


















      ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา 
                                   E-mail: ratirath.na@ssru.ac.th 

                           Tel./Line: 081-429-4422 
 

 

ประวัติการศึกษา 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       พ.ศ. 2564 - กำลังศกึษาอยู่ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 

• Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy                พ.ศ. 2552- 2553 
Master of Science in Marketing and Communication (Italian Program) 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 พ.ศ. 2546 - 2550 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

• ESC-Rouen Business School, Rouen, France                พ.ศ. 2548 - 2549 

BSBA Program – Global Scholar Program (Exchange Student) 
• โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           พ.ศ. 2534 - 2546 

ศิลป์-คำนวณ  
 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์: หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ความเชี่ยวชาญ: การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การสร้างทีมงาน 

•  ท่ีปรึกษา: ที่ปรึกษาประจำสมาชิกวุฒิสภาด้านเครือข่ายจังหวัดวิถีใหม่ จังหวัดอ่างทอง/ บจก. Reliable Solutions Co.,Ltd; 

ผู้ผลิตเครื่องประดับ / บจก. Donati Gioielli Co.,Ltd; ผู้ผลิตเครื่องประดับ / Oro Master Casting Factory; โรงงานหล่อ
เครื่องประดับ/ บจก. Kun Hua Thonburi Co.,Ltd; โรงงานผลิตแผ่นโลหะ  

•  กรรมการและเลขานุการ:  
- คณะกรรมการนิสิตหลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 15 

- คณะกรรมการอำนวยการ วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

ประสบการณ์การทำงาน 
•  โครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019, บจม.ธนชาติ                                   2562 
      ตำแหน่ง Project Leader (Digital Marketing and Team Building) 
•  การประปานครหลวง                                             พ.ค.-พ.ย. 2555  
      ตำแหน่ง เลขานุการ รองผู้ว่าการฯ (แผนและพัฒนา)  
• Donati Gioielli Co.Ltd., Jewelry Manufacturing                                มิ.ย. 2553 -พ.ย. 2554  

ตำแหน่ง Customer Relations Manager  
•  นิตยสาร Cleo Magazine                 ต.ค.-ธ.ค. 2552  

ตำแหน่ง Marketing Executive Trainee   
•  One-2-Call! บจม. Advanced Info Service                                     มิ.ย.-ก.ค. 2550   
      ตำแหน่ง Marketing Officer Trainee   
•  McCannWorldgroup Advertising Agency                                    มิ.ย. -ส.ค. 2549  

ตำแหน่ง Account Management Trainee 



 

รางวัลและความภาคภูมิใจ 
• ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)       ส.ค. 2565-ปัจจุบัน 
• Second Best Research Paper งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISW 2018                   พ.ย. 2561  
• รางวัลชนะเลิศด้านการตลาด โครงการประกวดแผนธุรกิจ One-2-Call! AIS คั้นกะทิ อวอร์ด                    ก.พ. 2550 
• ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดแผนธุรกิจ TUBC Case competition       ส.ค. 2549 
• University of Florida & CU. IBHS Global Leadership Service Project to Bangkok             ต.ค. 2549       
 

ประสบการณ์ระดับนานาชาติ วิทยากร และการอบรมสัมมนา 
• วิทยากรพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ                       2557 - ปัจจุบัน 
• วิทยากรพิเศษรายการวิทยุ Innovative Wisdom, 101.5 FM                                2560  - ปัจจุบัน 
• วิทยากรโครงการฝึกอบรม NT Marketing and Sales Talk 2022               2565 
• วิทยากรโครงการฝึกอบรม บจม.ธนชาติ Managing Development Program                    2560 - 2562 
• วิทยากรพิเศษโครงการฝึกอบรม Dhipaya Life Assurance บจม.ทิพยประกันภัย            2560 
• ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมืองไทเป ไต้หวัน             2560 
• วิทยากรพิเศษ หัวข้อการพัฒนาทีมงาน วัดเล่งเน่ยย่ี                      2560 
• นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBEMM, United Kingdom           2560 
• นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BESSH 2016, Japan                       2559  
• ประกาศนียบัตรภาษาอิตาเลียน ระดับ Level A2 และระดับ B1              2550 

จากมหาวิทยาลัย Università per Stranieri di Siena, LinguaDue Italian language Academic school ประเทศอิตาลี  

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ (*เฉพาะผลงานที่เปน็ผู้เขียนหลัก) 
• รติรัตน์ ณ สงขลา และนพรัตน์ ณ สงขลา. (๒๕๖๕). แนวทางการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง. วารสารการบริการและการท่องเท่ียวไทย, ๑๗(๒), ๔๕-๕๕ 
• Na Songkhla, R., Ninaroon, P., Charoenboon, C., Piyaekchai, K. (2022). Effect of innovative international 

Trade and Innovative management on Organizational performance of SME Industry. Journal of 
Positive School Psychology, Volume 6(5), pp. 1329 – 1339. 

• Na Songkhla, R., Wanvijit. W., Charoenboon, C., Ninaroon, P. (2021). The Marketing Efficiency Development to 
Create Value-Added for Product and Service of Community-Based Tourism. Study Case for Phatthalung 
Province. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XII, Spring), 1(49): 266 - 276.  

• รติรัตน์ ณ สงขลา , พาโชค เลิศอัศวภัทร และตำหนัก มะโหฐาน. (๒๕๖๔). องค์ประกอบเชิงสำรวจของการ
ประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ๑๒(๑), ๘๐-๙๗.  

• Na Songkhla, R. et al. (2020). The Mediation Effects of Organizational Engagement between HRM 
Practices and Employee Job Satisfaction in the Pharmaceutical Industry in Thailand. Systematic 
Reviews in Pharmacy, 11(2), pp. 566-575. 

• Na Songkhla, R., Ninaroon, P., Phoomivuthisarn, N. (2017). How marketing factors affect the decision 
of foreign patients in selecting private hospitals in Bangkok, Thailand. IJCTA, 9(28), pp. 1-9. 

 

ทักษะทางภาษาและคอมพิวเตอร์ 
• ทักษะทางภาษา: ภาษาไทย (Native), English (Fluent/ TOEIC SCORE 920), Italian (Fair) 
• ทักษะทางคอมพิวเตอร์: Advanced MS Office Application, Digital Marketing Tools, SPSS, etc. 

 



 





วารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ปีที ่12 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

 80 
 

องคป์ระกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ ์
ของตลาดน ้าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS IN PUBLIC RELATIONS  
OF FLOATING MARKET IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 

PROVINCE 
รตริตัน์ ณ สงขลา1 พาโชค เลศิอศัวภทัร2 ต าหนกั มะโหฐาน3 

Ratirath Na Songkhla, Pachoke Lert-asavapatra, Tomnak Mahothan 
Received April 23, 2021 

May 20, 2021 
Accepted June 8, 2021 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ มวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ
ของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ประกอบการวจิยั กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา คอื กลุ่มผู้ประกอบการที่มรี้านค้าอยู่ที่ตลาดน ้าในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) ตลาดลาดชะโด             
4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม จ านวน 250 ราย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ โดย
วธิวีเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและใชว้ธิหีมุนแกนออโธกอนอลแบบวารแิมก็  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ ช่วงอายุ 31-40 ปี ระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ส าหรับระดับ            
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า การน าผล
การประเมินการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้ า  ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข                       
การด าเนินงาน มีความคดิเห็นอยู่ระดบัมากที่สุด และการให้ขอ้มูลเพิม่เตมิ/ การตอบข้อซกัถาม            
มคีวามคดิเหน็อยูร่ะดบัน้อยทีส่ดุ  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ของตลาดน ้ า  จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ไดอ้งคป์ระกอบจ านวน 8 กลุ่ม รวม 25 ตวัแปรส าคญัทีม่คี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
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มากกว่า .20 ขึน้ไป และมเีปอร์เซน็ต์สะสมสงูสุดเท่ากบั 68.450 ไดแ้ก่ 1) สาร   2) สือ่ 3) กจิกรรม 
4) ประสบการณ์ 5) เขา้ถงึ 6) ถกูตอ้ง 7) ตดิต่อสือ่สาร และ 8) ทนัสมยั  

ค าส าคญั:  องคป์ระกอบเชงิส ารวจ การประชาสมัพนัธ ์ตลาดน ้า 
 

Abstract 
 This study is a quantitative research aiming to analyze the exploratory factor in 
public relations of floating market in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The research 
instrument used is questionnaire.  The samples include 250 local entrepreneurs in 5 Phra 
Nakhon Si Ayutthaya floating markets which are 1) Ayodhya Floating Market 2) Khlong Sra 
Boa Floating Market 3) Latchado Market 4) Wat Thakarong Floating Market and 5) Thung 
Buachom Floating Market. Data are analyzed by a statistical package including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Exploratory Factor Analysis: EFA with Principal-
Component Analysis and Varimax Orthogonal techniques. 

 The study shows that most of questionnaire respondents are women between the 
ages of 31-40 years old, have level of education of below bachelor’s degree, and have average 
monthly income of 15,000-20,000 Baht.  For the opinion level about public relations of floating 
market in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, the study reveals that to carry out the results 
of public relations evaluation of floating market in terms of organizing various activities for 
operational improvement has the highest level of opinion. While, to provide additional 
information/ to answer inquiries have the lowest level of opinion. 
 The analysis of Exploratory Factor in public relations of floating market in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province consists of 8 groups with total of 25 variables which each one 
has more than .20 factor loading values and cumulative value of 68.450 percent as follows: 
1) Message 2) Media 3) Activity 4) Experience 5) Access 6) Faultless7) Communication and 
8) Modern.  

Keywords: Exploratory factor analysis, Public relations, Floating market 

บทน า   
 การประชาสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ซึ่งมุ่ ง เ น้นไปที่การสร้าง             
ความเข้าใจและการยอมรบัของสาธารณชนเกี่ยวกบักระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่าง
องค์การและประชาชน โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างชื่อเสียงและการสื่อสารข้อมูล (Curtin, & 
Gaither, 2007) การประชาสมัพนัธจ์งึมคีวามส าคญัยิง่กบัทุกองคก์าร ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้น้ี 
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 รฐับาลไทยมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภายในประเทศ ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทของกระทรวงพาณิชย์ จงึ ได้
จดัท าโครงการตลาดชุมชนเพือ่ธุรกจิทอ้งถิน่ หรอืโครงการ “ตลาดตอ้งชม” ตามยทุธศาสตรท์ี ่3 ซึง่มี
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เน้ือหาความเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ในกลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค                  
และเผยแพร่องคค์วามรู้ในการพทิกัษ์ประโยชน์ของตนเอง ผ่านช่องทางการสือ่สมยัใหม่ เพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้ผู้บริโภค (เพียงกมล เกิดสมศรี และปรีชา พันธุ์แน่น, 2563;                    
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย,์ 2561)  
 วถิชีวีติของคนไทยมคีวามผกูพนักบัสายน ้ามาชา้นาน เน่ืองจากภูมศิาสตร์ของประเทศ  
ที่มีแม่น ้าล าคลองหลายสายมาประสานบรรจบกนั ผู้คนจึงอาศยัใช้ประโยชน์จากแม่น ้าล าคลอง
เหล่านัน้ในการด ารงชีวติ ตัง้รกรากถิ่นฐานรมิน ้า ใช้ประกอบอาชีพ และเพื่อการคมนาคมสญัจร            
จงึก่อก าเนิดเป็นวถิชีวีติทางน ้าขึน้ และเกดิเป็นรปูแบบตลาดน ้าทีท่ าการคา้ขายบนเรอืทีบ่รรทุกสนิคา้
ไว้และแล่นไปตามพื้นที่ย่านที่มีการเดนิเรอืพลุกพล่าน (กลัยกร แสวงผล, 2559) ต่อมาจงึค่อยๆ 
ขยายตวัและพฒันาขยายพืน้ทีไ่ปยงัรมิฝัง่คลอง อย่างไรกต็าม นับแต่ปี พ.ศ. 2520 ความส าคญัของ
ตลาดน ้าในการเป็นพืน้ทีซ่ือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ไดล้ดน้อยถอยลงกวา่ในอดตี ตลาดน ้าในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลได้สิ้นสุดเกอืบทัง้หมด เน่ืองจากความเจรญิของสงัคมเมอืง การคมนาคมทางบกที่
ขยายเครอืข่ายเพิม่ขึน้ การพฒันาระบบชลประทาน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ท าใหพ้ืน้ที่
เกษตรกรรมลดลง ส่งผลให้วถิีชีวติทางน ้าลดลงไปด้วย (กฤตพร ห้าวเจริญ, 2555)  ในปัจจุบนั          
ตลาดน ้าจงึมบีทบาททีต่่างออกไป กล่าวคอื ตลาดน ้าถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ อนัเป็นศูนย์
รวมด้านภูมิปัญญา (พราว อรุณรังสเีวช, 2563; ปนันดา จันทร์สุกรี และคนอื่นๆ , 2560; มธุรา               
สวนศร,ี 2559) วฒันธรรม (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; ชลลดา แสงมณี, ศริสิา ธติกจิ และธรีศกัดิ ์      
อุ่นอารมย์เลศิ, 2557) และวถิชีวีติท้องถิน่ (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; กฤตภาส บนิสุอะหวา และ  
ศุภวฒันากร วงศธ์นวส,ุ 2554) ยงัน ารายไดม้าสูชุ่มชน (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; วรุณี เชาวน์สขุุม 
และวงศ์ธีรา สุวรรณณิน, 2561) เป็นการกระจายรายได้ (พราว อรุณรังสีเวช, 2563; ชุติมา                 
นุตยะสกุล และประสพชยั พสนุนท,์ 2559; สริชัญา วงษ์อาทติย ์และยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2559) 
และท าให้ผู้คนไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปหางานในเมืองหลวง (พราว อรุณรังสเีวช, 2563; ปรียาภรณ์              
เนียมนก และ วศนิ เหลีย่มปรชีา, 2554-2555) 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัง้อยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึง มีแม่น ้าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา 
แม่น ้าป่าสกั แม่น ้าลพบุรแีละแม่น ้าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กโิลเมตร มลี าคลองใหญ่น้อย 
ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น ้ า เกือบทัว่บริเวณพื้นที่  (ส านักงานสถิติจังหวัด
พระนครศรอียุธยา, 2563) รายไดห้ลกัทีส่ าคญัของจงัหวดัมาจากอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีม่จีุดเด่น
ดา้นมรดกทางวฒันธรรมและวถิชีวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีจนไดร้บัความนิยม
จากนกัท่องเทีย่วอยา่งต่อเน่ือง (ธนรตัน์ รตันพงศธ์รีะ, ทรงวทิย ์เจรญิกจิธนลาภ และ ธารนี นวสันธ,ี 
2560)   สอดคล้องกับการ เก็บข้อมูลของกรมการท่อง เที่ยว  ในปี  2558 พบว่ า  จังหวัด
พระนครศรอียุธยามนีกัท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วมากทีส่ดุในเขตภมูภิาคกลางรวม 1,548,608 คน 
(กรมการท่องเทีย่ว, 2558) จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มแีหล่งท่องเทีย่วหลายหลากประเภท หน่ึงใน
แหล่งท่องเทีย่วส าคญัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาเยีย่มชมตลอดทัง้ปี นัน่คอื ตลาดน ้า ซึง่จากขอ้มูลของ
กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (2563) ตลาดน ้าใน
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จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีทัง้หมด 5 แห่ง กระจายอยู่ในหลายอ าเภอ ได้แก่ ตลาดน ้าอโยธยา             
ตลาดน ้าคลองสระบวั ตลาดลาดชะโด ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และตลาดน ้าทุ่งบวัชม  
 จากความนิยมมาท่องเทีย่วตลาดน ้าของนักท่องเทีย่วทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา กอปร
กบัจากการศกึษาการวเิคราะห์เน้ือหางานการศกึษาตลาดน ้าประเทศไทยของ พราว อรุณรงัสเีวช 
(2563) ที่ศึกษาบทความ จ านวน 34 เรื่อง โดยได้สบืค้นโดยใช้ค าว่า “ตลาดน ้า” ในเว็บไซต์ Tci-
Thaijo.org พบว่า การวจิยัดา้นการตลาดของตลาดน ้าทีใ่ช้ส่วนผสมทางการตลาดหรอื 4P หรอื 7P 
นัน้มีจ านวนมาก จึงควรสนับสนุนงานวิจัยในหัวข้ออื่นมาศึกษาแทน โดยเฉพาะใน  ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวโดยที่ใช้กจิกรรมต่างๆ มาเป็นตวัชูโรง จากสาเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึ
สนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า  จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ว่ามี
องค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คอื ผูป้ระกอบการที่มรี้านคา้ตัง้อยู่ตลาดน ้าทัง้ 5 แห่งในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการศกึษาในครัง้น้ี คอืการน าองคป์ระกอบการ
ประชาสัมพันธ์ตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนากลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าเชิงอนุรกัษ์หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในชุมชนอื่นที่มีบรบิท
ใกลเ้คยีงกนัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้ า จังหวดั
พระนครศรอียธุยา  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์ 
 Baskin, et al (1980) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์เป็นการจัดการองค์การเพื่อสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร ับข่าวสารกลุ่มต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ                   
ความคดิเหน็ ทศันคต ิและค่านิยม หรอืเป็นการตดิต่อสือ่สารกบัชุมชนทัง้ภายในและภายนอก และ
สรา้งภาพพจน์ขององคก์ารกบัชุมชน 

 องค์ประกอบของการประชาสมัพนัธ์ ตามแนวคดิของวลิคอซ์ก และคนอื่นๆ (Wilcox,            
et al, 2003) ได้แก่ 1) การให้ค าปรึกษา (Counseling) 2) การวิจัย (Research) 3) การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อ (Media relations) 4) การเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) 5) การสร้าง
ความสมัพนัธ์อันดีกับพนักงาน (Employee relations) 6) การสร้างความสมัพนัธ์อันดีกับชุมชน 
(Community relations) 7) การท ากิจกรรมสาธารณะ (Public Affairs) 8) การท ากิจกรรมร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐ  (Government affairs) 9)  การบริหารข่าวเชิงยุทธ์  ( Issue management)                  
10) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัสถาบนัการเงนิ (Financial relations) ส าหรบัองค์ประกอบของ
การประชาสัมพันธ์ ตามแนวคิดของ วิรัช อภิรัตนกุล  (2549) ได้แก่ 1) องค์การและสถาบัน                    
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2) ข่าวสารในการประชาสมัพนัธ์ 3) สื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 4) กลุ่มประชาชนเป้าหมายใน              
การประชาสมัพนัธ ์

2. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

(Cultural attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี               
ทีบ่รรพบุรุษไดส้รา้งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมา แหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีประกอบดว้ย 
งานประเพณี วถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้น การแสดงศลิปวฒันธรรม สนิคา้พื้นเมอืง การแต่งกาย 
ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอย่างแหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีเช่น ตลาดน ้าด าเนินสะดวก งานแสดงของ
ชา้งจงัหวดัสรุนิทร ์งานร่มบ่อสรา้ง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2549) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นการท่องเทีย่วเพือ่เรยีนรู้
ผูอ้ ื่นและยอ้นกลบัมามองตวัเองอย่างเขา้ใจในสรรพสิง่ของโลกทีไ่ม่สามารถแยกตวัออกจากกนัได้
ตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ฉะนัน้องคป์ระกอบของแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่ าคญัจงึควรม ี
6 ด้าน ดังต่อไปน้ี 1) องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2) องค์ประกอบด้าน
กระบวนการศกึษาสิง่แวดลอ้ม 3) องคป์ระกอบดา้นธุรกจิท่องเทีย่ว 4) องคป์ระกอบดา้นการตลาด
ท่องเทีย่ว 5) องคป์ระกอบดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ และ 6) องคป์ระกอบดา้นการสรา้ง
จติส านึกแก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว  

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จุฑาทพิย ์วฒันะธรรมนนท ์(2551) ศกึษาเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตลาด
น ้า การรบัรูข้่าวสารพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของตลาดน ้าอมัพวา ตลาดน ้าตลิง่ชนั และตลาดน ้าบาง
น ้ าผึ้ ง  โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า  การศึกษาการประชาสัมพันธ์                        
การท่องเทีย่วตลาดน ้าทัง้ 3 แห่ง ไม่มแีผนประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะ แต่จะมหีน่วยงานของตลาดน ้า
แต่ละแห่งเป็นผู้รบัผดิชอบโดยตรง และได้รบัความช่วยเหลอืจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
รวมทัง้สื่อมวลชนภายนอกในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและจะมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมและวตัถุประสงค์ที่ไดก้ าหนดไว ้สื่อที่กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูม้าก
ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือ สื่อโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้                
อย่างทัว่ถงึ และผูว้จิยัได้ศกึษาประสทิธิผลของสื่อประชาสมัพนัธ์ โดยศกึษาการรบัรู้ข่าวสารและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า           
กลุ่มตวัอย่าง มกีารรบัรู้ข่าวประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการเดนิทางซึง่เมือ่กลุ่มตวัอยา่งได้
เห็นสีอ่แล้วจงึตดัสนิใจมาเทีย่วมเีหตุผลทีต่อ้งการพกัผ่อน นอกจากน้ี ขอ้มูลจากสื่อประชาสมัพนัธ์       
ทีด่งึดดูใจมากทีส่ดุกค็อื ภาพบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มของตลาดน ้า  
 กติยิา มโนธรรมรกัษา (2559) ท าการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจและความพงึพอใจมผีลต่อ
พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กรณีศกึษา ตลาดน ้าอโยธยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยท า
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่อง เที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรอียธุยา จ านวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืแบบสอบถาม ไดผ้ลการศกึษาดงัน้ี 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 20 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา         
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ตอนปลาย/ ปวช. และมรีายไดน้้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 2) ลกัษณะพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 
พบว่า ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวก่อนหน้าน้ี 1 ครัง้ เป็นการเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัว                    
โดยรถยนต์ส่วนตวั ในวนัหยุดเสาร์/ อาทิตย์และได้รบัข้อมูลข่าวสารจากญาติ/ เพื่อน 3) ปัจจยั
แรงจูงใจภายนอกทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเทีย่วตอ้งการสถานทีท่่องเที่ยว
ภายในหน่ึงวัน (เช้าไปเย็นกลับ) ส่วนด้านปัจจัยดึงดูดใจ เช่น ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว                 
ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านสิง่อ านวยความสะดวก ส่งผลให้มาท่องเที่ยว
ตลาดน ้าโยธยาอยู่ในระดบัมาก 4) ปัจจยัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วพบว่า 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอ านวย                  
ความสะดวกอยู่ในระดบัมาก 5) ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ (ปัจจยั
ส่วนบุคคล) ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจ ความพงึพอใจและพฤตกิรรมในการท่องเทีย่วตลาดน ้า 
อโยธยาของนกัท่องเทีย่วชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 เกศินี  ประทุมสุวรรณ (2563)  ได้ศึกษาการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์                    
การท่องเทีย่วตลาดน ้าวดัล าพญา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่าง คอื 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน ้ าวัดล าพญา จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ 
พนักงานบรษิทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท  เปิดรบัข่าวสารการท่องเทีย่วแบบปากต่อปาก
จากเพือ่นหรอืคนใกลช้ดิมากทีสุ่ด เน้ือหาข่าวสารเป็นเรื่องอาหาร ความสวยงามทางธรรมชาต ิและ
ของฝากหรอืของทีร่ะลกึ โดยสว่นใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วทีต่ลาดน ้าวดัล าพญาปีละ 2-3 ครัง้ พรอ้ม
กบัครอบครวัหรอืญาตพิีน้่อง  โดยรถยนตส์่วนตวั ในวนัหยุดเสารอ์าทติย ์ใชร้ะยะเวลาโดยเฉลีย่ 1-3 
ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ 500-1,000 บาท วตัถุประสงค์หลกัส่วนใหญ่มาเพื่อรบัประทานอาหาร   
พกัผ่อน และจบัจ่ายใชส้อยระดบัแรงจูงใจทีส่บืเน่ืองจากอตัลกัษณ์ของตลาดน ้าวดัล าพญาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที่ไดค้ะแนนมากทีสุ่ด คอื กจิกรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ                 
ทีส่วยงาม การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัแรงจูงใจ พบว่า  นักท่องเทีย่ว            
ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต้่างกนัมรีะดบัแรงจงูใจทีส่บืเน่ืองจากอตัลกัษณ์ของตลาด
น ้าวดัล าพญา แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
วิธีด าเนินการวิจยั     
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรของการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่ที่ตลาดน ้าในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) ตลาดลาดชะโด     
4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์
องคป์ระกอบจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดต้วัแปรการประชาสมัพนัธ์
ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 25 ตวัแปร (ขอ้ค าถาม) ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 10 เท่า 
ของตวัแปร ซึ่งการวจิยัครัง้น้ีใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน (Field, & Miles, 2012) และ            
การสุม่ตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ภมูโิดยใชส้ดัสว่นตามจ านวนประชากร (Proportional 
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Stratified Random Sampling-SRS) โดยค านึงถงึหลกัการใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีสุ่ม่มาจากแต่ละกลุ่มของ
ประชากรมจี านวนทีเ่หมาะสมและก าหนดใหเ้ป็นหน่วยการสุม่ (Sampling units) 

    เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียุธยาเป็นการให้ค่าน ้าหนัก (Rating scale) 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริ์ท (Likert, 1967) 
จ านวน 25 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ผู้ วิจัย ได้ต รวจสอบความ น่า เ ชื่ อ ถือ  ปรากฏผลว่ า ได้ค่ า สัมประสิทธิ แ์ อ ล ฟ่ า                         
(-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.937 
มากกว่าเกณฑ์ 0.70 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได ้และตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ความเหมาะสม
ของเน้ือหาและส านวนภาษาของแบบสอบถาม (Index of Consistency: IOC) ตามวิธีการของ           
Rovinelli, & Hambleton (1977) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งทุกข้อค าถามได้ผลค่า IOC มากกว่า
เกณฑ ์0.50 จงึอยูใ่นเกณฑผ์า่น  

 การวิเคราะหข้์อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติ                 
เชงิพรรณนา โดยใช้สถติดิงัน้ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis Model: EFA) โดยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal-component analysis) และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแม็ก (Varimax 
orthogonal) เพื่อสกดัตวัแปรที่ไม่ส าคญัออกไป ส าหรบัเกณฑ์ที่ใช้ในการตดัสนิใจเลือกตวัแปรที่
ส าคญัจากองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการหมุนแกน คือ ตัวแปรส าคญัของแต่ละ
องค์ประกอบจะต้องมีค่าสัมประสิทธิค์ะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Standardized 
Coefficient) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป (สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2556)  
 
ผลการวิจยั   
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นสว่นๆ เพือ่สะดวกต่อการท าความเข้าใจ ดงัน้ี 
 สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
 สว่นที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
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 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการที่มีร้านคา้อยู่ที่

ตลาดน ้าในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) 
ตลาดลาดชะโด 4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม จ านวน 250 ราย สามารถสรุป
และอธบิายไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 60.8 อาย ุ31-40 ปี คดิ
เป็นร้อยละ 40.4 ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี คดิเป็นร้อยละ 54 และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,000-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.6 ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

รายการ ความถ่ี (n = 250) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 98 39.20 
หญงิ 152 60.80 

อายุ   
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี 96 38.40 
31-40 ปี 101 40.40 
มากกว่า 40 ปี ขึน้ไป 53 21.20 

ระดบัการศึกษา   
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 135 54.00 
ปรญิญาตร ี 93 37.20 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 22 8.80 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากว่า 15,000 บาท 21 8.40 
15,000-20,000 บาท 124 49.60 
ตัง้แต่ 20,000 บาท ขึน้ไป 105 42.00 

รวม         250 100.00 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา  

 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการ
ประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สามารถสรุปสว่นส าคญัไดด้งัน้ี การน าผลการ
ประเมินการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า ด้านการจดักิจกรรมต่างๆ มาปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
มคี่าเฉลีย่ 4.40 ซึง่ความคดิเหน็อยู่ระดบัมากทีสุ่ด และแสดงความคดิเหน็มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ 
การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ การตอบข้อซักถาม มีค่าเฉลี่ย 1.17 ซึ่งความคิดเห็นอยู่ระดับน้อยที่สุด 
ดงัแสดงในตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

ข้อความ   S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1)  ความทนัสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและชอ่งทางการ
ตดิต่อสื่อสารมคีวามเหมาะสม 

1.71 0.454 น้อยทีสุ่ด 

2)  มกีารสื่อสาร/ ประชาสมัพนัธท์ีร่วดเรว็ ทนัต่อนโยบาย 
โครงการต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ภายในตลาดน ้า 

2.50 0.937 น้อย 

3)  ขอ้มลูขา่วสารมคีวามถกูตอ้ง มปีระโยชน์ มน่ีาสนใจ 1.38 0.605 น้อยทีสุ่ด 
4)  มชีอ่งทางการประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย 2.50 0.932 น้อย 
5)  การใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ/ การตอบขอ้ซกัถาม 1.17 0.378 น้อยทีสุ่ด 

10)  การน าผลการประเมนิการประชาสมัพนัธต์ลาดน ้า ดา้นการ
จดักจิกรรมต่างๆ มาปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงาน 

4.40 0.744 มากทีสุ่ด 

15)  ผา่นสื่อใหม ่เชน่ เวบ็ไซต,์ อเีมล, Newsletter, Weblogs, 
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เชน่ TikTok, Facebook, 
Instagram, Twitter, แอพพลเิคชัน่ live chat เชน่ Line, 
WeChat, วดิโีอออนไลน์ เชน่ YouTube 

3.78 0.888 มาก 

20)  มสี่วนชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจเขา้รว่มตลาดน ้า 3.58 0.768 มาก 
25)  ขอ้มลูมกีารเขา้ถงึขอ้มลูงา่ยต่อการเขา้ใจ สิง่ทีต่อ้งการจะ

สื่อสาร และงา่ยต่อการจดจ า 
3.64 0.726 มาก 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
เมื่อท าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้พบว่า เมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปร ทัง้ 25 ตวัไม่

เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ นัน่คอื ตวัแปรทัง้ 25 ตวั มีความสมัพนัธ์กนัเพยีงพอที่จะสามารถน ามา
วเิคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 42935.996, 
df =1170, and Sig.= .000) เมื่อพจิารณารายตวัแปรพบว่า ค่าความเพยีงพอของการเลอืกตวัอย่าง
โดยรวม (KMO) มีค่าเท่ากับ .894 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ (Hair, Tatham, Anderson, & Black, 1998) และค่า Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy = KMO ที่ได้มาน้ีมากกว่า .50 และเขา้สู่ 1.000 ซึ่งบ่งชี้ให้ทราบ
วา่ขอ้มลูมคีวามเหมาะสมในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มลูการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

แบบสอบถาม จ านวนขอ้ค าถาม 
(ตวัแปร) 

KMO Bartlett’s Test Sphericity 
Approx. 

Chi-square 
df Sig. 

การประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า 25 .894 42935.996 1170 .000 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรการประชาสัมพันธ์ของตลาดน ้ า จังหวัด
พระนครศรอียุธยา พบว่า ควรมอีงคป์ระกอบเพยีง 8 องคป์ระกอบ เน่ืองจากเฉพาะ 8 องคป์ระกอบ
แรกเท่านัน้ทีม่คีา่ Eigenvalue  มากกวา่ 1 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4  แสดงคา่สถติหิลงัการสกดัองคป์ระกอบ  
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 7.218 28.874 28.874 7.218 28.874 28.874 3.120 12.480 12.480 
2 2.109 8.437 37.310 2.109 8.437 37.310 2.705 10.818 23.298 
3 1.790 7.161 44.471 1.790 7.161 44.471 2.633 10.532 33.830 
4 1.411 5.644 50.116 1.411 5.644 50.116 2.315 9.260 43.090 
5 1.291 5.163 55.279 1.291 5.163 55.279 2.146 8.582 51.672 
6 1.166 4.663 59.941 1.166 4.663 59.941 1.645 6.579 58.251 
7 1.124 4.494 64.436 1.124 4.494 64.436 1.375 5.501 63.752 
8 1.004 4.014 68.450 1.004 4.014 68.450 1.174 4.697 68.450 
9 .916 3.665 72.115       
…          

25 .141 .562        

 

ทัง้น้ี จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ 1 อธิบายค่าความผนัแปรของ         
ตวัแปรทัง้ 6 ตวัได ้12.480% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -2 อธบิายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้      
9 ตวั ได ้23.298% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -3 อธบิายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 13 ตวั ได ้
33.830% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -4 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 17 ตวั ได ้43.090% 
ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -5 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 20 ตวั ได ้51.672% ปัจจยัหรอื
องค์ประกอบที่ 1 -6 อธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรทัง้ 22 ตัว ได้ 58.251% ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ 1 -7 อธิบายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 24 ตวั ได้ 63.752% และ ปัจจยัหรอื
องคป์ระกอบที ่1 -8 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 25 ตวัได ้68.450% จงึได ้8 องคป์ระกอบ  

เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardized coefficient) โดย
การหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax orthogonal rotation) ขององค์ประกอบของ     
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า มี 25 ประเด็นส าคญั และเมื่อ
พจิารณา ค่าสมัประสทิธิค์ะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน ตัง้แต่ .20 ขึ้นไป (สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ์, 
2556) ที่ใช้เป็นเกณฑ์พจิารณาให้เป็นตวัแปรส าคญัเพื่อน าไปสร้างองค์ประกอบเชิงส ารวจของ                          
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผูว้จิยัก าหนดองคป์ระกอบเชงิส ารวจของ
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยาโดยจะคดัเลอืกเฉพาะองคป์ระกอบทีม่ตีวั
แปรมากกว่า 8 ตัวแปรขึ้นไป ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 มีข้อค าถามที่มี               
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า .20 จ านวน จ านวน 6 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง 0.446 - 0.776 และก าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่1 วา่ “สาร (Message)” องคป์ระกอบที ่2 มขีอ้
ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 3 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.753 - 0.858 จงึไดก้ าหนดชื่อองคป์ระกอบที ่2 ว่า “สื่อ (Media)”  องค์ประกอบที ่3 มขีอ้
ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 4 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.491 - 0.833 จงึไดก้ าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่3 ว่า “กจิกรรม (Activity)”  องคป์ระกอบที ่4 
มขีอ้ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 4 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ
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อยู่ระหว่าง 0.333 - 0.803 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า “ประสบการณ์ (Experience)”  
องค์ประกอบที่ 5 มขีอ้ค าถามที่มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า .20 จ านวน 3 ตวัแปร โดยมคี่า
น ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.520 - 0.881 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่  5 ว่า “เข้าถึง 
(Access)” องคป์ระกอบที ่6 มขีอ้ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 2 ตวัแปร 
โดยมคีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.880 - 0.883 จงึไดก้ าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่6 วา่ “ถกูตอ้ง 
(Faultless)” องคป์ระกอบที ่7 มขีอ้ค าถามทีม่คีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบมากกวา่ .20 จ านวน 2 ตวัแปร 
โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.643 - 0.706 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 7 ว่า 
“ติดต่อสื่อสาร (Communication)” และ องค์ประกอบที่ 8 มีข้อค าถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
มากกว่า .20 จ านวน 1 ตวัแปร โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.876 จึงได้ก าหนดชื่อ
องคป์ระกอบที ่8 วา่ “ทนัสมยั (Modern)” ดงัแสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5  แสดงคา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบมาตรฐานของการประชาสมัพนัธ ์

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 
21) .776        
22) .738 .213       
20) .658    .398    
23) .641 .284  .368     
14) .549 .287 .354      
19) .446    .237  .271  
11)  .858       
12) .224 .838  .224     
10)  .753 .256 .254     
8) .212  .833      
9) .241  .741      
6)   .720 .251     
7) .293 .305 .491 .357     
17)    .803     
16)  .221  .753     
18) .249 .257 .265 .650     
15) .297 .325 .310 .333   .318  
25) .217    .881    
24) .279    .870    
13)  .242 .241  .520  .354 -.369 
3)      .883   
2)      .880   
5)       .706  
4)       .643 .316 
1)        .876 
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สรปุและอภิปรายผล     
 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ได้องค์ประกอบจ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาร (Message) 2) สื่อ (Media)                     
3) กิจกรรม (Activity) 4) ประสบการณ์ (Experience) 5) เข้าถึง (Access) 6) ถูกต้อง (Faultless)              
7) ตดิต่อสือ่สาร (Communication) และ 8) ทนัสมยั (Modern)    

1. สาร (Message)  จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียุธยาส่งสารทีม่คีวามถูกต้อง ชดัเจน เชื่อถอืได ้ปรมิาณเน้ือหามคีวามเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจและวางแผนท่องเที่ยว โดยต้องมีรูปแบบในการน าเสนอข่าวสาร                
ทีน่่าสนใจ ทัง้น้ี สารเป็นหน่ึงในปัจจยัของกระบวนการสือ่สารตามแนวคดิของ David, K. B. (1960) 
มอีงคป์ระกอบการสือ่สาร 6 ประการ ไดแ้ก่ ผูส้ง่สาร (Communication source) ผูเ้ขา้รหสั (Encoder) 
สาร (Message) สื่อ (Channel) ผู้ถอดรหสั (Decoder) และ ผู้ร ับสาร (Communication receiver)  
และสอดคล้องกับ Bucur-Sabo (2006) ที่กล่าวว่า การส่งสารอย่างต่อเน่ืองถึงผู้บริโภคเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑ์และบรกิารของการท่องเที่ยวนัน้ จะค่อยๆ สร้างการเปลีย่นแปลงทีด่ใีนดา้นทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Na Songkhla, R., & Ninaroon 
P. (2019) ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า ขอ้มูลขา่วสาร เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วในการเลอืก
ท่องเที่ยวตลาดลาดชะโด จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็น การเขา้มามบีทบาทของ            
สื่อใหม่ โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ และการวางแผนประชาสมัพนัธ์ที่มสีสีนั และมคีวามน่าสนใจ
ลว้นแต่สง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกมาเทีย่วทีต่ลาดเพิม่มากขึน้ 

2. สื่อ (Media) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จังหวดั
พระนครศรีอยุธยาใช้สื่อหลากหลายประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อใหม่ 
สอดคล้องกบั สวสัดิ ์กาญจนสุวรรณ (2552) ที่ชี้ให้เห็นว่าการใชส้ือ่และการบรหิารสือ่ใหเ้หมาะสม           
มผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการสือ่สาร โดยจะตอ้งยดึหลกั 2 ประการคอื 1) สือ่แต่ละสือ่
จะเข้าถึงผู้ร ับสารที่แตกต่างกัน และสื่อแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ (ข้อดี/ ข้อด้อย) และมีความ
เหมาะสมต่อขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั และ 2) พยายามเลอืกสือ่ทีค่วบคุมได ้และควบคุมไม่ได ้โดยใหม้ี
การประสมประสานกนัอยา่งเหมาะสม แต่จะตอ้งพจิารณาถงึงบประมาณวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของ
การประชาสมัพนัธก์ลุ่มเป้าหมาย ความพรอ้มของบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ และเวลา  

3. กิจกรรม (Activity) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้ า 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยามกีารวางแผนประชาสมัพนัธ์และก าหนดแผนงานดา้นการจดักจิกรรมและ
บรกิารพเิศษ โดยมุ่งเน้นการมสีว่นร่วมของบุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอก และด าเนินการ
จดักจิกรรม ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการประชาสมัพนัธ ์สอดคลอ้งกบั Henche (2004) ทีก่ล่าววา่
ควรประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยอาจมีรูปภาพและเสียงเพื่อ
ประกอบการน าเสนอ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ บุษบา สุธีธร และรุ่งนภา พติรปรีชา  (2539)              
ที่ชี้ ให้เห็นว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ต้องประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลเพื่อผลิตงาน
ประชาสมัพนัธ์นัน้ เป็นสิง่ที่นักประชาสมัพนัธ์ต้องศึกษาอย่างรอบคอบโดยต้องท าแผนการผลติ            
เพื่อก าหนดขัน้ตอนล าดับความส าคัญก่อนหลังของการท างาน นอกจากน้ี สอดคล้องกับ                 
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กุลธดิา เชวงวรรณ (2558) ทีก่ล่าวว่า ธุรกจิและการคา้ในประเทศไทยมกีารใชก้ารตลาดเชงิกจิกรรม
ซึ่งอยู่ในส่วนการประชาสมัพนัธ์ที่มสี่วนช่วยในการสร้างการรบัรู้ และชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมายซื้อ
สนิคา้และบรกิารต่างๆ  

4. ประสบการณ์ (Experience) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธต์ลาด
น ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยาจดัใหม้กีารสรา้งประสบการณ์ใหน้ักท่องเทีย่วก่อนการเดนิทางและเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อแสดงความคดิเห็นต่อการท่องเที่ยวได้อย่าง
อิสระ และมีการจัดกิจกรรมพเิศษต่างๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว 
ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานอยู่สม ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชลิดา 
อู่ผลเจริญ (2559) ที่ค้นพบว่า ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาท (Sense) และจากความรูส้กึ (Feel) มากที่สุด รองลงมาคอื การรบัรูจ้าก
ความคดิ (Think) จากการกระท า (Act) และจากความเชื่อมโยง (Relate) ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ
พบวา่ ในอนาคตเทคโนโลยจีะเขา้มามบีทบาทในการเสรมิสรา้งการตลาดเชงิประสบการณ์ ซึง่การใช้
เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวสามารถเพิ่มประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม           
การท่องเทีย่ว และการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีดา้นการท่องเทีย่ว (Swart, Sotiriadis, 
& Engelbrecht, 2019) นอกจาก น้ี  ผลกา รศึกษาขอ ง  Na Songkhla, R, et al (2021) พบว่ า
ความสามารถทางนวตักรรมของผูป้ระกอบการมอีทิธพิลทางตรงต่อศกัยภาพดา้นการตลาดเพือ่สรา้ง
มลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารของการท่องเทีย่วโดยชุมชน จงัหวดัพทัลุง 

5. เขา้ถงึ (Access) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาใช้ช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยที่ข้อมูลนัน้ง่ายต่อ                 
การเขา้ใจ และง่ายต่อการจดจ า มรีูปแบบการน าเสนอน่าความสนใจและน่าตดิตาม สอดคล้องกบั 
ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ ์(2554) ทีก่ล่าววา่ สือ่ออนไลน์มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูและมผีลตอ่
การตดัสนิใจท่องเที่ยว และปัจจยัการเชื่อมต่อและการเข้าถึงของโลกออนไลน์ส่งผลโดยตรงกบั
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ(รุ่งทวิา ชูทอง และ นิธนิพ ทองวาสนาส่ง, 
2561) นอกจากน้ี อาจใช้บุคคลที่คุน้เคยหรอืบุคคลในท้องถิน่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ปณิศา               
มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) ที่ค้นพบว่า อิทธิพลการบอกเล่าปากต่อปากของคนที่มี
ประสบการณ์ตรงจะท าใหม้คีวามเชื่อถอืได ้เน่ืองจากบุคคลทีบ่อกต่อนัน้เป็นบุคคลที่รูจ้กัคุน้เ คยอยู่
แล้ว จึงไว้วางใจและเชื่อถือได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ความคดิและการมีประสบการณ์
โดยตรงของผูบ้อกต่อ หรอือาจใชบุ้คคลทีม่ชีือ่เสยีง Muda, Musa, & Putit (2010) กล่าววา่ บุคคลทีม่ี
ชือ่เสยีง คอื กลุ่มบุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของสงัคมจากความส าเรจ็ในหลากหลายอาชพีการงาน เช่น กฬีา 
ธุรกจิบนัเทงิ การเมอืง สื่อวทิยุ และโทรทศัน์ องค์การธุรกจิ และอื่นๆ โดยผูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรม            
ในการเลยีนแบบในสิง่ทีบุ่คคลทีม่ชีือ่เสยีงแสดง หรอืสือ่สารออกมา 

