการตลาดแบบตัวต่อตัว (One to One Marketing หรือ Personalize 
Marketing) ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถก าหนดรูปแบบสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ
ของตนเอง 
  4. มีการกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภค (Dispersion of Consumer) 
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  5. เป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังทั่วทุกมุมโลก ตลอด 24 ชั่วโมง (24 
Business Hours) 
  6. สามารถติดต่อสื่อสาร โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response) 
  7. มีต้นทุนต่ าแต่ได้ประสิทธิผล สามารถวัดผลได้ทันที (Low Cost and Efficiency) 
  8. ความสัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม (Relate to Traditional Marketing) 
  9. มีการตัดสินใจในการซื้อจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (Purchase by Information) 
  กลยุทธ์การท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) 
  Content Marketing ถือเป็นสิ่งที่ได้ยินเป็นประจ าส าหรับการท าการตลาดออนไลน์อย่าง
แพร่หลาย แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าท าไมหลาย ๆ คนยังไม่เข้าใจค าว่า Content Marketing แต่ถูก
น ามาใช้พูดเพ่ือเป็นเทรนด์ของตลาด เท่านั้น “Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาด ใน
การสร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย
กลับมาสร้างรายได้ให้เรา” (Growth Hacking, 2558) 
  ส าหรับการนิยามความหมายของการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) ไว้ได้
อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายว่าเป็นการท าการตลาดแบบเน้นเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บทความ ข้อเขียน วีดิโอ อินโฟกราฟิก โดยเป็นเนื้อหาที่เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
เช่น อาจมาในรูปแบบการให้ความบันเทิง การให้เนื้อหา สาระต่าง ๆ พร้อมยังกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการ
แชร์โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพ่ือสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้านั้น ๆ (ปั้นแบ
รนด์ด้วย, 2557) 
  ประเภทของ Content ตัวอย่างท่ีได้รับความนิยม 
  1. บทความ: ข้อเขียน บทความ ในเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบนแฟนเพจ โดยเป็นการเขียนด้วย
ตัวอักษร 
  2. กราฟิก: คอนเทนต์ที่ใช้การดึงดูดด้วยรูปภาพเป็นหลักในการชักจูงความสนใจ 
  3. วีดีโอ: คอนเทนต์ประเภทวีดีโอเคลื่อนไหว สร้างความสนใจจากภาพและเสียง 
  ปัจจัยการท า Content ให้มีประสิทธิภาพ มีหลักการ 5 ปัจจัยด้วยกัน 
  1. Content ต้องเพลิดเพลิน หมายถึง ไม่ว่าเรื่องที่เขียนอยู่นั้นจะเป็นเรื่องที่เนื้อหาวิชาการ
ยังไงแต่การเขียนคอนเทนต์เพ่ือให้คนสนใจก็จะต้องท าให้เรื่องนั้น ๆ สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่าง
เพลิดเพลินไม่ซับซ้อน หรือเข้าใจยากจนเกินไป  
  2. Content ตรงกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เรื่องที่เขียนอยู่นั้นจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
ว่าเราต้องการจะให้ใครอ่าน ทั้งนี้เพ่ือให้ช่วยให้เกิด Target ที่ตรงกับการ Engage แล้วยังช่วยในเรื่อง
การซื้อสื่อโฆษณาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น มีหลายแบรนด์ที่ท าเนื้อหาตลกเพียงอย่างเดียว โดยไม่
เกี่ยวข้องกับแบรนด์สุดท้ายแล้วคนก็เข้ามาอ่าน แต่ไม่เกิดการซื้อหรือเชื่อในตัวสินค้าแต่อย่างใด 
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  3. ความสม่ าเสมอ หมายถึง ความสม่ าเสมอในการปล่อยเนื้อหานั้น ๆ ออกไป รวมถึง
ระยะเวลาในการสร้าง Content ที่มีคุณภาพ คนส่วนใหญ่มักจะไม่มีการจัดเรียงตารางการโพสท์จึงท า
ให้การโพสท์นั้น กระจัดกระจาย การท าทุกอย่างให้เป็นระบบ จะช่วยส่งผลดีต่อการเข้าถึงของ
ผู้บริโภค 
  4. Content ต้องจริงใจ หมายถึง เมื่อผู้อ่านคอนเทนต์นั้น ๆ แล้วจะต้องไม่รู้สึกว่าเป็นการ
บังคับ ยัดเหยียดหรือน าพาไปสู่ผลประโยชน์อันใดอันหนึ่งโดยตรง ท าให้เกิดความรู้สึกเหมือนโดน
หลอกให้รับชม จะสร้างความรู้สึกลบให้กับผู้เสพคอนเทนต์นั้น ๆ  
  5. Content ต้องมีคุณค่า หมายถึง หัวใจของการสร้างคอนเทนต์นั้น จะต้องมีผลประโยชน์
กับผู้อ่าน อย่างจริงใจ มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนกับผู้บริโภค  
  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Behavior)  
  ปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีจ านวนมาก อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากยุคการ
สื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกัน
ของคู่สนทนา หรือการเขียน หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เป็นต้น มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ในยุคดิจิตอลแห่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้คน
จ านวนมากทั่วโลกมีการด าเนินชีวิตทั้งในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือน
จริงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์การเชื่อมต่อการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์หลายประเภท (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2553) โดยมุ่งเน้นไป
ที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล ตามประโยชน์กิจกรรม
หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันนักการตลาดได้มองเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
สื่อใหม่ประเภทหนึ่งที่เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่เป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วน
หนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการพ้ืนฐาน
ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถแสดงตนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือเว็บไซต์ (Web 
Page) ของตัวเองและอนุญาตให้ผู้อื่นที่ใช้บริการเครือข่ายเดียวกันเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับ
ผู้ใช้นั้น ๆ ได้การส ารวจโดย Retrevo ซึ่งศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะใน
เว็บไซต์ยอดนิยม เช่น Facebook, Line, Instagram และ Twitter เป็นต้น พบว่าในปัจจุบันเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนมากข้ึน จากการส ารวจตัวอย่าง 1,000 คน 
พบว่าผู้ใช้งานเกือบครึ่งหนึ่งมีการติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งก่อนเข้า
นอนและตอนตื่นในตอนเช้า และ 16% ของจ านวนผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารประจ าวันจากเว็บไซต์
เหล่านี้นอกจากนี้ ผลส ารวจยังพบว่า มีผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหว เว็บไซต์
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และมากกว่า 10% ที่เข้าไปดูความเคลื่อนไหว
ล่าสุดทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง (Marketing Oops, 2552) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจ าวันในกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะ
ท าให้เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ และเติบโตต่อไปอีกในอนาคต จากรายงาน The Wave 3 
Report ของ Universal McCann แสดงให้เห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมาก เพราะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นิยมโพสท์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ผ่านบล็อกหรือในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตนเอง นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้
เห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัทหรือองค์กรที่สร้างบล็อกเป็นของตนเอง ผลจาก
การศึกษายังพบด้วยว่า ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมในสังคมเครือข่ายโดยเฉลี่ย 3-
5 เครือข่าย ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญของผู้บริโภค โดยพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ จากเว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไปพร้อม ๆ กับหาข้อมูล โดยตรงจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตโดยผู้บริโภค 7 ใน 10 ราย จะ
เข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บบอร์ดกลุ่มชุมชนออนไลน์หรือบล็อกต่าง ๆ 
เพ่ือหาข้อมูล นอกจากนี้ร้อยละ 49 ของผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากข้อมูลที่ไดจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เหล่านี้ (Marketing Oops, 2552) จากการศึกษาของปณิชา นิติพรมงคล (2555) เรื่อง
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  Facebook 
เป็นเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนท างานให้ความนิยมในการเป็นสมาชิกมากที่สุด เนื่องจาก 
Facebook ช่วยสร้างเครือข่ายเพ่ือนเก่าและหาเพ่ือนใหม่สามารถส่งข้อความแลกเปลี่ยนความสนใจ
ซึ่งกันและกัน โดย Facebook มีการจัดรูปแบบให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด ผลการศึกษา
ของปณิชา นิติพรมงคล พบว่า คนท างานมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและ
พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนบ่อยที่สุด รองลงมาจะเข้าไปอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวใน
สถานการณ์ที่ก าลังเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปโพสท์ข้อความ เรื่องร าวที่
น่าสนใจ และแสดงความคิดเห็นบทความที่น่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปค้นหาข้อมูล
ข่าวสารสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปส่งต่อความรู้ต่าง ๆ (Share) บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไปยังเพ่ือน ๆ คลิกเข้าไปค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเมื่อเห็นข่าวสารจากการโ ฆษณา
ประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดงความพึงพอใจ) ข้อมูล
สินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  
  นอกจากนี้ผลการส ารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายังยืนยันการใช้บริการเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกออนไลน์ดังนั้น
นักการตลาดจึงมีแนวโน้มในการเลือกใช้สื่อรูปแบบนี้มากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (ปณิชา นิติพรมงคล, 2555) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปร่วมกิจกรรม
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ต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น โดยพบเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และนาน ๆ ครั้งจะเข้า
ไปสั่งซื้อสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ผลการศึกษาของปณิชา นิติพรมงคล 
ยังพบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได้โดยเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเข้าไปกด Like (ถูกใจ) หรือแสดง
ความพึงพอใจ สินค้าและบริการ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงาน
จัดขึ้นโดยพบเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้าไปอัพเดทข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่ก าลังเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนและเข้าไปโพสท์ข้อความเรื่องราวที่
น่าสนใจ และแสดงความคิดเห็นบทความที่น่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมาก
ในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรม
ของหญิงชายไว้ต่างกันจึงส่งผลให้พฤติกรรมการสื่อสารของหญิงและชายต่างกันด้วย ดังนั้นพฤติกรรม
ผู้บริโภคบนออนไลน์นั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นพร้อมกับพฤติกรรมการรับสื่อบนการตลาดออนไลน์ 
ETDA หรือส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท าการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจ าปี 2561 (Thailand Internet User Profile 2018) ออกมา ซึ่งมีผู้
เข้ามาร่วมตอบแบบส ารวจผ่านทางเว็บไซต์จ านวน 10,730 คน ซึ่งพบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
ต่อวัน 10 ชั่วโมง 5 นาที , วันท างาน/เรียน 9 ชั่วโมง 48 นาที ต่อวัน , วันหยุด 10 ชั่วโมง 54 นาที 
ต่อวัน และช่วงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุดคือ Gen Z และ Gen Y ตามด้วย Gen X และ 
Baby Boomer ตามล าดับ เวลาส่วนใหญ่คนไทยใช้ไปกับ Social Media โดยใช้เวลาใกล้เคียงกันใน
วันท างานและวันหยุด รองลงมาคือดูหนังและฟังเพลงซึ่งจะใช้เวลากับกิจกรรมนี้ในวันหยุดมากกว่าวัน
ท างาน ตามมาด้วย Chat ซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกันในวันท างานและวันหยุด เช่นเดียวกับเล่นเกมส์
ออนไลน์ ส่วนกิจกรรมอ่านหนังหรือบทความออนไลน์เป็นกิจกรรมที่คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยต่อวัน
ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 
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แผนภาพที่ 2.7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html 
 
 เมื่อเทียบสัดส่วนกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 5 อันดับแรก คนไทยนิยมใช้
อินเทอร์เน็ตในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบ
ข้อนี้มากที่สุด (ร้อยละ 93.6) รองลงมาเป็นการรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 
70.8) การดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทางออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และการซื้อสินค้า/บริการทาง
ออนไลน์ (ร้อยละ 51.3) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ติดอันดับ 1 ใน 5 
ของกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 
2560 มีผู้ตอบว่าซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 51.3 
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แผนภาพที่ 2.8 ร้อยละของการท ากิจกรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบระหว่างวิธีการออนไลน์กับออฟไลน์ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมที่คนไทยท าผ่านออนไลน์กับออฟไลน์ ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ตอนนี้คน
ไทยช าระค่าสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากถึง 82.8% เทียบกับออฟไลน์ 17.2% รวมถึงบริการ
รับส่งเอกสาร บริการแท็กซี่ และบริการส่งอาหาร ล้วนเป็นกิจกรรมที่คนไทยท าผ่านออนไลน์มากกว่า
ออฟไลน์แล้ว เหลือเพียงซื้อสินค้าและบริการที่มีสัดส่วนพอ ๆ กัน (online 49.6% กับ offline 
50.4%) 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
เปรียบเทียบตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html 
 