6. ถกูตอ้ง (Faultless) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้า่ การประชาสมัพนัธต์ลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยาสง่ขอ้มลูขา่วสารมคีวามถกูตอ้ง มปีระโยชน์ น่าสนใจ และน่าเชือ่ถอื สอดคลอ้งกบั 
วรีะนันท์ ค านึงวุฒ ิ(2562) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบสื่อประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์
ส าหรบัสนิคา้ OTOP ในประเทศไทย กรณีศกึษาสนิคา้ OTOP จงัหวดันครนายก ผลการวจิยัพบว่า 
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ผูป้ระกอบการมคีวามต้องการรูปแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์ที่เป็นเวบ็ไซต์แบบ         
อีคอมเมิร์ซที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ OTOP ที่มีความถูกต้อง และความชดัเจนของ
ขอ้มลูผลติภณัฑ ์น าเสนอเน้ือหาทีส่ะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดันครนายก  

7. ติดต่อสื่อสาร (Communication) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยาส่งเสรมิการใหข้อ้มูลเพิม่เตมิและการตอบขอ้ซกัถาม สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการขอ้มูลเกี่ยวกบัในเรื่องต่างๆ 
ไดแ้ก่ สถานที ่การเดนิทาง ซึง่ตอ้งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ทราบ (รุ่งทวิา ชูทอง และ นิธนิพ ทองวาสนาส่ง, 2561) ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านัน้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19          
การตดัสนิใจเดินทางของนักท่องเที่ยวได้รบัอทิธิพลส่วนใหญ่จากความเชื่อมัน่ในการสื่อสารจาก
รฐับาลและหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกบัสถานการณ์และความปลอดภยัส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม               
การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการจากแหล่งอื่น หรือโซเชียลเน็ตเวริ์กจะส่งผลเสยีต่อความเชื่อมัน่ใน                  
การตดัสนิใจในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว (Villace-Molinero, T., et al., 2021) 

8. ทันสมัย (Modern)  จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกช่องทาง                 
การติดต่อสื่อสารที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ ณภัทร  ญาโนภาส (2561)                       
ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า โทรศพัท์เคลื่อนที ่อนิเทอร์เน็ต ขอ้มูลเครอืข่าย ลว้นเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัต่อทางดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของโลกในขณะน้ี และทีส่ าคญัทีส่ดุคอื พฤตกิรรมการท่องเทีย่วไรรู้ปแบบ 
การท่องเทีย่วไดทุ้กทีทุ่กเวลา ไม่มคีวามแน่นอน และยากจะคาดเดา นกัท่องเทีย่วจงึมคีวามตอ้งการ
ทีม่ากขึน้ในการใชเ้ทคโนโลยเีครอืข่ายขอ้มูลข่าวสารทีเ่พยีงพอและสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยว 
เพราะเหตุน้ี การสร้างและพฒันาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart tourism) จึงเป็นปัจจัยส าคญั              
ในการเพิม่ขดีความสามารถในการสร้างขอบข่ายการท่องเที่ยว โดยการศกึษาของ Hamid, R.A.,              
et al. (2021) พบว่า การท่องเที่ยวอัจฉริยะมีองค์ประกอบหลัก 12 ประการ ได้แก่ เรียลไทม์
ประสบการณ์ของผูใ้ช้ ขอ้มูลขนาดใหญ่ โซเชยีลมเีดยี การรบัรู้ บรบิท การรกัษาความเป็นส่วนตวั 
ระบบผูแ้นะน า การสร้างแบบจ าลองผูใ้ช้ เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ การมสี่วนร่วมทางทฤษฎี 
อนิเทอรเ์น็ตส าหรบัทุกสรรพสิง่ และมรดกทางวฒันธรรม  

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั  
 การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จังหวดั
พระนครศรอียธุยาพบวา่ องคป์ระกอบของการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มีจ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาร 2) สื่อ 3) กิจกรรม 4) ประสบการณ์ 5) เข้าถึง 6) ถูกต้อง                       
7) ตดิต่อสื่อสาร และ 8) ทนัสมยั ผลการวจิยัครัง้น้ีจงึก่อให้เกดิประโยชน์เชงิทฤษฎี (Theoretical 
contributions) กล่าวคอื การน าทฤษฎมีาบูรณาการเพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ เพือ่เป็นการเพิม่พูน
องคค์วามรูแ้ละหลกัฐานเชงิประจกัษ์ซึง่จะสนับสนุนประเดน็การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าส าหรบั
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การวิจัยในอนาคต และประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial contributions) กล่าวคือ การน า           
องคค์วามรูไ้ปประยกุต์ใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าเชงิอนุรกัษ์หรอืแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในชุมชนอื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนั รวมถงึสามารถน าขอ้มูลจากการวจิยัใช้
พิจารณาเพื่อการก าหนดนโยบาย ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการวางแผนการประชาสมัพนัธ์จาก
องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพันธ์ของตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น               
การวางแผนจดัท าเน้ือหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัตลาดน ้า โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึ้น 
โดยสารนัน้ควรมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีปริมาณเน้ือหาที่มี                
ความเหมาะสม มีการสื่อสารที่รวดเร็ว การวางแผนการใช้สื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพมิพ์                   
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และโดยเฉพาะอย่างยิง่สือ่ใหม่ทีม่คีวามทนัสมยั นักท่องเทีย่วสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ได้ง่าย การวางแผนการจดักจิกรรมพเิศษเพื่อสร้างประสบการณ์อนัดใีห้กบันักท่อง เที่ยว เป็นต้น 
นอกจากน้ี ผูบ้รหิารตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สามารถน าผลการวจิยัมาเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาการจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าในอนาคต กล่าวคอื              
รายขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีไ่ดค้ะแนนมากทีส่ดุ สามารถน าไปสง่เสรมิหรอืต่อยอดใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกี
ก็พงึท าได้ คอื การน าผลการประเมนิการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า ด้านการจดักิจกรรมต่างๆ มา
ปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน รวมถงึปรบัปรุงและพฒันารายขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีไ่ดค้ะแนน
น้อยที่สุด คอื การให้ขอ้มูลเพิม่เตมิ/ การตอบขอ้ซกัถาม เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความยัง่ยนืต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป   
 ควรวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยศกึษาเชงิลกึดา้นเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ที่มผีลต่อ
ภาพลกัษณ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา หรอืการประชาสมัพนัธ์ดว้ยกลยุทธ์การตลาด
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์  
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Abstract
 This study is qualitative research that applies the model of Participatory Action  
Research	(PAR).	 It	aims	to	1)	study	the	marketing	situations	and	problems	of	the	products	
and	services	of	community–based	tourism	in	the	Phatthalung	province	and	2)	study	tourists’ 
needs and behaviors in making purchasing decisions toward products and services of  
community–based	tourism	in	the	Phatthalung	province.	The	study	results	would	be	useful	 
as	a	 guideline	 for	 creating	value–added	products	and	 services	 for	 community–based	 
tourism	in	the	Phatthalung	province.	The	main	informants	are	40	people,	including	a	group	
of	30	community	leaders	in	the	Phatthalung	province	and	10	people	from	tourism–related	 
parties.	The	 researcher	organizes	a	 focus	group	discussion	and	uses	 the	concepts	of	 
SWOT	analysis	and	Ansoff’s	matrix	as	discussion	tools.	Then,	the	results	are	synthesized	 
and	summarized.	
	 From	the	study	results,	the	concept	of	“Kon	Wai	Guo	Tong	Mueng	Guo	(senior	tourist	 
traveling	antique	city)”	is	proposed	and	is	in	line	with	the	vision	of	the	Phatthalung	province	
regarding	the	approach	to	creating	value–added	products	and	services	in	community–based	
tourism	in	the	Phatthalung	province.	In	addition	to	the	above–mentioned	tourism	concept,	
community–based	tourism	 in	the	Phatthalung	province	should	organize	tourism	activities	
emphasizing	building	the	experiences	of	tourists	with	the	host	and	the	community	through	
experimenting	with	the	local	lifestyle,	so	that	it	truly	meets	the	needs	of	tourists.

Keywords	:		value–added,	community–based	tourism,	Phattalung

บทน�า
	 ภายใต้แนวคิดประเทศไทย	4.0	 (Thailand	4.0)	 รัฐบาลได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะเวลา	20	ปี	 ระหว่างปี	พ.ศ.	2560–2580	 โดยได้มุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และการพัฒนาของภาคการผลิตและบริการด้วยความยั่งยืน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน	สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	12	พ.ศ.	2560–2564	 ในยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 ซ่ึงได้กล่าวถึง 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน	 และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย	ข้อที่	 4	 
ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก	และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่าย	 โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	 อาศัยทรัพยากรที่ประเทศมีอยู ่
กล่าวคือ	นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจน
การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 (Community	Based–Tourism	 :	CBT)	 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้
สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและรักษาคุ้มครองทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น	 รวมทั้งน�าฐานทรัพยากรดังกล่าว
มาจัดการให้เป็นทรัพยากรท่องเท่ียวของชุมชนโดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ 
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สิ่งแวดล้อม	มีการค�านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส�าคัญ	และการน�าทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชนมาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนท่ีน�าไปสู่ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง	 (Ministry	 of	 Tourism	&	 Sports,	 2014)	 การพัฒนา 
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนย่อมเป็นหน้าที่หลักของคนในชุมชนที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน	 
และร่วมกันท�า	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง	 โดยต้ังอยู่บน 
พื้นฐานของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืนนั้นมีความรับผิดชอบหลายระดับร่วมกัน	 เร่ิมจากประชาชนหรือประชาคม	องค์กรภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องย่อมมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันตามกรอบที่ก�าหนดไว้เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรของการท่องเที่ยวร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Thangchan	et	al.,	2014)
	 พัทลุงเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย	 เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและ 
มีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ	 เนินเขา	และชายฝั่ง	 (Phatthalung	Provincial	 Industry	Office,	2019)	 
เป็นที่รู ้จักในนามของเมืองต้นก�าเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อคือ	มโนห์ราและหนังตะลุง	ซึ่งตกทอดเป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาเป็นเวลายาวนาน	ส่วนแหล่งธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศคือ	 
ทะเลน้อย	ซึ่งเป็นพื้นท่ีชุ่มน�้าและทะเลสาบน�้าจืด	ทั้งนี้จากแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุงระยะ	4	ปี	พ.ศ.	2561 
–2564	 ได้ก�าหนดการบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดมุ ่งสู ่เมืองเกษตรยั่งยืน	 การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดดเด่น	และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	 โดยได้ก�าหนด 
พันธกิจการพัฒนาจังหวัดในข้อท่ี	 3	การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้สูง	ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	และข้อที่	 5	ส่งเสริม 
และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร	
นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน	และประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต	อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้าน 
การตลาดถือเป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนค�านึงถึง	 เช่น	การสร้างความตระหนักให้นักท่องเท่ียวรู้จัก
แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี	การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างกันในแต่ละชุมชน	ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดที่น่าตื่นเต้นและสามารถสร้างผลกระทบทางการตลาดตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้	
	 จากความส�าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาด	 
รวมถึงความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพัทลุง	และเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง	 ควบคู่กับการพัฒนาความร่วมมือการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	และหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	 ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	 
และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจัยและวัตถุประสงค์
	 การวิจัยน้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	และ	2)	ศึกษาความต้องการพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า
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และบริการของนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมจากชุมชน	 (Participatory	Action	Research:	PAR)	จากการอภิปรายกลุ่มข้อมูลหลัก	 
2	กลุม่	ได้แก่	กลุม่ผูน้�าชมุชนคอื	ผูน้�าชมุชนท่องเท่ียวท่ีมยีอดนกัท่องเท่ียวสูงสุดในจังหวดัพัทลุง	5	ล�าดับแรก	 
จ�านวน	30	คน	และกลุม่ภาครฐัคอื	ผูบ้รหิารและผู้ปฏบิติังานในหน่วยงานท่ีมพัีนธกจิในการพัฒนาการเรียนรู้
ให้กบัชมุชนท่องเทีย่วจงัหวดัพทัลงุ	ตวัแทนหน่วยงานละ	2	คน	รวม	10	คน	ด้วยวธิกีารก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงและอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่ม	โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)	
และเครื่องมือกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	 (Ansoff’s	Matrix)	 เพื่อเป็นขอบเขตในการประเมิน 
สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 
และความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชน
จงัหวดัพทัลงุ	ดงัแสดงในภาพที	่1

ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	 เป็นการรวบรวมข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการความคิด	การตดัสนิใจ	ความรู้สึกต่าง	ๆ	ทีอ่ยูภ่ายในตวับคุคลนัน้	ประสบการณ์การท่องเทีย่ว	
ของนักท่องเท่ียวนัน้จะได้รบักต่็อเมือ่มกีารเดินทางมาเยอืน	ณ	แหล่งท่องเทีย่วนัน้	ซึง่การศกึษาเชิงพฤตกิรรม 
นี้ท�าให้เข้าใจถึงความต้องการส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวมากขึ้น	ข้อมูลส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว	 ใช้ในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วในอนาคต
	 Sungrugsa	 et	 al.	 (2016)	 ได้ให้ความหมายของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสามารถ 
สร้างประโยชน์หลายประการ	 เช่น	ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเข้าใจปัจจัยต่าง	ๆ	ที่สามารถส่งผล 
ต่อการตัดสินใจซื้อบริการน�าเที่ยวของนักท่องเท่ียว	ช่วยให้ผู ้เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขพฤติกรรมให้เกิด 
ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น	นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวยังช่วยในการคิดค้นหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวได้

Ansoff’s	Matrix
ความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง

SWOT Analysis
การส�ารวจและประเมินสถานการณ์และปัญหา

ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง

การอภิปรายกลุ่ม
(Focus	Group)

แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของการท่องเที่ยว

โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

	 Humphrey	 (1960)	 ผู้คิดค้นเครื่องมือ	 SWOT	 เพื่อใช้วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายใน 
และภายนอกท้ัง	 4	ปัจจัย	 ได้แก่	 Strength	 (จุดแข็ง)	Weakness	 (จุดอ่อน)	Opportunity	 (โอกาส)	 
และ	Threat	(อุปสรรค)	เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการแข่งขันของธุรกิจในภาพรวม	
	 Ansoff	 (1987)	 ได้พัฒนาเครื่องมือ	Ansoff’s	Matrix	 ใช้วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ	 
ซึ่งสามารถพิจารณาได้	 4	แนวทางในใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	ได้แก	่
กลยุทธ์การเจาะตลาด	 (Market	Penetration)	กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (Product	Development)	
กลยุทธ์การพัฒนาตลาด	(Market	Development)	และกลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์	(Diversification)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1.		กลุ่มผู้น�าชุมชน	คือ	ผู้น�าชุมชนท่องเที่ยวที่มียอดนักท่องเที่ยวสูงสุดในจังหวัดพัทลุง	5	ล�าดับแรก	
คือ	1)	อ�าเภอศรีนครินทร์	2)	อ�าเภอเมือง	3)	อ�าเภอศรีบรรพต	4)	อ�าเภอศรีนครินทร์	5)	อ�าเภอกงหรา	 
จ�านวน	30	คน	(Office	of	Tourism	&	Sports	Phatthalung	Province,	2019)	ประกอบด้วย	(1)	ผู้น�า 
ทางการปกครอง	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านัน	ชุมชนละ	2	คน	 (2)	 ผู้น�าทางการเมือง	 ได้แก่	สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชนละ	2	คน	และ	 (3)	ผู้น�าทางธรรมชาติ	 ได้แก่	คร	ู 
หมออนามัย	หรือผู้ที่มีบทบาทในการน�าพาการพัฒนาชุมชน	ชุมชนละ	2	คน	
	 2.		 ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	คือ	ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา 
การเรียนรู้ให้กับชุมชนท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุง	 ตัวแทนหน่วยงานละ	2	คน	รวม	10	คน	ประกอบด้วย	 
(1)	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2)	องค์การของรัฐที่ก�ากับดูแลด้านแหล่งท่องเที่ยว	ได้แก่	กรมป่าไม	้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม	้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงวัฒนธรรมหรือส�านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 (3)	องค์การ 
ของรัฐที่ก�ากับดูแลด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว	 ได้แก่	กรมการขนส่งทางบก	กระทรวง
คมนาคม	 กรมเจ้าท่า	 กระทรวงคมนาคม	 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	 กระทรวงคมนาคม	 
(4)	องค์การของรัฐท่ีก�ากับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว	 ได้แก่	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวง
อุตสาหกรรม	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ	(5)	สถาบันการศึกษา
	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนจากการอภิปรายกลุ่ม	 นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	แล้วน�ามาสังเคราะห์และสรุปประเด็น
เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร	จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ	 โดยแบบส�ารวจความคิดเห็น 
แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่
	 ส่วนที่	1		แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อส�ารวจ	ประเมินสถานการณ์และ
ปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 โดยใช้เครื่องมือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)
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	 ส่วนที่	2		แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	(Ansoff’s	Matrix)		

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดและแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
	 1.	 การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยใช้เครื่องมือ	SWOT	Analysis
	 ผู้วิจัยได้น�าความคิดเห็นของกลุ่มผู้น�าชุมชน	และกลุ่มภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์
และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	มาเรียงล�าดับ 
ความส�าคัญโดยใช้แนวคิด	SWOT	Analysis	โดยความคิดเห็นที่ได้มากที่สุดแยกตามรายด้าน	ได้แก่	
 •			 ด้านจุดแข็ง	 – การท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์	 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม	
 •			 ด้านจุดอ่อน	 –		การท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุงขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม	 
ขาดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์	และการส่งเสริมการตลาด	
 •			 ด้านโอกาส		 –	 หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	โดยการพัฒนาคนในชุมชนทาง 
การท่องเที่ยวชุมชน	
 •			 ด้านอุปสรรค	–	 การท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุงขาดการสนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	และชุมชนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว	ดังสรุปตามตารางที่	1

ตารางที่	1	 แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยเครื่องมือ	SWOT	Analysis

S	:	Strengths	(จุดแข็ง) W	:	Weaknesses	(จุดอ่อน)

S1	 :		มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดม 
	 	 สมบูรณ์	แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ม ี
	 	 ความสวยงาม
S2	 :	 มีศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีที่มีชื่อเสียงยาวนาน
S3	 :	 ผลิตภัณฑ์ในชุมชนในจังหวัดมีชื่อเสียง	เช่น	 
	 	 กระฉูด
S4	 :	 ชุมชนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาและ 
	 	 น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ	 
	 	 เช่น	น�้าชุบพรกหรือน�้าพริกกะลา

W1	:		ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
	 		 ขาดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ 
	 	 การส่งเสริมการตลาด
W2	:	 ขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาด 
	 	 ของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
W3	:	 ขาดการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวชุมชน 
	 	 แบบบูรณาการและแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
	 	 ภาคเอกชน	และภาคชุมชนร่วมกัน
W4	:	 ขาดการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน 
	 	 ของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น
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ตารางที่	1		แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียว
โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยเครื่องมือ	SWOT	Analysis	(ต่อ)

O	:	Opportunities	(โอกาส) T	:	Threats	(อุปสรรค)

O1	:		หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยว
O2	 :	 หน่วยงานภาครัฐนโยบายการพัฒนา 
	 	 การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพัทลุง	เช่น	 
	 	 ชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี	และหมู่บ้าน 
	 	 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
O3	:	 เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมไปยังจังหวัด 
	 	 หลักอื่น	ๆ

T1	 :		ขาดการสนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ
	 	 ภาคเอกชน	และชุมชนด้านการพัฒนา 
	 	 การท่องเที่ยว
T2	 :	 ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
	 	 คนในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
	 	 และต่อเนื่อง
T3		:	 มีข้อจ�ากัดทางด้านนโยบาย	กฎหมาย	ระเบียบ 
	 	 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ที่มา	:	ข้อมูลสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายกลุ่มผู้น�าชุมชนและกลุ่มภาครัฐ

	 2.	 ศึกษาความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวท่ีมา 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	โดยใช้เครื่องมือ	Ansoff’s	Matrix
	 ผลการศึกษาตามแนวคิด	Ansoff’s	Matrix	พบว่า	1)	กลยุทธ์การเจาะตลาดคือ	การมุ่งเน้นตลาด
เน้นนักท่องเท่ียวชุมชน	2)	กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ	การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่เน้น
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง	3)	กลยุทธ์การพัฒนาตลาดคือ	การร่วมผลิตบริการท่ีเน้นหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา	กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน	สุดท้ายคือ	4)	กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์คือ	
แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่ีเน้นวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พัทลุง	ดังตารางที่	2	

ตารางที่	2	 แสดงแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยใช้เครื่องมือ	Ansoff’s	Matrix

แนวคิดการท่องเที่ยวเดิม แนวคิดการท่องเที่ยวใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
การท่องเที่ยวตลาดเก่า

1.	กลยุทธ์การเจาะตลาด
(Market	Penetration)

แนวคิดการมุ่งเน้นตลาดกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวชุมชน

2.	กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product	Development)

แนวคดิการมุง่เน้นความเป็นผูป้ระกอบการ
กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน 

ในจังหวัดพัทลุง

กลุ่มเป้าหมาย
การท่องเทีย่วตลาดใหม่

3.	กลยุทธ์การพัฒนาตลาด
(Market	Development)

แนวคิดการร่วมผลิตบริการกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา
กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน

4.	กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์
(Diversification)

แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดพัทลุง

ที่มา	:	ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย	กลุ่มผู้น�าชุมชนและกลุ่มภาครัฐ
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	 จากตารางท่ี	2	 ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 จังหวัดพัทลุง	 ผลการอภิปรายกลุ่มได้สนับสนุนกลยุทธ์ 
การขยายตลาด	ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวใหม่	และกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวตลาดใหม	่ 
โดยมุ่งเน้นแนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดพัทลุง	นอกจากนี้ผลการอภิปรายกลุ่มยังเห็นพ้องต้องกันว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการและ 
ชื่นชอบในการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนผ่านการทดลองเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น

อภิปรายผล
	 ผลการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	
จังหวัดพัทลุง	
 •		 ด้านจุดแข็ง	ที่ส�าคัญพบว่าพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอุดมสมบูรณ	์
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม	 ซ่ึงข้อค้นพบยืนยันผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ในแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมจงัหวัดพทัลุง	พ.ศ.	2560–2564	ท่ีชีใ้ห้เหน็ว่าทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว
ของจังหวัดมีศักยภาพและมีความหลากหลาย	ทั้งด้านนิเวศธรรมชาติ	วัฒนธรรม	อารยธรรม	ประวัติศาสตร์	
ศาสนา	ขนบธรรมเนียม	ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดสู่วิถีชีวิตมากมาย	มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่เป็นที่เคารพ
ของประชาชนทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง	 รวมท้ังในระดับนานาชาติ	 และมีสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่
ก่ึงกลางของภาคใต้	 เชือ่มโยงกบัจงัหวดัทีเ่ป็นศนูย์กลางการค้า	การเดนิทางของฝ่ังอนัดามนั	 อ่าวไทย	ภาคใต้
ตอนล่าง	และภมูภิาคอาเซยีน	
 •		 ด้านจุดอ่อน	ที่ส�าคัญพบว่าขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม	 ขาดการพัฒนา 
การประชาสัมพันธ์	และการส่งเสริมการตลาด	สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการจัดการ 
การท่องเทีย่วเชงิพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนืของ	5	จงัหวดัภาคใต้	–	สงขลา	พัทลุง	นครศรีธรรมราช	ตรัง	และสตูล	พบว่า 
หนึ่งในปัจจัยแห่งความล้มเหลวคือ	ปัญหาทางด้านการขาดการวางแผนด้านการตลาด	(Choibamroong,	
2008)
 •		 ด้านโอกาส	ที่ส�าคัญพบว่ารัฐบาลให้ความส�าคัญกับการท่องเท่ียวชุมชน	 โดยการพัฒนาคนใน
ชุมชนทางการท่องเที่ยวชุมชน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 Jussapalo	 (2018)	 ท่ีพบว่าโอกาส 
ของแหล่งท่องเท่ียวลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาที่ครอบคลุมพื้นที่ใน	3	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดสงขลา	 พัทลุง	 
และนครศรีธรรมราช	รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวโดยชุมชน
 •		 ด้านอุปสรรค	ที่ส�าคัญพบว่าขาดการสนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชน
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	Lapie	 (2019)	ที่วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาว่ามีการทับซ้อนขององค์กรภาครัฐ	
และกฎหมาย	รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ขาดความเป็นเอกภาพ
	 ผลการศกึษาความต้องการพฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่ว 
โดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	พบว่าผู้ประกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนควรประยุกต์ใช้กลยุทธ์การขยายตลาด	 
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวใหม่	 และกลุ ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวตลาดใหม่	 มุ ่งเสริมสร้าง 
ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง	 
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จากข้อค้นพบข้างต้นสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดพัทลุง	 เกี่ยวกับแนวทาง 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	ภายใต้แนวคิด	 
“คนวัยเก๋าท่องเมืองเก๋า”	ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์	ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	โดยใช้เครื่องมือ	 
SWOT	Analysis	และกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	โดยใช้เคร่ืองมือ	Ansoff’s	Matrix	 โดยมุ่งเน้น 
ประเดน็ดงัต่อไปนี้	
	 1)	“คนวัยเก๋า”	แสดงถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพสูง	และแนวคิดการท่องเที่ยว 
ใหม่ที่ได้จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	 ซ่ึงนักท่องเท่ียวเป้าหมายใหม่ท่ีม ี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่น่าจับตามองคือนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ	 ทั้งนี้ได้ยืนยันผลการศึกษา 
ของ	Sungrugsa	et	 al.	 (2016)	 ท่ีช้ีให้เห็นว่านักท่องเท่ียวผู้สูงอายุเป็นนักท่องเที่ยวท่ีมีก�าลังซ้ือ	 ไม่มี 
ข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาการเดินทางและยังมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี	ด้วยรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ	
	 2)	“ท่องเมืองเก๋า”	แสดงถึงจุดแข็งของจังหวัดที่ได้จากผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	ได้แก่	ทรัพยากร	
ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์	มีขนบธรรมเนียม	ประเพณี	
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์	 มีข้อได้เปรียบเชิงกายภาพและลักษณะภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง 
ทางการท่องเท่ียวประเทศ	ซึ่งตอบโจทย์ทัศนคติการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวกลุ ่มผู ้สูงอายุที่ชอบ 
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว	ชอบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	อาหาร	 ท่ีพักราคาไม่แพง	 
มีทุกระดับ	มีความปลอดภัยสูง	 ไม่มีข่าวเสียหาย	มีความเป็นกันเอง	มีมิตรไมตรี	 ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว	 
มีการเตรียมพร้อมสู่	AEC	สิ่งอ�านวยความสะดวกบางแห่ง	 เช่น	ทางเดิน	ทางลาด	และห้องน�้ามีเพียงพอ
ส�าหรับผู้สูงอายุ
	 นอกจากนี้ควรมุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของ 
กลุ่มวิสาหกจิชมุชนในจงัหวดัพทัลงุ	 ด้วยการจดัโปรแกรมกจิกรรมการท่องเทีย่วทีส่่งเสรมิกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับการสร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนผ่านการทดลอง	เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น	สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	Manirochana	 (2017)	 เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ผลการศึกษาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ีสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 เพ่ือประโยชน์ต่อ
ชมุชน	โดยกจิกรรมการท่องเท่ียวมุง่สร้างปฏสิมัพนัธ์	และความผกูพนัระหว่างเจ้าบ้านกับผูม้าเยอืนผ่านการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งน�าไปสู่การเรียนรู้	 เข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงรากเหง้าของชุมชนเน้นความยั่งยืน 
และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	สร้างความสมดลุระหว่างทรัพยากรการท่องเทีย่ว	สงัคม	วฒันธรรม	และวถิชีวีติ
ของสมาชกิในชมุชน	รวมถงึสร้างคณุภาพชวีติท่ีดีให้กบัสมาชกิในชมุชน	และก่อให้เกดิการเรียนรู้ประสบการณ์ 
ที่มีคุณค่ากับผู้มาเยือน	ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วยการวางแผน	การจัดองค์การ	 
การน�า	การประสานงาน	และการควบคุม	 โดยทุก	ๆ	กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน	 
ร่วมวางแผน	 ร่วมตดัสนิใจ	 ร่วมพฒันา	 ร่วมลงมอืปฏบิตั	ิ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์	และมส่ีวนร่วมประเมนิผล	
ทัง้น้ี	อาจส่งเสรมิกิจกรรมการท่องเทีย่วแบบมส่ีวนร่วมใน	4	ด้าน	ตามผลการศกึษาของ	Kongrode	(2020)	
เก่ียวกับความต้องการของนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วพทัลงุได้แก่	“อาหารพืน้บ้าน	งานฝีมอืท้องถิน่	 เเดนดนิ
เกษตรสมุนไพร	วิถีใต้เมืองลุง”	ทั้งนี้	การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุงควรน�าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ 
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ของท้องถิ่น	 สร้างนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของชุมชนอย่าง 
ภาคภูมิใจผ่านการร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว	มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนเพ่ือ 
สร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเทีย่ว	

ข้อเสนอแนะ		
	 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้		
	 1.		 ควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์	 โดยกระตุ้นให้คนในพื้นที่เปิดใจในการเรียนรู ้เพื่อ 
การพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับ 
การแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยว	 (Na	Songkhla	et	al.,	 2021)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการตลาด	และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
	 2.		 หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	ควรเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการความร่วมมือ
แบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	และภาคชุมชน	 เพ่ือผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
เป็นหลัก
	 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
	 ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 จังหวัดพัทลุง	 ท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเร่ิมตระหนักถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยวแบบไม่รุกรานทรัพยากร 
ธรรมชาติ	และวิถีชีวิตชุมชน	 เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพัทลุงที่ยั่งยืน
สืบไป
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ มวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ
ของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ประกอบการวจิยั กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา คอื กลุ่มผู้ประกอบการที่มรี้านค้าอยู่ที่ตลาดน ้าในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) ตลาดลาดชะโด             
4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม จ านวน 250 ราย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ โดย
วธิวีเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและใชว้ธิหีมุนแกนออโธกอนอลแบบวารแิมก็  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ ช่วงอายุ 31-40 ปี ระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ส าหรับระดับ            
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า การน าผล
การประเมินการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้ า  ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข                       
การด าเนินงาน มีความคดิเห็นอยู่ระดบัมากที่สุด และการให้ขอ้มูลเพิม่เตมิ/ การตอบข้อซกัถาม            
มคีวามคดิเหน็อยูร่ะดบัน้อยทีส่ดุ  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ของตลาดน ้ า  จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ไดอ้งคป์ระกอบจ านวน 8 กลุ่ม รวม 25 ตวัแปรส าคญัทีม่คี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
                                                           
1  วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ผูเ้ขยีนหลกั อเีมล: ratirath.na@ssru.ac.th 
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มากกว่า .20 ขึน้ไป และมเีปอร์เซน็ต์สะสมสงูสุดเท่ากบั 68.450 ไดแ้ก่ 1) สาร   2) สือ่ 3) กจิกรรม 
4) ประสบการณ์ 5) เขา้ถงึ 6) ถกูตอ้ง 7) ตดิต่อสือ่สาร และ 8) ทนัสมยั  

ค าส าคญั:  องคป์ระกอบเชงิส ารวจ การประชาสมัพนัธ ์ตลาดน ้า 
 

Abstract 
 This study is a quantitative research aiming to analyze the exploratory factor in 
public relations of floating market in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The research 
instrument used is questionnaire.  The samples include 250 local entrepreneurs in 5 Phra 
Nakhon Si Ayutthaya floating markets which are 1) Ayodhya Floating Market 2) Khlong Sra 
Boa Floating Market 3) Latchado Market 4) Wat Thakarong Floating Market and 5) Thung 
Buachom Floating Market. Data are analyzed by a statistical package including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Exploratory Factor Analysis: EFA with Principal-
Component Analysis and Varimax Orthogonal techniques. 

 The study shows that most of questionnaire respondents are women between the 
ages of 31-40 years old, have level of education of below bachelor’s degree, and have average 
monthly income of 15,000-20,000 Baht.  For the opinion level about public relations of floating 
market in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, the study reveals that to carry out the results 
of public relations evaluation of floating market in terms of organizing various activities for 
operational improvement has the highest level of opinion. While, to provide additional 
information/ to answer inquiries have the lowest level of opinion. 
 The analysis of Exploratory Factor in public relations of floating market in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province consists of 8 groups with total of 25 variables which each one 
has more than .20 factor loading values and cumulative value of 68.450 percent as follows: 
1) Message 2) Media 3) Activity 4) Experience 5) Access 6) Faultless7) Communication and 
8) Modern.  

Keywords: Exploratory factor analysis, Public relations, Floating market 

บทน า   
 การประชาสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ซึ่งมุ่ ง เ น้นไปที่การสร้าง             
ความเข้าใจและการยอมรบัของสาธารณชนเกี่ยวกบักระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่าง
องค์การและประชาชน โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างชื่อเสียงและการสื่อสารข้อมูล (Curtin, & 
Gaither, 2007) การประชาสมัพนัธจ์งึมคีวามส าคญัยิง่กบัทุกองคก์าร ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้น้ี 
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 รฐับาลไทยมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภายในประเทศ ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทของกระทรวงพาณิชย์ จงึ ได้
จดัท าโครงการตลาดชุมชนเพือ่ธุรกจิทอ้งถิน่ หรอืโครงการ “ตลาดตอ้งชม” ตามยทุธศาสตรท์ี ่3 ซึง่มี
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เน้ือหาความเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ในกลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค                  
และเผยแพร่องคค์วามรู้ในการพทิกัษ์ประโยชน์ของตนเอง ผ่านช่องทางการสือ่สมยัใหม่ เพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้ผู้บริโภค (เพียงกมล เกิดสมศรี และปรีชา พันธุ์แน่น, 2563;                    
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย,์ 2561)  
 วถิชีวีติของคนไทยมคีวามผกูพนักบัสายน ้ามาชา้นาน เน่ืองจากภูมศิาสตร์ของประเทศ  
ที่มีแม่น ้าล าคลองหลายสายมาประสานบรรจบกนั ผู้คนจึงอาศยัใช้ประโยชน์จากแม่น ้าล าคลอง
เหล่านัน้ในการด ารงชีวติ ตัง้รกรากถิ่นฐานรมิน ้า ใช้ประกอบอาชีพ และเพื่อการคมนาคมสญัจร            
จงึก่อก าเนิดเป็นวถิชีวีติทางน ้าขึน้ และเกดิเป็นรปูแบบตลาดน ้าทีท่ าการคา้ขายบนเรอืทีบ่รรทุกสนิคา้
ไว้และแล่นไปตามพื้นที่ย่านที่มีการเดนิเรอืพลุกพล่าน (กลัยกร แสวงผล, 2559) ต่อมาจงึค่อยๆ 
ขยายตวัและพฒันาขยายพืน้ทีไ่ปยงัรมิฝัง่คลอง อย่างไรกต็าม นับแต่ปี พ.ศ. 2520 ความส าคญัของ
ตลาดน ้าในการเป็นพืน้ทีซ่ือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ไดล้ดน้อยถอยลงกวา่ในอดตี ตลาดน ้าในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลได้สิ้นสุดเกอืบทัง้หมด เน่ืองจากความเจรญิของสงัคมเมอืง การคมนาคมทางบกที่
ขยายเครอืข่ายเพิม่ขึน้ การพฒันาระบบชลประทาน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ท าใหพ้ืน้ที่
เกษตรกรรมลดลง ส่งผลให้วถิีชีวติทางน ้าลดลงไปด้วย (กฤตพร ห้าวเจริญ, 2555)  ในปัจจุบนั          
ตลาดน ้าจงึมบีทบาททีต่่างออกไป กล่าวคอื ตลาดน ้าถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ อนัเป็นศูนย์
รวมด้านภูมิปัญญา (พราว อรุณรังสเีวช, 2563; ปนันดา จันทร์สุกรี และคนอื่นๆ , 2560; มธุรา               
สวนศร,ี 2559) วฒันธรรม (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; ชลลดา แสงมณี, ศริสิา ธติกจิ และธรีศกัดิ ์      
อุ่นอารมย์เลศิ, 2557) และวถิชีวีติท้องถิน่ (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; กฤตภาส บนิสุอะหวา และ  
ศุภวฒันากร วงศธ์นวส,ุ 2554) ยงัน ารายไดม้าสูชุ่มชน (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; วรุณี เชาวน์สขุุม 
และวงศ์ธีรา สุวรรณณิน, 2561) เป็นการกระจายรายได้ (พราว อรุณรังสีเวช, 2563; ชุติมา                 
นุตยะสกุล และประสพชยั พสนุนท,์ 2559; สริชัญา วงษ์อาทติย ์และยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2559) 
และท าให้ผู้คนไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปหางานในเมืองหลวง (พราว อรุณรังสเีวช, 2563; ปรียาภรณ์              
เนียมนก และ วศนิ เหลีย่มปรชีา, 2554-2555) 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัง้อยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึง มีแม่น ้าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา 
แม่น ้าป่าสกั แม่น ้าลพบุรแีละแม่น ้าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กโิลเมตร มลี าคลองใหญ่น้อย 
ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น ้ า เกือบทัว่บริเวณพื้นที่  (ส านักงานสถิติจังหวัด
พระนครศรอียุธยา, 2563) รายไดห้ลกัทีส่ าคญัของจงัหวดัมาจากอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีม่จีุดเด่น
ดา้นมรดกทางวฒันธรรมและวถิชีวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีจนไดร้บัความนิยม
จากนกัท่องเทีย่วอยา่งต่อเน่ือง (ธนรตัน์ รตันพงศธ์รีะ, ทรงวทิย ์เจรญิกจิธนลาภ และ ธารนี นวสันธ,ี 
2560)   สอดคล้องกับการ เก็บข้อมูลของกรมการท่อง เที่ยว  ในปี  2558 พบว่ า  จังหวัด
พระนครศรอียุธยามนีกัท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วมากทีส่ดุในเขตภมูภิาคกลางรวม 1,548,608 คน 
(กรมการท่องเทีย่ว, 2558) จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มแีหล่งท่องเทีย่วหลายหลากประเภท หน่ึงใน
แหล่งท่องเทีย่วส าคญัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาเยีย่มชมตลอดทัง้ปี นัน่คอื ตลาดน ้า ซึง่จากขอ้มูลของ
กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (2563) ตลาดน ้าใน



วารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ปีที ่12 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

 83 
 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีทัง้หมด 5 แห่ง กระจายอยู่ในหลายอ าเภอ ได้แก่ ตลาดน ้าอโยธยา             
ตลาดน ้าคลองสระบวั ตลาดลาดชะโด ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และตลาดน ้าทุ่งบวัชม  
 จากความนิยมมาท่องเทีย่วตลาดน ้าของนักท่องเทีย่วทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา กอปร
กบัจากการศกึษาการวเิคราะห์เน้ือหางานการศกึษาตลาดน ้าประเทศไทยของ พราว อรุณรงัสเีวช 
(2563) ที่ศึกษาบทความ จ านวน 34 เรื่อง โดยได้สบืค้นโดยใช้ค าว่า “ตลาดน ้า” ในเว็บไซต์ Tci-
Thaijo.org พบว่า การวจิยัดา้นการตลาดของตลาดน ้าทีใ่ช้ส่วนผสมทางการตลาดหรอื 4P หรอื 7P 
นัน้มีจ านวนมาก จึงควรสนับสนุนงานวิจัยในหัวข้ออื่นมาศึกษาแทน โดยเฉพาะใน  ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวโดยที่ใช้กจิกรรมต่างๆ มาเป็นตวัชูโรง จากสาเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึ
สนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า  จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ว่ามี
องค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คอื ผูป้ระกอบการที่มรี้านคา้ตัง้อยู่ตลาดน ้าทัง้ 5 แห่งในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการศกึษาในครัง้น้ี คอืการน าองคป์ระกอบการ
ประชาสัมพันธ์ตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนากลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าเชิงอนุรกัษ์หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในชุมชนอื่นที่มีบรบิท
ใกลเ้คยีงกนัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้ า จังหวดั
พระนครศรอียธุยา  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์ 
 Baskin, et al (1980) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์เป็นการจัดการองค์การเพื่อสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร ับข่าวสารกลุ่มต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ                   
ความคดิเหน็ ทศันคต ิและค่านิยม หรอืเป็นการตดิต่อสือ่สารกบัชุมชนทัง้ภายในและภายนอก และ
สรา้งภาพพจน์ขององคก์ารกบัชุมชน 

 องค์ประกอบของการประชาสมัพนัธ์ ตามแนวคดิของวลิคอซ์ก และคนอื่นๆ (Wilcox,            
et al, 2003) ได้แก่ 1) การให้ค าปรึกษา (Counseling) 2) การวิจัย (Research) 3) การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อ (Media relations) 4) การเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) 5) การสร้าง
ความสมัพนัธ์อันดีกับพนักงาน (Employee relations) 6) การสร้างความสมัพนัธ์อันดีกับชุมชน 
(Community relations) 7) การท ากิจกรรมสาธารณะ (Public Affairs) 8) การท ากิจกรรมร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐ  (Government affairs) 9)  การบริหารข่าวเชิงยุทธ์  ( Issue management)                  
10) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัสถาบนัการเงนิ (Financial relations) ส าหรบัองค์ประกอบของ
การประชาสัมพันธ์ ตามแนวคิดของ วิรัช อภิรัตนกุล  (2549) ได้แก่ 1) องค์การและสถาบัน                    
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2) ข่าวสารในการประชาสมัพนัธ์ 3) สื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 4) กลุ่มประชาชนเป้าหมายใน              
การประชาสมัพนัธ ์

2. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

(Cultural attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี               
ทีบ่รรพบุรุษไดส้รา้งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมา แหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีประกอบดว้ย 
งานประเพณี วถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้น การแสดงศลิปวฒันธรรม สนิคา้พื้นเมอืง การแต่งกาย 
ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอย่างแหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีเช่น ตลาดน ้าด าเนินสะดวก งานแสดงของ
ชา้งจงัหวดัสรุนิทร ์งานร่มบ่อสรา้ง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2549) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นการท่องเทีย่วเพือ่เรยีนรู้
ผูอ้ ื่นและยอ้นกลบัมามองตวัเองอย่างเขา้ใจในสรรพสิง่ของโลกทีไ่ม่สามารถแยกตวัออกจากกนัได้
ตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ฉะนัน้องคป์ระกอบของแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่ าคญัจงึควรม ี
6 ด้าน ดังต่อไปน้ี 1) องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2) องค์ประกอบด้าน
กระบวนการศกึษาสิง่แวดลอ้ม 3) องคป์ระกอบดา้นธุรกจิท่องเทีย่ว 4) องคป์ระกอบดา้นการตลาด
ท่องเทีย่ว 5) องคป์ระกอบดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ และ 6) องคป์ระกอบดา้นการสรา้ง
จติส านึกแก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว  