 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ Social Media ที่เป็นที่นิยมของคนไทยตาม
การใช้งาน อันดับแรกคือ YouTube 98.8% รองลงมาคือ LINE 98.6% , Facebook 96.0% , 
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Facebook Messenger 88.4% , Instagram 67.2% , Pantip 64.2% , Twitter 43.0% และ 
WhatsApp 10.6% ตามล าดับ 
 จากการส ารวจ ETDA หรือส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การซื้อของ
ออนไลน์หรือการท า e-Commerce ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 
จากปี 2560 มีผู้ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ 50.8% ในปี 2561 นี้ ตัวเลขนี้ขยับเพ่ิมขึ้นเป็น  
51.3% ซึ่ง ETDA จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขยายช่องทางการขาย
สินค้าและบริการสู่ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ด้วยความหวังว่าตัวเลขนี้จะไต่สู่อันดับที่ดีขึ้นในปีหน้าและปี
ถัดไป ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่จะต้องพัฒนาธุรกิจสู่การตลาดออนไลน์มากยิ่งข้ึน รองรับกับการเติบโตใน
การซื้อขายออนไลน์ในอนาคต 
  เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ (Social Media Tools) 
  ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ต่างหันมาใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการท าการตลาดเกือบทั้งหมด เพราะตระหนักดีว่าเป็น
ช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสินค้าและขายสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีก็ไม่มากหาก
เทียบกับการท าตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ส าคัญมีประสิทธิภาพเยี่ยม และเห็นผลในระยะเวลา
อันรวดเร็ว เรียกว่ายุคนี้ผู้ประกอบการรายใดไม่ใช้โซเชียลมีเดียเท่ากับว่าตกเทรนด์ โซเชียลมีเดียมี
หลากหลายประเภท ส าหรับตัวหลัก ๆ ที่มีผู้นิยมใช้  อาทิ Facebook,  Twitter,  YouTube, 
Instagram, LINE, Blog, และ Whatsapp ฯลฯ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็
ตามด้านมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ล้วนเห็นตรงกันว่า Facebook ได้ผลมากที่สุด เนื่องจากในบ้านเรามี
จ านวนผู้ใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 9 ของโลก หรือเกือบ 30 ล้านคน แต่ไม่ว่าจะใช้โซเชียลมีเดีย
รูปแบบไหนหากจะให้ขายสินค้าหรือบริการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ต้องมีการวางแผนการตลาดก่อน 
(ศิริ ชัยวัฒน์, ออนไลน์)  
  1. Website (เว็บไซต์) 
   เว็บไซต์เป็นสิ่งแรกที่เราใช้ประโยชน์โดยตรงเชิงธุรกิจจากโลกออนไลน์ และยังคงเป็น 
“สิ่งจ าเป็น” ส าหรับหลาย ๆ ธุรกิจ ยังจ าเป็นอยู่มาก ในหลาย ๆ ด้าน แน่นอนว่าบางร้านค้าอาจไม่มี
ก็ได้ แต่หากเป็นแบรนด์หรือธุรกิจที่มีมูลค่าระดับหนึ่ง และจะเติบโตในอนาคตอย่างไรก็ต้องมีไว้ก่อน 
  2. E-mail (อีเมล์ – จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) 
   เป็นเครื่องมือการสื่อสารอย่างแรก ๆ มีก่อนเว็บไซต์ ในยุคอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองนั้น ถือว่า
เป็นเครื่องมือหลักก็ว่าได้ และยังคงมีความจ าเป็นมากจนถึงในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าสิ่งใดก็ยังมีการ
จ าเป็นต้องผูกบัญชีกับอีเมล์เป็นส าคัญ 
   แม้ว่าพฤติกรรมของคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับอีเมล์ค่อนข้างน้อย 
เรียกว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ก็จะไม่สนใจ สังเกตง่าย ๆ จากคนรอบ ๆ ตัว  มีหลายคนมีอีเมล์แต่มักจ า    
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พาสเวิร์ดไม่ได้ หรือจดหมายเต็มไปหมดไม่เคยเปิดอ่าน นี่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความไม่ค่อยได้ใส่ใจ
อีเมล์ แต่ในปัจจุบันความจ าเป็นมีมากข้ึนด้วยหลาย ๆ ปัจจัย จึงต้องใส่ใจกันมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็
ตามคนที่ให้ความส าคัญหรือจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันก็มีอยู่ไม่น้อย  
  3. Social Networking  
   ส าหรับ Social Network มีมาได้สักพักใหญ่ ๆ แต่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือ เรื่อง
ของอุปกรณ์อย่าง Smartphone โทรศัพท์มือถือในทุกวันนี้ด้วยที่ท าให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่าย 
สะดวกขึ้น เมื่อมีสิ่งหนึ่งเติบโตเร็วก็ย่อมมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเติบโตหรือมากขึ้นตามไปด้วย หากพอย้อนจ า
กันได้บ้าง เคยมี Social Network อย่าง msn ที่เชื่อมมาถึง windows live space (เกือบจะนิยม) 
Myspace และฮิตกันมาก ๆ อย่าง Hi5 ก่อนจะถูกเบอร์ 1 ในปัจจุบันอย่าง Facebook เบียดบัง
หายไป ตามมาด้วยรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวอย่าง Social Network ที่เป็นที่นิยม ได้แก ่
   Facebook 
   ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในปัจจุบัน สามารถท าค้าขายกันได้ดีแล้วในหลาย ๆ สินค้า 
อย่างไรก็ตามจะใช้เครื่องมือใด สิ่งส าคัญกว่าคือ กระบวนการ วิธีการด้วย ดูได้จากทุกวันนี้ใคร ๆ ก็ใช้ 
Facebook มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็สามารถน ามาใช้กับการท าการตลาดได้  
   การใช้ Facebook ท าการตลาดออนไลน์ 
   - ประชาสัมพันธ์ : เป็นสิ่งแรก ๆ ที่อาจคล้ายกับประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ โดยถือว่า
จ าเป็นในทุกวันนี้ โดยคุณสมบัติอาจเป็นการให้ข้อมูลแบบฉาบฉวยและไม่สมบูรณ์เท่าเว็บไซต์ ถ้ากรณี
ที่เป็นสินค้าบริการที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการข้อมูลอะไรมากนักก็เหมาะสม แต่โดยรวมแล้วเป็นการมีเพ่ือ
เน้นในลักษณะ บอกกล่าว ทวนซ้ า แนะน า ประกาศ สิ่งที่มีอยู่ หรือสิ่งใหม่ ๆ สินค้าใหม่ โปรโมชั่น 
เพราะรูปแบบเป็นลักษณะ Feed คือล าดับข้อมูลใหม่ไปเรื่อย ๆ นั่นคือการบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้า 
“ต้องติดตาม” ดังนั้นค าหนึ่งที่ควรระลึกเสมอก่อนคือ การมีส่วนร่วม (Engagement) ที่อาจเป็นศัพท์
ใหม่ส าหรับหลายคน แต่อธิบายโดยสรุปคือ เมื่อโพสท์ประชาสัมพันธ์สิ่งใด ๆ ลงไปแล้วก็ตาม ผู้พบ
เห็นต้องมีการท าอะไรบางอย่าง like, comment, share คงเข้าใจได้ไม่ยากว่า หากไม่มีส่วนร่วมก็
หมายถึงว่า โพสท์นั้นไม่มีประโยชน์ต่อผู้พบเห็น ก็ไม่ติดตาม ไม่สนใจ ยิ่งในปัจจุบันการโพสท์ถูกปิด
การเห็น (reach) อยู่แล้วกล่าวคือ ไม่ใช่ทุกคนที่ติดตามจะเห็นโพสท์ที่เราโพสท์ลงไปเสมอไป (หลาย
คนอาจทราบดีแล้ว) แต่หากเกิด Engagement ก็จะท าให้มีคนเห็นมากข้ึนได้อัตโนมัติ 
   - สร้างฐานลูกค้า (หาลูกค้า) : นี่คือสิ่งส าคัญหนึ่งที่เครื่องมือนี้ท าได้ดีและทุกคนอยาก
ให้ได้ผล และมันต้องถูกวิธีด้วย โดยเริ่มแรกในการท าการตลาด ค าว่าฟรี จึงใช้วิธีที่เรียกว่า หว่านยังไง
ก็ได้ เน้นให้คนเพียงกด like และ share เรียกว่าสร้าง Reach (การมองเห็น) เป็นพอ เพราะ 
Facebook ยังใหม่ท าอะไรคนก็สนใจกลายมาเป็นลูกค้าไม่ยาก แต่ทุกวันนี้และในอนาคต Facebook 
มีการปรับการมองเห็นอยู่เสมอ การหว่านจึงอาจกลายเป็นผลลบทั้งเงินทุน และความน่าสนใจ และใช่
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ว่าจะกลายเป็นลูกค้า ดังนี้ like, share จึงไม่ใช่แค่เป้าหมายนี้อีกต่อไป การหาลูกค้าจึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนเป็น “หาเป้าหมาย” ให้เจอเสียมากกว่า  
   - เชื่อมโยงลูกค้า : นี่คือข้อดีที่สุดหนึ่งของ Social Network เพราะลูกค้าที่ยอมรับเรา
แล้ว(กด Like) ก็หมายความว่าย่อมต้องการเชื่อมโยงกับเราจริง ๆ การใช้ส าหรับสื่อสาร Comment 
(ตอบ) Messenger (สนทนา) ก็เป็นพ้ืนฐานที่ต้องใส่ใจและไม่ควรทิ้งไว้เนิ่นนาน แต่สิ่งที่มากกว่านี้คือ
เรื่องเกี่ยวกับการโพสท์หรือสร้างเนื้อหา (Content) ส่วนเสริมต่าง ๆ ที่ Facebook พัฒนาอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนกิจกรรม Event ส่วนการสร้างหน้าสินค้าบริการ ที่ Facebook มีมาภายหลังไม่นาน
นี้ และการประกาศ แบ่งปัน สิ่งที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสินค้าบริการคุณกับลูกค้า  
   - Live (ถ่ายทอดสด) : ถือว่าเป็นเครื่องมือของ Facebook ที่สามารถให้ประโยชน์ได้
กับทุกข้อที่กล่าวมา ไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง สนับสนุน รวมถึงขายกันตรง ๆ เช่น เปิดประมูล 
ทั้งนี้จ าเป็นต้องแยกอีกมาเป็นหัวข้อ เพราะไม่สามารถจะสรุปรวมความสามารถของสิ่งนี้ ด้วยความไม่
ต่างกับการถ่ายทอดโทรทัศน์ในแบบหนึ่ง จึงขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์เนื้อหา และใช้ประโยชน์จาก
คุณสมบัตินี้ของ Facebook อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ถือว่าจ าเป็นในหลาย ๆ สินค้าและบริการเพราะหาก 
Production หรือภาพที่ออกมาไม่สวยงาม บางทีภาพพจน์ดี ๆ ของแบรนด์อาจเสียหายได้เช่นกัน 
   Instagram (IG) 
   อินสตาแกรม Instagram หรือหลายคนเรียกย่อ ๆ ว่า ไอจี IG อันเป็นสื่อประเภทเน้น
โชว์รูป ซึ่งหากมองแง่การตลาด IG เหมือนวางตัวเองไว้ตลาดบน กล่าวคือ ท าให้ผู้ใช้รู้สึกว่าตัวเองมี
ระดับ ซึ่งโดยคุณสมบัติการใช้งานแล้ว ในเชิงการตลาดอาจมีข้อจ ากัดสูงเมื่อเทียบกับอ่ืน ๆ แต่สรุป
ประเด็นหนึ่งให้ก่อนเลยว่า Instagram เหมาะกับบางธุรกิจหรือบริการเท่านั้น ดังนั้นถ้าคิดว่าไม่เหมาะ
อย่าเสียเวลากับสิ่งนี้  
   การใช้ Instagram ท าการตลาด 
   - อวดสินค้า : เพราะประโยชน์ของ IG หากจะใช้ค าว่าแสดงสินค้า อย่าหวังจะขาย แต่
หากโพสท์ไปแล้วเป็นการอวดสินค้า นั่นล่ะมีสิทธิขายออก ก็เพราะการอวดนั่นหมายความว่า ภาพ
สินค้าที่แสดงคุณต้องดูดี และน่าสนใจพอสมควร พอที่จะท าให้เขาสนใจได้ ด้วยเพราะ IG ไม่มีอะไร
มากไปกว่าการเห็นรูปก่อนสิ่งอ่ืนใด 
   - เจาะกลุ่มลูกค้า : ข้อดีประการหนึ่งคล้ายที่บอกไปข้างต้นว่า กลุ่มผู้ใช้ IG มักจะมี
ลักษณะชัดเจน แม้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่ม ผู้หญิงฐานะตัวเองอยู่ในระดับดี หรือ
ดูดี ดังนี้หากสินค้าและบริการเข้าข่ายลูกค้ากลุ่มนี้ก็นับว่าจะมีประโยชน์สูง การลงทุนโฆษณาก็จะท า
ได้ดีกว่าประเภทอื่น ๆ เพราะเข้าเป้าได้ง่ายกว่า 
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   Twitter 
   เป็นอีกตัวที่ถือว่าเป็นที่รู้จักน้อยกว่า IG ในประเทศไทย และในระดับโลกจ านวนผู้ใช้ ก็
ถือว่าเป็นรอง Facebook กับ IG ซึ่ง Facebook ทิ้งคู่แข่งไกลมาก อย่างไรก็ตาม twitter ยังคงอยู่ใน
สถานะเติบโต ผู้ใช้ใหม่ ๆ เพ่ิมเข้ามาเรื่อย ๆ User ของ Twitter นั้นค่อนข้างมีคุณภาพกว่า กล่าวคือ 
จ านวนบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่มีมาก ๆ นั้นเป็นบัญชีที่อาจไม่ใช่บุคคลจริง ๆ สูง เช่น บัญชีส ารอง 
หรือเป็นบัญชีที่ 2-3 บ้าง User ไม่ได้หมายความว่า Twitter หรือ Social Network อ่ืน ๆ ไม่มีกรณี
แบบนี้ แต่เทียบสัดส่วนเชื่อว่ามากกว่าแน่นอน ถึงกระนั้น โดยขนาดจริง ๆ แล้วก็ยังห่างไกล 
Facebook และมีข้อจ ากัดในรูป ท าให้คงยากที่จะมีความนิยมเทียบเท่าหรือแซงหน้า Facebook 
   การใช้ Twitter ท าการตลาด 
   - แนะน าสิ่งน่าสนใจ : เหมือนทุก ๆ Social Network การสร้างความเคลื่อนไหว หรือ
การโพสท์เฉย ๆ นั้นคงไม่เรียกว่าใช้ท าการตลาดเสียทีเดียว ดังนั้นส าหรับ twitter ซึ่งโดยหลักมี
ส าหรับ “ประกาศ” บางสิ่งอยู่แล้ว การสร้างความเคลื่อนไหว และแนะน าสิ่งน่าสนใจ (ส าหรับธุรกิจ) 
ก็พอที่จะเครื่องมือให้ส าหรับลูกค้าที่ตาม Follow ได ้
   - เจาะกลุ่มลูกค้า : คล้ายกันกับ IG คือ Twitter เองมีกลุ่มผู้ใช้ที่ยังจ าเพาะกลุ่มอยู่บ้าง 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนหัวสมัยใหม่ ทันสมัย, คนท างานสื่อ หรือสนใจสื่อ(ข่าว) และกลุ่มผู้ชื่นชอบ
ศิลปินเกาหลี 3 กลุ่มนี้คือส่วนใหญ่ของผู้ใช้ Twitter ในไทย ซึ่งอีกส่วนก็ดูว่าจะเป็นกลุ่ม Gen Z (เกิด
ราวหลังปี ค.ศ.1995) ค่อนข้างชัดเจน ด้วยข้อมูลที่ได้บอกไป หากเข้าใจการตลาดก็พอจะจับทางได้อยู่
บ้างว่า สินค้าบริการ เราเหมาะหรือไม่กับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้ 
   - ใช้กระแส : สิ่งส าคัญหนึ่งของ Twitter คือเรื่อง hashtag (ข้อความที่เขียนกับ
สัญลักษณ์ #) ซึ่งสามารถลิ้งค์ไปหาข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ hashtag นั้น ๆ อธิบายเพ่ิมเติมก็
คือส่วนเชื่อมให้พบได้ว่า ในเรื่องที่ติด hashtag มีใครโพสท์หรือทวีตอะไรไว้บ้าง สมมติว่าเลือกดู “#
การตลาดออนไลน์” เราก็จะพบข้อความบน Twitter ที่คนติด hashtag นี้ทั้งหมด ซึ่งแต่ละช่วง แต่ละ
วัน บน Twitter ก็จะมีบอกไว้ว่าตอนนี้ค าไหนที่ก าลังนิยม ส่วนนี้เองท าให้เราสามารถจับกระแสสังคม
ออนไลน์ได้ทันที โดยจะเชื่อมโยงโพสท์เราแล้วติด hashtag หรือแค่เป็นข้อมูลทางการตลาดก็ได้ 
   Line 
   แอพส าหรับสนทนา (Chat) อย่าง Line (ไลน์) ที่เดิมทียุคแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะน ามา
เรียกว่า Social Network ดีหรือไม่ หรือควรอยู่ในแค่กลุ่มแอพ (Application) ทั่วไป จนต่อมามีส่วน
ขยายมากมายเรียกได้เต็มปากว่าเป็น Social แล้วจริง ๆ ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนไทยใช้กันมาก มันจึง
เป็นเหตุผลที่ไม่ควรพลาดในการมีไว้ ปัจจุบัน Line มีทั้งแบบใช้ปกติทั่วไป และ Line@ ที่เป็นลักษณะ
ของธุรกิจ องค์กร หรือเชิง Official (ทางการ) ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันอยู่บ้าง  
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   การใช้ Line ท าการตลาด 
   - สนับสนุนการขายและบริการ : ว่ากันด้วยคุณสมบัติแรกของ Line คือ สนทนา ทั้ง
ข้อความ ส่งรูปภาพ ไฟล์บางประเภท ประกอบกับการที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร
ในปัจจุบัน ดังนี้แล้วหากธุรกิจใดไม่มีส่วนนี้ไว้รองรับ ก็ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไปโดยปริยาย ซึ่ง
การอ านวยความสะดวกสบายในการสื่อสารนี้ ถือว่าขาดไม่ได้ในแง่การขายและบริการอย่างไม่ต้อง
สงสัย 
   - ประชาสัมพันธ์ : การมาของ Timeline และ Line@ คือ การช่วยแง่ส่งเสริมการขาย
ให้กับธุรกิจบริการได้ทันที โดยเริ่มจาก Timeline ที่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะเรียกอะไรแต่เป็นการ
โพสท์เรื่องราว รูปภาพหรืออ่ืน ๆ ในหน้าหลัก (Home) ของเราโดยให้คนมาแสดงความคิดเห็นกด
แสดงอารมณ์ได้เหมือนกด like ซึ่งหมายความว่าก็ไม่ต่างอะไรกับ Social Network อ่ืน ๆ ที่สามารถ
โพสท์ให้คนเข้ามาเห็นมาชม เป็นการประชาสัมพันธ์ได้ไม่ยาก บนเงื่อนไขไม่ต่างกันคือ ควรสร้าง
คุณค่าบนความน่าสนใจนั้น 
   - ส่วน Line@ นั้นแง่หนึ่งมีข้อจ ากัดและค่าบริการ แต่ก็มีคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติมให้ 
โดยคุณสมบัติหนึ่งคือ Boardcast (บรอดแคสต์) การประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังรายชื่อที่มีอยู่
ทั้งหมด ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่คุ้มค่ามากทีเดียวเมื่อเทียบกับ Social อ่ืน ๆ เพราะว่า
เข้าถึงได้อย่างไม่มีบิดพลิ้วต่างกับ Facebook ที่โพสท์ไปก็ไม่เห็นหรือเห็นน้อยนิด เพียงแต่สิ่งที่ยาก
หน่อยก็คือการหาและสะสมมาซึ่งลูกค้าให้มาอยู่ในรายชื่อ ที่ล าพัง Line ไม่อาจท าได้ด้วยตัวเอง 
   - สติกเกอร์ : เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในยุคแรก ๆ ราคาอยู่ที่หลักแสนต่อ 3 เดือน ซึ่งในตอน
นั้นก็ถือว่าหนักเกินไปส าหรับองค์กรที่ท างานอยู่ แต่ในปัจจุบันราคาเกิน 2 ล้านบาทเข้าไปแล้ว คงพอ
เห็นได้ง่ายว่า ถ้าแบรนด์ไม่ใหญ่จริงท าไปก็ไม่คุ้ม แม้จะแบรนด์ใหญ่หากท าแบบไม่มีแคมเปญดี ๆ แผน
ดี ๆ ก็คงไม่เข้าทีด้วยซ้ าไป และที่ส าคัญทุกวันนี้สติ๊กเกอร์ฮิตพออยู่หรือ ข้อนี้ก็แล้วแต่พิจารณา ทว่า
เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือการท าขาย แม้อาจจะไม่มีใครซื้อหรือสนใจแต่หากมีการประชาสัมพันธ์
ออกไปบ้างบางทีสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งน่าสนใจ  
   Youtube 
   คงต้องมาอยู่ในส่วนหนึ่งของ Social Network อย่างขาดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม Youtube 
ผู้ให้บริการด้านวีดีโอนี้อาจมีสะเทือนไปบ้างกับ Facebook Live แต่ในหลายด้านก็ยังแทนกันไม่ได้ 
ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นการใช้ Youtube กับการตลาดก็มีหลายระดับเช่นกัน 
   การใช้ Youtube ท าการตลาด 
   - สร้างกระแส : ด้วยข้อจ ากัดด้านต้นทุนการออนแอร์ (On Air) กล่าวคือ แต่ก่อนหาก
ท าโฆษณาโทรทัศน์ออกมาที่เรียกว่า TVC (Television Commercial) นอกจากจะต้องลงทุนสร้าง 
ถ่ายท าแล้ว ยังต้องเสียค่าซื้อเวลาจากช่องต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้หากยาวไปก็ต้องจ่ายแพงมาก แต่การ
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ก้าวหน้าของโลกอินเทอร์เน็ต และการมี Youtube ท าให้ใครก็สามารถสร้างเนื้อหาวีดีโอแสดงได้ดังใจ 
ทว่าหากเป็นวีดีโอบอกกล่าว ประกาศสินค้า บริการเฉย ๆ นั้นมันคงไม่ท าให้วีดีโอนั้นเกิดประโยชน์นัก 
ต้องสร้างจนเกิดกระแสที่คงเห็นแบรนด์ใหญ่ ๆ พยายามท ากันในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่า แบ
รนด์เล็ก SME หรือรายย่อยท าไม่ได้ 
   - สนับสนุนการค้นหา : เป็นที่ทราบกันโดยส่วนใหญ่ว่า Google คือแหล่งที่คนค้นหา
ข้อมูลกันโดยทั่วไป แต่รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่เป็นรองลงมาในการค้นหาเริ่มเป็น Youtube เพราะการ
ได้ชมทั้งภาพและเสียง ดีกว่าภาพนิ่งและข้อความในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อหลาย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ไม่เว้นแต่ SEO นี่หมายถึง การท าวีดีโอบางอย่างอะไรก็ได้ให้เกี่ยวข้องโดยสมควร 
โอกาสที่คนทั่วไปจะหาสินค้าและบริการแล้วเจอเราบนอินเทอร์เน็ตมีมากข้ึน 
   - ส่งเสริมการขายและขาย : ด้วยความเป็นวีดีโอออนไลน์ ประโยชน์ประการหนึ่งคือ
การแสดงการสาธิตสินค้า ประกอบ รีวิว หรืออ่ืน ๆ เป็นการส่งเสริมการขายเป็นอย่างดี โดยไม่
จ าเป็นต้องถ่ายท าให้ดีเลิศก็ได้ แต่รู้หรือไม่ว่าหากเป็นร้านค้าที่มีการบอกวิธีการ การประกอบ การใช้
งานหรืออะไรก็ตาม มักจะมีคนสนใจซื้อกับร้านนั้น ๆ แหล่งนั้น ๆ ด้วยเหตุผลเพราะดูใส่ใจ น่าเชื่อถือ 
น่าไว้วางใจ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดการขายได้เลย 
  เครื่องมือหมวด Social Network นี้มี Facebook เป็นส่วนส าคัญ เพราะผู้ใช้และความนิยม
ทิ้งห่างตัวอ่ืนค่อนข้างไกล และยังอยู่ในอัตราก้าวหน้าทั้งการมาของ live และคุณสมบัติในอนาคต 
ในขณะที่การแข่งขันสูงต้นทุนก็สูงตามมา ทั้งนี้หากพิจารณาสินค้าและบริการแล้วรู้จักกลุ่มลูกค้า
พอสมควร การเลือกใช้ Social Network ตัวอ่ืนเป็นตัวหลักในการท าการตลาดก็เป็นกลยุทธ์
การตลาดที่ดีได้ ทั้งนี้ การมี Social Network หลาย ๆ ตัวให้กับธุรกิจ ไม่มีเสียหาย เพียงแต่คงยุ่งยาก
เกินไปหากเน้นไปเสียหมด และอาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน 
  

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สรรเพชร เพียรจัด, จตุพัฒน์ สมัปปิโต, จินตนา วัชรโพธิกร และ จารินี ม้าแก้ว (2564) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นข้าวเม่า 
แบบบูรณาการ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่
ที่เป็นธรรมของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ พ้ืนถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นแปรรูปข้าวเม่าแบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้ได้รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ ของอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือให้ได้ผล
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่าอ าเภอนางรองที่เกิดจากการปรับตัวทางการเกษตรเพ่ือ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์  รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ 
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กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ คือ แกนน ากลุ่ม ผู้ผลิตข้าวเม่าจาก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน 
บุตาเวสน์ ต าบลหนองกง และหมู่บ้านโคกว่าน หมู่บ้านบุคราม ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมใช้เครื่องมือเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ คือ ขายแบบของฝาก ขายแบบกิจกรรมทดลอง
ท า ขายแบบออกร้าน ท ากินสด ขายออนไลน์ การออกบูธแสดงสินค้าตามงานเทศกาลและงานอีเว้นท์
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย คือ กลยุทธ์การตลาด 6P มาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ผลการวิจัย
พบว่า เศรษฐกิจชุมชน พบว่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 15-28.06% มูลค่าเพ่ิมมีดังนี้ ข้าวเม่าตูพอค า
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 136.22% ข้าวเม่าลูกชิ้นมีมูลค่า เพ่ิมขึ้น  115.30% ข้าวเม่าคลุกมูลค่ามีเพ่ิมขึ้น 
107.21% ข้าวเม่าหมี่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 98.31% ข้าวเม่า กระยาสารท มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 88.47% 
คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้จัดสรรการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