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จุฑาทพิย ์วฒันะธรรมนนท ์(2551) ศกึษาเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตลาด
น ้า การรบัรูข้่าวสารพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของตลาดน ้าอมัพวา ตลาดน ้าตลิง่ชนั และตลาดน ้าบาง
น ้ าผึ้ ง  โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า  การศึกษาการประชาสัมพันธ์                        
การท่องเทีย่วตลาดน ้าทัง้ 3 แห่ง ไม่มแีผนประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะ แต่จะมหีน่วยงานของตลาดน ้า
แต่ละแห่งเป็นผู้รบัผดิชอบโดยตรง และได้รบัความช่วยเหลอืจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
รวมทัง้สื่อมวลชนภายนอกในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและจะมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมและวตัถุประสงค์ที่ไดก้ าหนดไว ้สื่อที่กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูม้าก
ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือ สื่อโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้                
อย่างทัว่ถงึ และผูว้จิยัได้ศกึษาประสทิธิผลของสื่อประชาสมัพนัธ์ โดยศกึษาการรบัรู้ข่าวสารและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า           
กลุ่มตวัอย่าง มกีารรบัรู้ข่าวประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการเดนิทางซึง่เมือ่กลุ่มตวัอยา่งได้
เห็นสีอ่แล้วจงึตดัสนิใจมาเทีย่วมเีหตุผลทีต่อ้งการพกัผ่อน นอกจากน้ี ขอ้มูลจากสื่อประชาสมัพนัธ์       
ทีด่งึดดูใจมากทีส่ดุกค็อื ภาพบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มของตลาดน ้า  
 กติยิา มโนธรรมรกัษา (2559) ท าการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจและความพงึพอใจมผีลต่อ
พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กรณีศกึษา ตลาดน ้าอโยธยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยท า
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่อง เที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรอียธุยา จ านวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืแบบสอบถาม ไดผ้ลการศกึษาดงัน้ี 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 20 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา         
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ตอนปลาย/ ปวช. และมรีายไดน้้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 2) ลกัษณะพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 
พบว่า ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวก่อนหน้าน้ี 1 ครัง้ เป็นการเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัว                    
โดยรถยนต์ส่วนตวั ในวนัหยุดเสาร์/ อาทิตย์และได้รบัข้อมูลข่าวสารจากญาติ/ เพื่อน 3) ปัจจยั
แรงจูงใจภายนอกทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเทีย่วตอ้งการสถานทีท่่องเที่ยว
ภายในหน่ึงวัน (เช้าไปเย็นกลับ) ส่วนด้านปัจจัยดึงดูดใจ เช่น ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว                 
ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านสิง่อ านวยความสะดวก ส่งผลให้มาท่องเที่ยว
ตลาดน ้าโยธยาอยู่ในระดบัมาก 4) ปัจจยัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วพบว่า 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอ านวย                  
ความสะดวกอยู่ในระดบัมาก 5) ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ (ปัจจยั
ส่วนบุคคล) ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจ ความพงึพอใจและพฤตกิรรมในการท่องเทีย่วตลาดน ้า 
อโยธยาของนกัท่องเทีย่วชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 เกศินี  ประทุมสุวรรณ (2563)  ได้ศึกษาการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์                    
การท่องเทีย่วตลาดน ้าวดัล าพญา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่าง คอื 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน ้ าวัดล าพญา จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ 
พนักงานบรษิทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท  เปิดรบัข่าวสารการท่องเทีย่วแบบปากต่อปาก
จากเพือ่นหรอืคนใกลช้ดิมากทีสุ่ด เน้ือหาข่าวสารเป็นเรื่องอาหาร ความสวยงามทางธรรมชาต ิและ
ของฝากหรอืของทีร่ะลกึ โดยสว่นใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วทีต่ลาดน ้าวดัล าพญาปีละ 2-3 ครัง้ พรอ้ม
กบัครอบครวัหรอืญาตพิีน้่อง  โดยรถยนตส์่วนตวั ในวนัหยุดเสารอ์าทติย ์ใชร้ะยะเวลาโดยเฉลีย่ 1-3 
ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ 500-1,000 บาท วตัถุประสงค์หลกัส่วนใหญ่มาเพื่อรบัประทานอาหาร   
พกัผ่อน และจบัจ่ายใชส้อยระดบัแรงจูงใจทีส่บืเน่ืองจากอตัลกัษณ์ของตลาดน ้าวดัล าพญาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที่ไดค้ะแนนมากทีสุ่ด คอื กจิกรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ                 
ทีส่วยงาม การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัแรงจูงใจ พบว่า  นักท่องเทีย่ว            
ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต้่างกนัมรีะดบัแรงจงูใจทีส่บืเน่ืองจากอตัลกัษณ์ของตลาด
น ้าวดัล าพญา แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
วิธีด าเนินการวิจยั     
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรของการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่ที่ตลาดน ้าในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) ตลาดลาดชะโด     
4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์
องคป์ระกอบจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดต้วัแปรการประชาสมัพนัธ์
ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 25 ตวัแปร (ขอ้ค าถาม) ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 10 เท่า 
ของตวัแปร ซึ่งการวจิยัครัง้น้ีใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน (Field, & Miles, 2012) และ            
การสุม่ตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ภมูโิดยใชส้ดัสว่นตามจ านวนประชากร (Proportional 
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Stratified Random Sampling-SRS) โดยค านึงถงึหลกัการใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีสุ่ม่มาจากแต่ละกลุ่มของ
ประชากรมจี านวนทีเ่หมาะสมและก าหนดใหเ้ป็นหน่วยการสุม่ (Sampling units) 

    เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียุธยาเป็นการให้ค่าน ้าหนัก (Rating scale) 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริ์ท (Likert, 1967) 
จ านวน 25 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ผู้ วิจัย ได้ต รวจสอบความ น่า เ ชื่ อ ถือ  ปรากฏผลว่ า ได้ค่ า สัมประสิทธิ แ์ อ ล ฟ่ า                         
(-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.937 
มากกว่าเกณฑ์ 0.70 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได ้และตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ความเหมาะสม
ของเน้ือหาและส านวนภาษาของแบบสอบถาม (Index of Consistency: IOC) ตามวิธีการของ           
Rovinelli, & Hambleton (1977) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งทุกข้อค าถามได้ผลค่า IOC มากกว่า
เกณฑ ์0.50 จงึอยูใ่นเกณฑผ์า่น  

 การวิเคราะหข้์อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติ                 
เชงิพรรณนา โดยใช้สถติดิงัน้ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis Model: EFA) โดยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal-component analysis) และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแม็ก (Varimax 
orthogonal) เพื่อสกดัตวัแปรที่ไม่ส าคญัออกไป ส าหรบัเกณฑ์ที่ใช้ในการตดัสนิใจเลือกตวัแปรที่
ส าคญัจากองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการหมุนแกน คือ ตัวแปรส าคญัของแต่ละ
องค์ประกอบจะต้องมีค่าสัมประสิทธิค์ะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Standardized 
Coefficient) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป (สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2556)  
 
ผลการวิจยั   
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นสว่นๆ เพือ่สะดวกต่อการท าความเข้าใจ ดงัน้ี 
 สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
 สว่นที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
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 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการที่มีร้านคา้อยู่ที่

ตลาดน ้าในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) 
ตลาดลาดชะโด 4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม จ านวน 250 ราย สามารถสรุป
และอธบิายไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 60.8 อาย ุ31-40 ปี คดิ
เป็นร้อยละ 40.4 ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี คดิเป็นร้อยละ 54 และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,000-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.6 ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

รายการ ความถ่ี (n = 250) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 98 39.20 
หญงิ 152 60.80 

อายุ   
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี 96 38.40 
31-40 ปี 101 40.40 
มากกว่า 40 ปี ขึน้ไป 53 21.20 

ระดบัการศึกษา   
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 135 54.00 
ปรญิญาตร ี 93 37.20 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 22 8.80 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากว่า 15,000 บาท 21 8.40 
15,000-20,000 บาท 124 49.60 
ตัง้แต่ 20,000 บาท ขึน้ไป 105 42.00 

รวม         250 100.00 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา  

 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการ
ประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สามารถสรุปสว่นส าคญัไดด้งัน้ี การน าผลการ
ประเมินการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า ด้านการจดักิจกรรมต่างๆ มาปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
มคี่าเฉลีย่ 4.40 ซึง่ความคดิเหน็อยู่ระดบัมากทีสุ่ด และแสดงความคดิเหน็มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ 
การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ การตอบข้อซักถาม มีค่าเฉลี่ย 1.17 ซึ่งความคิดเห็นอยู่ระดับน้อยที่สุด 
ดงัแสดงในตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

ข้อความ   S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1)  ความทนัสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและชอ่งทางการ
ตดิต่อสื่อสารมคีวามเหมาะสม 

1.71 0.454 น้อยทีสุ่ด 

2)  มกีารสื่อสาร/ ประชาสมัพนัธท์ีร่วดเรว็ ทนัต่อนโยบาย 
โครงการต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ภายในตลาดน ้า 

2.50 0.937 น้อย 

3)  ขอ้มลูขา่วสารมคีวามถกูตอ้ง มปีระโยชน์ มน่ีาสนใจ 1.38 0.605 น้อยทีสุ่ด 
4)  มชีอ่งทางการประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย 2.50 0.932 น้อย 
5)  การใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ/ การตอบขอ้ซกัถาม 1.17 0.378 น้อยทีสุ่ด 

10)  การน าผลการประเมนิการประชาสมัพนัธต์ลาดน ้า ดา้นการ
จดักจิกรรมต่างๆ มาปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงาน 

4.40 0.744 มากทีสุ่ด 

15)  ผา่นสื่อใหม ่เชน่ เวบ็ไซต,์ อเีมล, Newsletter, Weblogs, 
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เชน่ TikTok, Facebook, 
Instagram, Twitter, แอพพลเิคชัน่ live chat เชน่ Line, 
WeChat, วดิโีอออนไลน์ เชน่ YouTube 

3.78 0.888 มาก 

20)  มสี่วนชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจเขา้รว่มตลาดน ้า 3.58 0.768 มาก 
25)  ขอ้มลูมกีารเขา้ถงึขอ้มลูงา่ยต่อการเขา้ใจ สิง่ทีต่อ้งการจะ

สื่อสาร และงา่ยต่อการจดจ า 
3.64 0.726 มาก 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
เมื่อท าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้พบว่า เมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปร ทัง้ 25 ตวัไม่

เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ นัน่คอื ตวัแปรทัง้ 25 ตวั มีความสมัพนัธ์กนัเพยีงพอที่จะสามารถน ามา
วเิคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 42935.996, 
df =1170, and Sig.= .000) เมื่อพจิารณารายตวัแปรพบว่า ค่าความเพยีงพอของการเลอืกตวัอย่าง
โดยรวม (KMO) มีค่าเท่ากับ .894 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ (Hair, Tatham, Anderson, & Black, 1998) และค่า Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy = KMO ที่ได้มาน้ีมากกว่า .50 และเขา้สู่ 1.000 ซึ่งบ่งชี้ให้ทราบ
วา่ขอ้มลูมคีวามเหมาะสมในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มลูการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

แบบสอบถาม จ านวนขอ้ค าถาม 
(ตวัแปร) 

KMO Bartlett’s Test Sphericity 
Approx. 

Chi-square 
df Sig. 

การประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า 25 .894 42935.996 1170 .000 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรการประชาสัมพันธ์ของตลาดน ้ า จังหวัด
พระนครศรอียุธยา พบว่า ควรมอีงคป์ระกอบเพยีง 8 องคป์ระกอบ เน่ืองจากเฉพาะ 8 องคป์ระกอบ
แรกเท่านัน้ทีม่คีา่ Eigenvalue  มากกวา่ 1 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่4 



วารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ปีที ่12 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

 89 
 

ตารางท่ี 4  แสดงคา่สถติหิลงัการสกดัองคป์ระกอบ  
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 7.218 28.874 28.874 7.218 28.874 28.874 3.120 12.480 12.480 
2 2.109 8.437 37.310 2.109 8.437 37.310 2.705 10.818 23.298 
3 1.790 7.161 44.471 1.790 7.161 44.471 2.633 10.532 33.830 
4 1.411 5.644 50.116 1.411 5.644 50.116 2.315 9.260 43.090 
5 1.291 5.163 55.279 1.291 5.163 55.279 2.146 8.582 51.672 
6 1.166 4.663 59.941 1.166 4.663 59.941 1.645 6.579 58.251 
7 1.124 4.494 64.436 1.124 4.494 64.436 1.375 5.501 63.752 
8 1.004 4.014 68.450 1.004 4.014 68.450 1.174 4.697 68.450 
9 .916 3.665 72.115       
…          

25 .141 .562        

 

ทัง้น้ี จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ 1 อธิบายค่าความผนัแปรของ         
ตวัแปรทัง้ 6 ตวัได ้12.480% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -2 อธบิายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้      
9 ตวั ได ้23.298% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -3 อธบิายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 13 ตวั ได ้
33.830% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -4 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 17 ตวั ได ้43.090% 
ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -5 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 20 ตวั ได ้51.672% ปัจจยัหรอื
องค์ประกอบที่ 1 -6 อธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรทัง้ 22 ตัว ได้ 58.251% ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ 1 -7 อธิบายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 24 ตวั ได้ 63.752% และ ปัจจยัหรอื
องคป์ระกอบที ่1 -8 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 25 ตวัได ้68.450% จงึได ้8 องคป์ระกอบ  

เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardized coefficient) โดย
การหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax orthogonal rotation) ขององค์ประกอบของ     
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า มี 25 ประเด็นส าคญั และเมื่อ
พจิารณา ค่าสมัประสทิธิค์ะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน ตัง้แต่ .20 ขึ้นไป (สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ์, 
2556) ที่ใช้เป็นเกณฑ์พจิารณาให้เป็นตวัแปรส าคญัเพื่อน าไปสร้างองค์ประกอบเชิงส ารวจของ                          
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผูว้จิยัก าหนดองคป์ระกอบเชงิส ารวจของ
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยาโดยจะคดัเลอืกเฉพาะองคป์ระกอบทีม่ตีวั
แปรมากกว่า 8 ตัวแปรขึ้นไป ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 มีข้อค าถามที่มี               
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า .20 จ านวน จ านวน 6 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง 0.446 - 0.776 และก าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่1 วา่ “สาร (Message)” องคป์ระกอบที ่2 มขีอ้
ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 3 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.753 - 0.858 จงึไดก้ าหนดชื่อองคป์ระกอบที ่2 ว่า “สื่อ (Media)”  องค์ประกอบที ่3 มขีอ้
ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 4 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.491 - 0.833 จงึไดก้ าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่3 ว่า “กจิกรรม (Activity)”  องคป์ระกอบที ่4 
มขีอ้ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 4 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ
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อยู่ระหว่าง 0.333 - 0.803 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า “ประสบการณ์ (Experience)”  
องค์ประกอบที่ 5 มขีอ้ค าถามที่มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า .20 จ านวน 3 ตวัแปร โดยมคี่า
น ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.520 - 0.881 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่  5 ว่า “เข้าถึง 
(Access)” องคป์ระกอบที ่6 มขีอ้ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 2 ตวัแปร 
โดยมคีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.880 - 0.883 จงึไดก้ าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่6 วา่ “ถกูตอ้ง 
(Faultless)” องคป์ระกอบที ่7 มขีอ้ค าถามทีม่คีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบมากกวา่ .20 จ านวน 2 ตวัแปร 
โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.643 - 0.706 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 7 ว่า 
“ติดต่อสื่อสาร (Communication)” และ องค์ประกอบที่ 8 มีข้อค าถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
มากกว่า .20 จ านวน 1 ตวัแปร โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.876 จึงได้ก าหนดชื่อ
องคป์ระกอบที ่8 วา่ “ทนัสมยั (Modern)” ดงัแสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5  แสดงคา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบมาตรฐานของการประชาสมัพนัธ ์

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 
21) .776        
22) .738 .213       
20) .658    .398    
23) .641 .284  .368     
14) .549 .287 .354      
19) .446    .237  .271  
11)  .858       
12) .224 .838  .224     
10)  .753 .256 .254     
8) .212  .833      
9) .241  .741      
6)   .720 .251     
7) .293 .305 .491 .357     
17)    .803     
16)  .221  .753     
18) .249 .257 .265 .650     
15) .297 .325 .310 .333   .318  
25) .217    .881    
24) .279    .870    
13)  .242 .241  .520  .354 -.369 
3)      .883   
2)      .880   
5)       .706  
4)       .643 .316 
1)        .876 
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สรปุและอภิปรายผล     
 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ได้องค์ประกอบจ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาร (Message) 2) สื่อ (Media)                     
3) กิจกรรม (Activity) 4) ประสบการณ์ (Experience) 5) เข้าถึง (Access) 6) ถูกต้อง (Faultless)              
7) ตดิต่อสือ่สาร (Communication) และ 8) ทนัสมยั (Modern)    

1. สาร (Message)  จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียุธยาส่งสารทีม่คีวามถูกต้อง ชดัเจน เชื่อถอืได ้ปรมิาณเน้ือหามคีวามเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจและวางแผนท่องเที่ยว โดยต้องมีรูปแบบในการน าเสนอข่าวสาร                
ทีน่่าสนใจ ทัง้น้ี สารเป็นหน่ึงในปัจจยัของกระบวนการสือ่สารตามแนวคดิของ David, K. B. (1960) 
มอีงคป์ระกอบการสือ่สาร 6 ประการ ไดแ้ก่ ผูส้ง่สาร (Communication source) ผูเ้ขา้รหสั (Encoder) 
สาร (Message) สื่อ (Channel) ผู้ถอดรหสั (Decoder) และ ผู้ร ับสาร (Communication receiver)  
และสอดคล้องกับ Bucur-Sabo (2006) ที่กล่าวว่า การส่งสารอย่างต่อเน่ืองถึงผู้บริโภคเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑ์และบรกิารของการท่องเที่ยวนัน้ จะค่อยๆ สร้างการเปลีย่นแปลงทีด่ใีนดา้นทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Na Songkhla, R., & Ninaroon 
P. (2019) ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า ขอ้มูลขา่วสาร เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วในการเลอืก
ท่องเที่ยวตลาดลาดชะโด จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็น การเขา้มามบีทบาทของ            
สื่อใหม่ โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ และการวางแผนประชาสมัพนัธ์ที่มสีสีนั และมคีวามน่าสนใจ
ลว้นแต่สง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกมาเทีย่วทีต่ลาดเพิม่มากขึน้ 

2. สื่อ (Media) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จังหวดั
พระนครศรีอยุธยาใช้สื่อหลากหลายประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อใหม่ 
สอดคล้องกบั สวสัดิ ์กาญจนสุวรรณ (2552) ที่ชี้ให้เห็นว่าการใชส้ือ่และการบรหิารสือ่ใหเ้หมาะสม           
มผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการสือ่สาร โดยจะตอ้งยดึหลกั 2 ประการคอื 1) สือ่แต่ละสือ่
จะเข้าถึงผู้ร ับสารที่แตกต่างกัน และสื่อแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ (ข้อดี/ ข้อด้อย) และมีความ
เหมาะสมต่อขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั และ 2) พยายามเลอืกสือ่ทีค่วบคุมได ้และควบคุมไม่ได ้โดยใหม้ี
การประสมประสานกนัอยา่งเหมาะสม แต่จะตอ้งพจิารณาถงึงบประมาณวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของ
การประชาสมัพนัธก์ลุ่มเป้าหมาย ความพรอ้มของบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ และเวลา  

3. กิจกรรม (Activity) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้ า 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยามกีารวางแผนประชาสมัพนัธ์และก าหนดแผนงานดา้นการจดักจิกรรมและ
บรกิารพเิศษ โดยมุ่งเน้นการมสีว่นร่วมของบุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอก และด าเนินการ
จดักจิกรรม ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการประชาสมัพนัธ ์สอดคลอ้งกบั Henche (2004) ทีก่ล่าววา่
ควรประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยอาจมีรูปภาพและเสียงเพื่อ
ประกอบการน าเสนอ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ บุษบา สุธีธร และรุ่งนภา พติรปรีชา  (2539)              
ที่ชี้ ให้เห็นว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ต้องประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลเพื่อผลิตงาน
ประชาสมัพนัธ์นัน้ เป็นสิง่ที่นักประชาสมัพนัธ์ต้องศึกษาอย่างรอบคอบโดยต้องท าแผนการผลติ            
เพื่อก าหนดขัน้ตอนล าดับความส าคัญก่อนหลังของการท างาน นอกจากน้ี สอดคล้องกับ                 
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กุลธดิา เชวงวรรณ (2558) ทีก่ล่าวว่า ธุรกจิและการคา้ในประเทศไทยมกีารใชก้ารตลาดเชงิกจิกรรม
ซึ่งอยู่ในส่วนการประชาสมัพนัธ์ที่มสี่วนช่วยในการสร้างการรบัรู้ และชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมายซื้อ
สนิคา้และบรกิารต่างๆ  

4. ประสบการณ์ (Experience) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธต์ลาด
น ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยาจดัใหม้กีารสรา้งประสบการณ์ใหน้ักท่องเทีย่วก่อนการเดนิทางและเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อแสดงความคดิเห็นต่อการท่องเที่ยวได้อย่าง
อิสระ และมีการจัดกิจกรรมพเิศษต่างๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว 
ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานอยู่สม ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชลิดา 
อู่ผลเจริญ (2559) ที่ค้นพบว่า ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาท (Sense) และจากความรูส้กึ (Feel) มากที่สุด รองลงมาคอื การรบัรูจ้าก
ความคดิ (Think) จากการกระท า (Act) และจากความเชื่อมโยง (Relate) ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ
พบวา่ ในอนาคตเทคโนโลยจีะเขา้มามบีทบาทในการเสรมิสรา้งการตลาดเชงิประสบการณ์ ซึง่การใช้
เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวสามารถเพิ่มประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม           
การท่องเทีย่ว และการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีดา้นการท่องเทีย่ว (Swart, Sotiriadis, 
& Engelbrecht, 2019) นอกจาก น้ี  ผลกา รศึกษาขอ ง  Na Songkhla, R, et al (2021) พบว่ า
ความสามารถทางนวตักรรมของผูป้ระกอบการมอีทิธพิลทางตรงต่อศกัยภาพดา้นการตลาดเพือ่สรา้ง
มลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารของการท่องเทีย่วโดยชุมชน จงัหวดัพทัลุง 

5. เขา้ถงึ (Access) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาใช้ช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยที่ข้อมูลนัน้ง่ายต่อ                 
การเขา้ใจ และง่ายต่อการจดจ า มรีูปแบบการน าเสนอน่าความสนใจและน่าตดิตาม สอดคล้องกบั 
ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ ์(2554) ทีก่ล่าววา่ สือ่ออนไลน์มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูและมผีลตอ่
การตดัสนิใจท่องเที่ยว และปัจจยัการเชื่อมต่อและการเข้าถึงของโลกออนไลน์ส่งผลโดยตรงกบั
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ(รุ่งทวิา ชูทอง และ นิธนิพ ทองวาสนาส่ง, 
2561) นอกจากน้ี อาจใช้บุคคลที่คุน้เคยหรอืบุคคลในท้องถิน่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ปณิศา               
มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) ที่ค้นพบว่า อิทธิพลการบอกเล่าปากต่อปากของคนที่มี
ประสบการณ์ตรงจะท าใหม้คีวามเชื่อถอืได ้เน่ืองจากบุคคลทีบ่อกต่อนัน้เป็นบุคคลที่รูจ้กัคุน้เ คยอยู่
แล้ว จึงไว้วางใจและเชื่อถือได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ความคดิและการมีประสบการณ์
โดยตรงของผูบ้อกต่อ หรอือาจใชบุ้คคลทีม่ชีือ่เสยีง Muda, Musa, & Putit (2010) กล่าววา่ บุคคลทีม่ี
ชือ่เสยีง คอื กลุ่มบุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของสงัคมจากความส าเรจ็ในหลากหลายอาชพีการงาน เช่น กฬีา 
ธุรกจิบนัเทงิ การเมอืง สื่อวทิยุ และโทรทศัน์ องค์การธุรกจิ และอื่นๆ โดยผูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรม            
ในการเลยีนแบบในสิง่ทีบุ่คคลทีม่ชีือ่เสยีงแสดง หรอืสือ่สารออกมา 

6. ถกูตอ้ง (Faultless) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้า่ การประชาสมัพนัธต์ลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยาสง่ขอ้มลูขา่วสารมคีวามถกูตอ้ง มปีระโยชน์ น่าสนใจ และน่าเชือ่ถอื สอดคลอ้งกบั 
วรีะนันท์ ค านึงวุฒ ิ(2562) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบสื่อประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์
ส าหรบัสนิคา้ OTOP ในประเทศไทย กรณีศกึษาสนิคา้ OTOP จงัหวดันครนายก ผลการวจิยัพบว่า 
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ผูป้ระกอบการมคีวามต้องการรูปแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์ที่เป็นเวบ็ไซต์แบบ         
อีคอมเมิร์ซที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ OTOP ที่มีความถูกต้อง และความชดัเจนของ
ขอ้มลูผลติภณัฑ ์น าเสนอเน้ือหาทีส่ะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดันครนายก  

7. ติดต่อสื่อสาร (Communication) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยาส่งเสรมิการใหข้อ้มูลเพิม่เตมิและการตอบขอ้ซกัถาม สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการขอ้มูลเกี่ยวกบัในเรื่องต่างๆ 
ไดแ้ก่ สถานที ่การเดนิทาง ซึง่ตอ้งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ทราบ (รุ่งทวิา ชูทอง และ นิธนิพ ทองวาสนาส่ง, 2561) ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านัน้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19          
การตดัสนิใจเดินทางของนักท่องเที่ยวได้รบัอทิธิพลส่วนใหญ่จากความเชื่อมัน่ในการสื่อสารจาก
รฐับาลและหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกบัสถานการณ์และความปลอดภยัส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม               
การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการจากแหล่งอื่น หรือโซเชียลเน็ตเวริ์กจะส่งผลเสยีต่อความเชื่อมัน่ใน                  
การตดัสนิใจในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว (Villace-Molinero, T., et al., 2021) 

8. ทันสมัย (Modern)  จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกช่องทาง                 
การติดต่อสื่อสารที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ ณภัทร  ญาโนภาส (2561)                       
ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า โทรศพัท์เคลื่อนที ่อนิเทอร์เน็ต ขอ้มูลเครอืข่าย ลว้นเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัต่อทางดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของโลกในขณะน้ี และทีส่ าคญัทีส่ดุคอื พฤตกิรรมการท่องเทีย่วไรรู้ปแบบ 
การท่องเทีย่วไดทุ้กทีทุ่กเวลา ไม่มคีวามแน่นอน และยากจะคาดเดา นกัท่องเทีย่วจงึมคีวามตอ้งการ
ทีม่ากขึน้ในการใชเ้ทคโนโลยเีครอืข่ายขอ้มูลข่าวสารทีเ่พยีงพอและสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยว 
เพราะเหตุน้ี การสร้างและพฒันาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart tourism) จึงเป็นปัจจัยส าคญั              
ในการเพิม่ขดีความสามารถในการสร้างขอบข่ายการท่องเที่ยว โดยการศกึษาของ Hamid, R.A.,              
et al. (2021) พบว่า การท่องเที่ยวอัจฉริยะมีองค์ประกอบหลัก 12 ประการ ได้แก่ เรียลไทม์
ประสบการณ์ของผูใ้ช้ ขอ้มูลขนาดใหญ่ โซเชยีลมเีดยี การรบัรู้ บรบิท การรกัษาความเป็นส่วนตวั 
ระบบผูแ้นะน า การสร้างแบบจ าลองผูใ้ช้ เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ การมสี่วนร่วมทางทฤษฎี 
อนิเทอรเ์น็ตส าหรบัทุกสรรพสิง่ และมรดกทางวฒันธรรม  

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั  
 การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จังหวดั
พระนครศรอียธุยาพบวา่ องคป์ระกอบของการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มีจ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาร 2) สื่อ 3) กิจกรรม 4) ประสบการณ์ 5) เข้าถึง 6) ถูกต้อง                       
7) ตดิต่อสื่อสาร และ 8) ทนัสมยั ผลการวจิยัครัง้น้ีจงึก่อให้เกดิประโยชน์เชงิทฤษฎี (Theoretical 
contributions) กล่าวคอื การน าทฤษฎมีาบูรณาการเพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ เพือ่เป็นการเพิม่พูน
องคค์วามรูแ้ละหลกัฐานเชงิประจกัษ์ซึง่จะสนับสนุนประเดน็การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าส าหรบั
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การวิจัยในอนาคต และประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial contributions) กล่าวคือ การน า           
องคค์วามรูไ้ปประยกุต์ใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าเชงิอนุรกัษ์หรอืแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในชุมชนอื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนั รวมถงึสามารถน าขอ้มูลจากการวจิยัใช้
พิจารณาเพื่อการก าหนดนโยบาย ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการวางแผนการประชาสมัพนัธ์จาก
องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพันธ์ของตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น               
การวางแผนจดัท าเน้ือหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัตลาดน ้า โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึ้น 
โดยสารนัน้ควรมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีปริมาณเน้ือหาที่มี                
ความเหมาะสม มีการสื่อสารที่รวดเร็ว การวางแผนการใช้สื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพมิพ์                   
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และโดยเฉพาะอย่างยิง่สือ่ใหม่ทีม่คีวามทนัสมยั นักท่องเทีย่วสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ได้ง่าย การวางแผนการจดักจิกรรมพเิศษเพื่อสร้างประสบการณ์อนัดใีห้กบันักท่อง เที่ยว เป็นต้น 
นอกจากน้ี ผูบ้รหิารตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สามารถน าผลการวจิยัมาเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาการจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าในอนาคต กล่าวคอื              
รายขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีไ่ดค้ะแนนมากทีส่ดุ สามารถน าไปสง่เสรมิหรอืต่อยอดใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกี
ก็พงึท าได้ คอื การน าผลการประเมนิการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า ด้านการจดักิจกรรมต่างๆ มา
ปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน รวมถงึปรบัปรุงและพฒันารายขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีไ่ดค้ะแนน
น้อยที่สุด คอื การให้ขอ้มูลเพิม่เตมิ/ การตอบขอ้ซกัถาม เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความยัง่ยนืต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป   
 ควรวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยศกึษาเชงิลกึดา้นเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ที่มผีลต่อ
ภาพลกัษณ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา หรอืการประชาสมัพนัธ์ดว้ยกลยุทธ์การตลาด
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์  
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Abstract:  

This study aims to examine the hypothesis and to carry out the path analysis of casual relationship influencing the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, 
Thailand. The findings are as follows. First, the hypothesis model matched with the empirical data by considering the value 
of CMIN/df = 1.596, p-value = .768, GFI = .976, AGFI = 0.972. RMR = 0.000, RMSEA = 0.005, NFI = 0.991, TLI = 0.998 and 
CFI = 0.999, respectively. The total effect of the causal variable having most effect towards the marketing efficiency 
development is the entrepreneurial orientation and all compositions explained the marketing efficiency’ s variance 
accounting for 71.90%. Second, the conceptual model of the causal relationship having effect towards the marketing 
efficiency development consists of one direct effect variable – the entrepreneurial orientation whereas there are 3 direct and 
indirect effect variables having effect towards the marketing competency; risk appetite, proactive operation and innovation 
capability. 

Keywords: marketing efficiency; value-added; community-based tourism. 

JEL Classification: M31; Z32. 

Introduction  

According to Thailand’s 20-Year National Strategic Plan between years 2017-2037 under the concept of Thailand 
4.0 aiming at creating competitiveness by concentrating on development of manufacturing and service sectors. 
The Tourism Authority of Thailand has launched the campaign called “Unique Thai Local Experience” to boost 
local tourism community through community-based tourism. Community Based Tourism (CBT) is tourism activity 
that empowers local community to generate economic benefits through offering local products and services to 
tourists while emphasizes on preserving local wisdoms, environmental and cultural originalities (ASEAN 
Secretariat. 2016. ASEAN Community Based Tourism Standard. Association of Southeast Asian Nations 
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(ASEAN) 2016). Phatthalung Province is situated in the lower southern of Thailand. Its geography is full of hill 
plain and coastal plain (Phatthalung Tourism and Sports Office. Tourism and Sports Documentation between 
Year 2017-2018. Phattalung: Phatthalung). It is the original town of the well-known performing arts Manora and 
Nang Talung, the long-time Southern cultural heritage. Apart from the distinctive culture as existed in this 
province, there are also significant natural resources i.e., Thale Noi or the wetland, and freshwater lake. Referring 
to the 4-Year Plan (2017-2021) of the Province, the management and development of the province were defined 
by focusing on being an agricultural sustainable town with remarkable conservative tourism. Realizing the 
abovementioned significance, the authors therefore are of interest to explore the marketing efficiency for value-
added products and services of community- based tourism in Phatthalung Province in view of encouraging 
development and meeting tourist’s need effectively. 

1. Literature Review 

A successful organization focuses on risk appetite, proactive operation and innovation capability as they are the 
features of entrepreneurs that drives the organization to have competitive advantages (Miller 1983, 873-894). 
Baker and Sinkula (2009) created a measure of entrepreneurial orientation applying from a review of the literature 
who studied the focus on entrepreneurship and improvement of its leadership in technology and innovation, 
service, management techniques, and responsiveness to competitors. Moreover, Clercq et al. (2010, 95) created 
a measure of entrepreneurial orientation, adapted from Miller, D. (1983, 873-894), using a collective question that 
is not individually isolated but still conceptual of the elements in three areas: risk appetite, proactive operation and 
innovation capability. While, Nasution et al. (2010, 336-345) created a measure of entrepreneurial orientation with 
separate questions such as self-esteem, risk appetite, experience of learning, and proactive operation. Therefore, 
this study applies a method based on Miller's concept that measured the composition of entrepreneurial 
orientation in three dimensions: risk appetite, proactive operation and innovation capability. 

Market orientation impacts long-term decision-making and good profits of the organization. It is a strategic 
concept related to an integration of internal resources and leading behavior of people in the organization which 
results in the creation of value for customers by now and in the future. Moreover, it is also based on marketing 
concept which involves business interests of the company (Sun, Price and Ding 2019, 326-337) by focusing on 
customer satisfaction management as the main goal of the business (Guo, Kulviwat, Zhu and Wang 2019, 248-
267]. Narver and Slater (1990, 20-35) claimed that market orientation is an organizational cultural concept with 
three behavioral elements: customer orientation, competitor orientation, and inter-functional coordination, and two 
decision-making elements: long-term results orientation and profitability orientation. Many studies from scholars 
such as Li et al. (2008, 1-18), Jaw et al. (2010 265-277), Cheng and Krumwiede (2010, 161-171), Zang and Duan 
(2010) cited by Norris, D., and Ciesielska, M. (2019, 123-144], and Nasution et al. (2011, 336-345) have created 
a market orientation measurement based on the concept of Narver and Slater (1990, 20-35) as well as this study 
that applied the abovementioned measurement.  

The study of Desouza et al. (2003, 35-44) that cited by Chen et al. (2011, 1331-1346) indicated that the 
service co-production or external innovation from outside businesses, customers, and partners are considered to 
be the basic resource of new products and services. It could be utilized in business quickly as it is offered without 
time and geographic characteristics. The findings by Pralahad and Ramaswamy (2004) that cited by Auh et al. 
(2007, 359-370) also pointed that service co-production plays an important role in creating value for the service 
based on personal experience and ability. Therefore, the co-production is directly involved in customizing and 
delivering services. Meanwhile, the study of Zeithaml and Bitner (2000, 322) that cited by Bowen et al. (2004, 
394-401) implied that customers are engaged in sharing ideas and information with companies which in line with 
Guo et al. (2013, 549-563) who claimed that service co-production is meant to contribute to customer 
engagement, influence customer satisfaction levels, and add value to the product so that it helps service 
providers preparing recommendations in order to improve service processes. In other words, service co-
production means a valuable interaction process between organizations and external contributors; customers and 
partners are fundamental resource of creativity from outside the organization. Chen et al. (2011, 1331-1346) 
created a service co-production measurement which degrees the features of the joint production in four 
characteristics: the interpretation of the creation and delivery of services, the service processes collaboration and 
support, the collaboration on building relationships and the openness to the claims. Therefore, this study applies 
Chen et al.’s measurement because it could be used with the context of tourism. Thus, the service co-production 
could be divided into two dimensions: co-production with customers and co-production with partners. 
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Service innovation is a strategic concept that has been in the spotlight and has been discussed recently, 
starting in the late 1970s and early 1980s or about 30 years ago because it has considered as a tool to create 
competitive advantages (Weng, Ha, Wang and Tsai 2012, 98-112).  

Table 1. Sources of components of tourism service innovation 

Components of tourism service 
innovation 

Sources 

Product 
Schmookler (1966, 1-20), Myers and Marquis (1969), Mowery, D.C. and Rosenberg N. 
(1993, 29-75), Damanpour and Gopalakrishnan (2001, 45-65), Oke (2007, 564-587), 
Chen and Tsou (2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Process 
Rogers (1962, 416-429), cited in Sanyawiwat, S. (2008), Sundbo (1997, 432-455), Alam 
(2006, 468-480), Chen andTsou (2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Employee performance 
Sanyawiwat, S. (2008), Sundbo (1997, 432-455), Damanpour and Gopalakrishnan 
(2001, 45-65), Oke (2007, 564-587) 

Personal learning 

Nontapattamadul, K. (2003), Xuto, N. (1997), Podhisita, C. (2007), Arundel et al. (1998, 
127-141), Cowan and Foray (2000, 211-253), Rogers (1962, 416-429), cited in 
Sanyawiwat, S. (2008), Damanpour and Gopalakrishnan (2001, 45-65), Chen and Tsou 
(2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Employee compensation  
Sanyawiwat, S. (2008), Sundbo (1997, 432-455), Chen and Tsou (2007), Camison and 
Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Acceptance of information 
technology 

Luangpirom, N. (2012), Mowery,D.C. and Rosenberg N. (1993, 29-75), Rogers (1962, 
416-429), cited in Sanyawiwat, S. (2008), Alam (2006, 468-480), Chen and Tsou (2007), 
Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Strategic planning 
Sanyawiwat, S. (2008), Mowery, D.C. and Rosenberg N. (1993, 29-75), Chen and Tsou 
(2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

 

Figure 1. Theoretical Framework 

 
Most of the past tourism innovation studies have been conducted based on the concept of Schumpeter's 

innovation theory (Schumpeter 1934, 218) who claimed that innovation is a key in economic development and 
growth. In the theory referred to the importance of service innovation in five aspects: product development, 
creating or introducing new production processes, creating new markets, developing of new markets, and 
restructuring or development of organization. Schumpeter's innovation organization theory has attracted the 
attention of many scholars for application in innovation studies such as Kirton, J. J., and Cooper, A. F. (2009, 309-
331); OECD (2008, 123-131); Hall and Williams (2008); Hjalager, A.M. (2010, 1-12); Hjalager, A.M. (2010, 192-
216); Camison and Monfort-Mir (2012, 776-789). However, based on limited studies and evidence of service 
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innovation in the tourism context (2011, 1125-1127), especially in Thailand. Yet, there is tendency of greater 
interest in tourism education. In this study, the review of literature led to the measurement of service innovation in 
four stages: the importance of measuring service innovation, measurement service innovation in Thailand's 
tourism business, components of tourism service innovation, and measurement of components of tourism service 
innovation. Then the researchers combine the components of tourism service innovation and synthesize to seven 
variables which are product, process, employee performance, personal learning, employee compensation, 
acceptance of information technology, and strategic planning as summarized in the table 1. 

After reviewing the literatures related to the marketing efficiency development then researchers carry out 
the path analysis of casual relationship influencing the marketing efficiency development to create value-added 
for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand. Therefore, three 
independent variables are entrepreneurial orientation, market orientation, and service co-production affects 
dependent variable which is the marketing efficiency development. The theoretical framework of the study is thus 
drawn as illustrated in figure 1 as follows. 

2. Methodology  

This research study has 2 objectives; 1) to examine the hypothesis of causal relationship affecting the marketing 
efficiency development and 2) to carry out the path analysis of casual relationship influencing the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung 
Province, Thailand. 

Research Hypothesis is as follows;  
Hypothesis 1: It is testing of the hypothesis model to examine whether the model created according to the 

theory is in line with the empirical data.  
Hypothesis 2: The casual variables, influencing the marketing efficiency development to create value-

added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand, are entrepreneurial 
orientation, market orientation and service co-production divided into 3 items as follows: 

Hypothesis 2.1: Entrepreneurial orientation comprising risk appetite, proactive operation and innovation 
capability are the factors influencing the marketing efficiency development to create value-added for product and 
service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand.  

Hypothesis 2.2: Market orientation comprising customer orientation, competitor orientation and inter-
functional coordination are the factors influencing marketing efficiency development to create value-added for 
product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand. 

Hypothesis 2.3: Service co-production comprising co-production with customers and co-production with 
partners the factors are the factors influencing the marketing efficiency development to create value-added for 
product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand. 

The population used for this research are representative of 1,104 registered community enterprises in 
Phatthalung Province as of 2019 (The Office of SMEs Promotion. SMEs situation report in Year 2018), and 650 of 
them was selected as the sampling group. The 65 casual variables (research question) marketing efficiency 
development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, 
Thailand was found and the sampling size was 10 times of variables (The Office of SMEs Promotion. SMEs 
situation report in Year 2018), The stratified random sampling was designed for field data collection on 
proportional stratified random sampling basis with regards to those gained from each group of population at 
appropriate numbers. The sub-group was selected from each division of population as a sampling unit for data 
collection through questionnaires distributed among the sampling group of 650 representatives of community 
enterprises. The questionnaires were utilized for data collection, content validity and correctness of language 
expression and the developed questionnaires were later experimented with the try-out group for reliability 
analysis. The reliability was calculated by the -Coefficient method of Cronbach (1990) and the result of content 
validity accounted for 0.96 over than .50 (IOC > .50) and Alpha Coefficient of .945 over than the criteria of .70 that 
was acceptable. For the path analysis, the statistics were applied by synthesizing the study on aspect basis with 
content validity technique and statistics consisting of percentage, mean, standard deviation and structural 
equation modelling (SEM). The path analysis was undertaken by Amos version 21 Program with the maximum 
likelihood (ML) technique for estimation of path coefficient in order to examine how much the direct and indirect 
effect had towards dependent variables. 
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3. Data Analysis 

The researchers then carry out path analysis and measure of the model fit between hypothesis model and 
empirical data by analysis of direct and indirect effects of variables influencing the marketing efficiency 
development with the maximum likelihood estimation = ML, the concluded data were gained in sequence as 
follows: 

1) Over identified model of the path analysis of causal relationship or model specification 
2) Measures of the model fit 
3) Parameter estimation of the model or estimation of coefficients 
4) Calculation result of direct effect, indirect effect, and total effect  
1) Over identified model of the path analysis of causal relationship or model specification:  
The authors defined the over identified model with the measurement model of exogenous and 

endogenous latent variables consisting of the marketing efficiency development (Y), product (Y1), process (Y2), 
employee performance (Y3), information technology acceptance (Y6), strategic planning (Y7), entrepreneurial 
orientation (X1), risk appetite (X11), proactive operation (X12), innovation capability (X13), market orientation 
(X2), customer orientation (X21), competitor orientation (X22), inter-functional coordination (X23), service co-
production (X3), co-production with customers (X31) and co-production with partners (X32) as illustrated in figure 
2. 

Figure 2. A causal relationship model before modification 

 
Chi-square = 185.064   Chi-square/ df = 1.135   df = 163 p-value = .528 GFI = .961     

RMSEA = .037 NFI = .310 TLI = .279   CFI = .334 

As per path coefficient analysis on the over identified model of causal relationship, it was found that the 
relationship between variables were irrelevant and there were 8 path coefficients with no statistical insignificance.  
Consequently, the model was required to be adjusted, to obtain the best relevant one, by pulling out those with no 
statistical significance from the over identified model. 

2) The result of measures of the model fit: 
Hypothesis 1 which is the hypothesis model testing to find out whether the model created according to the 

theory matches with the empirical data. 
H0: Theoretical Path Model = Empirical Model 
H1: Theoretical Path Model ≠ Empirical Model 



Journal of Environmental Management and Tourism 
 

271 
 

The measures of the model fit between the theoretical path model and empirical model were conducted 
with AMOS program and data collection of variables was proceeded according to the actual circumstances. The 
findings revealed that the theoretical path model matched with the empirical data by considering Chi-square = 
78.198 Chi-square/ df = 1.596 df = 49 p-value = .768 GFI = .976 RMSEA = .000. The total effect of the causal 
variables causing most effect towards the marketing efficiency was the entrepreneurial orientation and all factors 
could explain the variables of the marketing efficiency development accounting for 71.90 %. In addition, ρ-Value 
was applied for evaluation of data model fit between the empirical model and theoretical path model requiring the 
statistical significance (Sig.) of p > .05 that could be deemed that the model matches with the empirical data since 
in case of p > .05, there would be no Sig. This then meant that no difference but coherence since the value 
calculated from the research findings was p > .768 as illustrated in figure 3 and Table 2. 