สุภาพร พรมมะเริง (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านริมร่อง ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการยกระดับหรือเลื่อนระดับสินค้า OTOP และ
เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ส าหรับวิธีการ
ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้ลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ให้ความส าคัญกับสมาชิก
กลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในกลุ่ม รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยการวิจัยใน
ลักษณะนี้มุ่งให้กลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหา จากการศึกษาด้าน
การพัฒนาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 242 
หมู่ 7 ต าบลมะเขือแจ้อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000 ซึ่งเริ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
ริมร่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งกลุ่ม คือ คุณปิยะภรณ์ สมพงษ์ ได้รวบรวม
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ท างานมาร่วมสมาชิกกลุ่ม จ านวน 10 คน ผลการวิจัย 1. ท าให้มีอัตราการ
ผลิตสูงขึ้น 2. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้จ านวนมาก 3. ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิต ทางกลุ่มได้เพ่ิมและขยายนวัตกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสะดวกในการด าเนินงานให้มาก
ขึ้น 4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเช่น จากเดิมใส่ถุงพลาสติกใส มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 5. ด้านตลาดการจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มได้เพ่ิมหลายช่องทาง 
เช่น เฟสบุ๊ค โทรทัศน์ ร้านค้า ห้างที่มีชื่อต่าง ๆ ขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศและสามารถท าการ
สั่งซื้อสินค้าได้จากทางเว็บไซต์อีกด้วย 
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 สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ าพริกพ่ออนงค์ 
โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ าพริกพ่ออนงค์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในมุมมอง
ของผู้บริโภค (4C’s) และประเมินผลการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ าพริกพ่ออนงค์ โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s) รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริโภคจ านวน 50 ราย การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้     
กลยุทธ์ 4C’s การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และการเสนอแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษา 
พบว่า น้ าพริกพ่ออนงค์เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดก าแพงเพชร มี 6 รสชาติ ได้แก่ น้ าพริกปลาย่าง 
น้ าพริกกุ้ง น้ าพริกตาแดง น้ าพริกผัดหมู น้ าพริกแมงดา และน้ าพริกปลาร้าผัด ผลการวิจัย ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อย สะอาดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74, S.D. เท่ากับ 
0.82, ระดับมาก) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะที่ได้รับ และราคามี
ความเหมาะสมกับปริมาณ ตามล าดับ ส่วนช่องทางการซื้อ สินค้าระบบออนไลน์มีความสะดวกเป็น
ประเด็นที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34, S.D. เท่ากับ 0.86, ระดับปาน
กลาง) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถูกปรับเปลี่ยนจากแบบพลาสติกเป็นแบบขวดแก้ว ทั้ง  6 รูปแบบ มี
สโลแกน ตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ การประเมินผล
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และภาพรวมผลการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ พบว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ชัญญา แว่นทิพย์และคะนอง พิลุน (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย ของอ าเภอสุวรรณภูมิจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์  
OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของอ าเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและเพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ประสบ
ผลส าเร็จ คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่  1 ต าบลทุ่งหลวงและกลุ่มที่ไม่ประสบผลส าเร็จคือ
กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่  13 ต าบลทุ่งหลวง และขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ผู้น าคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย กลุ่มที่ประสบ
ผลส าเร็จคือคณะกรรมการมีความโปร่งใสในการบริหารงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมเป็นอย่างดีโดยมีผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสมาชิกทุกคนให้ความ ร่วมมือในการด า เนินงาน ซึ่งกลุ่มมีการแสวงหา
งบประมาณ ช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่าง ๆ และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลด
การใช้แรงงาน ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม และไปศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ มา
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ปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  ส่วนกลุ่มที่ไม่ประสบผลส าเร็จคือคณะกรรมการไม่มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งกลุ่มไม่มีการแสวงหางบประมาณ 
ช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และผลิภัณฑ์ของกลุ่มมีลักษณะเป็นรูปแบบเดิม ๆ 
ไม่มีการพัฒนาลวดลาย ไม่มีการน าเทคนิคนาโนมาใช้และการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 ปณิธาร วงศาสุลักษณ์และ อุบลวรรณ หงส์วิทยากร (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอ
รูปแบบพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความหมายเชิงสัญญะในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการให้ความหมายเชิงสัญญะในสินค้าโอทอปผ่านแนวคิดฮาบิทัส เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและเพ่ือน าเสนอรูปแบบพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการให้ความหมายเชิงสัญญะใน
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ การผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการทดลอง 1 . ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีแนวคิดในการให้ความหมายเชิงสัญญะในสินค้าโอทอปตรงกัน โดยการให้ความส าคัญสูงสุด
ด้านการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม และการช่วยเหลือชุมชนผ่าน การสนับสนุนสินค้า  2. ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการเกิดสัญญะในผลิตภัณฑ์โอทอปเกิดจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และทุนสัญลักษณ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงบันดาลใจ และความรักในอาชีพ 3. 
รูปแบบพื้นที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการให้ความหมายเชิงสัญญะในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มีจุดเริ่มต้นมา
จาก “ฮาบิทัส” (Habitus) 
 สุมาลี สันติพลวุฒิ,  รสดา เวษฎาพันธุ์ และเกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกรณีวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าแผนพัฒนา วิสาหกิจชุมชนที่ได้จัดท าไว้มาด าเนินการพัฒนาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาวิสาหกิจ
ให้ก้าวไปสู่การเป็น SMEs ในอนาคต สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs ให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับ
แฟชั่น จังหวัดนนทบุรี ให้มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนด้วย
ตนเอง โดยผ่านการด าเนินโครงการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปแบบงานวิจัยเป็นวิจัย
เชิงปริมาณ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครื่องประดับแฟชั่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้แผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนที่ได้จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2554-2558 เป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่การเป็น 
SMEs ผลการทดลอง มีการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นในโครงการโดยการสัมภาษณ์
ผู้ซื้อลูกค้าที่สนใจจ านวน 109 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 19 แบบ ประกอบด้วย 
นาฬิกาข้อมือ 12 แบบ นาฬิกาแขวน 2 แบบ และพวงกุญแจ ส าหรับสุภาพสตรี 5 แบบ มีความ
สวยงาม มีความเหมาะสมในด้านราคา รูปแบบ สี ขนาด การตกแต่ง และมีประโยชน์ในการใช้งาน แต่
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นาฬิกาแขวนผนังมีรูปแบบกรอบที่ไม่ประณีต และผลิตภัณฑ์พวงกุญแจส าหรับสุภาพสตรีมีราคาแพง
เกินไป การประเมินผลการด าเนินโครงการในภาพรวมแสดงว่าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ท าให้รายได้ของวิสาหกิจเพ่ิมขึ้น ประมาณร้อยละ 27 ต่อเดือน ท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงกับชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากยอดขายของกลุ่มเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้
แรงงานภายในชุมชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าให้กับวิสาหกิจเพ่ิมมากขึ้น แสดงว่าวิสาหกิจ มีการ
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น SMEs มากขึ้น 
 ชุติมา นิ่มนวล (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาตลาดโก้งโค้ง และ
อุทยานหลวงปู่ทวด จ านวน 388 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า Independent sample t-test และค่า 
One-Way ANOVA ผลการทดลอง 1) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP 
ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหาร เพ่ือตัวเอง เลือกซ้ือในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า 2) 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าด้านส่งเสริม
การตลาดมากที่สุด 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า พบว่า 
อายุและอาชีพ มีผลต่อการเลือกซื้อแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการ
เลือกซื้อด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 วัลย์จรรยา วิระกุล, อุมาวรรณ วาทกิจ และจีรนันท์ เขิมขันธ์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ที่มีประสิทธิผล เพ่ือส่งเสริมคุณค่าตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนในเขต
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ เพ่ือ
ส่งเสริมคุณค่าตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในเขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของ W.G.cochran ได้จ านวนทั้งสิ้น 323 คน 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ คือ Factor Analysis และ Pearson Correlation Coefficient 
ผลการทดลอง การเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ที่มีประสิทธิผลเพ่ือส่งเสริมคุณค่าตราสินค้าซึ่งท า ให้ผู้ซื้อ
ตัดสินใจซื้อผ้าไหมมัดหมี่ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ มแนวทางที่ส าคัญ เรียกว่า “B-R-A-N-D” ได้แก่           
1. เสริมสร้างคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity : B) 2. สร้างการรับรู้ (Recognize : R) 3. เพ่ิมมูลค่า 
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(Addvalue : A) 4. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Innovation : N) และ 5. เสริมสร้าง
ช่องทางจัดจ าหน่าย (Distribution : D) 
 อวัสดา ปกมนตรี, สุดาวรรณ สมใจ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาขีด
ความสามารถ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการตลาดอย่างยั่งยืนของสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจาก
ผักตบชวา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการน้อมน าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถ ที่มีต่อความยั่งยืนของ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา รูปแบบการวิจัยเป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าพรี เมี่ยม        
โอทอปจากผักตบชวา ผู้แทนกลุ่มโอทอปผักตบชวา และสมาชิกกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าพ
รีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวาใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม อุดรธานีชัยนาท นครสวรรค์ และ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ผลการทดลอง การน้อมน าประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถมีอิทธิพลต่อการตลาดอย่าง
ยั่งยืนของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา โดยการเพ่ิมมูลค่า มีอิทธิพลโดยรวมต่อการตลาดอย่าง
ยั่งยืนของสินค้าพรีเมียม โอทอปจากผักตบชวามากที่สุด รองลงมา คือ การน้อมน าประยุกต์ ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ตามล าดับ 
 ฉัตรชัย อินทสังข์, จันทร์เพ็ญ ธงไชย, ปุริม หนุนนัด และเยาวพา ความหมั่น (2564) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว  กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มข้าวฮางงอกโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวให้ทันสมัย เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์ตี้ (Ricethy) ธัญพืชอบเพ่ือสุขภาพ รูปแบบการ
วิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า 400 คน ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการ
ทดลอง การเพ่ิมมูลค่าด้วยการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
ความโดดเด่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านตราสินค้า และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มีผลในเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า จากผลที่ได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค 
 โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข และรัตนภรณ์ แซ่ลี้ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลา
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ตะเพียน บ้านค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัย
เชิงปริมาณผู้ ให้ข้อมูลหลักที่ ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 1 กลุ่ม 10 ราย 
อุตสาหกรรม อาหารแปรรูป จังหวัดยโสธร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการทดลอง 1) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยง ปลาตะเพียนบ้านค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ควบคู่กันไป โดยค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หาวิธีแก้ไขหรือ
ค าตอบใหม่ส าหรับปัญหาต่าง ๆ และอาศัยกรรมวิธี การผลิตด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้า ท าความเข้าใจ
การวิเคราะห์ปัญหาสู่การคิดออกแบบสร้างสรรค์ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูปมีปัญหาในภาพรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89) โดยมีปัญหาด้านเทคโนโลยีสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31) ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19) โดยมีความต้องการในเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างและ
เพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร ต้องใช้หลักการที่ส าคัญ 5 ประการ 
คือ 1) หลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participation Development) 2) การพัฒนาโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community-based Devel¬opment) 3) การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(Learning & Knowledge Sharing) 4) แนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ (Marketing 
Concept providing customers is the best) และ 5) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital 
Development) 
 ศศิพร ต่ายค า, นรินทร์ สังข์รักษา (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  
เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อทดลองใช้
รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี เพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี รูปแบบการวิจัย 
ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 1 (Research: 
R1) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 1 (Development: D1) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 2 (Research: R2) 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 2 (Development: D2) ผลการทดลอง (1) ผู้ประกอบการมีความคาดหวังสูง
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กว่าสภาพความเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้รูปแบบชื่อ LADBUAKHAO Model (3) 
ผลการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการประเมินผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่วนความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต่อการประเมินการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถน าทรัพยากรท้องถิ่น เอกลักษณ์
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา (4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับมาก ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบทุกด้านในระดับมาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
 สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการใน
กิจการเพ่ือสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการใน
กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย เพ่ือศึกษาอิทธิพลของมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีต่อ
ประสิทธิผลของกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณผู้บริหารของ
กิจการเพ่ือสังคมจ านวน 150 กิจการตัวอย่าง ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากผู้บริหารของกิจการเพ่ือ
สังคมกิจการละหนึ่งท่าน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์อิทธิพล ผลการทดลอง มูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการในกิจการเพ่ือสังคม น้าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 
0.603 ถึง 0.894 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไป
น้อย ได้แก่ คุณค่าด้านความต้องการ (คุณค่าด้านประสบการณ์ คุณค่าด้านความคุ้มค่า คุณค่าด้าน
ประโยชน์ใช้สอย และความสามารถทางนวัตกรรม ตามล าดับ 
 ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์, สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความสามารถในการใช้ความรู้และนวัตกรรมกับประเด็นที่โดดเด่นขององค์กรใหม่ในธุรกิจภาค
การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์วิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้ความรู้ทั้งภายนอกและภายในต่อ
การสร้างนวัตกรรมขององค์กรใหม่ในภาคการเกษตร ปัจจุบันประเทศไทยได้ผลักดันทุกภาคส่วนของ
ธุรกิจก้าวสู่นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมให้กับองค์กรใหม่ของธุรกิจภาค
การเกษตร รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณและใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการวิเคราะห์ผล 
โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 188 องค์กรและสัมภาษณ์เชิงลึกกับองค์กรใหม่ภาค
การเกษตร 4 องค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้นเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดลอง ความสามารถในการใช้ความรู้ภายนอกมีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างนวัตกรรมของ
องค์กรใหม่ ในขณะที่องค์กรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้
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ภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ ดังนั้นการยกระดับนวัตกรรมองค์กรใหม่ภาคการเกษตร 
ผู้ประกอบการธุรกิจและภาครัฐควรให้ความส าคัญการสร้างเครือข่ายแหล่งความรู้ภายนอกเป็นส าคัญ 
พร้อมกับแนวทางการสะสมองค์ความรู้เดิมให้มากเพียงพอต่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต 
 วริศรา สมเกียรติกุล, กมล เรืองเดช (2020) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าว
หอมไชยาพันธุ์พ้ืนเมืองในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอม
ไชยาพันธุ์พ้ืนเมือง รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ซื้อข้าวสารในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี จ านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลอง รูปแบบการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พ้ืนเมือง ได้แก่ การพัฒนารูปแบบสินค้าให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาด การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า
ให้มีความหลากหลาย การเพ่ิมช่องทางการจาหน่าย และการประชาสัมพันธ์ 
 ศราวุธ พจนศิลป (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัด
เพชรบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิง เหตุ-ผล
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
จังหวัดเพชรบุรี รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับรองการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 จากท้ังหมด 
8 อ าเภอ จ านวน 122 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ผลการทดลอง (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ดังนี้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ใหม่ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ (2) ปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนของภาครัฐ และนวัตกรรม (3) ปัจจัยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ–ผลกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี พิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ – ผลกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 สุดถนอม ตันเจริญ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ของ
วิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชน ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของวิสาหกิจชุมชน ต.
บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รูปแบบการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์ประธานและสมาชิก ประกอบกับการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัด 7 แห่งใน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ผลการทดลอง 
นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า วิสาหกิจชุมชนควรพัฒนาสินค้า บริการ 
บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก อยู่ในระดับมาก โดยสื่อถึงจุดเด่น ของความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 
คุณภาพ ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย รสชาติ ความสะอาด ปลอดภัย และความสะดวก ส่วนด้าน
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวต้องการให้วิสาหกิจ ชุมชนพัฒนาสินค้าที่อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ความเป็นไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการสื่อสารภาพลักษณ์ โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น เชื่อมโยงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตหรือสื่อถึงวัฒนธรรม ประธานและ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความเห็นว่าความแตกต่าง ของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ต้องการพัฒนาคือบรรจุ
ภัณฑ์สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และความหลากหลายของประเภทสินค้าเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่แข่งขันได้ 
 ยุวดี  ลีเบ็น, ชิตตะวัน ไชยลาภ, กนกวรรณ ชูเพชร และ วิมนมาส พรมโส (2563) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจ
กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดกระบี่ รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้วในจังหวัดกระบี่ 
จ านวน 60 รายโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ 
สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไคสแควร์ ผล
การศึกษา) 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ของ
ผู้ประกอบการ คือ สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรได้ และสามารถเพ่ิมยอดขายสินค้าได้เป็น
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ปัจจัยส าคัญที่สุดในการตัดสินใจเข้าร่วม รองลงมาคือรับรองความปลอดภัย และสร้างความน่าเชื่อถือ
ในคุณภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดโดยภาครัฐ      
2) ลักษณะของสถานประกอบการ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาก่อตั้งธุร กิจ และยอดขายมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐาน มผช 