Figure 3. A causal relationship model after modification 

 
Chi-square = 78.198   Chi-square/ df = 1.596   df = 49 p-value = .768 GFI = .976     

RMSEA = .000   NFI = .991 TLI = .998 CFI = .999 

Table 2. Summary of model goodness of fit test with empirical data 

Index Criteria 
Before adjusting model After adjusting model 

Statistics Result of Consideration Statistics Result of Consideration 
CMIN-p ρ>.05 .528 qualified .768 qualified 
CMIN/df < 3 1.135 qualified 1.596 qualified 
GFI > .90 .961 qualified .976 qualified 
RMSEA < .08 .037 qualified .000 qualified 
NFI > .90 .310 unqualified .991 qualified 
TLI > .90 .279 unqualified .998 qualified 
CFI > .90 .334 unqualified .999 qualified 

 
3) The result of parameter estimation of the model or coefficient estimation: 
Hypothesis 2: The causal variables influencing the marketing efficiency development consisted of 

entrepreneurial orientation (X1), market orientation (X2) and service co-production (X3) that were divided into 3 
items as follows: 

Hypothesis 2.1: The entrepreneurial orientation (X1) consisted of 3 variables; risk appetite (X11), proactive 
operation (X12) and innovation capability (X13) that had effect towards the marketing efficiency development. 
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Hypothesis 2.2: The market orientation (X2) consisted of 3 variables; customer orientation (X21), 
competitor orientation (X22) and coordination within an organization (X23) that had effect towards the marketing 
efficiency development. 

Hypothesis 2.3: The service co-production (X3) consisted of 2 variables; co-production with customers 
(X31) and co-production with partners (X32) that had effect towards the marketing efficiency development.  

It was also found that the entrepreneurial orientation (X1) variables comprise 3 variables; risk appetite 
(X11), proactive operation (X12) and innovation capability (X13) that also had effect towards the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung 
Province, Thailand. 

Table 3. Standardized coefficient estimates 

Relationships Estimate S.E. C.R. t-Value) P-Value statistical significance (Sig.)  
X1 - X11 .290 .108 2.689 .007 yes 
X1 - X12 .487 .109 4.447 *** yes 
X1 - X13 .342 .092 3.700 *** yes 
Y - X1 .017 .110 2.155 . 008 yes 

Y2 - Y .613 .154 3.973 *** yes 
Y3 - Y .588 .154 3.815 *** yes 
Y4 - Y .887 .154 5.751 *** yes 
Y5 - Y 1.308 .154 8.476 *** yes 
Y6 - Y 1.011 .154 6.554 *** yes 
Y7 - Y .989 .154 6.411 *** yes 

Note: Significance at * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

According to the table 2, it shows that the entrepreneurial orientation (X1) that consists of 3 variables; risk 
appetite (X11), proactive operation (X12) and innovation capability (X13) have direct effect towards the marketing 
efficiency development. 

4) Calculation result of direct effect, indirect effect, and total effect: 

Table 4. Summary of direct effects, indirect effects, and total effects of predictor variables  

Dependent Variables Effects 
Predictor Variables 

X13 X12 X11 X1 Y 
X1 Direct Effect .342 .487 .290 .000 .000 
 Indirect Effect .000 .000 .000 .000 .000 
 Total Effect .342 .487 .290 .000 .000 

Y Direct Effect .000 .000 .000 .017 .000 
 Indirect Effect .006 .008 .005 .000 .000 
 Total Effect .006 .008 .005 .017 .000 

Y2 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .588 
 Indirect Effect .004 .005 .003 .010 .000 
 Total Effect .004 .005 .003 .010 .588 

Y3 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .613 
 Indirect Effect .003 .005 .003 .010 .000 
 Total Effect .003 .005 .003 .010 .613 

Y4 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .887 
 Indirect Effect .005 .007 .004 .015 .000 
 Total Effect .005 .007 .004 .015 .887 

Y5 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .989 
 Indirect Effect .008 .011 .006 .022 .000 
 Total Effect .008 .011 .006 .022 .989 

Y6 Direct Effect .000 .000 .000 .000 1.011 
 Indirect Effect .006 .008 .005 .017 .000 
 Total Effect .006 .008 .005 .017 1.011 

Y7 Direct Effect .000 .000 .000 .000 1.308 
 Indirect Effect .006 .008 .005 .017 .000 
  Total Effect .006 .008 .005 .017 1.308 

The result of calculation on direct effect and indirect effect as well as total effect revealed that considering 
the total effect, there was only one independent variable having effect towards the marketing efficiency 
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development- the entrepreneurial orientation (X1) of which the total effect = .017 (direct effect plus indirect effect) 
and the direct effect was the entrepreneurial orientation (X1) = .017 and no indirect effect. Consequently, the 
findings reflected the variable having most effect towards the marketing efficiency development was the 
entrepreneurial orientation and this also meant that the difference of risk appetite, proactive operation and 
innovation capability had different effect towards the entrepreneurial orientation. 

Conclusion  

It found out that the hypothesis model matched with the empirical data by considering the value of CMIN/df = 
1.596, p-value = .768, GFI = .976, AGFI = 0.972. RMR = 0.000, RMSEA = 0.005, NFI = 0.991, TLI = 0.998 and 
CFI = 0.999, respectively. The total effect of the causal variable having most effect towards the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung 
Province, Thailand was the entrepreneurial orientation and all compositions explained the marketing efficiency’ s 
variance accounting for 71.90 %. 

The conceptual model of the causal relationship having effect towards the marketing efficiency 
development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, 
Thailand consists of one direct effect variable – the entrepreneurial orientation whereas there are 3 direct effect 
and indirect effect variables; risk appetite, proactive operation and innovation capability.  

Thus, it concludes that the most important elements for marketing efficiency model of products and 
services of community-based tourism is the entrepreneurial orientation whereas the different risk appetite, 
proactive operation, and innovation capability have different effect towards the entrepreneurial orientation.  

The entrepreneurial orientation is therefore an organizational process which is closely related to strategic 
management and strategic decision process. It focuses on the organizational strategy to which entrepreneurship 
having effect towards an organization in a form of decision making, practice and implementation. This can be 
suggested that the entrepreneurial orientation indicates personality and characteristics of entrepreneurs, 
management styles, performances of employees and executives, and organization engagement building where 
Na Songkhla, R. et al. (2020) who studied about the mediation effects of organizational engagement in the 
Pharmaceutical Industry in Thailand suggested that organizational engagement is an important mediator who 
could be valuable to the organization to look for employee satisfaction. Above all, entrepreneurial orientation is 
under awareness of self-requirement, initiative, creativity and other proceedings challenging knowledge and 
capability to respond and match with an organization’ s goal.   

Risk appetite toward new product experiment, uncertainty of product and service and marketing and 
proactiveness are meant any activities to gain more marketing opportunity than competitors including willingness 
to change upon market requirement. The proactive operation also has effect towards the service innovation of 
health tourism in Mae Hong Son Province since the entrepreneurs are one of concerned elements in the 
innovation, risk activities and proactiveness leading to competition with competitors. The findings are in line with 
the study of Ratanawong, W. (2013) who indicated the antecedent and consequence of service innovation for 
Southern touring business in Thailand in which the findings revealed that in view of the quantitative result, the 
operational level of the antecedent, consequence and service innovation in three areas; Andaman Coast area, 
Thai Gulf area and Thailand Border area were high and the measurement model on antecedent and 
consequence of the service innovation consisted of 7 latent variables and 17 observed variables concurring with 
the empirical data at a good level. The development result of antecedent and consequence model for service 
innovation showed relationship among three exogenous latent variables; entrepreneurial orientation, service co-
production and information technology acceptance. Furthermore, the service innovation under Southern touring 
business context in Thailand needed to collaboratively considering the supporting factors on the following 
aspects; government policies, service-user satisfaction, and human resource management in tourism. In terms of 
problem and obstacle significant for service innovation development, it was human resource management within 
an organization especially service-minded aspect whereas to develop the service innovation for competitiveness, 
executives and touring entrepreneurs were of the view that the service innovation could draw customer attention 
and create growth to the business. With respect to the qualitative research findings, it was found that the studied 
variables were in line with the quantitative data.  

In summary, in order to develop marketing efficiency, the authors recommend that Phatthalung CBT 
community members need to focus on entrepreneurship whether as individuals, groups, or tourism service 
providers in order to interact directly with tourists and other stakeholders by emphasizing on accepting risks that 
may arise from investing in resources and uncertain situation. However, it must endeavor to ensure the business 
risks are appropriately aligned with risk management. In the same time, Phatthalung CBT needs to proactively 
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integrated community management system in many areas, for example, natural resources, culture, human safety, 
society, service quality, tourist satisfaction assessment system, marketing, etc. Proactive action should be in a 
way that is superior to any competitor in various fields yet aligns with industry future demand and copes with 
situational changes by seeking new opportunities. To stimulate proactiveness in the community, it needs 
networking of participation from all stakeholders. An important information both positive and negative ones should 
be gathered by community members and to further propose to official and unofficial community leaders, local 
philosophers, local expertise, community members and interested group as the first priority of tourism 
management participation. Moreover, community leaders should encourage all level members to generate new 
ideas regarding new products, experiences and design processes of its history, community, stories, legends, 
wisdom, cultures, tradition, and natural resource. Innovation competence is, therefore, a fundamental intention 
and state-of-mind that local people could expose to new things. Thus, CBT community should continue focusing 
on potential development its people by urging locals to open their minds since human capital and learning 
organization are important aspects in remaining competitive in today tourism business environment. 
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This study aims to 1) study the situation and marketing problems of product and service of 
community-based tourism in Phatthalung province 2) study the needs and decision-making 
behavior of tourists visiting community-based tourism in Phatthalung province and 3) To 
develop the marketing efficiency model of product and service of community-based tourism 
in Phatthalung province. This is a mixed-method study that applies qualitative and quantitative 
research.  In this study, a group of qualitative key informants are divided into two groups: a 
group of community leaders and parties involved in tourism, in total of 40 key informants by 
using focus group discussions together with non-participatory observations. For quantitative 
research, 650 samples and questionnaire were used as a research tool to analyze pathways 
in causal relationships.  
The findings are as follows. First, the hypothesis model matched with the empirical data by 
considering the value of CMIN/df = 1.596, p-value = .768, GFI = .976, AGFI = 0.972. RMR = 
0.000, RMSEA = 0.005, NFI = 0.991, TLI = 0.998 and CFI = 0.999, respectively. The total effect 
of the causal variable having most effect towards the marketing efficiency development is the 
entrepreneurial orientation and all compositions explained the marketing efficiency’ s variance 
accounting for 71.90%. Second, the conceptual model of the causal relationship having effect 
towards the marketing efficiency development consists of one direct effect variable – the 
entrepreneurial orientation whereas there are 3 direct and indirect effect variables having 
effect towards the marketing competency: risk appetite, proactive operation and innovation 
capability.  
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 บทท่ี 1 
 บทนำ 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ซึ่งจากสถิติเดือนกันยายน 2561 การ

ท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้ถึง 21 ล้านล้านบาท จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังจากต่างประเทศ ซึ่งเข้ามา
ในประเทศไทยถึง 2,655,562 คน  (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) และนักท่องเท่ียวในประเทศ
ท่ีไหลเวียนใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียว โดยมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการออกเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ส่วนหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง โดยตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 49 คิดเป็นร้อยละ 5.64 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดของประเทศ โดยที่จังหวัดเชียงรายมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากที่สุด 2,311,370 คน สร้างรายได้ 20,728.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
37.5 จากปี 2551 รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี มีนักท่องเที่ยวจำนวน 2,281,020 คน มีรายได้ 
5,333.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 43.7 จากปี 2551 และจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไป น้อยท่ีสุด 
คือ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 246, 332 คน มีรายได้ 343.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 88.6 จากปี 
2559 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) แต่จากผลของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยใน
ภาพรวม ทำให้จำนวนนักท่องเท่ียวในปี 2560 มีแนวโน้มลดลง 3-5% จากปี 2559 และแม้ว่ารัฐบาล จะมี
ความตั้งใจอย่างสูงในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านคุณภาพ แต่นโยบายการพัฒนาคุณภาพ  
การบริการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน การควบคุมความปลอดภัยตามแหล่ง
ท่องเท่ียว อาจจะยังยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ียังมี
ไม่มากพอ และแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขและรายงานอันใดท่ีจะแสดงถึงการกระจายรายได้ด้านการท่องเท่ียวใน
ขณะนี้ แต่รายได้จากการท่องเที่ยวก็ยังเป็นรายได้หลักของประเทศที่ส่งผลต่อ GDP ของประเทศอยา่งมี
นัยสำคัญ ดังจะเห็นได้จากปี 2559 ท่ีการท่องเท่ียวสามรถนำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 950,000 ล้านบาท 
ซึ ่งคาดว่าในปี 2560 จะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศประมาณ 900,000 – 920,000 ล้านบาท 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560)   

การท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมายของการสร้างรายได้ แต่ในบางพื้นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ภาคเอกชนท่ีไม่ใช่คนในชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน โดย
ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์ทางตรงกันข้ามชุมชนได้รับผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น ท ำลาย



2 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทิ้งขยะ เป็นต้น ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสการ
พัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนทั ้งในระดับโลก และระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2535 มีการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อม และการพัฒนา (Rio/Earth Summit) วันท่ี 14 มิถุนายน 2535 ณ นคร
รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล มีประเด็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับท่องถิ่น และระดับโลก 2) การตลาดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เน้นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา 
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงในแหล่งท่องเท่ียว และ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมจากประชาชน หรือ ชุมชนในท้องถิ่น (อรลัชชา ศิวรักษ์ และคณะ, 2559) 

นว ัตกรรมการบร ิการ ( service innovation) ถ ูกพ ัฒนามาจากแนวค ิดของนว ัตกรรม 
(innovation) ที ่หมายถึง การริเร ิ ่ม การยอมรับ การดำเนินการของความคิดหรือกิจกรรมใหม่ ๆ 
(Fichman, 2004, p.314-355) รวมถึงสิ่งใหม่ที ่เกิดขึ ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที ่มี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , 2553) นวัตกรรมการบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มต้นจากกระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ของผู้นำ หรือ
บุคลากรในองค์กร และนำมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับปรุงการบริการเพื่อ
ตอบสนอง ต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือกลุ่มนักท่องเท่ียวในหลายรูปแบบ เช่น การบริการจองห้องพัก
ผ่านทางออนไลน์ ระบบเช็คอินอัตโนมัติ ระบบสายพานเพื่อเคล่ือนย้ายคน กระเป๋าเดินทาง และ เครื่องมือ
การสื่อสาร (Liburd, 2005,น. 107-118) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมเหล่านี้ยังคงแสดงให้เห็นถึง 
การนำระบบเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงเพื่อสร้างผลผลิตในการบริการให้กับบริษัท
ท่องเที ่ยว (Aldebert, et al., 2011 ,น. 1204-1213; Blake et al., 2006 ,น.551-557) ขณะที ่การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นนวัตกรรมการ
บริการท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มความสนใจของนักท่องเท่ียวต่อสถานท่ีท่องเท่ียวกับส่ิงแวดล้อม
โดยเน้นถึงบรรยากาศ และความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงที่ปราศจากการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้อง ส่วนระบบและวิธีการใหม่ ๆ ในการสนับสนุนหน่วยงานภายในองค์กร เช่นการอำนวยการ การ
พัฒนาวิธี รักษาพนักงาน ระบบค่าจ้างและเงินเดือน (Ottenbacher & Gnoth, 2005,น. 205-222) มี
วัตถุประสงค์เพื ่อปรับปรุงความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน โดยการพัฒนาและใช้ความสามารถของ
ทรัพยากรในองค์กรหลายลักษณะ เช่น ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Testa & Sipe, 2011,น.1-14) 
ในการสร้างบรรยากาศ ที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ความสามารถของบุคลากรในการนำลูกค้ามาเป็น
เป้าหมายขององค์กร (Gupta & Vajic, 2000,น.33-51) ล้วนเป็นเรื่องของนวัตกรรมการจัดการในองค์กร 
โดยเกิดขึ้นจากแนวความคิด และทักษะ ที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลาย ๆ ปัจจัยเพื่อพัฒนา
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นวัตกรรมให้เป็นสมรรถนะขององค์กร (Skarzynski & Gibson, 2008,น.16) ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการในบริษัทท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน (MLM Hu, JS Horng, YHC Sun , 2009,น. 41-
50) 

จากสถานการณ์การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวจึง ต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยการพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในการพัฒนาศักยภาพการบริการที่จะนำไปสู่การสร้างความเชื่อถือ
ให้กับธุรกิจมากขึ้น และการใช้นวัตกรรมในภาคของการท่องเที่ยวมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กร ด้วยวิธ ีการปรับปรุงสินค้าและบริการ (OECD, 2008) ขณะที ่ปัจจุบันพบว่า 
นวัตกรรมการบริการเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากธุรกิจภาคบริการ ในการสร้างกลยุทธ์ที่สำคัญ
ของการบริการและขององค์กร (Froehle et aL, 2000 ,น. 3-17 ; Menor et aL, 2002,น. 135-157; 
Stevens & Dimitriadis, 2004,น. 1074-1084) รวมถึงเป็นเครื่องมือในการตอบสนองต่อคุณค่าและ
ความต้องการของลูกค้า ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการ
ดำเนินธุรกิจ (Henard & Szymanski, 2001,น.362-375) การพัฒนานวัตกรรมการบริการให้เกิดขึ้นใน
องค์กรจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อ การดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที ่ยวที่มีความสำคัญใน
ระดับประเทศ 

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะเวลา 20 ปี ในระหว่างปี พ.ศ.2560-
2580 ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยมีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ท่ีดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-
2564 ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  มีแนวทาง
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย         
ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอำนาจหน้าท่ีของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความ
มั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน นโยบายทางการ
ท่องเท่ียว เพื่อเป็นกลไกสำคัญท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการกระจายความเจริญและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและ
ลดความเหลื่อมล้ำรายได้ในประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท.เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย ได้ออกแคมเปญท่องเท่ียววิถีไทย “เสน่ห์วิถีไทยเฉพาะถิ่น 
(Unique Thai Local Experience)” ขึ้นเพื่อเป็นสินค้าหลักที่จะสื่อสารและส่งเสริมการตลาดที่จะช่วย
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เพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวไทย โดยทิศทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ท่ี 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ แนวทางท่ี 2.1.4. พัฒนาความหลากหลาย
คุณภาพ และสร้างเอกลักษณ์การท่องเท่ียวไทย และแนวทางท่ี 2.1.5 พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพใหม่ 
ที ่สร้างรายได้สูง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั ่งทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการวิจัยและ
นวัตกรรมของกลุ่มการบริการมูลค่าสูง ประกอบด้วย 2 เรื่องหลักได้แก่ 1) การบริการและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และ 2) การท่องเท่ียวชุมชน
และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์และ
เสริมพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวท่ีแข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน โดยให้เกิดผลลัพธ์
ตามเป้าหมายของประเทศที่ทำให้ประเทศไทยในการจัดการห่วงโซ่การบริการทางการท่องเที่ยวที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงในตลาดโลกและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นเจ้าของในสาขาการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจนไปสู่วิสัยทัศน์ ความมั่งคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557,น.1) การท่ีนโยบายและแผนการท่องเท่ียวถูกกำหนด
โดย หน่วยงานของรัฐ และตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจนำเท่ียว ท้ังใน
ระดับนานาชาติระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทำให้ผลประโยชน์หรือรายได้ส่วนใหญ่ จากการท่องเท่ียวตก
อยู่ในมือของบรรษัทข้ามชาติหรือธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น เครือข่ายของโรงแรมและบริษัทนำเที่ยวโดยท่ี
ผลประโยชน์เหล่านี้ลงไปสู่ชุมชนท้องถิ่นซึ ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยวน้อยมาก
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจึงมิได้มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นดังที่มักถูกนำมาเป็นประเด็นอวดอ้าง
หากแต่เป็นเพียงการดูดดึงให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบตลาดโลกและผลิตซ้ำ การ
ครอบงำของธุรกิจขนาดใหญ่จากประเทศมหาอำนาจ ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่าง
แท้จริง การพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดมีศักยภาพที่แตกต่างกันไปหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้า
หรือการค้าชายแดนทาง (วิตติกา ทางช้ัน, 2557 ,น. 5)  

พัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่ง 
หนึ่ง และยังมีสภาพภูมิประเทศท้ังที่ราบ เนินเขา และ ชายฝั่ง (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง , 
2562) ชาวภาคใต้มักจะเรียกจังหวัดนี ้ว่า เมืองลุง หรือเมืองอกทะลุ มีฐานะเป็นเมืองต้นกำเนิด
ศิลปะการแสดงท่ีขึ้นช่ือคือ มโนห์รา และหนังตะลุง ซึ่งตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาเนิ่น
นาน นอกจาก ศิลปวัฒนธรรมชัดเจนของชาวใต้ที ่ปรากฏในพัทลุง แล้ว แหล่งธรรมชาติสำคัญ
ระดับประเทศ คือทะเลน้อย พื้นท่ีชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืด การท่องเท่ียวของจังหวัดพัทลุงท่ีสำคัญเป็น
การทำให้ตลาดหลาย ๆ แห่งเป็นสีเขียวอย่างแท้จริงคือชาวบ้านจะพยายาม ไม่ใช้โฟม หรือถุงพลาสติก 
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และจากแผนพัฒนาจังหวัด พัทลุง 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ได้กำหนดการบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนา
จังหวัดมุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อมนำ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุกกระบวนการและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้กำหนดพันธกิจการ
พัฒนาจังหวัด ในข้อที่ 3 การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสามารถในการพึ่งตนเองได้สูง ปรับตัวได้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง และข้อที่ 5 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
นอกจากนั้นแล้ว ยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
แบบเพิ่มคุณค่าครบ วงจรที่ยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ
บริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านการตลาดถือเป็นส่ิงท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชนคำนึงถึง เช่น การทำ
อย่างไรให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  แนวทางการค้นหาความเป็นตัวตนและอัต
ลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละชุมชน ท่ีจะนำไปสู่การทำการตลาดท่ีไม่เหมือนกัน แต่สามารถเช่ือมโยงกันได้
อย่างลงตัว และการพัฒนาการท่องเท่ียวในลักษณะโครงข่ายการท่องเท่ียว ซึ่งมาจากแนวคิดทางการตลาด
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวสนใจเดินทางท่องเท่ียวในเส้นทางท่ีกำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไม่จำกัดเฉพาะภายในตัวแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จำเป็นต้องให้ความสนใจในการจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่คลอบคลุมถึงการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
และให้ความเพลิดเพลิน ความสุขและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางด้วย   

จากความสำคัญดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงมีความสนในการเพิ่มศักยภาพด้านการทองเที่ยว การทอง
เท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพัทลุง โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการครบวงจร และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งคาดว่าปัจจัยเชิงเหตุดังกล่าวจะส่งผลทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการบริการ 
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัจจัยเชิงผล ที่ได้รับจากการพัฒนานวัตกรรมการบริการให้เกิดขึ้นในองค์กร อัน
ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านการบริการ ซึ่งผลการดำเนินงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ
การบริการ ไดตามนโยบายของภาครัฐ  และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  ควบคู่กับการพัฒนา
ความร่วมมือการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื ้นท่ี ความต้องการของชุมชนท้องถิ ่น และพฤติกรรมการเดินทางของ
นักท่องเท่ียว 
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1.2 คำถามของการวิจัย 
 1. สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัด
พัทลุงเป็นอย่างไร 
 2.  ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียว
โดยชุมชนจังหวัดพัทลุง เป็นอย่างไร  
 3.  รูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง เป็นอย่างไร 
 
 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน จังหวัดพัทลุง 
 2.  เพื่อศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวที่มา
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  
 3.  เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ประเด็นในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ  2) แนวคิดนวัตกรรม
การบริการการท่องเท่ียว  3) แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว ในการ
ขอบเขตตัวแปรแบ่งออก 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และตัวแปรศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรเชิงสาเหตุที ่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ได้มาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้าน
การตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และศึกษาความต้องการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  โดย
วิธีการการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) ได้ตัวแปร 3 ตัวแปรได้แก่  
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1)  ตัวแปรการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ 
ความกล้าเส่ียง การดำเนินงานเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม 

2) ตัวแปรการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การ
มุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร 

3) ตัวแปรการร่วมผลิตบริการ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรได้แก่ ความร่วมมือกับ
ลูกค้า และความร่วมมือกับคู่ค้า 
 ตัวแปรตาม คือ ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปร 7 ตัว ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของพนักงาน 6) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) การจัดวางกลยุทธ์ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่ง 2 กลุ่ม ได้แก่  
1) กลุ่มผู ้นำชุมชนและภาคีที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมจำนวน 40 คน โดยใช้การ

อภิปรายกลุ่ม (Focus Group) คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1.1) กลุ่มผู้นำชุมชน คือ ผู้นำชุมชนท่องเท่ียวท่ีมียอดนักท่องเท่ียวสูงสุดในจังหวัดพัทลุง 

5 ลำดับแรก คือ 1) อำเภอศรีนครินทร์ 2) อำเภอเมือง 3) อำเภอศรีบรรพต 4) อำเภอศรีนครินทร์ 5) 
อำเภอกงหรา จำนวน 30 คน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพัทลุง , 2562, หน้า 45- 46) 
ประกอบด้วย (1) ผู้นำทางการปกครอง ได้แก่ ผู ้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน ชุมชนละ 2 คน (2) ผู้นำทาง
การเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนละ 2 คน และ (3) 
ผู้นำทางธรรมชาติ ได้แก่ ครู หมออนามัย หรือผู้ท่ีมีบทบาทในการนำพาการพัฒนาชุมชน ชุมชนละ 2 คน 

1.2) ภาคีที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว คือ ผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีพันธกิจท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับชุมชนท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุง ตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน รวม 10 
คน ประกอบด้วย (1) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2) องค์การของรัฐท่ีกำกับดูแลด้านแหล่งท่องเท่ียว 
ได้แก่ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือ สำนักนโยบายและแผน
ส่ิงแวดล้อม (3) องค์การของรัฐท่ีกำกับดูแลด้านส่ิงอำนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ได้แก่ กรมการ
ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
กระทรวงคมนาคม (4) องค์การของรัฐที่กำกับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กรมส่งเสริม
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อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ (5) สถาบันการศึกษา 

2) การวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ในเขตจังหวัดพัทลุง จำนวน 650 ตัวอย่าง  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลาในการศึกษาเริ่มศึกษาตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 7 เดือน  
ขอบเขตด้านพื้นที่ 

มีการศึกษาข้อมูลอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (The 
stratified sampling method) 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. วิสาหกิจท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ได้ต้นแบบรูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว 
และเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ และสร้างรายได้
หมุนเวียนในชุมชน จากการนำแผนการตลาดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน  

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไปเป็น
ต้นแบบในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 

3. หน่วยงานที่มีพันธ์กิจเกี่ยวกับและทำความร่วมมือตกลงการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับชุมชน
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงสามารถนำรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง ไปบริหารจัดการการบริการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน เพื่อความสอดคล้องความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว
ท่ีมาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
1.6 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอน อยู่ 2 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และความต้องการพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 มีเครื่องมือวิจัยใช้
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การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) ใช้ผู ้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู ้นำชุมชน คือ  ผู ้นำชุมชน
ท่องเท่ียวที่มียอดนักท่องเท่ียวสูงสุดในจังหวัดพัทลุง 5 ลำดับแรก จำนวน 30 คน และกลุ่มภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียว คือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีพันธกิจท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับชุมชน
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน รวม 10 คน ด้วยวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่มและแบบสโนว์บอล จำนวน 40 คน โดยมีกรอบแนวคิดมากจากโดยใช้
เครื่องมือเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการใช้เครื ่องมือกลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และตลาด (Ansoff’s matrix) เพื่อเป็นขอบเขตในการศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้าน
การตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และความต้องการ พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.1 การดำเนินงานวิจัยขั้นตอนท่ี 1 

ที่มา: ผู้วิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 

การอภิปรายกลุ่ม 
 (Focus Group) 

การสำรวจและประเมินสถานการณ์และปัญหา
ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง 

SWOT Analysis 

ความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียว  

โดยชุมชนจังหวัดพัทลุง 

 

Ansoff’s matrix 

ตัวแปรและประเด็น
เก ี ่ยวกับสาเหตุท ี ่มี
อิทธิพลต่อศักยภาพ
ด ้านการตลาดเพื่ อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของ
การท ่องเท ี ่ยว โดย
ชุมชน จังหวัดพัทลงุ 
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง จากขั้นตอนท่ี1 ได้ตัวแปรและประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุท่ี
มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดพัทลุง และคณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว
นำมาสังเคราะห์ตัวแปร ดังนี้ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดของงานวิจัยขั้นตอนท่ี 2 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง 

- ผลิตภัณฑ์ 
- กระบวนการ 
- การปฏิบัติงานของพนักงาน 
- การเรียนรู้ส่วนบุคคล 
- ค่าตอบแทนของพนักงาน 
- การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การจัดวางกลยุทธ์ 

การมุ่งเน้นความ
ผู้ประกอบการ 

ความกล้าเสี่ยง 

ความสามารถทางนวัตกรรม 

การดำเนินงานเชิงรุก 

 

การมุ่งเน้นตลาด 

การมุ่งเน้นลูกค้า 

การประสานงานภายใน
องค์กร 

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 

 

การร่วมผลิต
บริการ 

ความร่วมมือกับลูกค้า 

ความร่วมมือกับคู่ค้า 
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จากภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดของงานวิจัยข้ันตอนท่ี 2 เริ่มจากขั้นตอนท่ี1 ได้ตัวแปรและประเด็น
เกี่ยวกับสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาด และการสังเคราะห์ตัวแปรของคณะผู้วิจัยมาสรา้ง
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จังหวัดพัทลุงโดยวิธีการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling,น. 
SEM) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ด้วยเทคนิคการใช้หลักการค่าประมาณความ ควรจะ
เป็นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เพื่อศึกษา อิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ด้วยโปรแกรม Amos 
 
1.7 คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญต่อสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
จารีตประเพณี และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนพัทลุง มีการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นของจังหวัด
พัทลุง เพื่อชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง และเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นสร้างประสบการณ์และเรียนรู้วถิี
ชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเท่ียวเท่ียวที่จังหวัดพังลุง  

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง หมายถึง ชุมชนหรือเครือข่ายการจัดการท่องเท่ียว
โดยชุมชนในจังหวัดพัทลุง ซึ ่งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมทั้งที ่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจหรือ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว และไม่มีการจดทะเบียนก็ดี 

สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง หมายถึง โฮมสเตย์โดยชุมชนใน
จังหวัดพัทลุง โดยโฮมสเตย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือที่เรียกว่า  รูปแบบการ
ท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือในการนำเสนอสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย
ของชุมชน เนื่องจากสินค้าและบริการของชุมชนนั้นอาจมีความสัมพันธ์กันจนไม่อาจจะแยกออก ชุมชนจึง
อาจบูรณาการผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการให้บริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดียิ ่งขึ้น
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ที่พักในชุมชน อาหารพื้นถิ่น สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมนำเที่ยวในแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ฯลฯ   

ศ ักยภาพด ้านการตลาดเพ ื ่ อสร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่ม  หมายถ ึง  ความคิดสร ้ างสรรค ์ ใน
กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการบูรณาการศักยภาพการ
บริหารจัดการของชุมชน จังหวัดพัทลุง รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่ องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของการบริการ ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 7  มิติ คือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
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การปฏิบัติงานของพนักงาน การเรียนรู้ส่วนบุคคล ค่าตอบแทนของพนักงาน การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ 

 ผลิตภัณฑ์  หมายถึง  การนำเสนอสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการ
บริการใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ส่วน
นวัตกรรมกระบวนการ คือ การปฏิบัติการใหม่ ๆ การปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการ
พัฒนาแนวทางในการส่งมอบการบริการใหม่  

 กระบวนการ  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุง ในการ
นำเสนอกระบวนการให้บริการใหม่ หรือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 
กระบวนการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นในชุมชน จังหวัด
พัทลุงเพื่อ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวโดยชุมชน  

 การปฏิบัติงานของพนักงาน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงานของชุมชน จังหวัดพัทลุงในการ
จัดกิจกรรมให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน การสร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง ความ
ปลอดภัย แรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่องาน อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

 การเรียนรู้ส่วนบุคคล  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุง
ในการแสดงออกถึง ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การยอมรับของบุคลากร ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในชุมชน จังหวัดพัทลุง เพื่อ
ตอบสนองต่อการปรับปรุงกระบวนการบริการ  

 ค่าตอบแทนของพนักงาน  หมายถึง  ระดับปฏิบัติงานของชุมชน จังหวัดพัทลุงในการ
จัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ สิ่งของ รางวัลให้แก่บุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุง ตาม
ภาระหน้าท่ี และผลการปฏิบัติงาน  

 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน จังหวัดพัทลุงในการก่อให้เกิดการตัดสินใจ การเปล่ียนแปลง การรับรู้ถึง 
ความสำคัญของเทคโนโลยี และการยอมรับของคนในชุมชน จังหวัดพัทลุงที่จะนำไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการบริการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของชุมชน จังหวัดพัทลุง ในการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน จังหวัดพัทลุง และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
โดยชุมชน ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดใน 3 มิติ คือ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ 
และการเรียนรู้ส่วนบุคคล  
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การจัดวางกลยุทธ์  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุง ในการ
วางแผนพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริการของชุมชน จังหวัดพัทลุง 
ท้ังในการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการบริการ และการส่งมอบการบริการ  

การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง  บุคลิกและคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การปฏิบัติของพนักงาน และผู้บริหารในชุมชน จังหวัดพัทลุงที่สะท้อนถึง
กระบวนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ ภายใต้การรับรู ้ความต้องการของตนเอง การมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และการกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่ท้าทายความรู้ความสามารถเพื ่อให้สามารถตอบสนองและ
สอดคล้องกับเป้าหมายของชุมชน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดใน 3 มิติ คือ ความกล้าเส่ียง การ
ดำเนินการเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม  

ความกล้าเสี ่ยง หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุงที่ท้าทาย 
ความรู้ความสามารถ ภายใต้โอกาส งบประมาณ ข้อจำกัด และความเสี่ยงในระดับที่บุคคลนั้นสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ  

การดำเนินงานเชิงรุก หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุงด้วย 
ความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการดำเนินการให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง โดยการคาดการณ์ การวางแผน 
และติดตามโอกาสใหม่ ๆ ภายใต้สถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงและการอยู่รอดของธุรกิจ  

ความสามารถทางนวัตกรรม หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุง
ท่ี เกิดจากแนวคิดหรือการสนับสนุนให้เกิดการแสวงหารูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ การยอมรับในส่ิง
ใหม่ ๆ รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนและการบริการใหม่ 

การมุ่งเน้นตลาด หมายถึง  วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพัทลุงท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การสร้าง พฤติกรรมของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุงเพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอัน
ได้แก่ ข้อมูลท่ี สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวโดยชุมชน ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพ
การดำเนินงานของคู่แข่งขัน และการให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการประสานความร่วมมือในชุมชน จังหวัด
พัทลุง ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 3 มิติ คือ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงาน
ภายในองค์กร  

การมุ่งเน้นลูกค้า หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุงที ่มุ่ง
สนับสนุน เป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของชุมชน จังหวัดพัทลุงโดยมุ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ความ
พึงพอใจ สิทธิประโยชน์ และคุณค่าของนักท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุงท่ี
ดำเนินการ วิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ และข้อมูลของคู่แข่งขัน เพื่อแสวงหาแนวทางในการตอบสนอง 
และพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

การประสานงานภายในองค์กร หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัด
พัทลุงที่มีการดำเนินการแบ่งปันทรัพยากรและข้อมูล โดยมุ่งตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของ
นักท่องเท่ียวโดยชุมชนภายใต้  กลยุทธ์ของการประสานงานอย่างท่ัวถึงท้ังชุมชน จังหวัดพัทลุง 

การร่วมผลิตบริการ หมายถึง  กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณค่าระหว่างชุมชน จังหวัด
พัทลุง และผู้มีส่วนร่วมภายนอก นักท่องเที่ยวโดยชุมชน และคู่ค้าถือเป็นทรัพยากรพื้นฐานของความคิด
สร้างสรรค์จากภายนอกชุมชน จังหวัดพัทลุง ในการมีส่วนสำคัญต่อการร่วมผลิตบริการ โดยการสร้าง
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองต่อคุณค่าและ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยชุมชน ในการ  ส่งมอบการบริการ ประกอบด้วยการดัชนีช้ีวัดใน 2 มิติ 
คือ ความร่วมมือกับนักท่องเท่ียวโดยชุมชน และความร่วมมือกับคู่ค้า  

ความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง ระดับปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัด
พัทลุงในการสร้างความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในการมีส่วนร่วมผลิตบริการ โดยการให้
ความสำคัญต่อการรับฟังการแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนข้อมูลท่ีสะท้อนถึงคุณค่า ความต้องการของ
นักท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และการส่งมอบการบริการ 

ความร่วมมือกับคู่ค้า หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชน จังหวัดพัทลุงในการ
สร้างความร่วมมือกับคู่ค้าในการมีส่วนร่วมผลิตบริการ โดยให้ความสำคัญต่อการประสานงาน วางแผน 
การรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลในการส่งมอบการบริการให้แก่นักท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยขอเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การกำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัยโดยมีเนื้อหาสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างมูลค่า 
 3. แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 4. แนวคิดนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว 
 5. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว            
 6. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในจังหวัดพัทลุง 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด 
 1.1 การพัฒนาทางการตลาดตามแนวคิดประเทศไทย ยุค 4.0 
 ในปี พ.ศ. 2559  รัฐบาลได้มีนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” โดย
เสรี วงษ์มณฑา (2560 ,น. 5) ได้สรุปแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” เป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้
การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีเข้ามาบริหารประเทศด้วยวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสำคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบปรับ
ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้ ประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 2.1 นี้ 
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ภาพที่ 2.1 แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” 
ท่ีมา: เสรี วงษ์มณฑา (2560 ,น. 5) 

  
 ยุคที่ 1  ประเทศไทย 1.0 ยุคของเกษตรกรรมคนไทยปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู 

การปลูกพืชสวน พืชไร่ แล้วนำผลผลิตเพื่อส่งไปขายสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต  
 ยุคที่ 2 ประเทศไทย 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้ใช้แรงงานท่ีมีราคาถูก แต่เริ่มจะมี

เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยผลิต เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า เครื่องด่ืม เครื่องประดับ อาหารเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เป็นต้น ซึ่งในยุคนี้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากข้ึน  

 ยุคที่ 3 ประเทศไทย 3.0 ยุคท่ีเราอยู่ในขณะนี้ เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออก
เหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าชธรรมชาติ และปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้น
การส่งออก เป็นหลัก  

 ยุคที่ 4 ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนให้มีรายได้สูงขึ้น ในช่วงแรกประเทศไทย 3.0 มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าปัจจุบันกลับเติบโตได้เพียงแค่ ร้อยละ 3 - 4 ต่อปีเท่านั้น ทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่
ในภาวะรายได้ปานกลางเป็นเวลากว่า 20 ปี ในขณะท่ีท่ัวโลกมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น นอกจากนั้นรัฐบาลได้
กำหนดการพัฒนาทางด้านการเกษตรตามแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0”   
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 1.2 การพัฒนาทางการตลาดยุค 1.0-4.0  
 การพัฒนาทางการตลาดยุค 1.0-4.0 สรุปรายละเอียดได้ดังภาพท่ี 2.2 

  

 
 

ภาพที่ 2.2 การพัฒนาทางการตลาดยุค 1-4 
ที่มา: เสรี วงษ์มณฑา (2560 ,น. 8) 

 
 จากภาพท่ี 2.2 โดย เสรี วงษ์มณฑา (2560 ,น. 8) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

 ยุคที่ 1 Marketing 1.0 เป็นยุคอุตสาหกรรม ผลิตอะไรมาก็ขายได้ เพราะลูกค้ายังไม่มี
ตัวเลือกมากนัก การตลาดจึงต้องเริ่มท่ีตัวสินค้าเป็นหลัก ซึ่งกลยุทธ์การตลาดท่ีเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ 
เรียกว่า 4Ps (Product, Price, Place และ Promotion) ท่ีใช้กันอยู่ในแบบเรียนในสมัยนั้น 
  ยุคที่ 2 Marketing 2.0 เมื่อมีการผลิตมากขึ้น ธุรกิจก็เริ่มมีการแข่งขันมากขึ้น และลูกค้าก็
เริ่มมีตัวเลือก ดังนั้นกลยุทธ์จึงเริ่มเน้นไปท่ีการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า หรือความต้องการของลูกค้ามาก่อน
นั ่นเอง เกิดกลยุทธ์ 4Cs (Customer, Cost, Convenience และ Communication) เร ิ ่มมีการวาง
ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 ยุคที่ 3 Marketing 3.0 มีการเติบโตของโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เป็นยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารแพร่หลายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้เวลากับมือถือ และ Internet เพิ่มข้ึน 
ผู้ผลิตเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์ มีการขายสินค้า และบริการผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce) ใช้กลยุทธ์ที่ช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เช่น การทำเพื่อสังคมต่าง  ๆ CSR (Corporate Social Responsibility), การ
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รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ลดโลกร้อน Green Marketing ส่ิงต่างๆ ภาพลักษณ์ท่ีดีเหล่านี้ ช่วยในการสร้าง
แบรนด์ และลูกค้าก็อยากสนับสนุนผู้ผลิต หรือบริษัทต่างๆ เหล่านั้น 

 ยุคที่ 4 Marketing 4.0 ยุคที่มีการล้นของข้อมูลข่าวสาร เป็นช่วงที่มีการเติบโตของโลก
ออนไลน์สูง เพราะเป็นยุคท่ีใคร ๆ ก็เข้าสู่โลกออนไลน์ มีเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
บนโลกออนไลน์ค่อนข้างมากมาย รวมถึงต้นทุนที่ถูกลง มีธุรกิจ SME และ Startup เกิดใหม่ขึ้นมากมาย 
ซึ่งเน้นไปในแนวทางให้ความรู้ และแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ส่วนบริษัทยุคเก่าที่ปรับตัวไม่ทันกับ
พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปก็เริ่มถดถอย หรือปรับเปลี่ยนหันไปทำอย่างอื่นกันไปเลย การแข่งขันท่ี
สูงขึ้น และลูกค้ามีตัวเลือกมากข้ึน ดังนั้น เมื่อลูกค้าไปอยู่บนโลกออนไลน์ ผู้ผลิตจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้อง
เข้าสู่ส่ือสังคมออนไลน์อย่างเต็มตัว รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนั่นเอง 
    
 1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
          Philip Kotler (2017, p. 15-16) การจัดการธุรกิจทางการตลาด (Marketing Model) เป็น
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่เน้นใช้กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาดมาใช้ในการ
บริหารจัดการโดยมีนักวิชาการได้ให้แนวคิดการจัดการธุรกิจทางการตลาด ไว้ดังนี้ ได้กล่าวว่าส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix) แบ่งได้ 4 กลุ่ม ซึ่งอาจเรียกว่า 4P’s ประกอบด้วย รายละเอียดดังภาพท่ี 
2.3 
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   ภาพที่ 2.3 รูปแบบการจัดการธุรกิจทางการตลาด (Marketing Model)  
   ที่มา: Philip Kotler (2016 ,p. 208)  

ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing  mix) 

ตลาดเป้าหมาย 
(Target market) 

ราคา (Price) 
-เงื่อนไขการขาย                        
 -การให้บัตรเครดิต  
-การให้ส่วนลด        
 -ส่วนที่ยอมให้จากการแลกซ้ือสินค้า               
 -การคืนเงิน 
-การรับประกันและการให้บริการ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

-การโฆษณา 
-การขายโดยใช้พนักงาน 
-การส่งเสริมการขาย 
-การประชาสัมพันธ์ 
-การตลาดทางตรง 

การจัดจำหน่าย (Place) 
 ช่องทาง (Channels)    

  -การเลือกคนกลาง    
  -จำนวนคนกลาง       

  การกระจายสินค้า 
(Distribution) 

  -การเก็บรักษาสินค้า       
  -การบริหารสินค้าคงคลัง           
  -การคลังสินค้า         
  -การขนส่ง ฯลฯ                         

ผลิตภัณฑ ์ (Product)                                                                                                                   
-รูปแบบ รูปทรง  
-คุณภาพ 
-ตราสินค้า 
-ป้ายฉลาก 
-สัญลักษณ ์                                      
-สีสัน                         
-บรรจุภัณฑ์ 
-ขนาด ปริมาณ 
-บริการ 
-การรับประกัน 
-ประโยชน์ ฯลฯ  



20 

 

จากภาพที่ 2.3 Philip Kotler (2016, p. 208) ได้เสนอรูปแบบการจัดการธุรกิจทางการตลาด 
(Marketing Model) โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ที ่เน้นการบริหารจัดการเป็น
เครื่องมือทางการตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งที่เสนอให้แก่ตลาดที่สามารถตอบสนองความจำเป็นหรือความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้าที่มีตัวตนจับต้องได้สัมผัสได้ 
(Tangible goods) หรือเป็นสิ่งที ่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ ( Intangible goods) ได้แก่ บริการต่าง ๆ 
ความคิด เป็นต้น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย รูปแบบ รูปทรง รูปร่าง ประโยชน์ ตราสินค้า 
ป้ายฉลาก สัญลักษณ์ สีสัน บรรจุภัณฑ์ ขนาด ปริมาณ บริการ การรับประกัน ฯลฯ ในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องให้ตรงกับความต้องการของตลาดหรือลูกค้ามากท่ีสุด เพราะผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงท่ีลูกค้า
ให้ความสนใจมากท่ีสุดในบรรดาส่วนประสมทางการตลาดท้ังหมด 

2. ราคา (Price) คือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายท่ีแสดงออกมาในรูปตัวเงินหรือตัว
ผลิตภัณฑ์รวมกัน การกำหนดราคาต้องทำให้ถูกต้องเหมาะสม เพราะราคาเป็นหัวใจส่วนประสมทาง
การตลาดท้ังหมดท่ีจะดึงดูดใจลูกค้าให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ได้ในการกำหนดราคาต้องพิจารณาถึงต้นทุน 
การแข่งขัน ปฏิกิริยาของลูกค้า วิธีการท่ีเกี่ยวข้องในการกำหนดราคาเงื่อนไขการขาย การชำระเงิน การให้
เครดิต การให้ส่วนลด การให้ส่วนท่ียอมให้การคืนเงินการรับประกันและการให้บริการ เหล่านี้มีผลต่อการ
กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมท้ังส้ิน 

3. การจัดจำหน่าย (Place) คือ กระบวนการในการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
คนสุดท้ายหรือผู้ใช้อุตสาหกรรมในกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ถึงผู้ซื้อในเวลา สถานที่ท่ี
ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับช่องทางการจัดจำหน่าย นอกจากสถาบันคนกลางแล้วในกระบวนการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์ยังต้องอาศัยกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยการขนส่ง การเก็บรักษา
สินค้า การคลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือกระบวนการในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ให้ลูกค้าได้รู้และเข้าใจถึงคุณค่าหรือคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริม
การตลาดดังนี้ 
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการแจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบโดยการ
ผ่านส่ือโฆษณาท่ีต้องเสียเงินและมีการระบุผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsor)  
 4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) เป็นการเสนอขายหรือบริการโดยการให้
พนักงานขายเสนอขายให้กับลูกค้าโดยตรงเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวระหว่างลูกค้ากับผู้ขายถือเป็น
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วิธีการขายท่ีมีประสิทธิภาพสูง โอกาสการขายมีมากเพราะพนักงานขายสามารถชักจูงโน้มน้าวจิตใจลูกค้า
ให้เกิดความสนใจซื้อสินค้าในท่ีสุด แต่ต้นทุนการขายก็สูงตามไปด้วยและเข้าถึงลูกค้าจำนวนไม่มาก 
 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นเครื่องมือที่ใช้กระตุ้นลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ
สินค้าเร็วขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขายและการโฆษณา 
 4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) เป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือองค์กรหรือนโยบาย ท่ีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี  
 4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) การทำการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง โดย
อาศัยส่ือใดส่ือหนึ่งท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย  

จากเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาดในตลาด
เป้าหมาย คือส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P’s แต่ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้น ต้องเข้าใจ
ถึงความคิด ความต้องการของผู้บริโภคด้วย จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมนั้นก็คือ 4C’s เพื่อให้แสดงถึง
ความสัมพันธ์กับ 4P’s เพื่อที่จะทำให้นักการตลาดได้จัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าได้เพิ ่มขึ ้น สำหรับส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละตัว โดยมีนักวิชาการได้ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ นอกจากส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4P’s  เป็นเครื่องมือ
การทำธุรกิจสำหรับผลิตสินค้าหรือบริการ (Goods and Service) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price)  การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แล้วเครื่องมือสำหรับ
ธุรกิจบริการจะเพิ่มอีก 3P’s ประกอบด้วย บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) การสร้างและ
นำเสนอลักษณะกายภาพ (Physical evidence and  presentation) กระบวนการ (Processes) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ต้องมาจากบุคลากรหรือพนักงานท่ีต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้าง
ค่านิยมให้กับบริษัทร่วมกัน  

2. การสร้างและนำเสนอลักษณะกายภาพ (Physical Evidence and presentation) เป็นความ
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer value) ไม่ว่าเป็นด้านความ
สะอาด ความรวดเร็ว หรือประโยชน์อื่น ๆ 

3. กระบวนการ (Processes) เป็นการส่งมอบคุณภาพในสินค้าและบริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว
และประทับใจลูกค้า (Customer satisfaction) รายละเอียดดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 4P’s กับ 7P’s 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560, น. 36) 
 

  จากภาพที่ 2.4 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560,น. 36) ได้เสนอส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix หรือ 4P’s) คือ ชุดเครื ่องมือทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจนำมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมายแบ่งได้ 4 กลุ่ม ซึ่งอาจเรียกว่า 4P’s ก็ได้ สำหรับเครื่องมือการ
ทำธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการ (Goods and Service) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนเครื่องมือสำหรับธุรกิจบริการจะ
เพิ่มอีก 3P’s ประกอบด้วย บุคลากร (People) การสร้างและนำเสนอลักษณะกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Processes) ทั้งส่วนประสมทางการตลาด 4P’s รวม
กับ 3P’s เรียกว่าส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing mix หรือ 7P’s)   
  จากข้อมูลข้างต้น รูปแบบการจัดการธุรกิจทางการตลาด (Marketing Model) กล่าวคือ เป็น
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจท่ีเน้นใช้กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาด (Marketing 
mix) 4P’s กับ 7P’s เป็นเครื่องมือการทำธุรกิจสำหรับผลิตสินค้าหรือบริการ (Goods and Service) 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจัดจำหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจัดจำหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. บุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) 
6.การสร้างและนำเสนอลักษณะกายภาพ 
 (Physical evidence and  presentation) 
7. กระบวนการ (Processes) 

4P’s สำหรับธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการ 
(Goods and Service) 

7P’s สำหรับธุรกิจบริการ 
(Service) 
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(Promotion) แล้วเครื่องมือสำหรับธุรกิจบริการจะเพิ่มอีก 3P’s ประกอบด้วย บุคลากร (People) หรือ
พน ัก ง าน  (Employee)  การสร ้ า งและนำเสนอล ั กษณะกายภาพ (Physical Evidence and  
Presentation) และกระบวนการ (Processes)  
 
 1.4 รูปแบบการวางแผนทางการตลาด (Marketing plan process) 

 แนวคิดการดำเนินกิจการทางธุรกิจจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าไว้ โดยการวางแผนการตลาด คือ  
แผนเพื่อหารายได้ในการดำเนินธุรกิจฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีแผนงานทางการตลาดจะช่วย
ให้สามารถมองเห็นแนวทางท่ีถูกต้องและขั้นตอนการลงมือทำงานต่าง ๆ โดยปราณี กองทิพย์ และ มังกร 
ปุ่มกิ่ง (2554 ,น. 30 ) นำเสนอรูปแบบการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Model) มี 7 
ขั้นตอนสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 2.5 

ขั้นตอนที่ 1 Situational Analysis เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ส่วนนี้จะเป็นการ
กำหนดผลลัพธ์ของธุรกิจที่เราต้องการตามช่วงระยะเวลาของแผนการตลาดที่ตั้งเอาไว้ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของกิจการ ซึ่งเป้าหมายท้ังหมดท่ีต้ังไว้ในแต่ละส่วนควรมี
ลักษณะท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันการวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 

 1.1 Internal Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ 
1.1.1 การกำหนดปัจจัยท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์ปัจจัยภาย (Assessment) 
1.1.2 การตรวจสอบตลาดในปัจจุบัน (Marketing Audit) 
1.1.3 การวิเคราะห์เครื่องมือทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s 

1.2 External Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อมในระดับ      
มหภาค (Macro Environment) และการวิเคราะห์ในระดับจุลภาค (Microenvironment) 

ขั ้นตอนที่ 2 SWOT  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที ่มีผลต่อธุรกิจรวมถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้ไปทำการวิเคราะห์ถึง โอกาส
และอุปสรรค ความเสี่ยงของธุรกิจ และเปรียบเทียบกับจุดอ่อนจุดแข็งของบริษัท หรือที่เรียกว่าการ
วิเคราะห์ SWOT อธิบายได้คือ S: Strength (จุดแข็งของธุรกิจ), W: Weakness (จุดอ่อนของธุรกิจ), O: 
Opportunity (โอกาสของการทำธุรกิจ) และ T: Threats (อุปสรรคในการทำธุรกิจ) เพื่อดูว่าสถานการณ์
ในปัจจุบันเหมาะสำหรับการลงทุนและการแข่งขันหรือไม่ มีประเด็นอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ หรือมี
โอกาสท่ีน่าสนใจท่ีธุรกิจควรเข้าสู่ตลาด  
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ภาพที่ 2.5  รูปแบบการวางแผนทางการตลาด  (Marketing Planning) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ปราณี กองทิพย์ และ มังกร ปุ่มกิ่ง (2554 ,น. 30) 
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ขั้นตอนที่ 3 Objectives หลังจากที่ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ส่วนนี้จะเป็นการกำหนด
ผลลัพธ์ของธุรกิจท่ีเราต้องการตามช่วงระยะเวลาของแผนการตลาดท่ีต้ังเอาไว้ ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของกิจการ ซึ่งเป้าหมายท้ังหมดท่ีต้ังไว้ในแต่ละส่วนควรมีลักษณะท่ี
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการตลาดของ
องค์กร 

ขั้นตอนที่ 4  Fundamental Strategies คือการกำหนดกลยุทธ์ โดยการกำหนดกลยุทธ์นี้จะมี
พื้นฐานจากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ลูกค้าท่ีเรียกว่า STP ซึ่งประกอบด้วย 
 4.1 Segmentation คือการแบ่งส่วนตลาด โดยใช้โมเดลของ Ansoff’s ในการวิเคราะห์และแบ่ง
ส่วนตลาดและผลิตภัณฑ์ 

4.2 Targeting คือการกำหนดตลาดเป้าหมาย / การเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้โมเดล
ของ Generic Strategies ในการวิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

4.3 Positioning คือการวางตำแหน่งสินค้าหรือการบริการ โดยใช้โมเดลของ BCG ในการ
วิเคราะห์และวางตำแหน่งสินค้าหรือบริการขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 5 Marketing Tactics คือการวิเคราะห์ เพื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation)  
กำหนดตลาดเป้าหมาย  (Target) และการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) หรือ STP จะ
ช่วยให้มีความเข้าใจลูกค้าเป้าหมาย และตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ของบริษัท ให้ชัดเจนขึ้น  
กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นส่วนท่ีสำคัญในการทำธุรกิจ โดยปกติแล้วการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ
แต่ละธุรกิจจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลัก STP เพื่อทำความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ี
จะเปลี่ยนให้มาเป็นลูกค้า โดยกำหนดเป็นเป้าหมายทางการตลาด และตำแหน่งทางการตลาดว่าแบรนด์
เราอยู่ท่ีระดับใดในตลาดและในใจลูกค้าให้ไปถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้เป็นขั้นตอนในการกำหนดยุทธวิธีทางการ
ตลาด ซึ่งก็คือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ว่าองค์กรควรจะดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอะไร อย่างไร
บ้าง และจะใช้กลยุทธ์อย่างไรท่ีเหมาะสม โดยการกำหนดยุทธวิธีทางการตลาดจะพิจารณาใน 5 เรื่อง ดังนี้ 
 5.1 Product  ยุทธวิธีใช้ทางด้านสินค้า 
 5.2 Price  ยุทธวิธีที่ใช้ทางด้านราคา 
 5.3 Place  ยุทธวิธีที่ใช้ทางด้านสถานท่ี และช่องทางการจัดจำหน่าย 
 5.4 Promotion  ยุทธวิธีที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมช่ันต่าง ๆ 
 5.5 Service Mix  ยุทธวิธีสำหรับการบริการ ประกอบด้วย People, Physical Evidence และ 
Process Management 
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ขั้นตอนที่ 6 Implementation เป็นส่วนที่นำกลยุทธ์การตลาดที่กำหนดไว้มาทำให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่จะดำเนินการผ่านส่วนประสมการตลาด หรือ 4P’s สำหรับ         
สินค้าอุปโภค บริโภค และ 7P’s สำหรับสินค้าบริการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจท่ีกำหนดไว้ 
รวมถึงการเพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธ ุรก ิจ ซ ึ ่งองค์ประกอบจะต้องมีต ัวชี ้ว ัด KPI (Key 
performance Index) ซึ่งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน หลังจากที่เราได้ทำการกำหนดยุทธวิธี และกล
ยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปปฏิบัติจริง 

ขั้นตอนที่ 7 Measurement and Control องค์ประกอบของแผนการตลาดด้านล่างสุด เป็น
การวัดผลและควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ และรวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะมีการนำแผนสำรองมารองรับสิ่งที ่จะเกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิดเพื่อยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายท่ีได้กำหนดอย่างใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 
 1.5 การวิเคราะหส์ภาพการดำเนินงานทางการตลาด (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์ SWOT ถูกคิดค้นในช่วงทศวรรษท่ี 1960 – 1970 โดยศาสตราจารย์ อัลเบอร์ต ฮัม
ฟรีย์ (Albert Humphrey) เพื่อนำมาแสดงในงานสัมมนาที ่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด การวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์
การสำรวจตรวจสอบภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการตลาด ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีรู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหาร
วิเคราะห์องค์กรโดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 2.6 
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ภาพที่ 2.6  รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Humphrey A. (2005) 

 
จากภาพที่ 2.6 เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553 ,น. 50-60) นำกล่าวถึง การวิเคราะห์ SWOT 

(SWOT Analysis) โดยมีสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา

โอกาสและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น สภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการแข่งขัน เช่น คู่แข่งขัน 
ลูกค้า ผู้ขาย ปัจจัยการผลิตของกิจการ 
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา
จุดเด่นหรือจุดด้อย 
 จากการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจเอง เช่นการดำเนินงานด้านการตลาด การผลิต การเงิน
และบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในแล้วคำว่า SWOT มาจากการย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่  S (Strengths) คือ จุดแข็ง, W 
(Weaknesses) คือ จุดอ่อน, O (Opportunities) คือ โอกาส และ T (Threats) คือ อุปสรรค โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 1. S ย่อมาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง เป็นสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นข้อ

ได้เปรียบหรือจุดเด่น ซึ่งองค์กรนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และควรดำรงไว้
เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การหรือหมายถึง การ
ดำเนินงานภายในท่ีองค์กรทำได้ดี เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมทางการตลาด จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็ง
ด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ จุดแข็งด้านสถานท่ีต้ัง และจุดแข็งการดำเนินงานขององค์การ 

2. W ย่อมาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน เป็นสถานการณ์ภายในองค์กรท่ี
เป็นจุดด้อย ซึ่งองค์กรไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็ นข้อ
เสียเปรียบหรืออุปสรรคต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ
ขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในท่ีองค์กรทำได้ไม่ดี เช่น 
การมีระเบียบข้อบังคับท่ีมากลล้าสมัยข้ันตอนท่ีมีมาก ยังใช้ตลาดเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เป็นต้น หากคิดว่า
จุดอ่อนท่ีมีไม่สมารถแก้ไขได้ก็ควรวางแผนให้สมารถหลีกเล่ียงหรือให้สอดคล้องกับจุดอ่อนท่ีมีอยู่ให้ดีท่ีสุด 

3. O ย่อมาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นสถานการณ์ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ี
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การทำงานขององค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งขึ้นได้ หรือ
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร เช่น มีความต้องการ 
(Demand) ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น มีความต้องการของตลาดในระดับสูง มีโอกาสท่ีจะดึงภาคเอกชนอื่นเข้า
มามีส่วนร่วม มีตลาดและลูกค้ากลุ่มอื่นท่ียังไม่ได้เข้าไป 

4. T ย่อมาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นสถานการณ์ซึ ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ี
ขัดขวางการทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลประทบในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจำต้องหลีกเลี ่ยงและปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที ่จะ
เผชิญแรงกระทบดังกล่าว หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ คู่แข่งขัน นโยบายของรัฐ การเมือง และกฎหมาย  

จากข้อความข้างต้น การวิเคราะห์ SWOT ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลการดำเนินงานของ
องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายใน
ขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อม  
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1.5 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Philip Kotler (2016, p. 20-25) ได้กล่าวว ่า การวางแผนการตลาดมีความสำคัญต่อการ

ท่องเที่ยวชุมชนเป็นการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้นักท่องเที่ยวโดยเริ ่มต้นจากการกำหนด
คุณลักษณะ (Attributes) ของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างจุดเด่น (Features) ให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และทาจุดเด่นให้เป็นคุณประโยชน์ (Benefits) กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว และต้องไม่หยุดพัฒนา โดยมุ่งสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เพื่อ
เพิ่มคุณค่า (Value) ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าสิ่งที ่นาเสนอมีความคุ้มค่ากับการเดินทางเข้ามาเยือนใน
แหล่งท่องเที่ยว และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เมื ่อลูกค้าประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Repeat Visitation) เกิดการบอกต่อ (Word of Mouth) 
และเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการการท่องเที่ยวในราคาที่สูงขึ้น  (Willingness to Pay More) การตลาดการ
ท่องเท่ียวชุมชนสามารถนาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน มีดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชน และส่ิงอื่นๆ โดยรวมเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว  ชุมชน
ต้องเตรียมแหล่งท่องเท่ียว หรือ กิจกรรมทางการท่องเท่ียวที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ออกแบบกิจกรรม
การท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้นๆ โดยมีเจ้าของภูมิปัญญาเป็นผู้ส่ง
มอบประสบการณ์จริงที่กระบวนการ หรือ บางส่วนของกระบวนการผลิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture Engagement) มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียว  

2. ราคา (Price) คุณค่าของผลิตภัณฑ์กิจกรรมการท่องเที ่ยวในรูปตัวเงิน  นักท่องเที ่ยวจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่ได้รับรู้ (Perceived Value) ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวกับราคาของค่ารับบริการนั้น หากคุณค่าสูงกว่าราคานักท่องเท่ียวจะตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
หรือเดินทางกลับมาท่องเท่ียว หรือบอกต่อกับบุคคลอื่น ๆ การกำหนดราคาค่าบริการการท่องเท่ียวต้องมี
ความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และง่ายต่อ
การจำแนกระดับบริการท่ีแตกต่างกัน  

3. ช่องการจัดจำหน่าย (Place) การเข้าถึงข้อมูลของการท่องเท่ียวในรูปแบบเอกสาร ฐานข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต โปรแกรมการท่องเท่ียว ภาพแหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียว และข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  รวมถึงมีสถานที่ศูนย์ประสานงาน หรือ 
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สถานที่ที่นักท่องเที่ยวติดต่อเมื่อเดินทางเข้ามาในชุมชนเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  โดยช่อง
ทางการจัดจำหน่ายควรจัดทำเป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเตอร์เน็ต และระบบ
ข้อมูลการบริการในสถานท่ีต้ังของแหล่งท่องเท่ียว  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การติดต่อส่ือสารข้อมูลระหว่างชุมชนท่ีจัดการท่องเท่ียว
กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างกระตุ้นทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยเป็นส่วน
ประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication Mix) เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยการใช้บุคคลในการขาย 
(Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล (Non-Personal Selling) มีเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลากหลายประเภท หรืออาจจะเลือกใช้การสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated 
Marketing Communication) ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย (1) การสื่อสารโดยใช้บุคคล
เป็นการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยใช้พนักงานขายโปรแกรม และเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) ทำให้พนักงานผู้ให้บริการได้เรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับ
ลูกค้าโดยตรง และการสื ่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็นการเล่า
ประสบการณ์ข้อมูลการท่องเท่ียวจากพนักงานไปยังนักท่องเท่ียวโดยตรง (2) การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) เป็นการแจ้งข้อมูลการจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ และการจดจำท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวได้รับข้อมูล จดจำแหล่งท่องเท่ียวได้ รวมถึงการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้พบเห็น (3) การโฆษณา (Advertising) เป็นการสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจในการบริการท่องเที่ยวโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ส่ือ
กลางแจ้ง และป้ายโฆษณา  ต่าง ๆ เป็นต้น การโฆษณาเน้นการส่งข่าวสารไปยังกลุ ่มเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบอื่น (4) อุปกรณ์เครื่องมือแนะนำบริการ (Instructional Materials) เป็น
การให้ข้อมูลจากชุมชนท่ีสร้างขึ้นเพื่อการส่ือสารกับนักท่องเท่ียว หรือ บริษัทตัวแทนการท่องเท่ียวท่ีสนใจ 
โดยสามารถช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งได้ (5) การส่งเสริมการ
ขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน
ชุมชนได้เร็วขึ้น เช่น มอบสิทธิพิเศษการท่องเที่ยวในวันแม่ นักท่องเที่ยวพาแม่มาจะคิดอัตรากึ่งหนึ่ง วัน
เกิดมอบห้องพักฟรีหนึ่งคืน นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวครั้งท่ีสามลดครึ่งราคา เป็นต้น  

5. บุคลากร (People) สมาชิกทุกคนในชุมชนล้วนเป็นตัวกลางท่ีทำหน้าท่ีเช่ือมระหว่างทรัพยากร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นผู้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ประดุจต้อนรับญาติมิตร หรือเพื่อนที่กลับมาเยี่ยมบ้าน รวมถึงผู้นำชุมชน ครูภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญดา้น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ผู้ประกอบอาชีพหรือศาสตร์ต่าง ๆ ในชุมชนที่ต้องมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนในท้องถิ่นเพื่อรักษาไว้ไม่ให้
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สูญหายไปจากท้องถิ่น บุคลากรจึงมีความสำคัญที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดการท่องเที่ยว และเกี่ยวข้องทางอ้อมซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องพบเจอเมื่อเดินทางเข้าไปในชุมชน 
ทุกคนในชุมชนต้องยินดีและเต็มใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมที่จะส่งต่อประสบการณ์ที่มีคุณค่า
ให้กับนักท่องเท่ียว  

6. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนในการจัดการท่องเท่ียว กระบวนการบริการการท่องเท่ียว
ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ยุงยาก ไม่ซับซ้อนต่อการใช้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นยำตั้งแต่ครั้งแรก ระเบียบวิธีการ และงานปฏิบัติในด้านการจัดการท่องเที่ยวที่นำเสนอให้กับ
นักท่องเที่ยว เพื่อมอบการบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ปฏิบัติตามได้สะดวก และง่ายทำให้นักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจ  

7. ภูมิทัศน์ หรือสภาพทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นส่ิงท่ีชุมชนต้องเตรียมไว้แสดงเป็น
รูปธรรม เพื่อความสะดวกของการท่องเที่ยว เช่น สถานที่จอดรถ ที่พักแรม ที่พักแบบสัมผัสวิถีชุมชน 
ร้านอาหาร ห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยว ถังขยะ ป้ายบอกทาง ข้อมูล หรือแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน ป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวแต่ละจุดเป็นภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น สภาพทางกายภาพแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมทางกายภาพ และรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการแต่งกาย ความสะอาดเรียบร้อย ความปลอดภัย
ของสถานท่ี การพูดจาด้วยอัธยาศัยที ่เป็นมิตร สุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที ่รวดเร็ว หรือ 
ผลประโยชน์ อื่น ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ  

จากข้อความข้างต้น การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งนำเสนอ ส่งเสริม และสร้างคุณค่า
ให้กับนักท่องเท่ียว และชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว โดยเน้นการวางแผนการตลาดท่ีคำนึงถึงความยั่งยืน
ในมิติเศรษฐกิจชุมชน มิติสังคมวัฒนธรรมวิถีชีว ิตของชุมชน และมิติสิ ่งแวดล้อม รวมถึงคำนึงถึง
ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวควบคู่กันไปกับการวางแผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว เมื่อพัฒนาแล้วและชุมชนมีความพร้อมที่จะให้บริการการท่องเที่ยว ผู้จัดการ
ท่องเที่ยวมีความจำเป็นที่ต้องเปิดตัว และสื่อสารข้อมูลทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของชุมชนให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว คือ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ประกอบด้วย 7 ด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวที่นำความโดดเด่นท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  รวมถึงจัดทำการ
สื่อสารเรื ่องราวของชุมชนผ่านป้ายสื่อความหมายติดตามสถานที่ท่องเที ่ยว  รวมถึงการกระตุ้นการ
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ท่องเท่ียวในเทศกาลต่าง ๆ ด้วยนำเสนอโปรโมช่ันต่าง ๆ เช่น มีส่วนลดทางการท่องเท่ียว แถมห้องพักใน
เทศกาลวันแม่ วันครอบครัว เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความรู้  
ความเช่ียวชาญในประวัติศาสตร์ของชุมชน สมาชิกในชุมชนมีอัธยาศัยท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีดี มีจิตใจใฝ่บริการ 
พร้อมกันนี้ชุมชนต้องจัดเตรียมภูมิทัศน์ และลักษณะทางกายภาพให้นักท่องเท่ียวรู้สึกปลอดโปร่ง ดูสะอาด
ตา และรู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินทางท่องเที่ยว มีโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวก เช่น ถนน เส้นทาง
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน การบริการการขนส่งสาธารณะ ป้ายบอกทาง ไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร 
และโทรคมนาคม ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น โดยกระบวนการทั้งหมดของการบริการการท่องเที่ยวต้องมี
ขั้นตอนท่ีชัดเจน ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก มีความสะดวกต่อการรับบริการการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างมูลค่า 
  2.1 การขยายธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่า ตามแนวคิด  Ansoff’s matrix   

การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด ตามแนวคิด Ansoff’s matrix   
เพื่อขยายโอกาสการดำเนินงานนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้ธุรกิจ ในปี ค.ศ. 1957 Ansoff  
ได้ตีพิมพ์บทความโดยให้คำนิยามสำหรับกลยุทธ์สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ทางการตลาดว่า “หลักการร่วม
ของสายผลิตภัณฑ์ และภารกิจท่ีสอดคล้องกัน คือ การท่ีผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ” โดยเขาอธิบาย 4 ช่องทางในการสร้างความเติบโตสำหรับองค์กรธุรกิจไว้ดังนี ้ (Ansoff, I., 
1957, p. 113-124) รายละเอียด ดังภาพท่ี 2.7 
 

 
ภาพที่ 2.7 Ansoff’s Matrix   

ที่มา: Ansoff (1957) 
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    จากภาพท่ี 2.7 Ansoff’s Matrix  นักวิชาการ (วิทวัส  รุ่งเรืองผล, 2558, น. 106) ได้สรุป
แนวคิด Ansoff’s Matrix ว่าเป็นการวิเคราะห์การเติบโตกลยุทธ์ทางการตลาดมี 4 วิธี ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) เป็นความพยายามของธุรกิจท่ีจะเพิ่มยอดขาย
สำหรับผลิตภัณฑ์ที ่ขายอยู่ในตลาดปัจจุบัน โดยใช้วิธีการปรับส่วนประสมทางการตลาดให้เพิ ่มขึ้น 
พยายามเพิ่มอัตราการใช้ของลูกค้า หรือพยายามใช้วิธีการส่งเสริมการจะหน่ายแบบใหม่เพื่อจูงใจลูกค้า
เพิ่มขึ้น 
 2. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Product development) เป็นความพยายามของธุรกิจในการเพิ่ม
ยอดขายด้วยผลิตภัณฑ์ที ่มีอยู ่ในปัจจุบันให้เข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ มีการดำเนินการโดยการขยายออกไปสู่
ภูมิภาคหรือในท้องท่ีตลาดแห่งใหม่ ๆ ท่ีไกลออกไป เช่น ในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศ ซึ่งยังไม่เคยมี
ส่วนค้าไปจำหน่ายถึงหรืออาจจะเป็นวิธีการโฆษณาหรือเสนอเข้าไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีไม่เคยเป็นลูกค้ามา
ก่อน 
 3. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Market development) เป็นความพยายามเพิ่มยอดขายดว้ย
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่า เพื่อสนองต่อตลาดปัจจุบันตามวิธีองค์การ
ธุรกิจจะต้องเข้าใจถึงความต้องการของตลาดและเห็นถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ท่ี
จะให้สินค้ามีคุณภาพในระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้นไป หรืออาจจะใช้วิธีเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์หรือขนาดท่ี
แตกต่าง 
 4. กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์ (Diversification) เป็นการเคล่ือนตัวไปสู่ธุรกิจด้านใหม่ซึ่งอาจจะ
เป็นธุรกิจท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตลาด หรือระดับการผลิตและการตลาดในระบบปัจจุบันก็ได้ เช่น   
ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมเป็นผู้จำหน่ายทั้งค้าส่งและค้าปลีก หรืออาจจะเป็นผู้ลงไปดำเนินการทางด้านวัตถุดิบ
ด้วย  

จากข้อความข้างต้น การวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด ตามแนวคิด Ansoff’s 
matrix เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจได้ผ่านเครื่องมือ Ansoff’s Matrix โดยใช้การขยายธุรกิจด้วยการหา
ตลาดหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการสร้างความต้องการ หรือเสนอขายสินค้าและบริการท่ีขายอยู่ในปัจจุบัน 
ให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มเดิม  
 
 2.2 วางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่า (Strategic Planning Model)  

การวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินการใน 3 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
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Planning) 2) การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation) และ 3) การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic control and evaluation) โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560 ,น. 
40) กล่าวว่า รูปแบบการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Model) ประกอบด้วย
องค์ประกอบท่ีสำคัญได้แก่ การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กรและกลยุทธ์
ในการดำเนินงาน และอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 2.8 
 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้
กำหนดวิธีการไว้) เป็นข้อความซึ่งกำหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่องค์กร    
มุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต ในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร มีประเด็นท่ี
ควรพิจารณา ได้แก่ 1) ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 2) ปัจจัยในการกำหนดวิสัยทัศน์และ 3) ประโยชนข์อง
วิสัยทัศน์ต่อการบริหารองค์กร 
 พันธกิจ (Mission) หมายถึง การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าท่ีท่ีองค์กรต้องทำใน
ลักษณะอาณัติ (Mandate) หรือตามกฎหมาย เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ หรือเป็นภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์ (ตามแผนชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบายของรัฐมนตรี ฯลฯ) เกี่ยวกับพันธกิจ
มีประเด็นท่ีควรศึกษาในรายละเอียดดังนี้ 
 เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง การกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้
เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์/ผลสำเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้างถึง
ผลลัพธ์ของบริการอันเนื่องมาจากหน้าท่ีหลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจท่ีกำหนดไว้ และ
หน่วยงานย่อยภายในองค์กรควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ลักษณะ
ของเป้าประสงค์ท่ีดี  
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ภาพที่ 2.8  รูปแบบการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Model) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560, น. 40) 
  

   
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

 โอกาส 
Opportunities 

อุปสรรค 
Threats 

พันธกิจ / Mission 

 
เป้าประสงค์ Goal 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร 

 
จุดแข็ง 

Strengths 

จุดอ่อน 
Weaknes

TOWS  Matrix 

วิสัยทัศน ์Vision 

ข้อมูล
ย้อนกลับ 

 

2. การนำแผนกลยุทธ์ไป

ปฏิบัติ 

- การจัดทำรายงานผลงานประจำป ี

- การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน 

- การประเมินผลสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทุก 3-5 ป ี ฯลฯ 

กลยุทธ์ Strategy 

 
-การจัดทำแผนปฏิบตัิการ
ประจำปี                        
- การพัฒนาองค์กร 

- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การสั่งการ / ประสานงาน 

• การรายงานผลงาน / 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - วัฒนธรรมองค์กร 

 - องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 - การจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร 

• ฯลฯ 

3. การควบคุมและประเมินผล 
    แผนกลยุทธ์ 

 

1. การวางแผนกลยุทธ์ 
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 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทำงานที่แยบยล เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 
โดยท่ัวไปกลยุทธ์ไม่ควรเป็นวิธีการทำงานตามปกติ แต่ควรเป็นแนวทาง/วิธีการท่ีมีอุบาย กลวิธีท่ีแยบยล 
(ในเชิงบวก) สำหรับการทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงคำว่า กลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์กันอย่างแพร่หลาย แต่โดยทั่วไปแล้วคำว่ายุทธศาสตร์จะใช้ในความหมายที่กว้างกว่ากลยุทธ์ 
อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ฯลฯ ส่วนในระดับกรมควรใช้คำว่ากลยุทธ์และอาจมีกลวิธี
หรือแนวทางปฏิบัติลดหลั่นกันลงไปกลยุทธ์จะได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง
และจุดอ่อน) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (โอกาสและอุปสรรค) แล้วนำมาวิเคราะห์หา
ตำแหน่งของกรม (Position analysis) และกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในลำดับถัดไป   
 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ เพื่อให้องค์กรมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน 
หลังจากท่ีได้ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ตามแนวทางข้างต้นแล้ว ผู้บริหารระดับสูงจะต้องนำข้อมูลด้านต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์มาทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อให้มีความชัดเจนและมั่นใจว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่องค์กรกำหนดไว้นั้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลและกลยุทธ์ที่จะดำเนินการ หากยังไม่สอดคล้องก็ควรปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจาก
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้ว ผู ้บริหารระดับสูงจะต้องกำหนดเป็นนโยบายขององค์กร และ
มอบหมายให้ระดับหน่วยปฏิบัตินำไปดำเนินการต่อไป  
 การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) จากกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีได้กำหนดไว้  
จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งโดยท่ัวไปจะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องทำ เวลาดำเนินการ   
ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณดำเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้ โดยมีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี 
ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 การควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) ในระหว่าง
ท่ีนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และจะต้องมีการควบคุม 
กำกับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ตลอดจนมี
การประเมินผลสำเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ด้วย อาจเป็น 3 หรือ 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ไปยังขั้นการวางแผนกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
ที ่ดีมิใช่การประเมินผลด้วยความรู ้สึก (Subjective) แต่จะต้องประเมินผลด้วยการวัดที ่เชื ่อถือได้ 
(Objective) โดยมีการกำหนดตัวชีว้ัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน (KPI)  
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า รูปแบบการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning 
Model) ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ์ (Strategy) 
การทบทวนว ิส ัยท ัศน ์  พ ันธก ิจ และเป ้ าประสง ค์  การนำแผนกลย ุทธ ์ ไปปฏ ิบ ัต ิ  (Strategic 
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Implementation) การควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) ท่ี
มุ ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการบริหาร จัดการธุรกิจ อาจเป็น 3 หรือ 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ไปยังขั้นการวางแผนกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
ที ่ดีมิใช่การประเมินผลด้วยความรู ้สึก (Subjective) แต่จะต้องประเมินผลด้วยการวัดที ่เชื ่อถือได้ 
(Objective) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน (KPI) 
 
 2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain Analysis)  

Michael E Porter (1985, p. 117-127) ได้เสนอแนะแนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis) การจัดกระบวนการเป็นการจัดการกิจกรรมที่เปลี่ยนปัจจัยนำเข้า 
(input) ให้เป็นผลิตผล (output) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือการบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ท้ังภายในและภายนอกองค์การ กระบวนการแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ 
กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน กระบวนการกำหนดขั้นตอนมีระเบียบปฏิบัติ และ
ข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมและขั้นตอนการวัดและประเมินกระบวนการในเรื่องโซ่
แห่งคุณค่าเป็นแนวความคิดที่พัฒนาโดย Porter เมื ่อปี ค.ศ.1985 โมเดลนี้จะเน้นกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมรองที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท ทั้งนี้โดยบริษัทอาจนำระบบสารสนเทศใน
กิจกรรมเหล่านั้นมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น โมเดลนี้จึงให้ความสำคัญกับบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแข่งขัน โดยแนวคิดนี้ จะแบ่งกิจกรรมขององค์การโดยใช้มิติทางด้าน
เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานในการแบ่งประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทำภายในองค์การ และ
เรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า “กิจกรรมท่ีมีมูลค่า” (Value activities) โดยท่ีมูลค่า (Value) ท่ีองค์การสร้างขึ้น
วัดจากจำนวนของผู้ค้าท่ีเต็มใจจะซื้อสินค้าและบริการองค์การจะมีกำไร ถ้ามูลค่าท่ีสร้างขึ้นเกินกว่าต้นทุน
ในการดำเนินกิจกรรมเหล่านั้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์การจะต้องทำกิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี้ด้วยต้นทุนท่ีต่ำกว่าคู่แข่งหรือดำเนิน การในลักษณะท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันและด้วยราคาพ
รีเมีย่ม (มีมูลค่ามากกว่า) ส่วนโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของหน่วยงาน จึงหมายถึง ระบบของกิจกรรม
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน และเช่ือมโยงกัน  ความเช่ือมโยงนี้ หมายถึง เมื่อดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปจะ
มีผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้วยความเช่ือมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องมีการ
เปรียบเทียบ ในการทำงานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมของบริษัทจะเกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น หากต้นทุนในการออกแบบสินค้ามีราคาสูง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาแพง ก็จะทำให้
ต้นทุนหลังการขายลดลงด้วย เพราะสินค้าได้รับการออกแบบมาอย่างดีและผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
ปัญหาที่ติดตามมาย่อมจะน้อยลงด้วยปัญหาจึงอยู่ที่บริษัทด้วยว่าจะพิจารณาในเรื่องการเปรียบเทียบนี้
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อย่างไรจึงจะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันใน Porter Value Chain ซึ่งเป็นทัศนะของ Porter นั้น
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)  ขององค์การสามารถสร้างได้ด้วย 2 วิธีหลัก คือ 1) 
การทำให้ต้นทุนในการผลิตและการให้การบริการท่ีต่ำกว่าคู่แข่ง (Low relative cost) และ 2) การทำให้
สินค้าและบริการของตนเองแตกต่างจากคู่แข่ง (Differentiation) เพื่อจะสามารถตั้งราคาสูง (Premium 
price) ได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าบริษัทจะเลือก    กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร การสร้างกำไรของบริษัท
ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการสร้างคุณค่า ให้กับลูกค้าและลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการของ
ตนเอง ด้วยเหตุนี้ Porter จึงเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วบริษัท ก็คือกลุ่มขององค์ประกอบ และกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อสร้าง Value ซึ่ง Porter เรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า Value Activities และบริษัทจะสามารถทำกำไรได้ก็
ต่อเมื่อบริษัทสามารถสร้าง Value ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้สูงกว่า Cost ที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมหลัก
ในการสร้างมูลค่า Value Activities ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ   คือ Primary Activities หมายถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตสินค้า/บริการโดยตรง การส่งมอบให้กับลูกค้า รวมทั้งบริการ
หลังการขาย และ Support Activities ซึ่งหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ   ท่ีคอยสนับสนุน หรือทำให ้Primary 
Activities ดำเนินไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยรายละเอียดดังภาพท่ี 2.9 

 
ภาพที่ 2.9 Value Chain Analysis 

        ที่มา: Porter (1985) 
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 นักวิชาการ (ปฏิพล ต้ังจักรวรานนท์, 2563 ,น. 26 - 31) ได้กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
      1. กิจกรรมหลัก (primary activities) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่มีการดำเนินติดต่อกันเป็น
ลำดับ มี 5 กิจกรรมได้แก่ 

 1.1 Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการเลือกสรร  การรับ การเก็บปัจจัย
นำเข ้ าท ี ่ ใช ้ ในการผล ิตส ินค ้ า /บร ิการ  ก ิจกรรมเหล ่าน ี ้ จ ึ ง รวมถ ึ ง  Raw Material, Delivery, 
Transportation, Inventory เป็นต้น 

 1.2 Operation (manufacturing) เป็นกิจกรรมการแปรสภาพปัจจัยนำเข้าที่ใช้เป็นสินค้า/
บริการ ซึ่งจะรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Outbound, Logistics หมายถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการนำส่งสินค้า/บริการไปให้ก ับลูกค้าตั ้งแต่ Order Processing, 
Warehousing ไปจนถึง Transportation 

 1.3 Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จักของลูกค้า
และพยายามโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้า/บริการ 

 1.4 Service เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งจะหมายความรวมถึงการติดต้ัง การซ่อมบำรุง บริการอะไหล่ และการรับประกันต่างๆ 

 1.5 Support Activities ในขณะท่ี Primary Activities มีการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
         

2. กิจกรรมสนับสนุน (support activities) เป็นกิจกรรมที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อทุกขั้นตอนด้วย
เหตุนี ้เราจึงเห็นว่าแต่ละ Support Activities เป็นกิจกรรมตามแนวนอนที ่ครอบคลุมทุก  Primary 
Activities ในทุกขณะ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยสำคัญ 4 กิจกรรม มีดังนี้ 

   2.1 Procurement หมายถึง กิจกรรมการสรรหาสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้การเลือกแหล่ง
วัตถุดิบ การเลือกวิธีการในการส่งมอบสินค้า/บริการแก่ลูกค้า ฯลฯ 

  2.2 Technology Development การใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 
  2.3 Human Resource Management เป็นทุกกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา ฝึกอบรม ประเมินผล รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและรางวัล 
  2.4 Firm Infrastructure ในที ่น ี ้ไม่ได้ หมายถึง อาคารสิ ่งก่อสร้างใด ๆ ตามความหมาย

โดยตรงของคำว่า Infrastructure แต่จะหมายถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผลิตข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจและการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งจะรวมถึงฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายกฎหมาย 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวทางการทำให้กิจกรรมต่างดำเนินไปอย่าง
สอดคล้อง รวมทั้งการวางกรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าชุมชน Value Chain ให้เหมาะสมกับการผลิต



40 

 

สินค้าและบริการของชุมชน เนื่องจากภาคธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจชุมชนมีรูปแบบมีความแตกต่างกันและไม่
เหมือนกันกลยุทธ์โซ่แห่งคุณค่าท่ีประสบผลสำเร็จในกระบวนการสร้างคุณค่าในงานเพิ่มผลผลิตของชุมชน
มีส่ิงท่ีต้องคำนึงถึงท่ีเป็นส่วนประกอบสำคัญของการดำเนินการสร้างห่วงโซ่คุณค่าชุมชน ดังภาพท่ี 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 ขั้นการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของชุมชน (Community value chain) 
ที่มา: ทิวากร  เหล่าลือชา (2563) 

 
จากภาพที ่ 2.10 ทิวากร เหล่าลือชา (2563) ได้ทำการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของชุมชน 

(Community value chain) ประกอบด้วย ขั้นต้นน้ำ (Upstream) ว่าเรื่องของแหล่งที่มาของวัตถุ ดิบ 
กระบวนการผลิต การปลูก แหล่งผลิตปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ ว่ามาจากที่ไหน ทุนมาจากแหล่งใด 
แรงงานมาจากไหนในกระบวนการของธุรกิจ ขั้นกลางน้ำ (Midstream) กระบวนการการจัดการ การแปร
รูป การบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดสินค้า หรือบริการ และขั้นปลายน้ำ (Downstream) การใช้
การตลาด การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายของชุมชน เพื่อให้สินค้าหรือบรกิาร
นั้นไปถึงมือผู้บริโภค 
 