มาลินี คาเครือ และ ธีระพันธ์ โชคอุดมชัย (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อ สังคมออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัย
เชิงปริมาณโดยผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าโอทอปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 385 
คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน ผลการวิจัย ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการ
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าโอ ทอปในสื่อสังคมออนไลน์ และทราบถึงแหล่งสินค้ าโอทอ
ปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่รู้จักเป็นครั้งแรกจาก Facebook มากที่สุด เหตุผลการเลือกซื้อสินค้าโอทอ
ปผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยาก นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้า/ เครื่องแต่งกาย ความถี่
ในการซื้อนาน ๆครั้ง แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด คือ 500-1,000 บาท นิยมเข้าไป เลือก
ซื้อสินค้าโอทอป มากที่สุด จาก Facebook และช าระค่าสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคาร/
ATM/Internet Banking ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2.11 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.10 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านแปรรูป 

ความต้องการของลูกค้าและตลาด สภาพปัญหาการปัญหาผลิตภัณฑ์ประมง
พื้นบ้าน 

พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้าน 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้าน 

 

พัฒนาการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน 

ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 
สู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

จัดท าฐานข้อมูลการผลิตอาหารทะเลพื้นบ้านจังหวัดระนองเพื่อการบริหารจัดการ 
และการพยากรณ์ผลผลิตสู่การวางแผนพัฒนาการผลิตอย่างอย่างยั่งยืน 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือศึกษา
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน และ 4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัย ดังนี้ 

 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอยา่ง และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เนื่องจากประชากรมี

ขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่าง ซึ่งสามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74) ซึ่งสูตรในการ
ค านวณท่ีใช้ในการศกึษาครั้งนี้ คือ 

สูตร 
 
 
เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง 
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกาลังสุ่ม .50 
Z แทน ระดับความเชื่อมันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ

95 (ระดับ .05) 
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 
ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนด

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้มี  จ านวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บตัวอย่ างตามสะดวก 
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(Convenience Sampling) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้น าไป
เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเพ่ือให้ได้ครบ จ านวน 400 คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ประกอบการ/ชุมชน/ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จ านวน 50 คน 
1) ผู้ผลิตสินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง  
2)  ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการประมง พัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
3)  ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
4)  นักวิชาการด้านมาตรฐาน ด้านการตลาดออนไลน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
 1.2 ก าหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถามตามลักษณะเนื้อหาที่ต้องการทราบ 
 1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น า
สอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
ชุด จากนั้นจึงน าข้อมูลมาทดสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่า Cronbach’s Alpha 
โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.6 (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ,์ 2553)      
 1.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้จ านวน 400 
ชุด  

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นข้อค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก 
จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย   

1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. อาชีพหลัก  
5. รายได้ส่วนบุคคล 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัด
ระนอง เป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าปลายปิดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือก จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย 
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1. สื่อประชาสัมพันธ์ 
2. บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ 
3. โอกาสในการซื้อ 
4. ช่องทางในการซื้อสินค้า 
5. ประเภทของสินค้า 
6. ปัจจัย/เหตุผลในที่เลือกซื้อสินค้า 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า 
8. มาตรฐานสินค้ากับการตัดสินใจซื้อ 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด เป็นข้อค าถามแบบปลาย
ปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย
ค าถามจ านนวน 4 ด้าน พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 

 ซึ่งแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วยมากที่สุด  มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก   มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง  มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย   มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก  1 คะแนน 

 โดยมีลักษณะการให้คะแนนโดยวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert 
scale questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 
ระดับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน ได้ดังนี้ 

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนที่มีค่ามากสุด – คะแนนที่มีค่าน้อยสุด 
                             จ านวนชั้น 
     =  5 - 1 
           5 
     =   0.8 
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 ค่าเฉลี่ย 4.21– 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้าน เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด 

2. แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เพ่ือผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ
ประมงพ้ืนบ้านเกี่ยวกับ การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการหาข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยต้องรวบรวมแบบสอบถามที่ได้และท าการตรวจสอบเพ่ือ
น ามาใช้ประมวลผลทางสถิติ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
แบบสอบถามชุดที่ 1 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย เพ่ือแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage)  
 2.  วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ ของ Pearson (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 4. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง วิเคราะห์หาค่าสมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression by Enter) 
 5.  วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าถามแบบปลายเปิด  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)  

แบบสอบถามชุดที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน  
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข้อมูล

พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย เพ่ือแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage)  

2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเพ่ือค้นหาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียด

เกี่ยวกับศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน ตลอดจนแนวทาง
การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านกับกลุ่มผู้ประกอบการสู่การวางแผนพัฒนาการ
ผลิตอย่างอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอเนื้อหาเป็น
ประเด็นส าคัญในรูปของความเรียง 

 
3.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 เตรียมงานวิจัย 
 1.  ประชุมทีมวิจัยและหาอาสาสมัครผู้ช่วยนักวิจัย เพ่ือช่วยในกระบวนการด าเนินการวิจัย 
โดยชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียดของโครงการและก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในทีม 
 2.  อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูล และออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม  
 3.  ร่วมกันเก็บข้อมูลในชุมชนและบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์
หรือการสนทนากลุ่ม  
 4.  ประชุมทีมวิจัยเพื่อรวบรวม เรียบเรียง และสังเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้ตนเอง  
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 5.  ประชุมทีมวิจัย ร่วมกันก าหนดรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านและ
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการรับรอง การส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ 
และการจัดท าระบบฐานข้อมูล 
 6.  จัดเตรียมหลักสูตรอบรมและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้านและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการรับรอง การส่งเสริมช่องทาง
การตลาดออนไลน์ และการจัดท าระบบฐานข้อมูล 

ระยะที่ 2  ศึกษาศักยภาพและข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน  
1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัด

ระนอง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองให้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

2.  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน ศึกษาศักยภาพและ
ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน ตลอดจนแนวทางการท าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านกับกลุ่มผู้ประกอบการสู่การวางแผนพัฒนาการผลิตอย่างอย่างยั่งยืน  
 3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประมง
พ้ืนบ้านและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมช่องทาง
การตลาดออนไลน์ และการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย  เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

  ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล  

  1.  จัดเวทีประชุม สรุปผลการด าเนินงาน  

  2.  เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

  3.  เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 



บทท่ี 4 
ผลของการวิจัย (Results) 

 
งานวิจัยเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้  1) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือศึกษา
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน และ 4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พื้นบ้านของจังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า

ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และ

รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 158 39.50 
 หญิง 242 60.50 
 รวม 400 100.00 
2. อาย ุ 20 ปี หรือต่ ากว่า 18 4.50 
 21-30 ปี 142 35.50 
 31-40 ปี 98 24.50 
 41-50 ปี 86 21.50 
 51-60 ปี 46 11.50 
 60 ปีขึ้นไป 10 2.50 
 รวม 400 100.00 
3. ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 46 11.50 
 ปริญญาตรี 248 62.00 
 ปริญญาโท 80 20.00 
 สูงกว่าปริญญาโท 26 6.50 
 รวม 400 100.00 
4. อาชีพหลัก ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 122 30.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 96 24.00 
 รับจ้างทั่วไป 34 8.50 
 ธุรกิจส่วนตัว 36 9.00 
 แม่บ้าน 14 3.50 
 นักเรียน/นักศึกษา 44 11.00 
 อื่น ๆ 54 13.50 
 รวม 400 100.00 
5. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 94 23.50 
 10,001 – 20,000 บาท 86 21.50 
 20,001 – 30,000 บาท 108 27.00 
 30,001 – 40,000 บาท 42 10.50 
 มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 70 17.50 
 รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 และ   
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.50 ด้านอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.50 รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-50 ป ี
คิดเป็นร้อยละ 21.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.50 กลุ่มที่มีอายุ 20 ปี หรือ
ต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 4.50 และกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ ด้านระดับ
การศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา              
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.00 จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 และจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ ด้านอาชีพหลัก 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.50 
รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาชีพหลักอ่ืน  ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.50 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.00 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
8.50 และแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ด้านรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา รายได้ส่วน
บุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.50 และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.50 ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โดย