 
 
 

ต้นน้ำ (Upstream) 

 
-กระบวนการผลิต  
-การปลูก   
-แหล่งผลิตปรับปรุง 
-คุณภาพวัตถุดิบ  
-แหล่งทุน  
-แรงงาน 

กลางน้ำ (Midstream) 

 
-กระบวนการ  
-การจัดการ  
-การแปรรูป  
-การบรรจภุัณฑ์  
-มาตรฐาน   

ปลายน้ำ (Downstream) 
 
-การใช้การตลาด  
-การท่องเท่ียว  
-การประชาสัมพันธ์ 
-การส่งเสริมการขาย 
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3. แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-Based Tourism; CBT) คือการท่องเท่ียวท่ีคำนึงถึงความ

ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (โครงการ
ท่องเท่ียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ, 2540) 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและรักษา
คุ้มครองทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่น รวมทั้งนำฐานทรัพยากรดังกล่าวมาจัดการให้เป็นทรัพยากรท่องเท่ียวของ
ชุมชนโดยพยายามหลีกเล่ียงมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม มีการคำนึงถึงความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติเป็นสำคัญ และการนำทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว
ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการการท่องเท่ียวชุมชน ท่ีนำไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนอย่างแท้จริง 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืนย่อมเป็นหนา้ท่ีหลัก
ของคนในชุมชนท่ีจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน และร่วมกันทำ เพื่อให้นักท่องเท่ียวและบุคคลท่ัวไป
เดินทางเข้ามาเย่ียมเยือนอย่างต่อเนื่อง โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน โดยกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นมีความรับผิดชอบหลายระดับร่วมกัน เริ่ม
จากประชาชนหรือประชาคม องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องย่อมมีบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบร่วมกันตามกรอบท่ีกำหนดไว้เพื่อการจัดการทรัพยากรของการท่องเท่ียวร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิตติกา ทางช้ัน, 2557, น. 5) 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติได้เห็นชอบให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) พ.ศ. 2559-2563 ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวฉบับแรกของ
ประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดการกระจายประโยชน์จากการท่องเท่ียว
ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “การท่องเท่ียวโดยชุมชนของไทย พัฒนาสู่สากล
อย่างมีเอกภาพบนฐานการรักษา และจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนแห่งความสุข”  ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีความรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการ
จัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนบนฐานของ
ความพอเพียง รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรการท่องเท่ียวทรัพยากรชุมชนอันจะ
ทำให้เกิดการยกระดับความสำคัญของชุมชนในสังคม เพื่อเพิ่มจำนวนชุมชนท่ีมีการจัดการ การท่องเท่ียว
โดยชุมชนท่ีมีมาตรฐานคุณภาพภายใต้ขีดความสามารถของการรองรับของชุมชน และเพื่อเพิ่มจำนวน
เครือข่ายและความเข้มแข็งของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน, 2560) โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีกลยุทธ์ท่ีจะช่วย
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ยกระดับให้การท่องเท่ียวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 5 กลยุทธ์สำคัญ โดยหนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือ การตลาดท่ี
เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแสวงหาตลาดนักท่องเท่ียวที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน และสร้างความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยไม่เสียอัตลักษณ์ของชุมชน นอกจากนั้น เพื่อเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการนำเท่ียวให้นำเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทาง
การท่องเท่ียว (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน) 
จังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวจึงหันมาให้ความสนใจการท่องเท่ียวที่ให้ชุมชนเป็นฐานการบริหารจัดการ "การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน" เป็นท่ีรู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆความหมาย ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ ซึ่งการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนำไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้  

การท่องเท่ียวโดยชุมชนตามนิยามขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) นั้นหมายถึง การท่องเท่ียวที่มี
จุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวที่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน สร้างการเรียนรู้และ
การสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเท่ียว 

การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนถือเป็นการจัดการท่องเท่ียวที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทาง แผนงาน และดำเนินงาน โดยฐานคิดท่ีว่าทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร และเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากการท่องเท่ียว ความสำเร็จของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 
ประการ คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน ความรู้และความสามารถในการจัดการท่องเท่ียวของคนใน
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชนจัดว่าเป็นการท่องเท่ียวทางเลือก เป็น
การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการท่องเท่ียวจากท่องเท่ียวกระแสหลัก ให้ความสำคัญ
ตามความสนใจของนักท่องเท่ียว ทำให้กระแสการท่องเท่ียว เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ๆ เมื่อ
มีการท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงเป็นการท่องเท่ียวทางเลือกของนักท่องเท่ียว และเป็นเครื่องมือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (สุจิตราภรณ์ จุสปาโล, 2554) 

สำหรับพฤติกรรมของการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันนั้น มีแนวโน้มท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม จากผลการศึกษาของ จิราพร คงรอดและคณะ (2561) เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมและความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นท่ีชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม – คลอง
ท่าแนะ จังหวัดพัทลุง พบว่า นักท่องเท่ียวพึงพอใจกับการนำเสนอประสบการณ์การท่องเท่ียวที่น่าสนใจ
และแปลกใหม่ แทนการให้ความสำคัญกับการท่องเท่ียวแบบหรูหราและการจับจ่ายซื้อของระหว่างการ
ท่องเท่ียวดังเช่นแต่ก่อน กล่าวคือนักท่องเท่ียวในปัจจุบันให้ความสำคัญด้านวัตถุน้อยลงและเน้นความพึง
พอใจในด้านประสบการณ์มากขึ้น จึงสอดรับกับการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่อย่างเช่น การท่องเท่ียวโดย
ชุมชน (Community-Based Tourism) ซึ่งเน้นให้ความสำคัญตามความสนใจของนักท่องเท่ียว เป็นการ
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ท่องเท่ียวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มา
เยือน (พิฑูรย์ ทองฉิม, 2558)  
 
4. แนวคิดนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว 
 4.1 ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 
           ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมทางปรัชญาตามแนวความคิดของพวกปรากฏการณ์นิยมนั้น มนุษย์จะ
เป็นผู ้สร้างบริบทหรือสภาวการณ์ขึ ้นโดยที ่ตนเป็นส่วนหนึ ่งของสภาวการณ์หร ือระเบียบสั งคม                   
เมื ่อเป็นดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างสังคมขึ้น แล้วกำหนดความหมายสิ่งต่าง  ๆ ในสังคมนั้นตามที่ตน
เห็นสมควรสาระสำคัญของปรากฏการณ์นิยมที่เน้นเฉพาะการที่มนุษย์แต่ละคนและกลุ่มสร้างหรือแสดง
พฤต ิกรรมประจำว ัน  โดยว ิธ ี ให ้การหย ุดชะง ักการดำเน ินช ีว ิตส ั งคมไปช ั ่ วคราว เร ียกว่า 
Ethnomethodology (มานุษยว ิธ ี) ก ิต ิพ ัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2546, น. 70-71) กล่าวว ่า ทฤษฎี
ปรากฏการณ์นิยมได้กลายเป็นฐานหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมได้
รูปแบบมาจากความรู้ทางมนุษยศาสตร์ท่ีเน้นภาพรวมและบริบทรอบด้านโดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพและ
การตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การวิจัยเชิงคุณภาพช่วยให้นักวิจัยเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา เป็นวิธีการศึกษารายละเอียดของสถานการณ์ตามความเป็นจริง 
ครอบคลุมทุกมิติที ่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น 
ตลอดจนพรรณนาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์กับระบบสภาวะแวดล้อมในลักษณะการ
อนุมานของข้อมูลที่ทำการศึกษา โดยที่ผู้วิจัยจะไม่นำความคิดความเชื่อของผู้วิจัยไปครอบนำแนวคิดใน
การศึกษาวิจัย แต่จะยอมรับในความเชื่อและระบบความคิดของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ที่ให้ข้อมูล 
และนิศา ชูโต (2548, น. 9-10) ได้กล่าวถึงทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมว่ามีผลต่อการวิจัยคุณภาพว่า ในแง่
ธรรมชาติกับความเป็นจริง ปรากฏการณ์นิยมมีความจริงหลายระดับ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและมี
ตัวตนในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ต้องใช้วิธีการโดยดูจากภาพรวมผสมผสานกัน
ท้ังหมดจึงจะได้ความจริงท้ังหมดในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับส่ิงท่ีศึกษา ปรากฏการณ์นิยมแนะนำ
ให้ใช้ความสัมพันธ์เป็นโอกาสในการปรับวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและการตีความของผู้วิจัย
จนกระทั่งเกิดความเข้าใจสิ่งที่ศึกษาอย่างกระจ่างชัด ปรากฏการณ์นิยมจะอธิบายเกี่ยวกับความจริงโดย
จะพัฒนาความจริงในระดับต่าง ๆ ขึ้นมา โดยการสร้างสมมติฐานช่ัวคราวแล้วนำมาเช่ือมโยงกับบริบทจน
ปรากฏสภาพความเป็นจริง ซึ่งความเป็นจริงดังกล่าว ไม่สามารถนำไปสรุปอ้างอิงถึงความจริงในบริบทท่ี
แตกต่างกันได้ เพียงแค่สร้างให้เกิดความเช่ือมโยง เกิดความเข้าใจในบริบทท่ีใกล้เคียงกันเท่านั้น ในแง่ของ
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สาเหตุนั้นปรากฏการณ์นิยมเช่ือว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนเช่ือมโยงกันและกัน ไม่อาจ
สามารถแยกแยะเหตุและผลได้ง่าย ๆ ส่ิงท่ีสามารถทำได้ คือ การพยายามสร้างรูปแบบของความคิดท่ีอาจ
ส่งผลถึงกันและกัน       โดยใช้วิธีการอธิบายแบบชักจูงให้เกิดความเข้าใจ ด้านค่านิยมนั้นปรากฏการณ์
นิยมเชื่อว่าทุกวิธีการจะเกี่ยวข้องกันด้วยคติ ค่านิยมและความเป็นอัตนัย โดยวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์และสังคม               ในการเลือกปัญหา การใช้ทฤษฎี ข้อตกลงพื้นฐาน การเลือกใช้เครื่องมือ การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมมีอิทธิพลต่อวิธีการและ
แบบอย่างการปฏิบัติในการวิจัยในด้านวิธีของการวิจัยที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความครอบคลุมและ
เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านที่มาของทฤษฎีในการวิจัย ปรากฏการณ์นิยมจะดูสภาพจริง
หลังจากเก็บข้อมูลไปแล้วระยะหนึ่ง ปรากฏการณ์นิยมใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือในการวิจัย เนื่องจากมนุษย์มี
ความคิด ความรู้สติปัญญา ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยน การตอบสนองต่อสถานการณ์ รู้จักการกระตุ้น
และการตรวจสอบข้อมูล ด้านการออกแบบการวิจัยนั้นปรากฏการณ์นิยมจะไม่มีทฤษฎีหรือสมมติฐาน
ล่วงหน้า แต่ผู้วิจัยจะใช้วิจารณญาณตัดสินใจเลือกแนวทางการวิจัยหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้วระยะ
หนึ่ง และด้านสถานท่ีทำการวิจัย ปรากฏการณ์นิยมแนะนำให้ผู้วิจัยเลือกสภาพปกติของธรรมชาติ เพราะ
สภาพธรรมชาติท่ีเป็นจริงเท่านั้นท่ีจะทำให้การค้นพบเกิดขึ้นจากของจริง ในด้านความเช่ือถือได้ของข้อมูล
ในการวิจัยนักปรากฏการณ์นิยมได้พัฒนาความน่าเช่ือถือของข้อมูลใกล้เคียงกับการวิจัย      เชิงปริมาณ 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลและการตีความ โดยการอยู่ในพื้นที่วิจัยเปน็ระยะ
เวลานาน มีการสังเกตอย่างจริงจัง มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้อมูลและสารสนเทศจากหลายๆ แหล่งข้อมูล มีการตรวจสอบและตีความข้อมูลโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องอยู่เป็น
ระยะทุกขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย โดย ชาย  โพธิสิตา (2550, น.31-53) สรุป
ขั้นตอนการวิจัยตามแนวทางปรากฏการณ์วิทยาว่า ประกอบด้วย การกำหนดหัวข้อและคำถามในการวิจัย
ที่เหมาะสม การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา การกำหนดเกณฑ์การเลือกบุคคลและ
ปรากฏการณ์ การให้ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ที่ถูกเลือกมาศึกษา การกำหนดแนวทางคำถามหรือประเด็นใน
การสัมภาษณ์ ทำการสัมภาษณ์และบันทึกการสัมภาษณ์อย่างละเอียด การเตรียมข้อมูลเพื่อทำการ
วิเคราะห์ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
            ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมมีสมมติฐานที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างความหมายต่างๆ ในสังคม สร้าง
ความแท้จริงในสังคม นั่นคือกฎระเบียบท่ีใช้กันอยู่ในสังคมและทำความเข้าใจร่วมกัน และยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติระหว่างกันหรือดำรงชีวิตอยู่ด้วยกัน ตามแนวคิดนี้มนุษย์จึงเป็นตัวสำคัญ เป็นตัวการท่ีเรียกว่าทำให้
เกิดโครงสร้างทางสังคมดังท่ีกล่าวมาแล้วในตอนต้นของการรวบรวมเอกสาร จุดสนใจของนักปรากฏการณ์
นิยมอยู่ท่ีชีวิต การดำเนินชีวิตในช่วงหนึ่งตามชีวิต การกระทำต่าง ๆ เรื่องราว แบบแผน การกระทำต่าง ๆ 
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เรื่องของทัศนะของคนในชุมชน กลุ่มคน ชมรม ผู้ประกอบการ สมาชิกของชมรมที่อยู่ในสังคม ประพจน์
สำคัญของทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมได้นำไปสู่ระเบียบ แบบแผนของสังคม ขึ้นอยู่กับความนึกคิดของคนใน
สังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคมขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความเห็นของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นเรา
จำเป็นต้องศึกษาถึงทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 
            การศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุงเป็นกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ของคนในจังหวัดพัทลุง ในบริบทของ
การตีความด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสถานที่เป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลและครอบคลุมประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง ทุกมิติ และเป็นไปอย่างมีระบบ แบบแผนท่ีถูกต้องในประเด็นของการหาบริบท
พื้นท่ีด้านการท่องเท่ียว เนื่องจากชุมชนท่ีศึกษา มีความคิด สติปัญญา ความเข้าใจ การปรับเปล่ียนรูปแบบ
การบริการ ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกับยุคทุนนิยม การอาศัยทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมนี้ 
เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ แบบแผน แนวปฏิบัติ และความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ระหว่างกันในการบริการการท่องเที่ยวโดบชุมชนในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้คนในชุมชนทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการ และความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิก เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน และ
เกิดกระบวนการสร้างนวัตกรรมการบริการแก่ชุมชนและจังหวัดต่อไป 
 
 4.2 ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม 
           สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2550, น. 25-69) ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม นับเป็นทฤษฎีแม่บทท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งในทฤษฎีแม่บทท้ังหลาย เป็นทฤษฎีใหญ่และเก่าแก่อีกทฤษฎีหนึ่งของสังคมวิทยา 
ตัวแบบสังคม (model of society) ทฤษฎีนี ้ ถือว่าสังคมเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตอย่างหนึ่ง (biological 
organism) เป็นเพียงอุปมา (analogy) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สังคมเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง 
(reality) จากข้อเปรียบเทียบ เช่นนั้นทำให้เกิดฐานคติ (assumptions) เกี่ยวกับสังคมขึ้นมา 3 ประการ 
คือ  

 1.  สังคมเป็นระบบหนึ่ง  
 2.  ระบบนั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
 3.  ระบบมีขอบเขตแน่นอนพร้อมทั้งมีกระบวนการรักษาบูรณาการและอาณาเขตนั้นไว้

เสมอ โครงสร้าง-หน้าท่ีนิยมมองเห็นสังคมมีลักษณะดังนี้  
 1. สังคมในฐานะที่เป็นระบบ ที่มีอาณาเขตแน่นอนเป็นสังคมที่วางระเบียบตนเอง 

ควบคุมตนเอง (self-regulating) โดยมีแนวโน้มท่ีส่วนประกอบต่างๆ พึ่งพาอาศัยและรักษาดุลยภาพไว้ได้ 
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 2. ในฐานะท่ีเป็นระบบท่ีบำรุงรักษาตนเอง ทำนองเดียวกันกับอินทรีย์ท้ังหลาย สังคม
มีความต้องการจำเป็นจำนวนหนึ่ง (needs or requisites) ซึ่งเมื่อสนองได้แล้วจะทำให้สังคมดำรงชีวิตอยู่
ได้ ส่วนต่าง ๆ สามารถพึ่งพากันได้ (homeostasis) และสามารถรักษาดุลยภาพไว้ได้  

 3. การวิเคราะห์ระบบที่บำรุงรักษาตนเอง (สังคม) จึงควรต้องมุ่งสนองความต้องการ
จำเป็นของส่วนประกอบต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้เป็นการรักษาความพึ่งพากันและ
ดุลยภาพด้วย  

 4. ในระบบที่มีความต้องการจำเป็นเช่นนี้ สังคมจะต้องมีโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่ง
ขึ ้นมา เพื่อเป็นหลักประกันให้มีการพึ่งพา (homeostasis) ดุลยภาพ (equilibrium) และการมีชีวิต 
(survival) อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างหลายโครงสร้างสามารถสนองความต้องการจำเป็น อันเดียวก็ได้ แต่
โครงสร้างจำนวนจำกัดเท่านั้น ที่สามารถตอบสนองความต้องการจำเป็นใดๆ หรือความต้องการจำเป็น
หลายอย่างได้ ในขณะเดียวกัน 
 ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที ่น ิยม (structural-functional theory) ยังหมายถึง คนที ่ในสังคม               
ได้เรียนรู้ ผ่านการเรียนรู้ ระเบียบสังคม (socialization process) ก่อให้เกิดระบบค่านิยมทางวัฒนธรรม
ขึ้นได้ ระหว่างวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในทัศนะของทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยมในแง่ที่รวมกัน
ขึ้นเป็นระบบได้อย่างไร นอกจากจะต้องมีระบบวัฒนธรรมร่วมกันแล้วนักทฤษฎีโครงสร้าง -หน้าที่นิยม 
กล่าวถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบค่านิยมร่วมกันในระดับปัจเจกบุคคลอีกด้วย โดยนัยดังกล่าวจะทำให้
คนในสังคมสามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยความถูกต้องอย่างมากกว่า คนอื่น ๆ ในสังคม คิดและทำ
อย่างไร แนวการรับรู้ร่วมกันดังกล่าว มีหน้าท่ีแตกต่างกันท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การรับรู้ดังกล่าว สถานการณ์
ดังกล่าวมีส่วนทำให้สถานการณ์ทางสังคมมีความมั่นคง มีเสถียรภาพในทัศนะของนักทฤษฎีโครงสร้าง-
หน้าท่ีนิยมจะเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงท่ีว่าตัวผู้กระทำต่าง ๆ จะดำเนินการโดยมีแนวการรับรู้ แนวการรับรู้
ดังกล่าวจะสามารถอธิบายระบบสังคม (social system) โดยนัยดังกล่าว นักวิชการ ได้นิยามระบบสังคม
ว่าระบบสังคมประกอบขึ้นด้วยปัจเจกบุคคล ผู้ปฏิบัติหรือผู้กระทำจำนวนมาก ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและ
กัน ในสถานการณ์หนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็มีความเกี่ยวพันทางด้านกายภาพหรือสภาพแวดล้อมผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้กระทำ ผู้ได้รับแรงจูงใจ ในแง่ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ “ความพึงพอใจสูงสุด” และความสัมพันธ์ของพวก
เขาที่มีต่อสถานการณ์ร่วมกันและกัน จะได้รับการนิยามและควบคุมในแง่ของระบบโครงสร้างทาง
วัฒนธรรมและสัญลักษณ์ท่ีมีอยู่ร่วมกัน ค่านิยามข้างต้นของระบบสังคมในแง่ของความคิดท่ีสำคัญ จำนวน
มากในงานเขียนของพาร์สันส์ ได้แก่ ตัวผู ้กระทำ หรือผู้ปฏิบัติ (actors) ปฏิสัมพันธ์ (interaction) 
สภาพแวดล้อม (environment) การที่จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด (optimization of gratification) 
และวัฒนธรรม (culture) พาร์สันส์ ได้กล่าวถึงการสร้างทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม โดยกล่าวถึงหน้าท่ี
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พื้นฐาน 4 ประการ สำหรับระบบปฏิบัติทุกระบบ โดยเรียกช่ือย่อว่า AGIL หน้าท่ี คือ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ                  
ที่ดำเนินไปเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของระบบ นักวิชาการเชื่อว่ามีหน้าท่ี
พื้นฐาน (functional imperatives) อยู่ 4 ประการ ท่ีเป็นส่ิงจำเป็น หรือเป็นลักษณะสำคัญของทุกระบบ 
อันได้แก่ การปรับตัว (adaptation) หน้าที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของระบบอินทรีย์ 
การบรรลุเป้าหมาย (goal attainment) หน้าที่บรรลุเป้าหมาย นี่คือ ระบบบุคลิกภาพบูรณาการหรือ
เสถียรภาพ (integration) หน้าที่บูรณาการ ซึ่งเป็นตัวระบบสังคมเอง การรักษาแบบแผน (latency or 
pattern maintenance) หน้าที่รักษาระเบียบซึ่งเทียบได้กับระบบวัฒนธรรมนั่นเอง ระดับทั่วไปหน้าท่ี
พื้นฐาน 4 ประการ มีความเกี่ยวพันธ์กับระบบปฏิบัติการ นั่นคือ ระบบอินทรีย์ เป็นแหล่งพลังงานให้
ระบบบุคคล ๆ  เป็นแหล่งให้พลังงาน ให้ระบบสังคมระบบสังคมเป็นแหล่งพลังงาน ให้ระบบวัฒนธรรมอีก
ทอดหนึ่ง ได้แก่ ระบบอินทรีย์ทางชีววิทยา (biological organism) ระบบบุคลิกภาพ (personality 
system) ระบบสังคม (social system) ระบบวัฒนธรรม (culture system) 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีในเครือทฤษฎีโครงสร้างหน้าที ่น ิยมของพาร์สัน ส์                     
ซึ่งภายหลังได้มีการเสริมสังกัปสำคัญอื่น ๆ เข้าไปในระบบทำให้มองเห็นภาพการทำงานของระบบชัดแจ้ง
ขึ้น เหมาะกับการวิจัยเชิงปริมาณ รวมทั้งสามารถแสดงกระบวนการ (process) inputs และ outputs 
จากตัวทฤษฎีนี้จึงมีท่ีใช้ได้มากทีเดียว ดังนั้น แนวความคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม
จึงเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดเรื่องวิวัฒนาการ และทฤษฎีการกระทำของเขา โดยความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการกระทำนั่นเองเป็นแหล่ง หรือเป็นเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมขึ้น ดังนั้นหัวใจ
ของทฤษฎีนี้มีสมมติฐานท่ีว่า สังคมเป็นเสมือนส่ิงมีชีวิตอย่างหนึ่งส่ิงมีชีวิตนี้จะมีส่วนประกอบหลายอย่าง 
แต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะที่ต้องปฏิบัติเพื่อการคงอยู่ของส่วนร่วมคือตัวสิ่งมีชีวิตนั้น สังคมมนุษย์ก็เป็น
อย่างนั้นทุกส่วนของสังคมมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติส่วนต่างๆ เหล่านั้นของสังคมรวมกันเข้าเป็นโครงสร้าง
ของสังคม จึงได้ชื่อว่าทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่วิวัฒนาการของทฤษฎีโครงสร้างของสังคมอาจจัดเป็น
ระบบได้หลายระบบ แต่ละระบบก็จะมีหน้าท่ีต่าง ๆ กัน แล้วก็รวมเอาสังกัปสมดุล (equilibrium) เข้ามา
ด้วยระบบต่าง ๆ ของสังคมจะปฏิบัติหน้าท่ีสอดคล้องกันทำให้เกิดดุลยภาพ หรือสังคมเกิดความมั่นคงอยู่
ได้ แต่สังคมก็ไม่ได้อยู่นิ่งหรือคงอยู่กับที่ เติบโตเจริญก้าวหน้าหรือยุบหดเสื่อมโทรมลงได้ ทั้งที่ยังมีดุลย
ภาพอยู่ ดุลยภาพอย่างนี้เรียกว่า ดุลยภาพเคลื่อนที่ (moving equilibrium) ความเจริญหรือความเสื่อม
ของสังคมก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่และโครงสร้างนี่เอง ถ้าโครงสร้างเพิ่มส่วนประกอบมากขึ้น ส่วนประกอบ
เหล่านั้นปฏิบัติหน้าท่ีแตกต่างหรือเฉพาะเรื่อง เฉพาะด้านไม่เหมือนกับส่วนท่ีแยกออกมา ก็เรียกว่าสังคมมี
ความเจริญเติบโต ถ้าส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างหดหายไปโดยไม่ปฏิบัติหน้าที่อันจำเป็น สังคมนั้นก็เสื่อม
ลงอาจสร้างประพจน์สำคัญบางอย่างจากทฤษฎีนี้ได้ ดังนี้  
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1.  สังคมมนุษย์ประกอบด้วยโครงสร้าง ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างสังคมปฏิบัติหน้าที่ อันเป็น
ประโยชน์แก่การดำรงอยู่ของสังคม  

2.  ความมั ่นคงของสังคมมนุษย์ข ึ ้นอยู ่ก ับดุลยภาพในการปฏิบัต ิหน้าที ่ของส่วนต่าง  ๆ                 
ในโครงสร้างสังคม  

3.  ยิ่งโครงสร้างสังคมมีความแปลกแยกมาก (differentiation) สังคมยิ่งมีความเจริญมาก  
4.  สาเหตุท่ีทำให้สังคมมีการเปล่ียนแปลงอาจมาจากภายในสังคมหรือมาจากภายนอกสังคมก็ได้  
5.  สังคมใหม ่ม ีล ักษณะอารมณ์เป ็นกลาง (affective neutrality) ความสัมพ ันธ ์อย ่าง

เฉพาะเจาะจง (specificity) ยึดหลักสากล (universalism) ในการประเมินค่าการกระทำของบุคคล ยึด
ความสำเร็จ (achievement) ในการประเมินผลงานของบุคคล และบุคคลมุ่งกระทำเพื่อประโยชน์ตน 
ในขณะที่สังคมแบบประเพณี มีลักษณะใช้อารมณ์รักชอบ (affectivity) ความสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 
(diffuseness) ใช้หลักตัวบุคคล (particularism) ในการประเมินค่าการกระทำของบุคคล ยึดหลักเช้ือสาย 
(ascription) ในการบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง และบุคคลมุ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน (collectivity)  

 6.  คนท่ีทำหน้าท่ีสำคัญของสังคม จะเป็นผู้มีอำนาจและเป็นคนช้ันสูง  
 7.  อาชีพท่ีต้องมีการศึกษาฝึกอบรมยาวนาน จะได้รับค่าตอบแทนสูง  

         ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ีนิยม เป็นการอาศัยเช่ือมโยงทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม จึง
เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดเรื่องวิวัฒนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทฤษฎี การกระทำของ
เขา โดยความสัมพันธ์ระหว่างระบบการกระทำนั่นเองเป็นแหล่ง หรือเป็นเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมขึ้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2550, น. 50) ทำให้มนุษย์ผู ้ซึ ่งอยู่ในสังคม กลุ่มชนมีบทบาทหน้าท่ี
แตกต่างกันไป เพื่อทำให้สังคมเกิดดุลยภาพในทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ีนิยม  
           จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น เนื่องจากสังคมมีความต้องการ เพื่อตอบสนองให้สังคมดำรงชีวิตอยู่
ได้ พึ่งพากัน และรักษาดุลยภาพ ให้สมดุล เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งทางวัฒนธรรม ที่เป็นค่านยิม
ร่วมกันของคนในสังคม ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการทางด้านการท่องเท่ียว ในแง่ของความต้องการ
ของผู้ให้บริการในประเด็นของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันด้านการท่องเท่ียว ความต้องการ
ของลูกค้า คู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรม สิ่งดึงดูดจากการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก 
และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พื้นฐานในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เพื่อทำให้เห็นภาพการทำงานท่ี
ชัดเจน โครงสร้างหน้าท่ีระหว่างอุปสงค์ และอุปทานท้ังผู้ให้บริการและธรรม ท่ีเป็นค่านิยมร่วมกันของคน
ในสังคมผู้รับบริการตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคนในองค์กร สมาชิก ในชมรม แต่ละชมรม ผู้นำกลุ่ม
สมาชิก บทบาทของผู้นำ บทบาทของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา บทบาทของสมาชิกกลุ่มสถานบริการ บทบาท
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ของตัวแทนกลุ่มคนในชุมชน เพื่อทำหน้าของตนตามท่ีได้รับมอบหมาย การมีบทบาทที่มีความคล้ายคลึง
กัน หรืออาจมีบทบาทหน้าท่ี ท่ีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถูกต้องอย่างมากว่าคนอื่น ๆ ในสังคม คิด
และทำอย่างไร แนวการรับรู้ร่วมกันดังกล่าว มีหน้าท่ีแตกต่างกันท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การรับรู้ดังกล่าว มีส่วน
ทำให้สถานการณ์ดังกล่าวมีส่วนทำให้สถานการณ์ทางสังคมมีความมั่นคง มีเสถียรภาพท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการ
จัดโครงสร้างหน้าที่ของแต่ละชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน บางชมรม บางสมาชิก อาจสามารถ
ขับเคลื่อนการทำงานในองค์กรได้รวดเร็ว เนื่องจากชมรม สมาชิกในชมรมเกิดความร่วมมือกันทำงาน มี
ผู้นำกลุ่มท่ีสามารถเป็นผู้นำในการสร้าง การพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ในชุมชน อันจะนำไปสู่กระบวนการระหว่าง
ความคิดเรื่องนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวของกลุ่มคนในจังหวัดพัทลุง บางกลุ่มสามารถรับรู้ว่าจะ
คิดเห็นและทำอย่างไร อันจะเป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กร การคัดสรร สรรหาท่ีมีความแตกต่าง
กัน เพื่อท่ีให้เกิดการรับรู้ในแนวทางเดียวกันสู่การปฏิบัติระดับบุคคล ระหว่างผู้กระทำจำนวนมาก ๆ ท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ในสถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงที่มีสังคมมุ่งเน้นในประเด็นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำ ตัวระบบสังคม การรักษาแบบแผน หน้าที่ จะสามารถอธิบาย
ระบบสังคมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดหรือความต้องการการบริการท่ี
ประทับใจตามการมาตรฐานบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ทั้งระบบ การปรับตัว ปรับ
หน้าที่เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การบรรลุเป้าหมาย คือ การบริการ การมีคุณภาพการบริการตาม
มาตรฐาน การบูรณาการระหว่างกันของคนในสังคม กลุ่มชน องค์กรบริการส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วน
จังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำระหว่างกัน เพื่อทำให้มองเห็นภาพของการทำงานในมิติการด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงโดยชุมชนอย่างเป็นระบบต้ังแต่กระบวนการก่อนบริการ กระบวนระหว่างปฏิบัติการบริการ 
และกระบวนการหลังการบริการ ซึ่งจะต้องมีหน้าท่ีเฉพาะท่ีต้องปฏิบัติให้เติบโตก้าวหน้าไม่ให้สังคมเส่ือม
โทรมลง ดังนั้นจึงถือได้ว่าจำเป็นที่จะต้องศึกษาในประเด็นที่กล่าวมา ทั้งนี้ต้องอาศัยทฤษฎีโครงสร้าง - 
หน้าท่ีนิยม เป็นตัวกำหนดแนวทาง และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 
 
 4.3 ทฤษฎีปริวรรตนิยม 
           เป็นประเภทหนึ่งของทฤษฎีภาพ (grand theory) เป็นทฤษฎีใหญ่และเก่าแก่อีกทฤษฎีหนึ่งของ
สังคมวิทยาท่ีสามารถนำแนวคิดไปใช้ได้กับความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลไปจนกระท่ังระดับสังคม
เป็นทฤษฎีที ่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดพื ้นฐานระหว่างอรรถประโยชน์นิยม (utilitarianism) 
มานุษยว ิทยาเชิงหน้าที ่  ( functional anthropology) และจิตว ิทยาเชิงพฤติกรรม (behavioral 
psychology) ซึ่งแต่ละแนวคิดมีสังกัปที่แตกต่างกันออกไปโดยในงานวิจัยรูปแบบนวัตกรรมการบริการ
การท่องเที่ยว เน้นใช้แนวคิดของอรรถประโยชน์นิยม เนื่องจากสังกัปมีความสอดคล้องกับแนวคิดทาง
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อุตสาหกรรมไมซ์และแนวคิดทางการตลาดมากกว่าพฤติกรรมนิยม ซึ่งพฤติกรรมนิยมก็เป็นอีกสาขาหนึ่ง
ของอรรถประโยชน์นิยมในหลายแง่ เพราะท้ังสองมีแนวความคิดท่ียึดหลักการท่ีว่าท้ังมนุษย์และสัตว์เป็น
ส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีแสวงหารางวัลหรือส่ิงตอบแทนท้ังคู่ และจะเลือกทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนมากท่ีสุด (ให้กำไร
มาก) แต่ได้รับโทษที่น้อยที่สุด (ลงทุนน้อย) สำหรับพวกพฤติกรรมนิยมคำว่ารางวัลหรือสิ่งตอบแทน
หมายถึงพฤติกรรมที่เสริมพลัง (reinforce) ส่วนคำว่าลงโทษ หมายถึง พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต หรือ
พฤติกรรมของสิ่งอื่นในสิ่งแวดล้อมที่ปิดกั้นไม่ให้สิ่งที่มีชีวิตสนองความต้องการที่จำเป็นได้ซึ่งส่วนใหญ่ 
ได้แก่ การหลีกเล่ียงจากความเจ็บปวด ในขณะท่ีอรรถประโยชน์นิยมเอาคำว่ารางวัลไปใส่แทนท่ีประโยชน์ 
แนวคิดเรื ่องรายจ่ายทุนก็ยังรักษาไว้ ไม่รับเอาคำว่า การลงโทษของพวกพฤติกรรมนิยมมาด้วย จึง
กลายเป็นรางวัล และ ต้นทุน ในขณะที่พฤติกรรมนิยม เป็นรางวัลกับการลงโทษ เพราะการลงโทษจะผูก
ติดกับการเจ็บปวด ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมกับมนุษย์ซึ่งเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีชอบเลือกสรร รู้จักทางเลือกต่างๆ ท่ีให้
ผลตอบแทนมากท่ีสุด โดยทฤษฎีปริวรรตมีสาระสำคัญคือ มนุษย์แต่ละคนมีความจำเป็น (needs) หลาย
อย่างในชีวิต มีการติดต่อสัมพันธ์กันเพื่อสนองความต้องการจำเป็นของตน ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน 
แต่ละคนต้องการมูลค่าสูงสุดสำหรับสิ่งของของตน และความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนจะดำรงอยู่ตราบที่ คู่
สัมพันธ์คิดว่าตนได้กำไรหรือคิดว่าการแลกเปลี่ยน มีความยุติธรรม ซึ่งมีนักทฤษฎีสำคัญๆ หลายคนใน
ทฤษฎีปริวรรตนี้ อันได้แก่ B. Malinowski, G. Homans, M. Muass, C. Levi-Strauss และ P. Blau 
โดยแนวคิดพื้นฐานทั้งสามแหล่ง ได้แก่ อรรถประโยชน์นิยม (utilitarian economics) มานุษยวิทยา                    
เชิงหน้าท่ี (functional anthropology) และจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (behavioral psychology) สามารถ
แบ่งประเภทของทฤษฎีปริวรรตสามารถได้เป็น 2 ประเภท คือ ปริวรรตนิยมพฤติกรรมและปริวรรตนิยม
เชิงโครงสร้าง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551, น. 115-116)  
            ทฤษฎีปริวรรตนิยมนี ้สามารถเชื ่อมโยงกับแนวความคิดในเรื ่องของนวัตกรรมการบริการ                 
ท้ังพฤติกรรม (exchange behaviorism) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างคนสองคน
หรือกลุ่มคนขนาดเล็กเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฎีแลกเปล่ียนระดับบุคคล (individual exchange) ซึ่งโดย
หลักการใช้กับการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลคลหนึ่งแลกเปลี่ยนสิ่งใด ๆ (วัตถุหรือไม่ใช่วัตถุ) กับอีกคน
หนึ่งหรือเน้นการแสดงพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่งท่ีแสดงต่ออีกคนหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่ง หรือการแสดง
พฤติกรรมเป็นการตอบโต้สิ่งเร้าอย่างหนึ่ง พฤติกรรมที่แสดงออกไปแล้วให้ผลดี จะเรียกว่าสิ่งตอบแทน
ตามศัพท์จิตวิทยาหรือผลตอบแทนงามตามแนวเศรษฐศาสตร์ตามพฤติกรรมนั้นก็จะถูกประพฤติซ้ำอีกทำ
เช่นนั้น ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึงระดับหนึ่งก็จะมีการเปล่ียนแปลงการกระทำไม่ซ้ำแบบเดิมเปล่ียนไปทำ
อย่างอื่น หารางวัลแบบอื่น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , 2551, น. 129) และปริวรรตนิยมเชิงโครงสร้าง 
(exchange structuralism theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการการแลกเปลี่ยนระหว่างคนหมู่มาก คู่
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แลกเปลี ่ยนไม่จำเป็นต้องเห็นกันก็ได้เร ียกอีกอย่างหนึ ่งว่า การแลกเปลี ่ยน รวมหมู ่ (collective 
exchange theory) โดยทั้งสองประเภทสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการบริการ ในแง่ของการแลกเปลี่ยน 
เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสองคนหรือกลุ่มคนขนาดเล็กและแลกเปลี่ยนระหว่างคนหมู่มาก เป็นการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิทยาการความรู้ ทักษะ หรือการซื้อขายสินค้าในเชิงธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Oppermann and Chon’s (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551, น. 129) ที่ได้กล่าวถึงผลประโยชน์ที่ได้
นอกเหนือจากกำไร (profit) ก็คือลูกค้าท่ีสนใจจะได้รับความรู้ ความพึงพอใจทักษะใหม่ ๆ และได้พัฒนา
ธุรกิจใหม่ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจด้วยกัน ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งในหลักการของ
ทฤษฎีปริวรรตที่เกี ่ยวข้องกับนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการสำหรับทฤษฎี
ปริวรรตนิยมในจิตวิทยาพฤติกรรม เกิดจากหลักการที่ได้จากการสังเกตความประพฤติของสตัว์กึ่งมนุษย์
และสัตว์โลก นักพฤติกรรมนิยมเชื่อกันว่าหลักการเหล่านี้อาจใช้ได้พฤติกรรมของคน ข้อสำคัญความเ ช่ือ
ของพวกพฤติกรรมนิยม คือ การจะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์นั้น ไม่จำต้องขุดลึกลงไปถึงความคิดหรือพุทธิ
ปัญญา (cognition) ของมนุษย์ แต่การศึกษาเอาจากพฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ที่มีต่อส่ิง
กระตุ้นท่ีมองเห็นได้ในภาวะแวดล้อมก็พอ อันท่ีจริง พฤติกรรมนิยมเป็นสาขาหนึ่งของอรรถประโยชน์นิยม
ในหลายแง่เพราะแนวความคิดนี้ยึดหลักการที่ว่าทั้งมนุษย์และสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แสวงหารางวัล หรือส่ิง
ตอบแทนด้วยกันท้ังคู่ และจะเลือกทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนมากท่ีสุด (ให้กำไรมาก) แต่ก็ได้รับโทษน้อย
ท่ีสุด (reinforce) หรือสนองความต้องการของส่ิงมีชีวิต (organism)  
 ในทัศนะคติของ เบลา (Peter M. Blau) เกี ่ยวกับหลักการแลกเปลี่ยนรวมหมู่เบื ้องต้น การ
แลกเปลี่ยนที่เขายึดถือก็หนีไม่พ้นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ชีวิตสังคมที่กล่าวถึงนี้เป็นเสมือน 
“ตลาดสินค้า” ท่ีมีแม่ค้าและลูกค้าซื้อหาต่อรองราคาสินค้ากัน แม่ค้าก็พยายามขายให้ได้ราคาขณะลูกค้า
พยายามต่อรองให้ได้ราคาถูก สอดคล้องและสัมพันธ์กับงานวิจัยนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียวสำหรับ
ผู้ประกอบการในแม่ฮ่องสอน ท่ีมีท้ังการต่อรองระหว่างผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์และผู้ท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์ 
ตลอดจนเกิดการต่อรองสินค้านวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้ซื้อและผู้ขาย สังกัปสำคัญสองสังกัปในหลักการนี้
คือ กำไร (profit) และกิจกรรม (activity) กำไร คือ ราคาขายได้ลบด้วยต้นทุนสำหรับสินค้าช้ินนั้น ซึ่งเป็น
เศรษฐศาสตร์ความรู้ท่ัวไป ประการแรก คือ กำไรท่ีคาดหวัง (expected-profit) ซึ่งก็คือ รางวัลท่ีคาดว่า
จะได้จากการทำกิจหนึ่งใดให้ผู ้อื ่น ซึ ่งจะเป็นผู ้ให้รางวัล ประการที ่สอง คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
(exchange activities) หมายเฉพาะถึงพฤติกรรมท่ีมุ่งเป้าหมายเฉพาะใดหนึ่ง หรือมุ่งรางวัลใดหนึ่ง และ
เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือผู้กระทำ  ท่ีทำการเลือกทางเลือกต่างๆ อันเป็นกลุ่มกิจกรรมท่ีเมื่อ
ทำแล้วจะส่งผลให้เกิดรางวัลที่คาดหวังขึ้นมา การแลกเปลี่ยนหรือการปริวรรต มีความหมาย หรือการ
กระทำรูปแบบต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น การแลกเปล่ียนสินค้า (barter system) การยื่นหมูยื่นแมว การลง
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แขก การเอาแรง การแลกเปล่ียนเงิน การแลกเปล่ียนสินค้าบริการท่องเท่ียวระหว่าง คนกับส่ิงของ การซื้อ
ขาย การค้าต่างตอบแทน การเช่า การจำนำ หรือแม้แต่การขายฝาก การต่อรองราคา การกำหนดราคา 
การขึ้นราคา การลดราคา การเลหลัง ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ใช้สอยอย่างกว้างขวาง ประการแรก มนุษย์
กับเศรษฐกิจ (economic man) การแลกเปล่ียนทางสังคม (social exchange) ทุนและกำไร (cost and 
benefit) ทางเลือก (alternative) ต่างคนต่างได้กำไร (mutual benefit) การลงทุน (investment) 
ประการที ่สอง การแลกเปลี ่ยนหรือการค้า จะต้องมีทุน ( capital) มีต ้นทุน (cost) มีการลงทุน 
(investment)  มีทางเลือก (alternative) การตัดสินใจ (decision-making) การได้กำไร (benefit) 
ประการที่สาม จะต้องประกอบด้วยการกระทำระหว่างกัน การมีวัตถุสำหรับแลกเปลี่ยนและผลของการ
แลกเปลี่ยนหรือให้เจาะจงลงไป การนำธุรกิจการค้าจะต้องมีการลงทุน มีการขาย และมีผลกำไร (หรือ
ขาดทุน)  
        กล่าวคือ ทฤษฎีการแลกเปลี ่ยนมีประโยชน์ใช้สอยต่อวงการธ ุรก ิจการค้าเป็นอย่างมาก 
นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว ยังมีประโยชน์ในการจัดการภายในองค์กร อาทิ 
การบริหารจัดการองค ์กร การพัฒนาองค์กรให้ เป็นองค์กรเร ียนร ู ้  (learning organization) มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น แล้วยังสามารถใช้ประโยชน์
ความรู้ในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าขององค์กร ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้รับรางวัลหรือผลประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ทอดท้ิง หรือละเลยการเอาใจใส่และให้บริการทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่ 
ๆ ได้ มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการอะไรหลายอย่างในชีวิต แต่ตัวเองไม่สามารถจะสนองความต้องการ
ของตนด้วยตนเองทั ้งหมดได้ จะต้องอาศัยผู้อ ื ่นมาช่วยสนองความต้องการเหล่านั้นด้วยจึงจะครบ 
นอกจากนั้นมนุษย์แต่ละคนยังต้องการผลตอบแทนจากการแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ระหว่างกันให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะมากได้ ดังนั้น เนื่องจากมนุษย์ต้องการส่ิงต่าง ๆ จากผู้อื่น จึงต้องเข้าสู่สัมพันธ์หรือติดต่อกับผู้อื่น 
และเนื่องจากแต่ละคนต้องการผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด จากสิ่งที่ตนนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น จึง
จำต้องสร้างกฎเกณฑ์หรือระเบียบ    แบบแผนในการแลกเปล่ียนท่ีดีมีความยุติธรรมข้ึน ความต้องการกัน
และกันจึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน กฎระเบียบที่ร่วมกันสร้างขึ้นจะควบคุมความประพฤติของ
กันและกัน กฎระเบียบท่ีอำนวยประโยชน์สูงสุดจะช่วยรักษาสัมพันธภาพให้ดำรงอยู่ได้นานและมั่นคง  
           ส่ิงท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนอาจเป็นวัตถุส่ิงของ เช่น ข้าวปลาอาหาร ของใช้เครื่องมือ เครื่องอำนวย
ความสะดวก เครื่องประดับ หรือเครื่องกีฬานันทนาการและเป็นสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุสิ่งของ เช่น ความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใย ความปรารถนาดี มิตรภาพ ความสุขทางกายทางใจ ความสบายการ
สบายใจ และสบายสมอง ความรู้ความคิด ข่าวสาร ข้อมูล และคำปรึกษา มนุษย์ทุกคนต้องการส่ิงเหล่านี้
ทุกอย่าง ของท่ีเป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุเหล่านี้ มีความสำคัญต่อมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน จึงเป็นส่ิงบังคับให้
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มนุษย์ต้องติดต่อสัมพันธ์และดำรงความสัมพันธ์เอาไว้ ตราบเท่าที่ความสัมพันธ์ยังอำนวยประโยชน์มาก
ที่สุด ความสัมพันธ์ทางสังคม ตามแนวทฤษฎีนี้มีได้ตั ้งแต่ระหว่างมนุษย์ระหว่างสองคนซึ่งให้และรับ
ผลตอบแทนต่อกันโดยตรง ไปจนถึงระหว่างคนหลายคน ซึ่งการให้และรับเป็นไปโดยอ้อม ความสัมพันธ์
ซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก แต่บุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็มีความเชื่อศรัทธาจึงได้คงอยู่ในความสัมพันธ์
และปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคม เพราะคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากความสัมพันธ์นั้น สังคมจึงดำรงอยู่
ได้  
        การอาศัยทฤษฎีปริวรรต จากท่ีได้ศึกษาข้อมูลข้างต้นนั้น มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน มนุษย์
บางคนต้องการการบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันใจ เพื่อให้ตัวเองเกิดความพึงพอใจต่อการบริการจากผู้
ให้บริการ ระดับความพึงพอใจของมนุษย์มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ แบบแผน 
ของคนในองค์กรหรือกลุ่มชน ทางด้านของอุปสงค์ ผู้ใช้บริการ มีความคาดหวังต่อการบริการระดับมาก 
แต่ทางกลับกันหากทางด้านอุปทานผู้ให้บริการ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบริการของผู้
ให้บริการได้อย่างเพียงพอแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาของการบริการที ่เกิดจากความต้องการให้
ผู ้ใช้บริการมีมาก และในฝั่งของผู้ให้บริการ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ให้บริการได้ 
เนื่องจากอาจขาดทักษะการทำงาน ทักษะการบริการ ทักษะด้านภาษาอันจำเป็นต่อการสื่อสารและรับ
บริการผู้ให้บริการในระหว่างท่ีตนเองกำลังให้บริการผู้ใช้บริการอยู่ ทำให้ผู้รับบริการไม่พอใจต่อระดับการ
บริการของผู้ให้บริการในขณะนั้น ตลอดจนมนุษย์มีความต้องการ แสวงหาสิ่งใหม่ เข้ามาทดแทน สิ่งเดิม 
หรือส่ิงท่ีมีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ตอบสนองความต้องการของตัวเองสามารถมีอายุท่ี
ย ืนนาน พยายามค้นหาสิ ่ง ใหม่ เข ้ามาตอบสนองความต้องการ เก ิดกระบวนการเร ียนร ู ้  เกิด
กระบวนการพัฒนาจากความต้องการพื้นฐาน เกิดระดับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่แนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย โดยจะออกมาในรูปแบบของการสร้างนวัตกรรมการ
บริการการท่องเที่ยวขึ้น ต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงควรจะคิดหารือ หรือหาแนวทางร่วม
การโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนั้นจึงต้องอาศัยทฤษฎีปริวรรตนี้มาเป็นตัวบทในการสรา้ง
การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง  
 
 4.4 ทฤษฎีนวัตกรรม 
           ก่อนปี ค.ศ. 1960 (the  engineering theory of innovation) เป็นยุคแรกมีรากฐานมาจาก
แนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิต ทฤษฎี
นวัตกรรมนี้หัวใจของการสร้างนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับความสามารถในทางวิศวกรรมของนักวิจัย  อาศัย
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ความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของนักวิจัย ,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาแทนสิ่งเก่า ตัวแปรที่มีผลต่อการสร้างนวัตกรรมล้วนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ได้แก่ ทุน
ทางการเงิน (financial  capital)  ทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (human capital) ทฤษฎีนี ้เชื ่อว่าคนที่มี
การศึกษา และได้รับการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทุนทาง
กายภาพ (physical  capital) ได้แก่ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (นภดล  เหลืองภิรมย์, 2555 อ้างใน ละอองทิพย์  
บุณยเกียรติ)  
       ทฤษฎีนวัตกรรมแนวการตลาด (the market theory of innovation) Schmookler , p. 1966, 
p.56,1972, p.88 cited in Moser, P. 2005, p.1214-1236; Myers and Marquis, 1969) แนวคิด ของ
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ความสำเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดจากข้อมูลการตลาดมากกว่าการออก แบบ
ผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีนี้เช่ือว่า นวัตกรรมจะดีอย่างไรก็ตามถ้าหากไม่มีกลยุทธ์การตลาดนำก็ไม่สามารถประสบ
ความสำเร็จได้ (นภดล เหลืองภิรมย์, 2555)  
           ทฤษฎีนวัตกรรมห่วงโซ่ความสัมพันธ์ (the chain link theories of innovation) (Mowery,D.C. 
and Rosenberg N., 1993, p.29-75 อ้างใน ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ, ม.ป.ป.) แนวคิดทฤษฎีนี้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของตลาดและความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ได้มีลักษณะ
ตรงไปตรงมา แต่มีกลไกซับซ้อนตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี การ
จัดซื้อวัตถุดิบ การขาย ตลอดจนไปถึงการส่งมอบลูกค้า และการบริการส่งผ่านข้อมูลความต้องการของ
ตลาดจากลูกค้าผ่านผู้ผลิตไปสู่ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ดังนั้นนวัตกรรม ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยข้อมูล
นวัตกรรมไม่ใช้ข้อมูลทางการตลาดเพียงอย่างเดียว ทฤษฎีนวัตกรรมแนวเครือข่ายเทคโนโลยี (the 
technology network theory of innovation) (Lundvall, 2007,2010, p.95-119 อ้างในละอองทิพย์  
บุณยเกียรติ, ม.ป.ป.) ภายใต้ชื ่อ“ระบบสังคม” ทฤษฎีนี ้อธิบายว่า องค์กร สถาบันมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมควรจะมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความเข้มแข็งเกิดจากการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันภายนอก มีการถ่ายทอดข้อมูลทางนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงทาง
เทคนิคเช่ือมโยงทางการตลาดและเครือข่ายข้อมูลนวัตกรรม  นวัตกรรมเกิดจากการผสมผสานระหว่างทุน
ท่ีจับต้องได้กับทุนท่ีจับต้องไม่ได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถในการดูดซับข้อมูลทางนวัตกรรมเพิ่ม
สูงขึ้น 
  ทฤษฎีนว ัตกรรมแนวเคร ือข่ายทางสังคม ( the social network theory of innovation) 
(Arundel et al., 1998, p.127-141; Cowan and Foray, 1998 อ้างใน ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ , 
ม.ป.ป.,น. ระบบออนไลน์) ทฤษฎีนี้เชื่อว่านวัตกรรมจะสร้างสรรค์ขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้จากทั้งภายใน
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และภายนอกการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีจะทำให้เกิดการแพร่กระจายนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็วและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแนวคิดนี้ทำให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน โดยวัด
ความสามารถขององค์กรจากปริมาณความหนาแน่นของความสัมพันธ์  ความร่วมมือของบุคลากรท้ัง
ระบบ  ผู้สนับสนุนเงินทุน  สถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานพัฒนาในระดับภูมิภาค และอื่นๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายและหน่วยงานย่อย  นวัตกรรมนี้จึงเป็นนวัตกรรมท่ีผสมผสานของทุนท่ีจับต้องได้ และ
ทุนท่ีจับต้องไม่ได้ 
 แต่ละทฤษฎี จะมีความแตกต่างทางความคิดในช่วงของเวลาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมนับ
จากทฤษฎีนวัตกรรมแนววิศวกรรม ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมากนัก 
การประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่จึงเป็นลักษณะเพื่อการใช้งาน ลดการใช้แรงงานคน เพื่อประสิทธิภาพการ
ทำงานเพิ่มขึ้น มีประโยชน์ทางด้านสังคมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ  ต่อมามีวิวัฒนาการของสังคมเพิ่มมากขึ้น 
ทฤษฎีนวัตกรรมก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ ้นด้วย เป็นใช้การตลาดเข้ามามีส่วนในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ ทฤษฎีนวัตกรรมแนวการตลาด  และ
ทฤษฎีนวัตกรรมห่วงโซ่ความสัมพันธ์ และเริ่มวิวัฒนาการของทฤษฎีแนวผสมผสานระหว่างสังคมและ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เป็น ทฤษฎีนวัตกรรมแนวเครือข่ายเทคโนโลยี และทฤษฎีนวัตกรรมแนวเครือข่ายทาง
สังคม ตามสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 
 การศึกษาทฤษฎีนวัตกรรมครั้งนี้เพื่อทำให้ทราบถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมการบริการอัน
ประกอบด้วยความคิด (thinking) ขั้นตอนหรือกระบวนการ (procedural) การสร้างสรรค์ (creative) 
การสืบค้นสำรวจ (discovery) สิ ่งเกิดใหม่ (novelty) การกระทำ (action) ในการตอบสนองความ
ต้องการต้นทุนทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ทั้งความรู้จากภายในและภายนอก การใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างทุนที่จับต้องได้กับทุนท่ี
จับต้องไม่ได้ เพื่อจะช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถในการรับเอานวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นลักษณะของ
ระดับการบริการ ระดับคุณภาพบริการ อันมีประสิทธิภาพของการทำงานท่ีมีสมรรถนะทางด้านการบริการ
เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ อันจะส่งทางด้านเศรษฐกิจของคนใน
สังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง อันนำไปสู่ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งการกำหนดกลยุทธ์สู ่ความเป็นเลิศของการใช้บริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ มีการ
วัดคุณภาพการบริการทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีระบบกลไกการสอบข้อมูลย้อนกลับ และมีการจัดต้ัง
องค์กร เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัด ตลอดจนมีโปรแกรม 
คู่มือการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานผู้ให้บริการ สามารถเพิ่มส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ที่มองความ
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ต้องการของผู้บริโภค มาประยุกต์ใช้กับแผนปฏิบัติการทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตหรือขายสินค้าและ
บริการตามความต้องการของลูกค้า (consumer need) ผลประโยชน์ที ่ลูกค้าจะได้รับ (consumer 
benefits) ความสะดวกในสินค้าและบริการ (convenience) และการรับรู้ข่าวสารในสินค้าและบริการ 
(communication) ท้ังนี้จึงมีความจำเป็นท่ีต้องศึกษาประเด็นดังกล่าว และอาศัยทฤษฎีนวัตกรรมเข้ามา
เป็นตัวแบบของการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง 
 
 4.5 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม นำมาจากหนังสือเรื่องเดียวกันของ Everett M. Rogers ซึ่งได้
ทำวิจัยสนาม และประมวลเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องการแพร่กระจายนวัตกรรมมาเป็นจำนวนมาก 
ทฤษฎีนี ้จึงต้องนับว่ามีหลักฐานประจักษ์ยืนยันความถูกต้องมาก ดังนั้นจึงเป็นทฤษฎีที ่มีระดับความ
น่าเช่ือถือสูงตามหลักการประเมินค่าทฤษฎีวิทยาศาสตร์  
 ตามสภาพของเนื้อหาทฤษฎีนี้แสดงถึงการผสมผสานระหว่าง ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่และทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์ หรือให้เจาะจงคือทางจิตวิทยา ท้ังนี้เพราะใช้สังกัประบบสังคม (social systems) ของ
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่และใช้สังกัปปัจเจกชน (individual) การสื่อสาร (communication) นวัตกรรม 
(innovation) และระยะเวลา (time) ของท้ังทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ีและทฤษฎีพฤติกรรมนิยมร่วมกัน  
 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม มีสาระโดยย่อว่า การรับนวัตกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ขึ้นอยู่กับ
บุคคล ระบบสังคม ระบบส่ือสารนวัตกรรมและระยะเวลา ทฤษฎีนี้มีสังกัปการรับนวัตกรรมเป็นสังกัปผล 
โดยมีสังกัปเหตุ คือ บุคคล ระบบสังคม การส่ือสาร ตัวนวัตกรรม และเวลา ดังจะให้ความหมายต่อไป 
 การรับนวัตกรรม (adoption of innovation) ประกอบด้วยคำว่าการรับ (adoption) ซึ่งใน
ทฤษฎีนี้หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะใช้นวัตกรรมอย่างเต็มอัตราต่อไป (Rogers, 1962, p. 17 อ้างในสัญญา 
สัญญาวิวัฒน์, 2542, น. 76) เจ้าของทฤษฎีนี้ได้สร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมขยายความรู้
เรื่องนี้ต่อไปอีก เรียกว่ากระบวนรับนวัตกรรม (adoption process) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขึ้นตระหนัก
ถึงนวัตกรรม 2) ขั้นสนใจนวัตกรรม 3) ขั้นประเมินค่านวัตกรรม 4) ขั้นทดลอง (ใช้หรือปลูก) นวัตกรรม
บางส่วน และ 5) ขั้นรับนวัตกรรม จากกรอบความคิดนี้ จึงเห็นได้ว่าก่อนการรับนวัตกรรมนั้นได้มีการ
กระทำหลายอย่างผ่านมาแล้ว  
 ปัจเจกบุคคล (an individual) หมายถึง มนุษย์สมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่ง บุคคลแม้จะเป็น
สมาชิกของสังคมเดียวกันก็มีความแตกต่างกันในการรับนวัตกรรม เรียกว่า ภาวะนวัตกรรม (innovation 
capability) (Rogers ,1962, p. 17 อ้างใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , 2542, น. 76) กล่าวคือ บางคนรับ
นวัตกรรมเร็ว บางคนรับนวัตกรรมช้า อาศัยภาวะนวัตกรรมนี้เอง ทฤษฎีนี้แบ่งคนออกเป็น 5 ประเภท คือ 
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1) นวัตกร 2) กลุ่มผู้รับนวัตกรรม 3) ชนกลุ่มใหญ่ผู้รับนวัตกรรมเร็ว 4) ชนกลุ่มใหญ่ผู้รับนวัตกรรมช้าและ 
5) ผู้รับทีหลัง  
 ระบบสังคม (social system) ตามทฤษฎีนี้ หมายถึง องค์รวมของประชากรจำนวนหนึ่ง ซึ่งมี
หน้าท่ีต้องปฏิบัติต่างๆ กันและผูกพันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท โรงเรียน กลุ่ม
ทางการอื่น ๆ โรงพยาบาล สมาคม ชาวนา ทฤษฎีนี้พูดถึงระบบสังคมขนาดใหญ่ด้วยและตรงนั้น คือ 
สังคมมนุษย์ นั่นเอง ซึ่งทฤษฎีระบุเป็นสองข้อ – สังคมสมัยใหม่ (แทนด้วยบรรทัดฐานสังคมสมัยใหม่) และ
สังคมประเพณี (แทนด้วยบรรทัดฐานประเพณี) โดยทฤษฎีแสดงได้ว่าบรรทัดฐานสังคมสมัยใหม่ ส่งเสริม
การเปล่ียนแปลงและรับนวัตกรรม ในขณะท่ีบรรทัดฐานแบบประเพณีไม่ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงและไม่
สนับสนุนการรับนวัตกรรม สังคมท้ังสองนี้เป็นสังคมในอุดมคติ (ideal type)  
 การสื่อสาร (communication) (Rogers,1962, p. 17 อ้างใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2542, น. 
77) หมายถึง การติดต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านส่ือหรือตัวกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ทฤษฎีนี้การส่ือสาร คือ การแพร่กระจายนวัตกรรม ซึ่งโดยปกติเป็นกระบวนการ (diffusion process) ท่ี
นวัตกรรมอย่างหนึ่งแพร่จากแหล่งผลิต หรือแหล่งค้นพบไปสู่ผู ้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม ส่วนสำคัญของ
กระบวนการนี้คือ การกระทำระหว่างกันของมนุษย์ท่ีคนหนึ่งส่ือความคิดใหม่กับอีกคนหนึ่งให้ได้รู้ เขาจะ
รับความคิดนั้นหรือไม่หลังจากรู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
 นวัตกรรม (innovation) (Rogers,1962, p. 17 อ้างใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2542, น. 77) 
อย่างกว้าง หมายถึง สิ่งใดๆ ที่คน (จำนวนหนึ่ง) ถือว่าใหม่ ส่วนใหญ่นวัตกรรมเป็นสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความคิด ความรู ้ ว ัสดุ สิ ่งของที่ใหม่ สำหรับสังคมหนึ ่งใด ถ้าเป็นความหมายอย่างแคบจะต้องใส่
คำคุณศัพท์กำกับเข้าไป เช่น นวัตกรรมทางเทคนิค นวัตกรรมทางองค์กร นวัตกรรมทางการกีฬา หรือ
นวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น  
 ระยะเวลา (time) (Rogers,1962, p. 17 อ้างใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , 2542, น. 77) ในที่นี้
หมายถึง ขนาดของเวลาที่ใช้ในกระบวนการแพร่นวัตกรรมจากจุดเริ่มต้นที่แหล่งผลิตไปจนถึงจุดที่มีผู้รับ
นวัตกรรม ซึ่งแต่ละนวัตกรรมใช้เวลาส้ันยาวไม่เท่ากัน การศึกษาวิจัยด้านนี้แสดงให้ทราบว่า เกี่ยวเนื่องกับ
เวลาท่ีใช้ในการแพร่นวัตกรรมชนิดต่าง ๆ ทำให้คนรับนวัตกรรมประเภทต่างๆ ขึ้น ดังได้พรรณนามาแล้ว
ข้างต้น  
   1. การรับนวัตกรรมขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล หมายความว่า ปัจเจกบุคคลแต่ละคนเป็นผู้
ตัดสินใจรับนวัตกรรมหรือไม่รับนวัตกรรม บางคนรับเร็วบางคนรับช้า แม้จะอยู่ในสังคม หรืออยู่ในชุมชน
เดียวกันก็ตาม คนที่มีภาวะนวัตกรรมสูง (high innovation capability) ก็จะรับนวัตกรรมเร็วกลายเป็น
นวัตกร (innovators) หรือกลุ่มที่รับนวัตกรรมเร็ว หรือเป็นชนกลุ่มใหญ่ผู้รับนวัตกรรมเร็ว ในขณะที่ผู้มี
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ภาวะนวัตกรรมต่ำ (low innovation capability) ถ้าเป็นประเภทชนกลุ่มใหญ่ผู้รับนวัตกรรมช้า ก็เป็นผู้
ล้าหลัง (laggards) ไปเลย การรับนวัตกรรมจึงขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยเหตุนี้ 
   2. การรับนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับระบบสังคม (Rogers,1962, p.17 อ้างใน สัญญา สัญญา
วิว ัฒน์, 2542, น. 78) หมายความว่า ระบบสังคมประเภทต่าง ๆ มีอิทธิพลต่ำการจะรับหรือไม่รับ
นวัตกรรม หรือรับเร็วช้าด้วย ทฤษฎีนี้แบ่งสังคมออกเป็นสองประเภท สองขั้วปลาย คือ สังคมสมัยใหม่ขั้ว
หนึ่ง สังคมโบราณหรือสังคมประเพณีอีกขั้วหนึ่ง สังคมสมัยใหม่จะรับนวัตกรรมเร็วและรับปริมาณ
มากกว่าสังคมแบบประเพณี ทั้งนี้เพราะสังคมสมัยใหม่มีระบบค่านิยมและบรรทัดฐานสังคมในลักษณะท่ี
สนับสนุนการเปล่ียนแปลงและพัฒนาสังคมให้เจริญรุดหน้า (โดยเฉพาะทางวัตถุ) ดังนั้นเมื่อมีอะไรใหม่มา
ก็สนับสนุนให้รับมาทดลองใช้ในสังคม ในขณะที่สังคมประเพณีไม่มีระบบค่านิยมและบรรทัดฐานสังคม
เช่นนั้น จึงไม่สนับสนุนการรับนวัตกรรม 
   3. การรับนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับการสื่อสาร (Rogers,1962, p.17 อ้างใน สัญญา สัญญา
วิว ัฒน์, 2542, น.78) ดังได้กล่าวแล้วมีคำนิยามว่า การสื ่อสารหมายถึง กระบวนการแพร่กระจาย
นวัตกรรมจากจุดเริ ่มต้นไปสู่จุดสุดท้าย คือ การรับหรือไม่รับนวัตกรรมพูดไว้แล้วด้วยว่าหัวใจของ
กระบวนการก็คือ การกระทำระหว่างกันของมนุษย์ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ทำไมการสื่อสารจึงมีความสำคัญ
ต่อการรับนวัตกรรม ถ้าความสัมพันธ์ผู้ส่งผ่านนวัตกรรม เป็นผู้นำความคิดหัวก้าวหน้า (Cosmo-polite 
opinion leaders) กับบุคคลสมาชิกชุมชนผู้หนุ่มแน่นและการศึกษาสูงในขั้นทดลองของกระบวนการแพร่
นวัตกรรม การรับนวัตกรรมก็จะเร็ว หากเป็นกรณี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ ความคิดหัวก้าวหน้าแต่
สมาชิกชุมชนหัวล้าหลัง การรับนวัตกรรมก็ช้าหรืออาจไม่มีการรับนวัตกรรมเลยก็ได้  
   4. การรับนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับตัวนวัตกรรม (Rogers,1962, p.17 อ้างในสัญญาสัญญา
วิวัฒน์, 2542, น. 79) หมายถึงลักษณะของนวัตกรรมมีส่วนกำหนดระยะเวลา หรือการรับหรือไม่รับ
นวัตกรรม ทฤษฎีนี ้ระบุว่านวัตกรรมมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณา 5 ประการที่จะเป็นที่ยอมรับ หรือไม่
ยอมรับ รับเร็วหรือช้า คือ 1) ความได้เปรียบ 2) การเข้ากับสังคมวัฒนธรรมได้ 3) ความสลับซับซ้อน 4) 
การแบ่งทดลองใช้ได้หรือไม่ และ 5) ความเข้าใจยากง่าย นวัตกรรมท่ีมีลักษณะทางบวกย่อมจะแพร่หลาย
ง่าย ในขณะที่นวัตกรรมที่มีลักษณะทางลบมักขายไม่ค่อยจะออก เพราะ 1) ไม่ดีกว่าของเดิม 2) เข้ากับ
สังคมวัฒนธรรมไม่ได้หรือได้ไม่ดี 3) มีโครงสร้างซับซ้อน 4) แบ่งทดสอบไม่ได้ และ 5) เข้าใจได้ยาก  
   5. การรับนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับระยะเวลา (Rogers,1962, p.17 อ้างใน สัญญา  สัญญา
วิวัฒน์, 2542, น. 78) หมายความว่า ระยะเวลาหรือตัวเวลาเองมีอิทธิพลต่อการรับหรือไม่รับนวัตกรรม
เท่าที่มีการวิจัยมาแล้ว เวลาก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ภาวะนวัตกรรม ( innovation capability) อันเป็น
เครื่องแสดงระดับหรือประเภทบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับนวัตกรรมสูง บางคนมีต่ำ บุคคลบางคนกลายเป็น
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นวัตกร หรือผู้ล้าหลัง ตามระยะเวลาที่รับนวัตกรรมและแน่นอนว่า ในการที่บุคคลจะตัดสินใจรับหรือไม่
รับนวัตกรรม เขาจะต้องใช้เวลาพิจารณานวัตกรรมระยะหนึ่ง หากไม่มีเวลาเขาคงตัดสินใจไม่ได้ เวลาจึงมี
ความสำคัญต่อการรับนวัตกรรมด้วยประการฉะนี้  
  ทฤษฎีการแพร่กระจายของโรเจอร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับนวัตกรรมกับปัจจัย 5 
ประการ คือ ปัจเจกบุคคล ระบบสังคม การส่ือสาร ตัวนวัตกรรมและระยะเวลา โดยท่ีปัจเจกบุคคลแม้จะ
อยู่ในระบบสังคมหนึ่งใด ก็มีบุคลิกลักษณะของตนเอง ระบบสังคม ก็หมายถึง กลุ่มคนและระเบียบแบบ
แผนที่กำกับเขา การสื่อสาร คือ กระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม อันหมายถึงกระบวนการตัดสินรับ 
หรือไม่รับนวัตกรรมอีกทอดหนึ่ง ส่วนนวัตกรรม ก็คือ ส่ิงใหม่ของคนหรือสังคมหนึ่ง จะเป็นวัตถุหรือไม่ใช่
วัตถุก็ได้ และเวลา คือ ช่วง หรือระยะของการพิจารณาตัดสินใจรับ-ปฏิเสธนวัตกรรม ทฤษฎีนี้มีหลักฐาน
ประจักษ์ยืนยันจำนวนมาก จึงได้รับความเช่ือถือระดับสูงและมีคุณค่ามากในวงการการเปล่ียนแปลง หรือ
พัฒนาสังคมรูปแบบต่างๆ อย่างมาก ทั้งในแง่ทฤษฎี และงานปฏิบัติในสนาม (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 
2542, น. 80) 
  การนำทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม มาใช้กับการศึกษารูปแบบนวัตกรรมการบริการการ
ท่องเที่ยว ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการศึกษาในบริบทพื้นที่จังหวัดพัทลุงเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพนั้น ต้องอาศัยการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีการบูรณาการ ทั้งนี้ต้องอาศัยบุคคลเข้ามามส่ีวน
เกี่ยวข้องการแพร่กระจายนวัตกรรม ในปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการรับนวัตกรรม คนที่มีภาวะ
นวัตกรรมสูง (high innovation capability) ก็จะรับนวัตกรรมเร็วกลายเป็นนวัตกร (innovators) หรือ
กลุ่มที่รับนวัตกรรมเร็ว หรือแม้เป็นชนกลุ่มใหญ่ผู้รับนวัตกรรมเร็ว ในขณะที่ผู้มีภาวะนวัตกรรมต่ำ (low 
innovation capability) ถ้าไม่เป็นประเภทชนกลุ่มใหญ่ผู้รับนวัตกรรมช้า     ก็เป็นผู้ล้าหลัง (laggards) 
สำหรับการรับนวัตกรรมระบบสังคม เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงสู่ยุคสมัยใหม่ สังคมสมัยใหม่ก็จะมีระบบ
ค่านิยมและบรรทัดฐานสังคมในลักษณะที่สนับสนุน  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมให้เจริญรุดหน้า 
ส่วนในระบบสังคมประเพณี ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีความแข็งแกร่งด้านขนบธรรมเนียมประเพณีมาช้านาน อาจ
ส่งผลให้ระบบสังคมประเพณี มีผลต่อการรับนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับลักษณะของนวัตกรรมมีส่วนกำหนด
ระยะเวลา หรือการรับหรือไม่รับนวัตกรรมบริการท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ต้องอาศัยการส่ือสาร เพื่อให้กระบวนการ
แพร่กระจายนวัตกรรมการบริการจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดมุ่งหมาย การคิดค้นนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ 
หากต้องการให้อุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการบริการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนา 
สินค้าใหม่ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาหลอมรวม (convergence) กันอยู่ในผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง 
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  ทั้งกระบวนการจัดการและวิธีการดำเนินการสร้างนวัตกรรมบริการ ทั้งความคิด (thinking) 
ขั ้นตอนหรือกระบวนการ (procedural) สร้างสรรค์ (creative) การสืบค้น สำรวจ (discovery)              
ส่ิงเกิดขึ้นใหม่ (novelty) การกระทำ (action) จึงจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และได้รับความเช่ือถือ และ
มีคุณค่าต่อการเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนี้ จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องศึกษาความสำคัญของทฤษฎี
การแพร่กระจายนวัตกรรม 
 
 4.6 แนวคิดนวัตกรรมการบริการ 

แนวคิดนวัตกรรมการบริการถูกพัฒนามาจากทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter (1934, 
p.218) Chen, et al (2006, p.331-339,2009, p.282-300) ซึ ่งเป็นเพียงแนวคิดกว้าง ๆ ในเรื ่องการ
สร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขณะที่นวัตกรรมส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
หลาย ๆ งานวิจัยจึงมักมุ่งประเด็นศึกษาไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ 
ขณะท่ี Salter & Tether (2006, p.1-38) ให้ความเห็นว่าธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการบริการของมนุษย์นั้น 
จะสร้างระดับสัมพันธภาพ และการแลกเปล่ียนปฏิสัมพันธ์ได้สูงกว่าเทคโนโลยี การบริการจึงถูกออกแบบ
จากมุมมอง และประสบการณ์ของลูกค้าในการมีส่วนร่วม ซึ ่งใช้ระยะเวลายาวนาน และมีหลาย
องค์ประกอบ ในการเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจและจบลงด้วยการซื้อสินค้าจริง Voss & 
Zomerdijk (2007, p.1-40) นอกจากนี้ธรรมชาติในความไม่มีตัวตนของการบริการยังมีอิทธิพลสำคัญต่อ
ความยากในการเข้าถึง มากกว่าการผลิต แนวคิดนวัตกรรมการบริการจึงแตกต่างกับแนวคิดนวัตกรรมใน
เรื่องของการให้ ความสำคัญต่อคุณค่าและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีความพยายามจากนักวิชาการที่จะเรียกร้องให้มีทฤษฎีหรือ แนวคิด
เฉพาะของนวัตกรรมในการบริการที่ควรทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็นพลวัต หรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดนิ่งของการบริการ และความเป็นตัวตนท่ีแท้จริงของทฤษฎี ท่ีไม่ใช่แฝงอยู่ในทฤษฎี
นวัตกรรมสมัยด้ังเดิม Hertog (2000, p.491-528) รวมถึงความพยายามท่ีจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทฤษฎีนวัตกรรมการบริการ Barras (1986, p.161-173) Mansharamani (2005, p.1-69) ซึ่งยัง
ไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการได้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรม
การบริการไว้ดังนี้ 

Damanpour, F., & Schneider, M (2008, p.492-522) ให้ความหมายนวัตกรรมการบริการว่า 
นวัตกรรมการบริการ หมายถึง การทำความเข้าใจผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกระบวนการ 
(change process) หรือกระบวนการของตัวเอง (process itself) ด้วยสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นจากสิ่งที ่ไม่มี
ตัวตน เกิดขึ้นในขณะท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการโดย บูรณาการความแตกต่าง
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จากปัจจัยภายนอก ให้เข้ากับลักษณะของปัจจัยภายในท่ีมีความแตกต่างตามลักษณะและระดับของคนใน
องค์กร รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการบริการใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนากระบวนการของการบริการให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีองค์กรจะเปล่ียนได้ Den Hertog, P., Broersma, L., & 
Van Ark, B. (2003, p.433) กล่าวว่า นวัตกรรมบริการเป็นข้อสรุปใหม่ เกี่ยวกับเรื่องการบริการสำหรับ
ธุรกิจในอันที่จะพัฒนาการสร้าง ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในเรื ่องระบบการส่งมอบการบริการ ขณะท่ี 
Veerasoontorn, R., Beise-Zee, R., & Sivayathorn, A (2011, p.140-158)  และ  Mattsson et al. 
(2005, p.357-381) แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า นวัตกรรมการบริการ หมายถึง การพัฒนาท่ี
สัมฤทธิ์ผลของการบริการใหม่หรือสินค้าใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทุกระดับที่ต้องอยู่
ภายใต้การแก้ไขและพัฒนา ส่วน Wang, H., Ohsawa, Y., & Nishihara, Y. (2012, p.4890-4897) กล่าว
ว่า นวัตกรรมการบริการ คือ การยกระดับประสิทธิภาพ ไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิผลของระดับการ
บริการและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ Maffei et al. (2013, p.10-20) แสดงทัศนะว่า นวัตกรรมการบริการ 
คือการทำบางสิ่งบางอย่างใหม่ ในแนวทางใหม่ กระบวนการใหม่ การบริการรูปแบบใหม่ ๆ หรือการ
ปรับปรุงการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ๆ การ บริการจะไม่มีการวิจัยและพัฒนา ( research and 
development) การบริการมักจะสร้างนวัตกรรม จากความรู้ภายนอก รูปแบบนวัตกรรมการบริการมี
ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 

อาจกล่าวได้ว่านวัตกรรมการบริการ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาสินค้า 
และบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า โดยการบูรณา
การศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
คุณค่าของการบริการ 

 
4.7 นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
นวัตกรรมการบริการ (service innovation) เป็นแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ท่ีได้รับความสนใจ และมี

การกล่าวถึงเมื ่อไม่นานมานี้ โดยเริ ่มขึ ้นเมื ่อปลายทศวรรษที่ 1970 และต้นทศวรรษที่ 1980 หรือ 
ประมาณ 30 กว่าปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องจากนวัตกรรมการบริการ เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญทางธุรกิจท่ีนำไปสู่
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (TCE Cheng, TM Choi , 2010; Weng et al. 2012, p.98-
112) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนวัตกรรมการบริการถูกตั้งข้อสังเกตว่า ยังมี
หลักฐานและข้อมูลในเชิงประจักษ์น้อย (O'Cass, et al., 2012, p.28-36) แม้ว่าจะมีการศึกษายืนยันจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้วว่าการบริการสามารถสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ก็ตาม (Evangelista 
& Savono, 2003, p.449-474) 

https://scholar.google.com/citations?user=1zcpypQAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=YdR1998AAAAJ&hl=th&oi=sra


62 

 

แนวทางการศึกษานวัตกรรมการท่องเท่ียวที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทำการศึกษาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
แนวคิดทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter (1934, p.218) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาหลักของทฤษฎี กล่าวถึง ความสำคัญของนวัตกรรมท่ีองค์กรควรให้
ความสำคัญใน 5 เรื่อง ด้วยกันคือ 1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) การสร้างหรือแนะนำ กระบวนการ
ผลิตใหม่ 3) การสร้างตลาดใหม่ 4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่ และ 5) การปรับโครงสร้างหรือการ
พัฒนาองค์กรทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter จึงได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายท่านในการ
นำมาประยุกต์เพื่อใช้ในการศึกษาด้านนวัตกรรม (Kirton, J. J., & Cooper, A. F., 2009, p.309-331; 
OECD, 2008, p.123-131) รวมถึงการศึกษานวัตกรรมในการท่องเที่ยว (Weiermair, 2006, p.53-69; 
Hjalager, A. M. (2010, p.1-12),Hall & Williams, 2008 ; Hjalager, 2010 ,น.192-216; Camison & 
Monfort-Mir, 2012, p.776-789) และการบริการ อย่างไรก็ตามจากหลักฐาน และข้อมูลเชิงประจักษ์
จำนวนไม่มากนักท่ีนำนวัตกรรมการบริการมาใช้ศึกษาในบริบทการท่องเท่ียว Li, Y., Liu, Y., Duan, Y., & 
Li, M. (2008, p.223-246); Ye, B. H., Qiu, H. Z., & Yuen, P. P. (2011, p.1125-1127) แต่มีแนวโน้ม
ของความสนใจนวัตกรรมการบริการมาใช้ศึกษาในบริบทของการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศ
ไทย 

 
4.8 การวัดนวัตกรรมการบริการ 
การทบทวนวรรณกรรม เพื่อนำไปสู่การวัดนวัตกรรมการบริการของการศึกษาในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 

ขั้นตอนคือ ความสำคัญของการวัดนวัตกรรมการบริการ การวัดนวัตกรรมการบริการในธุรกิจท่องเที่ยว
ของไทย องค์ประกอบของนวัตกรรมการบริการ ดัชนีช้ีวัดองค์ประกอบนวัตกรรมการบริการ 

1. ความสำคัญของการวัดนวัตกรรมการบริการ 
การศึกษาในเบ้ืองต้นส่วนใหญ่มักจะทำการศึกษาเปรียบเทียบนวัตกรรมการบริการกับนวัตกรรม

การผลิตเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเป็นจุดเริ ่มต้นของการเกิดนวัตกรรม (Pires et al., 2008, 
p.1339-1356) ทั้งรูปแบบและวิธีการวัดนวัตกรรมการบริการจึงมักประยุกต์มาจากการวัดนวัตกรรมใน 
รูปแบบด้ังเดิม ตามทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter (1934, p.218) แต่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของการ 
บริการที่ไม่สามารถมองเห็น สัมผัส หรือจับต้องได้ ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการที่ศึกษาใน 
ด้านการบริการว่า การนำวิธ ีการวัดของนวัตกรรมในร ูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตมาใช ้ใน 
อุตสาหกรรมการบริการนั้น จะครอบคลุมถึงการวัดในด้านการบริการหรือไม่ (Kirton, J. J., & Cooper, 
A. F.,2009, p.309-331; Djellal & Gallouj 2010,น.5-15; Camison & Monfort-Mir, 2012, p.776-
789) ด้วยเหตุผลท่ีว่านวัตกรรมการบริการเป็นการช้ีให้เห็นว่าธุรกิจบริการควรท่ีจะปรับปรุงกระบวนการ
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บริการ และผลิตภัณฑ์บริการ โดยการใช้ความคิดใหม่ ๆ และทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ของงานบริการในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ขณะที่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ทันสมัย และรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ โดย
อาศัยความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านการตลาด แม้ว่าอุตสาหกรรมท้ังสอง จะมีความแตกต่างกัน ท้ังในด้านคุณลักษณะของสินค้า และ
วัตถุประสงค์หลัก แต่ส่ิงท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ การพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ใน
การนำไปสู่กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของผลผลิต รายได้ และการจ้างงาน ประกอบกับ
การศึกษาของ Drejer (2004) cited in Droege, H., Hildebrand, D., & Heras Forcada, M. A. (2009, 
p.131-155) ที ่พบว ่าแนวคิดของ Schumpeter (1934 , p.218) ม ีความลุ ่มลึก และกว้างพอที ่จะ
ครอบคลุม ถึงการศึกษานวัตกรรมทั้งในด้านการบริการและการผลิต ด้วยเหตุผลด้งกล่าวข้างต้นการวัด
นวัตกรรม การบริการจึงมักถูกประยุกต์มาจากการวัดท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนจะครอบคลุมไปถึง
ตรรกะของการบริการได้มากน้อยอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทและความสนใจของผู้ศึกษา 

2. การวัดนวัตกรรมการบริการของธุรกิจท่องเท่ียวของไทย  
การวัดนวัตกรรมการบริการของการท่องเท่ียวนั้นจำเป็นท่ีจะต้องทำความเข้าใจในธรรมชาติ หรือ

คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว (Cano, 2008 cited in Ordanini, A., & Parasuraman, A. ,2011, 
p.3-23) ท่ีสำคัญดังนี้คือ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวของไทย 2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว 
และ 3) ความสำคัญของขนาดธุรกิจท่องเท่ียว กล่าวคือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเท่ียวของไทยมีบทบาท
สำคัญต่อการขับเคล่ือนการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่วนธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวนั้น มีคุณลักษณะ
ที่พิเศษแตกต่างไปจากธุรกิจบริการประเภทอื่น ในเรื่องของการบริการที่ต้องตอบสนองต่อลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ ท่ีมีความต้องการหลากหลายเฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย (customization) ขณะท่ีขนาดของธุรกิจ
มักมีความสัมพันธ์ กับความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1) ผู้ประกอบการท่องเท่ียวของไทย 
ผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของไทย เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสำคัญสูงสุดต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีสัดส่วน คิดเป็นรอ้ยละ 
42.4 และขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้อยละ 5.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 
2561 (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561,น.1-01) ผู้ประกอบการใน ธุรกิจ 
SMEs ที่มีมากมายในการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจนำเท่ียว ธุรกิจร้านอาหาร ร้าน
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ขายของที่ระลึก เป็นต้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ 

ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันรอบด้านของธุรกิจท่องเที่ยว นวัตกรรมเป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และในระดับหน่วย
ธุรกิจ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2552) ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร แม้ว่า
ผู้ประกอบการในระดับบริษัท หรือ SMEs มักจะประสบกับปัญหาท่ีต้องเผชิญกับปัจจัยที่ขัดขวางต่อการ
พัฒนานวัตกรรมอย่างมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ในหลาย ๆ ประเทศรวมถึง
ประเทศไทย อันได้แก่ ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมไม่เพียงพอ การมีทักษะส่วนบุคคลน้อย การขาด
แคลนเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดแคลนข้อมูลทางด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายทางด้านนวัตกรรมท่ียากจะ
ควบคุม อุปสรรคในการเปล่ียนแปลงองค์กร การขาดซึ่งแหล่งเงินทุน สนับสนุนจากภายนอก และการขาด
โอกาสสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (OECD, 2008, p.123-131) เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ก็มิได้เป็นส่ิงท่ีจะทำให้ผู้ประกอบการหมดหนทางในการพัฒนานวัตกรรมได้ ผู้ประกอบการ
การท่องเท่ียวสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมการบริการภายใต้ข้อจำกัด ศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู่ได้
โดยการพัฒนาปรับปรุง ส่ิงท่ีดำเนินการ หรือปฏิบัติอยู่แล้วให้เป็นส่ิงใหม่ ๆ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ท่ีจะ
เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อองค์กรและลูกค้า เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจ 

2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว 
เป็นที่ยอมรับกันว่าการบริการ คือ ผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของการ

ท่องเที่ยว คือ การรวมกันของหลายองค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นอาจมาจาก สินค้าที่มีตัวตน 
หรือไม่มีตัวตน สำหรับผู้ผลิตสินค้าท่ีมีตัวตน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ทำหน้าท่ีผลิต
สินค้าท่ีมีรูปลักษณ์ท่ีผู้บริโภคสามารถจับต้องมองเห็นและสัมผัสได้ ส่วนสินค้าท่ีไม่มีตัวตนท่ีอาจถูกผลิตขึ้น
จากธุรกิจนำเท่ียว หรือตัวแทนนำเท่ียวซึ่งมาจากการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อการส่งมอบการบริการ
โดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมองค์กร และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้บริการรวมถึงลักษณะส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น ความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานท่ีท่องเท่ียว ภาษาในการส่ือสาร ท่ีจะ
สร้างประสบการณ์และความประทับใจ ในด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า (Weiermair, 2006, 
p.53-69) และในบางบริบทพบว่า การบริการมักถูกรวมเข้ากับสินค้าที่มีตัวตนของการท่องเที่ยว ดังนั้น
การบริการและสินค้าจึงยากท่ีจะแยกออกจากกันได้ (Gallouj & Savona, 2009) การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการบริการจึงหมายรวมถึงการพัฒนาสินค้าของการท่องเท่ียวไปพร้อม ๆ กัน 