จ าแนกตามสินค้าประมงพ้ืนบ้าน วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน และการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสินค้าประมงพื้นบ้าน วัตถุประสงค์ใน
การซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน ช่วงเวลาเลือก
ซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน และการเลือกซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง จ านวน ร้อยละ 
1. สินค้าประมงพ้ืนบ้าน อาหาร 334 83.50 
 เครื่องดื่ม 16 4.00 
 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 12 3.00 
 ของใช้และของประดับตกแต่ง 12 3.00 
 ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก 26 6.50 
 รวม 400 100.00 
2. วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า 
   ประมงพ้ืนบ้าน 

ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ 
OTOP 

88 22.00 

 เป็นของฝาก/ของที่ระลึก 154 38.50 
 เพ่ือใช้ในครอบครัว 118 29.50 
 เพ่ือไปขายต่อ 40 10.00 
 รวม 400 100.00 
3. บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 
   สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

เพ่ือน 24 6.00 
ครอบครัว 168 42.00 

 หัวหน้างาน 34 8.50 
 ตนเอง 168 42.00 
 อ่ืนๆ 6 1.50 
 รวม 400 100.00 
4. ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมง 
   พ้ืนบ้าน 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 86 21.50 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 146 36.50 

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 168 42.00 
 รวม 400 100.00 
5. การเลือกซื้อสินค้าประมง 
   พ้ืนบ้าน 

ซื้อทันที่เมื่อเห็นสินค้า 332 83.00 
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน 68 17.00 

 รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านประเภทอาหาร      
คิดเป็นร้อยละ 83.50 รองลงมา ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 6.50 เครื่องดื่ม     
คิดเป็นร้อยละ 4.00 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้และของประดับตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 3.00 
เท่ากัน ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก คิด
เป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา เพื่อใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.50 ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ 
OTOP คิดเป็นร้อยละ 22.00 และเพ่ือไปขายต่อ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ ด้านบุคคลที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้านคือ ครอบครัว และตนเอง คิดเป็นร้อยละ 42.00 เท่ากัน รองลงมา หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 
8.50 เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ ด้านช่วงเวลาเลือกซื้อ
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 
42.00 รองลงมา วันเสาร์ – วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 36.50 และวันจันทร์ – วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 
21.50 ตามล าดับ ด้านการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านซื้อทัน
ที่เมื่อเห็นสินค้า คิดเป็นร้อยละ 83.00 และ ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.3 – 4.7  
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง โดยภาพรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.98 0.54 มาก 4 
ด้านราคา 4.03 0.65 มาก 3 
ด้านการจัดจ าหน่าย 4.04 0.63 มาก 2 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.09 0.63 มาก 1 

รวม 4.04 0.54 มาก - 
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จากตารางที่ 4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.98-4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (�̅�=4.04, 
S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย 

(�̅�= 4.04, S.D. =0.63) และด้านราคา (�̅�= 4.03, S.D. =0.65) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 3.98, S.D. =0.54) 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ 3.44 0.86 มาก 7 
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.32 0.75 มากที่สุด 1 
3. ประเภทและรูปแบบของ 
   ผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

3.96 0.75 มาก 4 

4. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 4.29 0.73 มากที่สุด 2 
5. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
   ประจ าท้องถิ่น 

3.93 0.69 มาก 5 

6. มีการออกแบบและสร้าง 
   ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

3.89 0.73 มาก 6 

7. เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 
   ของผลิตภัณฑ์ 

4.07 0.94 มาก 3 

รวม 3.98 0.54 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.44-4.32 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�= 3.98, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (�̅�=4.32, S.D. 

=0.75) รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.29, S.D. =0.73) เครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.07, S.D. =0.94) ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย 
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(�̅�= 3.96, S.D. =0.75) ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะประจ าท้องถิ่น (�̅�= 3.93, S.D. =0.69) และมี

การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (�̅�= 3.89, S.D. =0.73) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ (�̅�= 3.44, S.D. =0.86) 
 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา 

ด้านราคา 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ 
   ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 

3.75 0.89 มาก 6 

2. สามารต่อรองราคาได้ 3.99 0.87 มาก 5 
3. มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย 4.20 0.80 มาก 2 
4. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความ 
   เหมาะสม 

4.23 0.73 มากที่สุด 1 

5. มีการให้ข้อมูลราคาสินค้า 4.09 0.72 มาก 3 
6. มีระดับราคาท่ีหลากหลาย 4.03 0.65 มาก 4 

รวม 3.75 0.89 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-4.23 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก   

(�̅�= 3.75, S.D. =0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 

(�̅�= 4.23, S.D. =0.73) รองลงมาคือ มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย (�̅�= 4.20, S.D. =0.80) มีการ

ให้ข้อมูลราคาสินค้า (�̅�= 4.09, S.D. =0.72) มีระดับราคาที่หลากหลาย (�̅�= 4.03, S.D. =0.89) 

และสามารต่อรองราคาได้ (�̅�= 3.99, S.D. =0.87) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ราคา

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน (�̅�= 3.75, S.D. =0.89) 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. ความสะดวกในการหาซื้อ 4.03 0.86 มาก 4 
2. สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม 4.20 0.74 มาก 1 
3. มีสินค้าพร้อมส าหรับการขาย 
    อยู่เสมอ 

4.14 0.81 มาก 2 

4. มีวิธีแสดงการผลิตสินค้า 
    ให้ลูกค้าชม 

3.97 0.76 มาก 5 

5. สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทาง 
   และจอดรถ 

4.09 0.70 มาก 3 

6. การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 3.97 0.84 มาก 6 
7. สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ 
   และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น 
   Line หรือ Facebook 

3.90 0.93 มาก 7 

รวม 4.04 0.63 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90-4.20 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (�̅�= 4.04, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม (�̅�=4.20, S.D. =0.74) รองลงมาคือ 

มีสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่เสมอ (�̅�= 4.14, S.D. =0.81) สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและ

จอดรถ (�̅�= 4.09, S.D. =0.70) ความสะดวกในการหาซื้อ (�̅�= 4.03, S.D. =0.86) มีวิธีแสดงการ

ผลิตสินค้าให้ลูกค้าชม (�̅�= 3.97, S.D. =0.76) และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ (�̅�= 3.97, S.D. 
=0.84) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น

ต่างๆ เช่น Line หรือ Facebook (�̅�= 3.90, S.D. =0.93) 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

แปลผล ล าดับ 
�̅� S.D. 

1. การส่งเสริมการขาย เช่น การให้ 
    ส่วนลด มีของแถม 

3.88 0.77 มาก 7 

2. การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่าน 
    สื่อต่าง ๆ 

3.79 0.83 มาก 8 

3. การบริการของพนักงานขาย 4.25 0.79 มากที่สุด 3 
4. พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 4.26 0.73 มากที่สุด 2 
5. พนักงานขายแต่งกายสุภาพ 3.99 0.71 มาก 6 
6. พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับ 
   ผลิตภัณฑ์ 

4.29 0.85 มากที่สุด 1 

7. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
   ของพนักงานขาย 

4.16 0.78 มาก 4 

8. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง 4.11 0.84 มาก 5 
รวม 4.09 0.63 มาก - 

 
จากตารางที่ 4.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88-4.29 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
3 ข้อ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานขาย มีความรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (�̅�=4.29, S.D. =0.85) รองลงมาคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี (�̅�= 4.26, S.D. 

=0.73) การบริการของพนักงานขาย (�̅�=4.25, S.D. =0.79) ความรวดเร็วในการให้บริการของ

พนักงานขาย (�̅�= 4.16, S.D. =0.78) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง (�̅�= 4.11, S.D. =0.84) พนักงาน

ขายแต่งกายสุภาพ (�̅�= 3.99, S.D. =0.71) และการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม 

(�̅�= 3.88, S.D. =0.77) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ต่างๆ (�̅�= 3.79, S.D. =0.83) 
 
 



100 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการน าตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) และ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 
ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยแสดงผลดังตารางที่ 
4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x1 x2 x3 x4 y 
ด้านผลิตภัณฑ์ (x1)  1         
ด้านราคา (x2)  0.737** 1       
ด้านการจัดจ าหน่าย (x3)  0.787** 0.749** 1     
ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) 0.522** 0.723** 0.655** 1   
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง (y) 

0.122* -0.307** 0.391** -0.384** 1 

* p < .05, ** p < .01 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม       
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 4 คู่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.122 ถึง 0.391  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม     
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง รายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง คือ ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด (rx3y = 0.391) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (rx4y 
= -0.384) และด้านราคา (rx2y = -0.307) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (rx1y = 0.122) 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการน าตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) และ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่าสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression by Enter) น าเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.9 – 4.11 
ดังนี้  

1.  ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้  
1.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีมาตราวัดเป็น Interval ซึ่งก าหนดเป็นมาตรา ส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
1.2 ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความ 

คลาดเคลื่อน (Residual = 0.268) และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (sig. = .000) ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 

Model SS df MS F Sig. 
Regression 7.220 4 1.805 6.724 0.000 
Residual 106.027 395 0.268   

Total 113.246 399    
 

1.3 ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการตรวจสอบจากค่าความ คงทน
ของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 ค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความ 
แปรปรวน (VIF) ของตัวแปรอิสระในด้านต่าง ๆ 

ตัวแปร Tolerance VIF 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.362 2.766 
ด้านราคา 0.218 4.580 
ด้านการจัดจ าหน่าย 0.218 4.592 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.468 2.139 
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จากตารางที่ 4.10 ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ไม่น้อยกว่า 
0.2 และมีค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) น้อยกว่า 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
อิสระทุกตัวไม่มีลักษณะเป็น Multicollinearity คือ ไม่เกิดความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ  

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression by Stepwise) 
ด้วยวิธีการน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ ปรากฏดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าสมการถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

ตัวแปร B Std. b Beta t Sig. 
(Constant) 1.864 0.210  8.881 0.000** 
ด้านผลิตภัณฑ์ (x1)  0.174 0.079 0.177 2.185 0.029* 
ด้านราคา (x2)  -0.192 0.085 -0.236 -2.264 0.024* 
ด้านการจัดจ าหน่าย (x3)  0.232 0.088 0.274 2.625 0.009* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) 0.157 0.060 0.185 2.603 0.010* 
R2 = 0.364, R = 552, SEE = 0.218 
* p < .05, ** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.552 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.364 หมายถึง ตัวพยากรณ์ ทุกตัวร่วมกันพยากรณ์
การพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ได้ร้อยละ 36.4 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า 
สัมประสิทธิ์การถดถอยมากที่สุด คือ ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 
0.274 รองลงมาคือ ด้านราคา (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ -0.236 ด้านการส่งเสริม
การตลาด (x4) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.185 และด้านผลิตภัณฑ์ (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ 0.177 ตามล าดับ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้  
yˆ = 1.864 + 0.174(x1) – 0.192(x2) + 0.232(x3) + 0.157(x4)  
 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้  
Z = 0.177(x1) - 0.236(x2) + 0.274(x3) + 0.185(x4)  
 
จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบายได้ดังนี้  

 1. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ (x1) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าเพ่ิมข้ึน 0.177 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านอ่ืนๆ 
ให้คงท่ี  
 2. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา (x2) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าลดลง 0.236 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านอ่ืนๆ 
ให้คงท่ี 
 3. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าเพ่ิมขึ้น 0.274 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ด้านอื่น ๆ ให้คงที ่
 4. หากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มีค่าเพ่ิมข้ึน 0.185 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ด้านอื่น ๆ ให้คงที ่
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ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน การพัฒนาคุณภาพและขอรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และการจัดท าฐานข้อมูลการผลิต
อาหารทะเลพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
พ้ืนบ้านจังหวัดระนอง ประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน โครงการได้เชิญวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านให้ทันสมัยทั้งตัวผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้การ
พัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส่งผลต่อยอดขาย
และรายได้ของชุมชน นอกจากนี้การจัดท าฐานข้อมูลการผลิตเป็นการบริหารจัดการและการพยากรณ์
ผลผลิตสู่การวางแผนพัฒนาการผลิตอย่างอย่างยั่งยืนอีกด้วย ดังภาพประกอบ 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.1 พิธีเปิดโครงการ 
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แผนภาพที่ 4.2 การฝึกอบรม 
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แผนภาพที่ 4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
 

 



107 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.4 การติดตามการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน 
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แผนภาพที่ 4.5 สินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
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แผนภาพที่ 4.6 เรือประมงพ้ืนบ้าน 
 

หลังจากได้จัดอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้า
ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้มีการประเมินผลความพึงพอใจ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
50 คน โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่แสดงความคิด เห็น 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด้านความสามารถในการอธิบายเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.45, S.D. = 0.59) 2) ด้านความ
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พึงพอใจต่อสถานที่และเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.28, S.D. 
= 0.73) 3) ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะดับความเข้าใจก่อนการอบรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 2.95, S.D. = 1.10) หลังการบรรยายผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจมากขึ้นใน
ระดับมาก ( X  = 3.96, S.D. = 0.60) 4) ด้านของการน าความรู้ไปใช้ ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.69) รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที ่4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น 
X  S.D. การแปลผล 

ด้านวิทยากร    
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.39 0.56 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.45 0.59 มากที่สุด 
3. การเชื่อมโยงของเนื้อหาในการอบรม 4.39 0.58 มากที่สุด 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.25 0.65 มากที่สุด 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.36 0.58 มากที่สุด 
6. การตอบข้อซักถามในการอบรม 4.25 0.74 มากที่สุด 
ด้านสถานที่/เวลา    
1. สถานที่มีความเหมาะสม 4.28 0.73 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์ 4.18 0.81 มาก 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.15 0.66 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนการอบรม 2.95 1.10 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้หลังการอบรม 3.96 0.60 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 4.11 0.69 มาก 
2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.81 0.81 มาก 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือศึกษา
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน และ 4) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับการผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

ระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 39.50 ด้านอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา
เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 21.50 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.50 กลุ่มที่มีอายุ 20 ปี หรือต่ ากว่า คิด
เป็นร้อยละ 4.50 และกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา
สูงสุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.00 จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.50 และจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ ด้านอาชีพหลัก ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ  30.50 
รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาชีพหลักอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.50 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.00 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อย
ละ 8.50 และแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ด้านรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได้ส่วนบุคคล
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
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40,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.50 และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านประเภทอาหาร รองลงมา ศิลปะประดิษฐ์และของที่
ระลึก เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้และของประดับตกแต่ง ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ
สินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก รองลงมา เพ่ือใช้ในครอบครัว 
ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ OTOP และเพ่ือไปขายต่อ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้า
ประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านคือ ครอบครัว และ
ตนเอง รองลงมา หัวหน้างาน เพ่ือน และอ่ืน ๆ ด้านช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ รองลงมา วันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันจันทร์–วัน
ศุกร์ ด้านการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านซื้อทันที่เมื่อเห็น
สินค้า และใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน  
 3. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.98-4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.04, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านราคา 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์  
 4. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.44-4.32 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.98, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
เฉพาะประจ าท้องถิ่น และมีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ 
 5. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-4.23 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.75, S.D. =0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย มี
การให้ข้อมูลราคาสินค้า มีระดับราคาที่หลากหลาย และสามารต่อรองราคาได้ ตามล าดับ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน  
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 6. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90-4.20 

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.04, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม รองลงมาคือ มีสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่
เสมอ สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ ความสะดวกในการหาซื้อ  มีวิธีแสดงการผลิต
สินค้าให้ลูกค้าชม และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถ
ชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Line หรือ Facebook  
 7. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง       

3.88-4.29 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  การบริการของ
พนักงานขาย ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขาย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง พนักงานขาย
แต่งกายสุภาพ และการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม ตามล าดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 8. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการน าตัว
แปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (x4) และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์  ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)     
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 4 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.122 ถึง 0.391 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง       
รายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดระนอง คือ ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด (rx3y = 0.391) 
รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (rx4y = -0.384) และด้านราคา (rx2y = -0.307) ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (rx1y = 0.122) 
 9. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง โดยการน า
ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านการจัดจ าหน่าย (x3) ด้านการส่งเสริม
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การตลาด (x4) และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง (y) มาวิเคราะห์หาค่า
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression by Enter) ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอย ดังนี้ 1) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีมาตราวัดเป็น Interval ซึ่งก าหนด
เป็นมาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 2) ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การพยากรณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Residual = 0.268) และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง (sig. = .000) 3) ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการตรวจสอบจากค่าความ 
คงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) และ 4)    
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ไม่น้อยกว่า 0.2 และมีค่าปัจจัยการ
ขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) น้อยกว่า 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีลักษณะ
เป็น Multicollinearity คือ ไม่เกิดความสัมพันธ์กนัเองของตัวแปรอิสระ  
 

5.2 อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขอสรุปประเด็นอภิปรายโดยจัดล าดับการน าเสนอ ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้านประเภทอาหาร รองลงมา ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
และของใช้และของประดับตกแต่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของโชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข 
และรัตนภรณ์ แซ่ลี้ (2563) ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือเป็นของ
ฝาก/ของที่ระลึก รองลงมา เพ่ือใช้ในครอบครัว ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ OTOP และเพ่ือไปขาย
ต่อ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือก
ซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านคือ ครอบครัว และตนเอง รองลงมา หัวหน้างาน เพ่ือน และอ่ืน  ๆ ด้าน
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รองลงมา วันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันจันทร์–วันศุกร์ ด้านการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้านซื้อทันที่เมื่อเห็นสินค้า และใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน  
 2. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.98-4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.04, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านราคา 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์  
 3. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.44-4.32 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.98, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
เฉพาะประจ าท้องถิ่น และมีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ 
 4. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-4.23 โดยมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.75, S.D. =0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย มี
การให้ข้อมูลราคาสินค้า มีระดับราคาที่หลากหลาย และสามารต่อรองราคาได้ ตามล าดับ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน  
 5. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90-4.20 

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.04, S.D. =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม รองลงมาคือ มีสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่
เสมอ สถานที่ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ ความสะดวกในการหาซื้อ  มีวิธีแสดงการผลิต
สินค้าให้ลูกค้าชม และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถ
ชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Line หรือ Facebook  
 6. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง  ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง       
3.88-4.29 โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.09, S.D. =0.63) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  การบริการของ
พนักงานขาย ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขาย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง พนักงานขาย
แต่งกายสุภาพ และการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม ตามล าดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  งานวิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ระนอง ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่สื่อที่ท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์ คือ เพ่ือนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา 
บังเอิญผ่านไปพบ คิดเป็นร้อยละ 26.75 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ คือ ตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา เพ่ือน/ผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ส่วนใหญ่มีโอกาสในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมา เป็นการรับประทานเอง คิดเป็น
ร้อยละ 41.75 ส่วนใหญ่แหล่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ คือ ร้านค้า/ร้านของฝาก คิดเป็นร้อยละ 
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43.50 รองลงมา สั่งทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line คิดเป็นร้อยละ 24.00 ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่
เลือกซื้อประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมา ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของ
ที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 10.25 ส่วนใหญ่ปัจจัยที่เลือกผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา ช่วยสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีงานท า คิดเป็นร้อยละ 23.75 ส่วนใหญ่
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ คือ มาตรฐาน อย. และฮาลาล คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คิดเป็นร้อยละ 33.75 ส่วนใหญ่เลือกซื้อเฉพาะที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา เลือกซื้อโดยไม่ได้สนใจว่าจะได้รับการรับรอง
มาตรฐานหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 41.75  สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติเกษม นิ่มสะอาด (2550)ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมน้ าส้มกลั่นควันไม้สมุนไพรบ้าน
สิงห์ใต้ งานวิจัยของจิตพนธ์ ชุมเกตุ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม งานวิจัยของจิรพรรณ 
พรหมลิขิตชัย และลลนา เทพวรรณ์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารจังหวดระนอง  งานวิจัยของธิติมา หอมวุฒิวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา  งานวิจัยของ
ประภาพร โถน้อย (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการด าเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และผลที่เกิดจากการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  งานวิจัยของพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ 
(2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไปที่อาจน าเทคนิคด้านการออกแบบ
รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบอ่ืนมาเป็นแม่บทในการทดสอบการพัฒนาที่เหมาะสมตาม
วิถีชุมชนและศักยภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้น าเสนอข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1.  ควรประสานหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่
และต่อยอดผลงานให้มากข้ึน 
 2.  บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนควรมีการออกแบบกราฟิก อยากให้มีการน าเสนอให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับสินค้าที่มาจากจังหวัดเดียวกัน เพ่ือให้ดูว่าที่มาจากแหล่งผลิตเดียวกัน
ทั้งหมด สร้างเอกลักษณ์ท่ีมีอัตลักษณ์อย่างชัดเจน 
 3.  น าหลักการออกแบบเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อโซเชียลไปด าเนินการ
ปรับใช้กับเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาแนวโน้มหรือวิธีการจัดจ าหน่าย (Trend) ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือทราบแนวทางการ
จัดจ าหน่ายที่เหมาะสมและตรงกับความนิยมของผู้บริโภค 
 2.  ควรศึกษาการทดลองการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอน ปัญหา 
อุปสรรคและยอดที่ได้จากระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาคผนวก ก 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  



แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านของจังหวัดระนอง 

 
ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
2. อาย ุ
 (   ) 1. 20 ปี หรือต ่ากว่า   (   ) 2. 21-30 ปี 
 (   ) 3. 31-40 ปี    (   ) 4. 41-50 ปี 
 (   ) 5. 51-60 ปี    (   ) 6. 60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
 (   ) 1. ต ่ากว่าปริญญาตรี   (   ) 2. ปริญญาตรี 
 (   ) 3. ปริญญาโท   (   ) 4. สูงกว่าปริญญาโท 
4. อาชีพหลัก 
 (   ) 1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (   ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
 (   ) 3. รับจ้างทั วไป   (   ) 4. ธุรกิจส่วนตัว 
 (   ) 5. แม่บ้าน    (   ) 6. นักเรียน/นักศึกษา 
  (   ) 7. อื นๆ ระบุ..........................................  
5. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
 (   ) 1.10,000 บาท หรือต ่ากว่า  (   ) 2. 10,001 – 20,000 บาท 
 (   ) 3. 20,001 – 30,000 บาท  (   ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 
 (   ) 5. มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท่าเครื องหมาย  ลงในช่องที ตรงกับข้อมูลของท่านมากที สุดเพียงข้อเดียว 
 
6. ท่านซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนองประเภทใดมาที่สุด (เพียงค าตอบเดียว) 
 (   ) 1. อาหาร 
 (   ) 2. เครื องดื ม 
 (   ) 3. เสื้อผ้าเครื องแต่งกาย 
 (   ) 4. ของใช้และของประดับตกแต่ง 
 (   ) 5. ศิลปประดิษฐ์และของที ระลึก 
 (   ) 6. อื นๆ ระบุ................................. 
7. วัตถุประสงค์ส าคัญท่ีสุดในการซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน ของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 
 (   ) 1. ต้องการอุดหนุนสินค้าชุมชน/ OTOP (   ) 2. เป็นของฝาก/ของที ระลึก  
 (   ) 3. เพื อใช้ในครอบครัว   (   ) 4. เพื อไปขายต่อ  
 (   ) 5. อื นๆ ระบุ.....................................    
8. บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซ้ือสินค้าประมงพ้ืนบ้านของท่าน 
 (   ) 1. เพื อน    (   ) 2. ครอบครัว 
 (   ) 3. หัวหน้างาน   (   ) 4. ตนเอง 
 (   ) 5. อื นๆ ระบุ...................................... 
9. ท่านเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน เมื่อใดบ่อยที่สุด 
 (   ) 1. วันจันทร์ – วันศุกร์  (   ) 2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
 (   ) 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
10. ท่านมีการเลือกซ้ือสินค้าประมงพื้นบ้าน อย่างไร 
 (   ) 1. ซื้อทันที เมื อเห็นสินค้า 
 (   ) 2. ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง โปรดท่า
เครื องหมาย  ลงในช่องที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สุดเพียงข้อเดียว 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ตรายี ห้อของผลิตภัณฑ์ 

     

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์      
3.  ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย      
4. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์      
5. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะประจ่าท้องถิ น      
6. มีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ      
7. เครื องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์      
ด้านราคา 
9. ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน 

     

10. สามารต่อรองราคาได้      
11. มีวิธีการช่าระเงินหลากหลาย      
12. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม      
13. มีการให้ข้อมูลราคาสินค้า      
14. มีระดับราคาที หลากหลาย      
ด้านการจัดจ าหน่าย 
15. ความสะดวกในการหาซื้อ 

     

16. สถานที จ่าหน่ายสะอาด สวยงาม      
17. มีสินค้าพร้อมส่าหรับการขายอยู่เสมอ      
18. มีวิธีแสดงการผลิตสินค้าให้ลูกค้าชม      
19. สถานที ซื้อสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ      
20. การสั งซื้อผ่านทางโทรศัพท ์      
21. สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั นต่างๆ 
เช่น Line  หรือ Facebook 

     



 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
22. การส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม 

     

23. การโฆษกประชาสัมพันธ์ผ่านสื อต่างๆ      
24. การบริการของพนักงานขาย      
25. พนักงานขายมีอัธยาศัยดี      
26. พนักงานขายแต่งกายสุภาพ      
27. พนักงานขาย มีความรู้เกี ยวกับผลิตภัณฑ์      
28. ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานขาย      
29. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง      

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้สินค้าประมงพื้นบ้าน ของจังหวัดระนอง ปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  

***************************** ขอบคุณที กรุณาตอบแบบสอบถาม ************************************ 



แบบสอบถามผู้ประกอบการ 
เรื่อง : ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 
ค ำชี้แจง กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง ตำมควำมเป็นจริง
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
 ชาย  หญิง

2. อาย ุ
 นอ้ยกวา่ 30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี  มากกวา่ 51 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 
 ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี

4. รายได/้เดือน  
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท  10,000-15,000 บาท 
 15,000-20,000 บาท  มากกวา่ 20,000 บาท 

ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วสิาหกจิชุมชนอย่างยัง่ยืน 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 
สู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ด้านการประกอบการ      
1. มีกำรแสวงหำควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญในกำรผลิต      
2. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้มีกำรเรียนรู้จำกสื่ออ่ืน เช่น อินเตอร์เน็ต      
3. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกภำยในกลุ่มได้มีกำรศึกษำดูงำนจำกกลุ่มอ่ืน      
4. ผู้ประกอบกำรและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่ม      
5. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มมีกำรจดบันทึกองค์ควำมรู้จำกสมำชิกในกลุ่ม      
6. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้รับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนของรัฐ      
7. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืนๆ      
8. ผู้ประกอบกำรและสมำชิกกลุ่มได้น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรผลิต      

เอกสารหมายเลข 1.3 เพ่ิมเติม 



ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนอง 
สู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ด้านการตลาด      
1.มีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยทั้งรูปแบบ และขนำด      
2.รำคำผลิตภณฑ์เป็นมำตรฐำนเดียวกัน      
3.มีกำรส่งเสริมกำรขำย (ลด แลก แจก แถม) อย่ำงสม่ ำเสมอ      
4.มีกำรน ำผลิตภัณฑ์ไปจ ำหน่ำยตำมงำนแสดงสินค้ำหรือเทศกำลต่ำงๆ      
5.มีกำรประชมสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่ำนสื่อต่ำงๆ เสมอ      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1.มีควำมสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี      
2.มีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือใหม่      
3.มีควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่      
4.แพ็คเก็ตก้ิงแบบใหม่เป็นที่น่ำสนใจของตลำด      
5.มีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือเพ่ิมมำกข้ึน      
ด้านการด าเนนิงาน      
1.สมำชิกมีกำรวำงแผนร่วมกัน      
2.สมำชิกมีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน      
3.มีกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรโดยให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกอย่ำงโปร่งใส      
4.มีกำรก ำหนดระเบียบร่วมกันอย่ำงชัดเจน      
5.มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน      
6.สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์      
การสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ      
1. รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
2. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน      
3. รำยได้ในรูปแบบก ำไร      

 
 
 



ข้อเสนอแนะ  

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



แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน 
เร่ือง ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้าง

รายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................ ........................................................................ 

 
ด้านผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน 
1. ลักษณะของ ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3. ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
  



4. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
5. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และข้ันตอนกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านราคา  
6.ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตั้งราคา ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัด
ระนอง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการจัดจาหน่ายสินค้า 
6. ลักษณะของการจัดวางจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



7. แหล่งที่ตั้งของร้านจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
8. ลักษณะการส่งเสริมการตลาดของร้านจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
9. บุคลิกภาพ/ลักษณะของผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
10. ลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้านเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
  



11. ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
11.1 ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน เป็นอย่างไร (ด้านการเงิน คน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ/เทคโนโลยี เป็นต้น) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
11.2 แนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
เร่ือง ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้าง

รายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
ชื่อร้าน/ชื่อผลิตภัณฑ์............................................................................ ................................................. 

 
ด้านผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน 
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านของชุมชนท่านเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพื้นบ้านของชุมชนของท่าน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3. ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนองในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



4. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
5. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และข้ันตอนกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านราคา  
6.ท่านตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน อย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการจัดจาหน่ายสินค้า 
6. ท่านจัดวางจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 



7. แหล่งที่ตั้งของร้านจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างไร  
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
8. ท่านมีวิธีการส่งเสริมการตลาด อย่างไร   
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
9. ท่านมีวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า อย่างไร 
ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
10. ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านในชุมชนรวมทั้งแนว
ทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระนอง เป็นอย่างไร 
 
10.1 ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน เป็นอย่างไร (ด้านการเงิน คน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ/เทคโนโลยี เป็นต้น) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 



10.2 แนวทางการท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน เป็นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ การลงพ้ืนที่ (10-15 ภาพ) 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  1  (1.3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หลักฐานการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

 
คำชี้แจง    ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยและผูม้ีผลงานสร้างสรรค์ แจ้งข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย/งานสรา้งสรรค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัย และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเจ้าของผลงาน 
 

1. ประเภทงาน   ∕     งานวิจัย    งานสร้างสรรค ์  
 
2. ช่ือผลงาน:  ยกระดับผลติภณัฑส์ินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลคา่ผลติภณัฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ยืน 

3. แหล่งทุนท่ีสนับสนุนงบประมาณ  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวตักรรม ประเภท 
Fundamental Fund. 
 
4. ช่ือผู้ดำเนินโครงการ   ........ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณ.ี........   หน่วยงาน   ........มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา........... 
 
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ ....1....../.....ต.ค......./..2564.........ถึง....30...../......ก.ย...../..2565...............   
 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลการนำผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์

 

1. หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์..............ชุมชนผูผ้ลติภัณฑ์สินค้าประมงพ้ืนบ้าน.................................... 
 

2. ประเภทการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

         ∕   1) ประโยชน์เชิงพัฒนาผลติภณัฑ์ (เช่น มีการพัฒนาปรบัปรุงผลติภณัฑ์ตรงตามความต้องการของประชาชนและก่อให้เกดิ
ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์) 
 2) การใช้ประโยชน์สรา้งรายไดล้ดรายจ่าย (เช่น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย การดดัแปลงการผลิตของกินของใช้ที่
อยู่ในครัวเรือนมาทดแทนหรือการนำของเหลือกินเหลือใช้มาเพื่อเพ่ิมมูลค่าและจำหน่าย) 
        / 3) การใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื (เช่น กิจกรรมที่นำกระบวนการ องค์ความรู้ไปพัฒนา
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ขยายผลต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมอื่น) 
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ผลผลิต (Output) :   ยกระดับผลิตภณัฑส์ินค้าประมงพ้ืนบ้านเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระนองสู่การสร้างรายได้เพิม่ขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcome) : ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร ระดับนานาชาต ิ

 ผลกระทบ (Impact)  ชุมชนมีรายได้เพิม่ขึ้นมีช่องทางการจัดจำหนา่ยสินค้าเพิ่มขึ้น 
 

3. หลักฐานอ้างอิง (เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารสรุปการดำเนินการ หรืออื่นๆ ทีแ่สดงให้เห็นถึงการนำผลงานวิจยั 
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ 3-5 รูป) 
 
 
 
4.  ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตั้งแต่........20........./.....เม.ย../...2564....  ถึง....30......./....ก.ย...../....2565...   
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

       ลงช่ือ........... ..........ผู้รายงาน 
               (.........ผศ.ดร.สุพตัรา ปราณี.......) 
                 ตำแหน่ง........................................................................ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำรับรองการใช้ประโยชน์   (สำหรับหน่วยงาน/ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์)    
ช่ือ – นามสกุล ( นาย/นาง/นางสาว ) ..........นายพินิจ ตันกลุ......................................................................................................................... 
ตำแหน่ง....นายกเทศมนตรีเมืองระนอง............................................................................................................................................................    
หน่วยงาน/ที่อยู่..36 ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานเิวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง............................................................................................... 
ได้นำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์นี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

       ลงช่ือ..............................................................ผูร้ับรอง 
                (..........นายพินิจ ตันกุล..................) 
       วันท่ี  ..........2........../....ธันวาคม............./.......2564................

  
 
หมายเหตุ  :  การลงนามผู้รับรอง ให้ผู้ที่ได้รบัประโยชน์โดยตรงเป็นผู้ลงนามรับรอง   
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 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิด ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/
หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาพร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีดังนี้ 

 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย 

(SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้

กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่นำมาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง

ก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้าง

ความสุข เช่น งานศิลปะที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือ
ชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
โดยมีหลักงานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์   
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ภาคผนวก ค 
 

บทความวิจัย/หลักฐานการน าเสนอบทความวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 



ประวัติ 
 

1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)      นางสาวสุพัตรา  ปราณ ี
    ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss SUPATTRA  PRANEE 

 
2. ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เลขท่ี 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 โทรศัพท์ 083-2958025 
 E-mail  Pranee.supattra@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา  

 ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  

 
5. ประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่ง หน่วยงาน พ.ศ. 
อาจารย ์
ประจ าสาขาวิชาการจดัการคณุภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2555-ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ศูนย์ Digital Smart Center 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ปัจจุบัน 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2558-2560 

ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สมศ) บริษัท แอล เอส การประเมินจ ากดั 2550-2554 
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6. ผลงานวิชาการ 
6.1  ประสบการณ์การสอน 

ระดับ/หลักสูตร รายวิชาท่ีสอน สถานที ่
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต - การจัดการระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ 
- องค์การและการจัดการ 
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
- การจัดการความรู้ 

6.2 เอกสารประกอบการสอนและต ารา 
 6.2.1 เอกสารประกอบการสอน 

สุพัตรา  ปราณี. (2559). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 6.2.2 ต ารา 
สุพัตรา  ปราณี. (2559). การจัดการระบบการประกันคุณภาพ.กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

6.3 ผลงานด้านงานวิจัย  

ปี พ.ศ. ชื่อผลงานวิจัย /ทุนสนับสนุนวจิยั 
2554-2555 การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา 2545-2554  ปีงบประมาณ  2555 (นักวิจัยร่วม: งบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2555-2556 การศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ความเช่ือมั่นในสินค้าท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ปีงบประมาณ   2556 (นักวิจัยร่วม : งบประมาณจากส านักพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว) 

2555-2556 กระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา :
วิสาหกิจชุมชน  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ  2556 (หัวหน้า
โครงการวิจัย: งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2556-2557 แนวทางการจัดการคุณภาพการให้บริการธุรกิจสปาเพื่ อสุขภาพจังหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ 2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย: งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2557-2558 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มังคุด ของเกษตรกรภาค
ตะวันออก  ปีงบประมาณ 2558  (หัวหน้าโครงการย่อย : งบประมาณแผ่นดิน) 

2557-2558 การศึกษาการจัดการตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับแผงลอยจ าหน่ายอาหารของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ปีงบประมาณ 2558  (นักวิจัยร่วม:งบประมาณ
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ปี พ.ศ. ชื่อผลงานวิจัย /ทุนสนับสนุนวจิยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2557-2558 แน วท างก ารพั ฒ น าส มรรถน ะการป ฏิ บั ติ งาน ของพ นั ก งาน สป าของธุ รกิ จ 
สปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ  2558  (นักวิจัยร่วม :งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2558-2559 
 

การสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการของสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่แบบมีส่วน
ร่วม ปีงบประมาณ 2559  (หัวหน้าโครงการย่อย : งบประมาณแผ่นดิน) 

2558-2559 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  จังหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ  2559  (นักวิจัยร่วม : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2559-2560 รูปแบบการรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว  ส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในอ าเภอหัวหิน และอ าเภอชะอ า ปีงบประมาณ 2560  (หัวหน้า
โครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน) 

 
6.4 ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย 
 6.4.1 การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 

ปี ค.ศ. ชื่อบทความ สถานที ่
2014 Expectation and Satisfaction of 

Health Spa Business Service, Ranong 
Province, Thailand. 

The conference proceedings of the ICE 
2014 : International Conference on 
Education to beeld in Barcelona, Spain 
during February, 27-28, 2014. 

2014 Product Development Process to 
Obtain Community Standard Product 
Certificate: A Case of Bangkhonthi, 
Samut Songkhram,  Thailand. 

World Academy of Science, Engineering 
and Technology International 
Conference, Prague Czech Republic Vol.8 
No.7 2014.  

2015 The Management of Food Sanitation 
Standards for Wayside Food 
Entrepreneurs, Bangkok. 

7th World Conference on Educational 
Sciences, Athens Greece 2015.  
 

2016 Factors affecting purchasing decision 
of community products in Ranong 
Province. 

The International Conference on 
Business,Economics, Social Science & 
Humanities- BESSH-2016. 

2017 Service quality of public taxi 
operated by the taxi cooperative in 
Bangkok, Thailand.  

Academic International Conference on 
Interdisciplinary Legal Studies and 
International Conference on Business, 
Economics, Management and Marketing, 
St Anne’s College, United Kingdom 2017. 
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  6.4.2  การน าเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 

   ปี พ.ศ ชื่อบทความ สถานที ่
2559 ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ 
ของสหกรณ์แท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559  “การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่ งยืน”  ระหว่างวันที่  1-2 ธันวาคม 
2559  ณ  โร งแ ร ม เด อ ะ ร อ ยั ล ริ เว อ ร์  
กรุงเทพมหานคร. 

2560 ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในการ
ท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) 
ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน 
และอ าเภอชะอ า 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 
ปี พ.ศ.2560 วันที่  23  มิถุนายน 2560  ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร. 

2560 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทาง
และการพักแรม กับคุณภาพการบริการของ
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 
ปี พ.ศ.2560 วันที่  23  มิถุนายน 2560  ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร. 

  
 