 
 



65 

 

3) ความสำคัญของขนาดธุรกิจท่องเท่ียว 
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ ธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดย่อมท่ีกระจายไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ โครงสร้างของอุตสาหกรรม   การท่องเท่ียว
จึงขึ้นอยู่กับธุรกิจประเภท SMEs เป็นหลัก (Cano, 2008 cited in Ordanini, A., & Parasuraman, A., 
2011, p.3-23) ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นธุรกิจขนาดใหญ่ มักจะเป็นผู้ที ่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที ่สูง 
ในขณะที่ ธุรกิจ SMEs มีฐานะเป็นเพียง ผู้นำเสนอสินค้าท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องอาศัยธุรกิจ SMEs เพื่อเสนอการบริการในหลายประเภทไปยังนักท่องเที่ยวซึ่งความแตกต่างของ
ชนิด และขนาดของธุรกิจย่อมส่งผลต่อแนวทางการจัดการนวัตกรรมขององค์กรท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นเกณฑ์
ในการใช้แบ่งโครงสร้างองค์กรจึงต่างกัน (Sundbo, 1997, p.432-455) 

มีการศึกษาเพื ่อวัดขีดความสามารถทางนวัตกรรมกันอย่างมากมายโดยขึ ้นอยู ่ก ับน ิยาม
ความหมาย ซึ ่งมีการให้ความหมายนวัตกรรมทั ้งอย่างกว ้างและแคบ ตามบริบทของการศึก ษา 
เช่นเดียวกับนวัตกรรมการบริการ ท่ีมีหลากหลายความหมายและวิธีการวัด (Wu, C. H., Parker, S. K., & 
De Jong, J. P.,2014,น.1511-1534) สำหรับการวัดนวัตกรรมท่ีอยู่ในระดับองค์กรขนาดกลาง ขนาดย่อม 
หรือขนาด SMEs มักมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่องค์ประกอบพื้นฐานซึ่งได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ใหม่ และกระบวนการใหม่ การศึกษาองค์ประกอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจบริการอาจไม่
เพียงพอ นวัตกรรมการบริการจึงต้องเกิดจากการรวมตัวกันของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
กระบวนการ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของการบริการที่ส่งผลทำให้การนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการเกิดขึ ้นพร้อมกัน (Vermeulen, P. A. M., O’shaughnessy, K. C., & De Jong, J. P. J. 
(2003) แนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนตามการทบทวนวรรณกรรมดังต่อไปนี้ 
 เอกสารการวัดกิจกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (OECD, 2008, p.123-131) โดย
คณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวถึง การกำหนดขอบเขตของวิธีการวัดนวัตกรรมในระดับของบริษัท (firm) 
หรือองค์กรมีลักษณะเป็นองค์กรขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก โดยได้นำทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter 
ที่กล่าวถึงนวัตกรรมใน 2 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (process innovation) และ นวัตกรรม
กระบวนการ (process innovation) มาประยุกต์ และกล่าวว่า การวัดนวัตกรรมในระดับนี้ ควรมีการวัด
นวัตกรรมในระดับพื้นฐาน นั่นคือ การวัดว่าองค์กรนั้นมีการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ (new) หรือการพัฒนา
ปรับปรุง (improve) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการใหม่ ให้เกิดขึ้นในบริษัท (new to 
firm) หรือไม่ Hipp & Grupp (2005, p.517-535) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการวัดนวัตกรรมในภาคบริการ 
และได้แนะนำแนวคิดในการแยกประเภทการวัดนวัตกรรมของภาคบริการท่ีแตกต่างไปจากการวัดในภาค
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การผลิตออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ถูกครอบงำโดยผู้จัดจำหน่าย (supplier dominated) 2) ขนาดของ
บริษัท (scale intensity) 3) ความเข้มข้นของความรู้ (knowledge intensity) และ 4) การใช้เครือข่าย
เป็นพื้นฐาน (network basis) ธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจการ
บริการอื่น ๆ พบว่า การแบ่งประเภทของการวัดดังกล่าว สนับสนุนต่อแนวคิดในการตอบสนองต่อความ
ต้องการ การวัดนวัตกรรมสำหรับภาคบริการได้ดี โดยเฉพาะองค์ประกอบในด้านนวัตกรรมกระบวนการ 

ขณะท่ี (Cano, 2008 cited in Ordanini, A., & Parasuraman, A., 2011, p.3-23) ทำการศึกษา
เพื่อแยกประเภทของการวัดนวัตกรรม โดยนำ แนวคิดของ Hipp & Grupp (2005, p. 517-535) ใน
ข้างต้นมาประยุกต์เพื ่อให้เข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยแยกประเภทการวัดเป็น 4 ประเภท
เช่นเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์ของวิธีการวัดนวัตกรรมกับบริบทของการท่องเที่ย วโดยแยกตาม 
วิถีทางหรือวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ประเภทองค์กรท่ีแบ่งตามระดับของขนาดองค์กร แหล่งท่ีมาของ
ความรู้ท่ีช่วยให้เกิดนวัตกรรมโครงสร้างองค์กร และ ระบุองค์ประกอบของนวัตกรรมท่ีเหมาะกับประเภท
ของการวัดในแต่ละชนิด ดังตาราง 2.1 
ตาราง 2.1 ประเภทการวัดนวัตกรรมในการท่องเท่ียว 

วิถีทางนวัตกรรม ประเภทขององค์กร แหล่งที่มาของความรู้ โครงสร้างองค์กร 
ขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่าย บริษัทขนาดเล็ก, SMEs ผู้จัดจำหน่าย โครงสร้างการบริหาร 
(ผู้ประกอบการ) เช่น สถานท่ีพัก ร้านอาหาร (ผู้ประกอบการ)  

 กิจกรรมสันทนาการ   
ขนาดบริษัท บริษัทขนาดใหญ่ เช่น  ความสามารถภายใน โครงสร้างการบริหารท่ี 
 โรงแรมรีสอร์ท สวนสาธารณะ และความสามารถ ให้ความสำคัญกับการ 

  เฉพาะของผู้จัด
จำหน่าย 

ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมจากล่างขึ้นบน 

ความเข้มข้นของความรู้ สถาบันในภาครัฐ มหาวิทยาลัย
ศูนย์การวิจัย 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
การวิจัย 

พลวัตการเปลี ่ยนแปลง
อย่างเป็นทางการของ   

ประยุกต์ นวัตกรรม 

พื้นฐานของเครือข่าย บริษัทขนาดใหญ่ และ ความสามารถท่ีมาจาก โครงสร้างแบบพลวัตท่ีมี 
 สนับสนุนการบริการ เช่น ภายในและภายนอก

องค์กร 
ความสามารถในการปรับ
คัว  ท่ีปรึกษาบริการทางการเงิน  ต่อการเปล่ียนแปลงของ 

 บริการทางเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อม 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Cano (2008) 
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จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการท่องเท่ียวในระดับ SMEs เช่น สถานท่ีพัก ร้านอาหาร 
หรือธุรกิจท่ีประกอบกิจกรรมสันทนาการเพื่อการท่องเท่ียวต่าง ๆ นั้น มีลักษณะของการดำเนินธุรกิจ และ
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีทรัพยากรในการลงทุนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมค่อนข้างน้อย ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมจึงได้จากการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว 
(Cano, 2008 cited in Ordanini, A., & Parasuraman, A., 2011, p.3-23) และคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจท่ี
ต้องพึ่งพาอาศัยกัน 

นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวยังมีความแตกต่างกันอย่างมากมายในด้านการ
บริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
กลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียว จึงยากท่ีจะสร้างสินค้า เพื่อจะเปิดตัวตามความต้องการในตลาดใหม่ได้ การ
พัฒนานวัตกรรมจึงควรท่ีจะพัฒนาหรือดำเนินการในส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนในองค์กรมากกว่าการสร้างความ
ใหม่ให้เกิดข้ึนในตลาด ดังนั้นประเภทของการพัฒนานวัตกรรมในระดับนี้ จึงควรเป็นการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (production innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) (Tidd et al., 
2001) เนื ่องจากนวัตกรรมทั้งสองประเภทเป็น นวัตกรรมที่ส่งผลทางตรงต่อราคาสินค้า และบริการ 
รวมถึงการส่งผลต่อระดับเศรษฐกิจ ขณะที่การศึกษาในเชิงประจักษ์พบว่านักวิชาการที่ศึกษาในหัวขอ้ท่ี
เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการในธุรกิจบริการในระดับ SMEs  

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ดังข้อมูลท่ี
ปรากฏในตาราง 2.2 
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ตาราง 2.2 การศึกษาองค์ประกอบนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว 

องค ์ประกอบของนว ัตกรรมการ
บริการการท่องเที่ยว 

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ์ 

กร
ะบ

วน
กา

ร 

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
ขอ

งพ
นัก

งา
น 

กา
รเร

ียน
รู้ส

่วน
บุค

คล
 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

ขอ
งพ

นัก
งา

น 

กา
รย

อม
รับ

เท
คโ

นโ
ลย

ี
สา

รส
นเ

ทศ
 

กา
รจั

ดว
าง

กล
ยุท

ธ์ 

ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 
       

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2546)  - - - ✓ - - - 

นิศา ชูโต (2548) - - - 
✓ 

- - - 

ชาย โพธิสิตา (2550) - - - ✓ - - - 

ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม 
       

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2550)  - - ✓ - - - - 

ทฤษฎีปริวรรตนิยม        

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551) - - - - ✓ ✓ ✓ 

ทฤษฎีนวัตกรรม        

นภดล  เหลืองภิรมย์ (2555) - - - - - ✓ - 

Schmookler (1966) ✓ - - - - - - 

Myers  and  Marquis (1969) ✓ - - - - - - 

Mowery,D.C. and Rosenberg N. 
(1978) 

✓ - - - - ✓ ✓ 

Lundvall (1988) ✓ ✓ - - - - - 

Arundel et al. (1998)  - - - ✓ - - - 

Cowan and Foray (1998) - - - ✓ - - - 
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ตาราง 2.2 (ต่อ) 

องค ์ประกอบของนว ัตกรรมการ
บริการการท่องเที่ยว 
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บุค
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งพ

นัก
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รย

อม
รับ

เท
คโ

นโ
ลย

ี
สา

รส
นเ

ทศ
 

กา
รจั

ดว
าง

กล
ยุท

ธ์ 

ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
       

Rogers , 1962 อ้างใน สัญญา สัญญา
วิวัฒน์ (2542) 

- ✓ - ✓ - ✓ - 

แนวคิดนวัตกรรมการบริการ        

Sundbo (1997) - ✓ ✓ - ✓ - - 

Chan et al. (1998) - ✓ ✓ - ✓ - - 

Uchupalanen (2000) ✓ - ✓ ✓ - - - 

Damanpour & Gopalakrishnan 
(2001) 

✓ - ✓ ✓ - - - 

Alam (2006)  ✓ - - - - ✓ 

Oke (2007) ✓ - ✓ - - - - 

Chen & Tsou (2007) ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Camison & Monfort- Mir(2012) ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
จากตาราง 2.2 ผู้วิจัยรวมองค์ประกอบของนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวจากผู้วิจัย ได้

สังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 7 ตัวแปร ซึ่งให้ความหมายแต่ละตัวดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์  ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า 

การนำเสนอสินค้าและการบริการใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ส่วนนวัตกรรม
กระบวนการหมายถึง การปฏิบัติการใหม่ ๆ การปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนา
แนวทางในการส่งมอบการบริการใหม่ (Schmookler ;1972, p.88, Myers, S., & Marquis, D. G.;1969, 
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Mowery, D. C., & Rosenberg, N.,1993 , p.29-75 , Lundvall ;2007 , p.95-119 , Schilling, A., & 
Werr, A,2009, p.6, Damanpour & Gopalakrishnan ;2001, p.45-65, Alam ;2006, p. 468-480, 
Oke ;2007, p. 564-587, Chen & Tsou ;2007, p.3, Camison & Monfort- Mir;2012, p. 776-789)  

กระบวนการ  ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้
ว่า ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ในการนำเสนอกระบวนการให้บริการใหม่ หรือการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีอยู ่เดิมให้ดีขึ ้น กระบวนการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการ
ปรับเปลี ่ยนวิธ ีการบริหารจัดการให้เกิดขึ ้นในองค์กรเพื ่อ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
(Lundvall ;2007, p. 95-119, Rogers;1962, p. 416-429, Sundbo ;1997, Chan et al. ; 2011, p. 
812-818, Alam; 2006, p. 468-480, Chen & Tsou ;2007, p.3, Camison & Monfort- Mir; 2012, 
p.776-789) 

การปฏิบัติงานของพนักงาน  ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้
ความหมายสรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติงานขององค์กรในการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงาน การสร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง ความปลอดภัย แรงจูงใจ และทัศนคติท่ีดีต่องาน อันเป็น
สิ่งที ่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน (สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ ;2550,น.1-8, 
Sundbo ;1997, Chan et al. ; 2011, p.812-818, Schilling, A., & Werr, A.,2009, p.6, Damanpour 
& Gopalakrishnan ;2001, p.45-65; Oke, 2007, p.564-587) 

การเรียนรู ้ส ่วนบุคคล  ผู ้ว ิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั ้งในและต่างประเทศได้
ความหมายสรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรในการแสดงออกถึง ความกระตอืรือร้น 
ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับของบุคลากร ในการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงกระบวนการบริการ (กิติพัฒน์ 
นนทปัทมะดุลย์ ;2546,น.70-71 , นิศา ชูโต ;2548,น.4, ชาย โพธิสิตา ;2007,น.31-53, Arundel et al. ; 
1998, p.127-141, Cowan, R., David, P. A., & Foray, D. ,2000, p. 211-253, Rogers, 1962, p.416-
429 อ้างใน สัญญา สัญญาวิว ัฒน์ ; 2542 , Schilling, A., & Werr, A.;2009 , p.6 , Damanpour & 
Gopalakrishnan ;2001 , p.45-65 , Chen & Tsou ;2007 , p.3 , Camison & Monfort- Mir; 2012 , 
p.776-789)  

ค่าตอบแทนของพนักงาน  ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้
ความหมายสรุปได้ว่า ระดับปฏิบัติงานขององค์กรในการจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
สิ่งของ รางวัลให้แก่บุคลากรในองค์กร ตามภาระหน้าที่ และผลการปฏิบัติงาน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
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;2550,น.1-8, Sundbo ;1997, Chan et al.; 2011, p.812-818, Chen & Tsou ;2007, p.3, Camison 
& Monfort- Mir;2012, p.776-789)  

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ
ได้ความหมายสรุปได้ว่า แนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรใน
การก่อให้เกิดการตัดสินใจ การเปล่ียนแปลง การรับรู้ถึง ความสำคัญของเทคโนโลยี และการยอมรับของ
คนในองค์กรที่จะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการบริการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กร ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และความพึงพอใจของ
ลูกค้า ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 3 มิติ คือ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ 
และการเรียนรู้ส่วนบุคคล (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ;2551, นภดล  เหลืองภิรมย์ ;2555, Mowery, D.C. 
and Rosenberg N. ; 1993, p.29-75, Rogers, 1962, p.416-429 อ้างใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ;2542, 
Chen & Tsou ;2007, p.3, Camison & Monfort- Mir;2012, p.776-789) 

การจัดวางกลยุทธ์  ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ความหมาย
สรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ในการวางแผนพัฒนา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริการขององค์กร ทั้งในการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการบริการ 
และการส่งมอบการบริการ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ;2550, p.1-8, Mowery,D.C. and Rosenberg N. ; 
1993 , p.29-75 , Alam; 2006 , p.468-480 , Chen & Tsou ;2007 , p.3 , Camison & Monfort- 
Mir;2012, p.776-789) 

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว ในการศึกษาความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยได้ 7 ตัวแปรได้แก่ 1)  ผลิตภัณฑ์  2)  กระบวนการ  3)  การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  4)  การเรียนรู้ส่วนบุคคล  5)  ค่าตอบแทนของพนักงาน  6)  การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7)  การจัดวางกลยุทธ์ 
 
5. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว 

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว 3 ปัจจัย ได้แก่ 
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่ งเน้นตลาด และ การร่วมผลิตบริการ โดยมีรายละเอียด 
ตามลำดับดังนี้ 
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 5.1 แนวคิดที ่เกี ่ยวข้องกับการมุ ่งเน้นความเป็นผู ้ประกอบการ (entrepreneurial 
orientation) 

การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นแนวคิดพื้นฐานในการส่งเสริมการสร้างกิจกรรมใหม่ทาง 
เศรษฐกิจโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (Reyolds, 2005, p.351-358) ผ่านทางบุคลิกและ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการในการกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
ดำเนินการ การปฏิบัติ และการตัดสินใจเพื่อนำไปสู ่สิ ่งใหม่ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดนวัตกรรม 
(Schumpeter, 1934, p.218) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการจึงมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนงาน
บริการ 

Miller (1983, p.  873-894) ได ้ ให ้ความหมายของความเป็นผ ู ้ประกอบการว ่า หมายถึง 
ความสามารถขององค์กรที ่มีการปรับเปลี ่ยนสิ ่งต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งองค์กรที ่มีความเป็น
ผู้ประกอบการเป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องในนวัตกรรม กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยง และมีการดำเนินงานเชิงรุก 
เพื่อนำไปสู่การแข่งขันต่อคู่แข่งขัน การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นกระบวนการขององค์กร ท่ี
สนับสนุนต่อความอยู่รอดขององค์กรและผลการดำเนินงาน Covin & Slevin (1991, p.7-8) กล่าวว่าการ 
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งขององค์กรท่ีมีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดต่อการ
จัดการเชิงกลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ขณะท่ี Lumpkin & Dess (1996, p .144–146) 
ให้ ความหมายของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการว่า เป็นการมุ่งเน้นกลยุทธ์ขององค์กรในลักษณะ
ของความเป็นผู ้ประกอบการที่ส่งผลต่อองค์กรในรูปแบบของการตัดสินใจ การปฏิบัติ และวิธีการ
ดำเน ินงาน ส ่วน Wiklund & Sepherd (2005, p. 71-91) ให ้คำน ิยามถ ึงการม ุ ่ ง เน ้นความเป็น
ผู้ประกอบการว่า เป็นการรวมกันใน 3 มิติได้แก่ ความกล้าเสี่ยงการดำเนินการเชิงรุก และความสามารถ
ทางนวัตกรรม ซึ่งเป็นยอมรับความเสี่ยงต่อการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ความไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์
บริการ และตลาดการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่เหนือคู่แข่งรวมถึงความเต็มใจท่ี
จะเปล่ียนแปลงต่อข้อเสนอของตลาด 

กล่าวได้ว ่าการมุ ่ง เน ้นความเป็นผ ู ้ประกอบการ หมายถึงบุคล ิกและคุณลักษณะของ 
ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การปฏิบัติของพนักงาน และผู้บริหารในองค์กรท่ี 
สะท้อนถึงกระบวนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ ภายใต้การรับรู้ความต้องการของตนเอง การมีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ และการกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่ท้าทายความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถตอบสนองและ
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ตามแนวคิดของ Miller (1983, p. 873-894) มองว่าการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบผลสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการบูรณาการกลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์กร และ
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แนะนำว่าองค์กรสามารถพัฒนาได้ โดยผู้นำควรมีคุณลักษณะใน 3 มิติ ได้แก่ ความกล้าเสี ่ยง การ
ดำเนินการเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม 

1) ความกล้าเสี่ยง (risk appetite) เป็นการยอมรับต่อผลที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจซึ่งผลที่ได้
อาจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ความเสี่ยงในการเสี่ยงสิ่งที่ไม่รู้ ความเสี่ยงในการกระทำท่ี
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนมาก ความเสี่ยงในการกู้ยืมในรูปแบบของการวิเคราะห์ การเงิน ความ
เสี่ยงที่จะอยู่ในลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทน เป็นต้น ความกล้าเสี่ยงจึงเป็นระดับความเต็มใจ
ของผู้บริหารที่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในทรัพยากร ที่อาจมีความไม่
แน่นอน ดังนั้นความกล้าเส่ียงจึงมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงานท่ีให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการ โดย
ผู้ประกอบการต้องเปิดใจที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น และต้องพยายามให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจมี
ความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ความกล้าเส่ียงจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้บริหารในการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อธุรกิจ 

2) การดำเนินการเชิงรุก (proactive operation) หมายถึง การดำเนินการด้วยแนวทางท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต 
หรือความเปล่ียนแปลงท่ีได้คาดหมายไว้โดยการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ท่ีอาจจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้อง
กับสายการทำงานในปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเป็นผู้นำการแข่งขัน ซึ ่งการ
ดำเนินงานเชิงรุกนี้เป็นสิ่งสำคัญของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเพราะจะช่วยให้เห็นถึงมุมมองท่ี
ตามมาด้วยนวัตกรรม เพื่อเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ และเป็นองค์กรแรกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ 
ๆ ดังนั้นองค์กรที่มีการดำเนินการเชิงรุกจะมีความเป็นผู้นำมากกว่าผู ้ตาม เพราะจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ให้กับองค์กร 

3) ความสามารถทางนวัตกรรม (innovation capability) เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อแนวคิดขององค์กร
ในการสร้างและสนับสนุนความคิด ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ และกระบวนการออกแบบใหม่ที่จะนำไปสู่
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ ๆ ความสามารถทางนวัตกรรมจึงเป็นความต้ังใจพื้นฐานท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประกอบด้วย ความกล้าเสี่ยง (risk appetite) การดำเนินการเชิง
รุก (proactive operation) ความสามารถทางนวัตกรรม ( innovation capability) ตามแนวคิดของ 
Miller (1983,น. 873-894) เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีขับเคล่ือนองค์กรไปสู่การสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้ มีการศึกษาของธุรกิจภาคบริการจำนวนมากท่ีมีการพัฒนาและสร้างแบบวัดการ มุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการ จากแนวคิดของ Covin & Slevin, 1991, p.7-8; Lupkin & Dess, 1966;144-
146, Miller, 1983, p.873-894 
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Baker & Sinkula (2009 , p.443-464) สร ้างแบบวัดการมุ ่งเน ้นความเป็นผู ้ประกอบการ 
ประยุกต์ มาจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ
หลายท่าน ทำการประมวลและสร้างแบบวัด โดยแบบใช้ข้อคำถามรวมที่ไม่ได้แยกเป็นรายด้าน และใช้
มาตรส่วนประมาณค่า 10 ระดับ ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ไปจนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง (10 
คะแนน) มีข้อคำถาม 8 ข้อคำถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.83 เช่น มีการเน้นถึงการพัฒนาปรับปรุงภาวะผู้นำ
ในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นธุรกิจแรกที่นำเสนอสินค้า บริการ เทคนิคในการบริหารจัดการ และ
มีการตอบสนองต่อคู่แข่งขัน 

Clercq et al. (2010, p.95) สร้างแบบวัดการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ โดยดัดแปลงมา
จาก Miller (1983 , p.873-894) ใช้ข ้อคำถามรวมที ่ไม่ได้แยกเป็นรายด้าน แต่ย ังคงแนวคิดของ
องค์ประกอบใน 3 ด้าน ได้แก่ ความกล้าเสี ่ยง การดำเนินการแข่งขันเชิงรุก และความสามารถทาง
นวัตกรรมโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ มีคุณค่าน้อยที่สุด (1 คะแนน) ไปจนถึงมีคุณค่า
มากที่สุด (5 คะแนน) มีข้อคำถาม 7 ข้อ มีค่าความเชื ่อมั ่น 0.81 เช่น บริษัทของเรากล้าเสี ่ยงต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับ บริษัทของเราสามารถสร้างช่องทางในการตอบสนองต่อการแข่งขัน บริษัทของเรา
มักจะเป็นผู้เสนอสินค้าเป็นรายแรก บริษัทของเราใช้เวลาในการปรับปรุงพัฒนาในระยะยาวมากกว่าใน
ระยะส้ัน 

Hanny N. Nasution et al. (2011 , p.336-345)  สร ้ า งแบบว ั ดการม ุ ่ ง เน ้ นความ เป็ น
ผู้ประกอบการโดยมีแยกข้อคำถามเป็นรายด้าน ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง มีข้อคำถาม 3 ข้อ เช่น 
พนักงานได้รับการสนับสนุนต่องานท่ีทำ พนักงานมีการจัดลำดับความสำคัญของงานของตัวเอง ความกล้า
เสี่ยง มีข้อ คำถาม 5 ข้อ องค์กรของเราเน้นโอกาสสำเร็จมากกว่าการล้มเหลวในองค์กรของเรามองว่า
ความล้มเหลว คือ ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ และการดำเนินการเชิงรุก มีข้อคำถาม 5 ข้อ เช่น การ
แสวงหาโอกาสใหม่ของการดำเนินงานในปัจจุบัน การค้นหาโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ต้ังแต่ ปฏิบัติน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) ไปจนถึงปฏิบัติมากท่ีสุด (5 คะแนน) 
โดยมีค่าเช่ือมั่นรวมทุกด้าน 0.89 

 
การศึกษาครั้งนี ้ใช้วิธีการดัดแปลงข้อคำถามจากแบบวัดของนักวิชาการหลายท่าน ที่ยึดเอา

แนวคิด ของ Miller (1983, p.873-894) ท่ีทำการวัดองค์ประกอบของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ
ใน 3 ด้าน คือ ความกล้าเสี่ยง การดำเนินการเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเป็น
แบบสอบถามในครั้งนี้ ดังภาพ 2.11 
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ภาพท่ี 2.11 การวัดการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Miller (1983, p.873-894) 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมการบริการ  

Gima & Ko (2001 cited in Morgan, T., Anokhin, S. A., & Wincent, J.,2019, p.1-18) ศึกษา
เกี่ยวกับ ผลกระทบของการบูรณาการการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ต่อนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ทำการเก็บข้อมูลจากผู้บริการในระดับ CEO จากจำนวน 500 บริษัทในประเทศออสเตรเลียท่ี
ประกอบไปด้วยบริษัทท่ีผลิตสินค้า และบริษัทให้บริการเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรท่ี
ประกอบด้วยการมุ ่งความเป็นผู ้ประกอบการ และการมุ ่งเน้นตลาดกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ใน
องค์ประกอบของเปอร์เซ็นต์ของผลกำไรที่มาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ พบว่า การบูรณาการกิจกรรมของการ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นตลาด สามารถขับเคล่ือนนวัตกรรมในองค์กรได้ดี โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลถดถอย 0.30 และ 0.18 มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลำดับ 

He, C., Lu, J., & Qian, H. (2019, p.563-572) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนทำให้มี
ผู ้ประกอบการและองค์กรเอกชนเพิ่มขึ ้นอย่างมากนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางสถาบันและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ท่ีอยู่เบ้ืองหลังเศรษฐกิจ จีนได้นำไปสู่มุมมอง
ท่ีแตกต่างในการศึกษาผู้ประกอบการ โดยไม่นานมานี้ จีนได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการว่าเป็นหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและกำลังพยายามอย่างมากที่จะส่งเสริมและ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ หลังจากการพัฒนาใหม่นี้มีความจำเป็นท่ีจะต้องศึกษาระบบการ
เป็นผู้ประกอบการระดับประเทศและระดับภูมิภาคของจีนในการวิจัยในอนาคต 

Avlonitis George J, Salavou Helen E (2007, p.566-575) ศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการของธุรกิจในระดับ SME กับความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และผลการ
ดำเนินงาน ทำการเก็บข้อมูลจาก 10 บริษัท โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารระดับสูงในแผนกต่าง เพื่อหา

การมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการ 

ความกล้าเส่ียง 

การดำเนินการเชิงรุก 

ความสามารถทางนวัตกรรม 
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ความสัมพันธ์การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบใน 2 ด้าน คือ ความกล้าเสี่ยง การ
ดำเนินงานเชิงรุก กับความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพล ทางบวกต่อความสามารถนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.14 มี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

Baker, WE, & Sinkula (2009, p.443-464) ทำการศึกษาเกี่ยวกับส่วนเติมเต็มของผลกระทบ
การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการต่อผลกำไรของธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 800 
บริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นความเป็น
ผู ้ประกอบการ ผลสำเร็จของนวัตกรรม และผลกำไรของบริษัท และพบว่าการมุ ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลสำเร็จของนวัตกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.68 มี 
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และพบว่าการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นตลาดต่าง
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

Hanny N. Nasution et al. (2011 ,p.336-345) ศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับผลกระทบทางตรงของ
ผู้ประกอบการกับการมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจ และการบูรณาการการมุ่งเน้นตลาด และปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้จัดการโรงแรม จำนวน 801 แห่งในประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการใน 3 ด้าน คือ ความเป็นตัวของตัวเอง ความกล้า
เสี ่ยง และการดำเนินการเชิงรุก กับแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที ่ม ี องค์ประกอบ 2 ด้านคือ 
ความสัมพันธ์ของงาน และความสัมพันธ์ของผลตอบแทน ท่ีส่งผลต่อ นวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรม
กระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมองค์กร พบว่า ความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ กับการปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพล ทางบวกต่อนวัตกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน 0.23 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 CFI = 0.95 และ ค่า RMSEA = 0.08 

การจากทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู้วิจัยจึงคาดว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการส่งผล
ทางตรงต่อนวัตกรรมการบริการ การศึกษาความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และ
นวัตกรรมการบริการ จึงนำไปสู่การตั้งสมมติฐานดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.12 สมมติฐานที่ 1 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีผลต่อ 
นวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 
แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการมุ่งเน้นตลาด (market orientation) 

การมุ่งเน้นตลาดเป็นแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ ในด้านวัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความสำคัญกับบูรณาการ
ทรัพยากรภายองค์กร ในด้านการสร้างพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้
เกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับกับเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้การมุ่งเน้น
ตลาดยังคงใช้กรอบแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางการตลาด (marketing concept) ในเรื่องของ
การทำความเข้าใจถึงรายละเอียด ที่เกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขององค์กร (Sun et al, 
2019, p.326-337) และการให้ความสำคัญต่อการนำการจัดการด้านความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็น 
เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ (Drucker, 1954 cited in Gua et al,2019, p.248-267) โดยเฉพาะ
กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบริการ 

 
ความหมายการมุ่งเน้นตลาด 
Narver & Slater (1990, p.20-35) ให้ความหมายของการมุ่งเน้นตลาดว่า การมุ่งเน้นตลาด เป็น

วัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการสร้างพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ท่ี
นำไปสู่การสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า ขณะที่ (Kohli & Jaworski ,1990 cited in Lee, M. W., Chan, A. 
K., & Prendergast, G.,2019, p.1-26) กล่าวว่ามุ่งเน้นการตลาดเป็น การปฏิบัติการตามแนวความคิด
ทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยการมุ่งเน้นลูกค้า และการประสานงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม
ของกิจกรรมท่ีมุ่งสู่การพัฒนาความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ส่วน (Hunt 
& Morgan,1995 cited in Ibrahim, E. B., & Harrison, T., 2019, p.1-20) กล่าวว่าการมุ ่งเน้นตลาด 

การมุ่งเน้นความ
เป็น

ผู้ประกอบการ 

นวัตกรรมการ
บริการการ
ท่องเท่ียว 
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เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของลูกค้าและคู่แข่งอย่างเป็นระบบ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพื่อ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการตลาด ซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ ในการสร้างความเข้าใจ 
ออกแบบ คัดเลือกและดัดแปลง เพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าและคู ่แข่งขัน ขณะที่ Deshpande, R., 
Farley, J. U., & Marketing Science Institute (1996, p.96-125) กล่าวว่าการมุ่งเน้นตลาดว่าเป็น
กระบวนการสร้างกิจกรรมระหว่างหน่วยงานในองค์กร และกิจกรรมท่ีดำเนินการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าพัฒนาความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ส่วน Homburg, C., Jozić, D., & Kuehnl, C. 
(2017, p.377-401) ให้ความหมายว่าการมุ่งเน้นตลาดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีความจำเป็นต่อการสร้างคุณค่าแก่ผู้ซื้อ ตลอดจนสร้างผลการดำเนินงานท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

กล่าวได้ว่าการมุ่งเน้นการตลาด หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลใน
การสร้างพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร เพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด อันได้แก่ ข้อมูลท่ี
สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการ ดำเนินงานของคู่แข่งขัน 
และการให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการประสานความร่วมมือในองค์กร 

 
5.2 แนวคิดเก่ียวกับการมุ่งเน้นตลาด 
การมุ ่งเน้นตลาดตามแนวคิดของ Narver & Slater (1990, p.20-35) เป็นแนวคิดในเชิง

วัฒนธรรมองค์กรที่มีองค์ประกอบในด้านพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แขง่ขัน 
และการประสานงานภายในองค์กร และองค์ประกอบในด้านการตัดสินใจ 2 ด้าน ได้แก่ การเน้นผลลพัธ์
ระยะยาว และผลกำไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การมุ่งเน้นลูกค้า (customer orientation) เป็นการเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ 2 แบบ คือ การเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า และการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งผู ้บริหาร หรือพนักงานไม่เพียงแต่ต้องมี
ความเข้าใจในค่าใช้จ่ายและรายได้ขององค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจในค่าใช้จ่ายและรายไดข้อง
ลูกค้า รวมถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า 

2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (competitor orientation) เป็นเรื่องของการทำ ความเข้าใจในจุดแข็ง 
จุดอ่อน ความสามารถ และกลยุทธ์ของคู่แข่งปัจจุบันและรวมถึงคู่แข่งในอนาคต ในทำการรวบรวม  และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกลยุทธ์ การดำเนินการใหม่ ๆ ในตลาด เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์นั้นอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยพิจารณาจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกค้า 
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3) การประสานงานในองค์กร (inter-functional coordination) เป็นการเน้นในเรื่องของการ
ประสานงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ ลูกค้า ซึ่ ง
บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนในการร่วมสร้างมูลค่า เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ และความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก 

องค์ประกอบในด้านการตัดสินใจ 2 ด้าน ได้แก่ 
1) การเน้นผลลัพธ์ระยะยาว (long-term focus) เป็นการนำองค์ประกอบ ด้านพฤติกรรม 3 

ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานในองค์กร มาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผล
กำไรในระยะยาว เพื่อความอยู่รอดขององค์กรอันเนื่องมาจากการแข่งขัน องค์กรต้องมีการคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า ช่วงระยะเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อ
วิเคราะห์สภาพการลงทุนขององค์กร 

2) การเน ้นผลกำไร (profitability) ซึ ่งบางคร ั ้งอาจเรียกกันว ่าความมั ่งคั ่งทางเศรษฐกิจ 
(economic wealth) เป็นการเน้นในเรื่องการตัดสินใจโดยให้ความสำคัญต่อผลกำไร และผลกำไรท่ีรับมา
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นตลาด 

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นแนวคิดในเชิงวัฒนธรรมองค์กรนั้น
ประกอบไปด้วย การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานในภายในองค์กรจะถูกดำเนินการ
โดยการใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจท่ีมีเป้าหมายของการดำเนินการ ท่ีเน้นผลลัพธ์ระยะยาว และผลกำไร 

กล่าวได้ว่าแนวคิดการมุ่งเน้นตลาด ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเอื้อ ประโยชน์ต่อ
การดำเนินงาน และการพัฒนาแนวทางที่นำไปสู่การแข่งขัน และมุมมองในด้านการตลาดที่จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจในระยะยาวและผลกำไรท่ีดีขององค์กร 

 
การวัดการมุ่งเน้นตลาด 
Li, et al. (2019, p.1-18) วัดการมุ่งเน้นตลาด โดยใช้องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การมุ่งเน้นลูกค้า 

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร การสร้างแบบสอบถาม ท่ีมีลักษณะเป็นข้อคำถาม
โดยใช้มาตรตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 
คะแนน) โดยแบบสอบถามในแต่ละส่วน มีข้อคำถามดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า มีข้อคำถาม 5 ข้อ มีความ
เช่ือมั่น 0.847 เช่น การเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ต้องการของลูกค้า มีการวัดคุณค่าท่ีเพิ่มขึ้นของลูกค้า ส่วนการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีข้อ คำถาม 4 ข้อคำถาม 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.836 เช่น มีการตอบสนองต่อคู่แข่งขันอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระดับสูงมีการวิเคราะห์
ถึงกลยุทธ์ของคู ่แข่งขัน มีการแบ่งปันข้อมูลเกี ่ยวกับกลยุทธ์ของผู ้แข่งขันภายในองค์กร และการ
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ประสานงานภายในองค์กรมีข้อคำถาม 3 ข้อคำถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.875 เช่น พนักงานทุกคนทราบ
ข้อมูลทางการตลาด ทุกหน่วยงานในองค์กรมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า 

Jaw et al. (2010, p.265-277) สร้างแบบวัดการมุ่งเน้นตลาด ที่มาจากแบบวัดของ Narver & 
Slater (1990, p.20-35) โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน) โดยทำการวัดองค์ประกอบใน 3 มิติ คือ การมุ่งเน้นลูกค้า มีข้อคำถาม 3 ข้อ
คำถาม มีค่ามีความเชื่อมั ่น 0.80 เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า คือ วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ 
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีข้อ
คำถาม 3 ข้อคำถาม เช่น มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 เช่น บริษัทมีการแบ่งปันข้อมูลของคู่แข่งขัน มีการ
ตอบสนองกลยุทธ์คู่แข่งขันอย่างรวดเร็ว และการบูรณาการข้ามสายงาน มีข้อคำถาม 2 ข้อคำถาม มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.74 ได้แก่ องค์กรมักจะประสบความสำเร็จจากการสื่อสาร/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกันในทุกหน่วยงาน มีการทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 

Cheng & Krumwiede (2010, p.161-171) ทำการวัดการมุ่งเน้นตลาด โดยพัฒนามาจากแบบ
วัดของ Narver and Slater (1990, p.20-35) โดยใช้มาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน) วัดองค์ประกอบของการมุ่งเน้นการตลาดใน 3 มิติ 
ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า มีข้อคำถาม 6 ข้อคำถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.92 การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีข้อคำถาม 
4 ข้อคำถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.87 การประสานงานภายใน มี 4 ข้อคำถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.83  

Zang & Duan (2010 cited in Norris, D., & Ciesielska, M. ,2019, p.123-144) สร้างแบบวัด
การมุ่งเน้นตลาดที ่พัฒนามาจาก แบบวัดของ Narver & Slater (1990, p.20-35) โดยใช้มาตรส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตั ้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ ่ง  (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน) มี
องค์ประกอบที่วัด 3 มิติ ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า มีข้อ คำถาม 6 ข้อคำถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 เช่น 
วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ คือ   การสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก กลยุทธ์ใน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เราวัดความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ คือการสนับสนุนความคิดเกี่ยวกับทำ
อย่างไรท่ีจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีข้อคำถาม 4 ข้อคำถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.83 
เช่น การตอบสนองต่อการแข่งขันของคู่แข่งขันอย่างรวดเร็ว การการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้าง
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร มีข้อคำถาม 5 ข้อคำถาม มีค่าความ 
เช่ือมั่น 0.89 เช่น ผู้บริหารทุกฝ่ายทำความเข้าใจ ทำอย่างไรให้ทุกคนในองค์กรสามารถสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้าได้ พนักงานทุกหน่วยงานทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา 
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Hanny N. Nasution et al. (2011, p.336-345) สร้างแบบวัดการมุ่งเน้นตลาด ท่ีพัฒนามาจาก
แบบวัดของ Narver & Slater (1990) โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 
คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน) โดยองค์ประกอบที่วัดประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ การ มุ่งเน้น
ลูกค้า มีข้อคำถาม 4 ข้อคำถาม เช่น กลยุทธ์ขององค์กร คือ การขับเคลื่อนความต้องการในการสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้า วัตถุประสงค์ขององค์กร คือ การขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่ง
ขัน มีข้อคำถาม 6 ข้อคำถาม เช่น เรามีการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน เพื่อใช้ในการวางแผนทางการตลาด การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคู่
แข่งขัน ผู้บริหารระดับสูงมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน และการประสานงานในองค์กร 
มีข้อคำถาม 5 ข้อคำถาม เช่น การประสานเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการทำงานทั้งหมด การแบ่งปัน
ข้อมูลแก่กัน ต่อมา Hanny N. Nasution et al. (2011, p.336-345) ได้ทำการเพิ่มองค์ประกอบ อีก 1 
มิติ คือ ศักยภาพท่ีต้องการเติมเต็ม โดยมีข้อคำถาม 5 ข้อคำถาม มีความเช่ือมั่นรวมทุกมิติ 0.95 

การวัดการมุ่งเน้นตลาดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์จากนักวิชาการหลายท่านท่ีพัฒนาแบบ
วัดมาจากแนวคิด Narver and Slater (1990, p.20-35) โดยทำการศึกษาองค์ประกอบของการมุ่งเน้น
ตลาดใน 3 มิติ คือ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานในองค์กร ซึ่งองค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นเรื่องสำคัญในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่จะ
ส่งผลถึงความสามารถทางการแข่งขันของของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวได้ดังภาพ 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.13 การวัดการมุ่งเน้นตลาด 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Narver and Slater (1990, p.20-35) 
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาด กับ นวัตกรรมการบริการ  
Sandvik & Sandvik (2003, p.255-376) ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการมุ่งตลาด ของ

ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรมสินค้าเป็นตัวคั่นกลางที่ส่งผลไปส่งการดำเนินงานทางธุรกิจ 
โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า การมุ่งตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อนวัตกรรมสินค้า โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.33 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05, RMSEA = 0.01, CFI = 1.00 

Mavondo, et al. (2005, p.1235-1263) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และการ
มุ่งเน้นตลาด ความสัมพันธ์ ระหว่างนวัตกรรมแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ และผลการดำเนินงาน โดย
ใช้เก็บข้อมูลจาก 227 บริษัท ในภาคบริการของประเทศออสเตรเลีย เพื่อหาความสัมพันธ์การมุ่งเน้น
ตลาด แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม พบว่า การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อแนว
ปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.275 มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.001 และ
การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อนวัตกรรม โดยมีค่า สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.189 มีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

Cheng & Krumwiede (2010, p.161-171) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของการมุ่งเน้น 
ตลาดและนวัตกรรมการบริการที่มีต่อผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการบริการ โดยใช้องค์ประกอบ
ของการมุ ่งเน้นการตลาดเพียง 2 องค์ประกอบในการศึกษา ได้แก่ การมุ ่งเน้นลูกค้า (customer 
orientation) และการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (competitor orientation) เพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานบริการ
รูปแบบใหม่ (new service performance) ผ่านความแตกต่างของนวัตกรรมการบริการสองประเภทคือ 
นวัตกรรมที่เพิ ่มขึ ้น ( incremental innovation) และนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง 
(radical innovation) ผลการศึกษาพบว่าโมเดลความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นตลาดนวัตกรรมการบริการ 
และผลการปฏิบัติงานบริการรูปแบบใหม่ มีความเหมาะสมสอดคล้อง   (fit model) df = 1.49, RMSEA 
= 0.05, CFI = 0.92 และพบว่าการมุ่งเน้นลูกค้า เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมการ
บริการท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล มาตรฐาน 0.32 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

Jaw et al. (2010, p.265-277) ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริการใน
รูปแบบใหม่,น. คุณลักษณะการบริการ การมุ่งเน้นตลาด และความพยายามในการดำเนินงานด้าน
นวัตกรรม พบว่า ลักษณะของการบริการที่แตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาด ส่งผลทางบวกต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากร และความพยายามต่อการสร้างนวัตกรรมการบริการในองค์กร นอกจากนี้ความพยายาม
ต่อการสร้างนวัตกรรมการบริการและการมุ่งเน้นตลาด ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาการบริการในรูปแบบ

ใหม่ โมเดลมีความสอดคล้อง 2 = 10.28, df = 10, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR = 0.015 
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Zang & Duan (2010 cited in Norris, D., & Ciesielska, M. ,2019, p.123-144) ศึกษาเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นนวัตกรรม ที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ จีน โดยทำการเก็บข้อมูลจาก 227 บริษัท เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นตลาดกับการมุ่งเน้นนวัตกรรม และผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ใหม่ พบว่า 
การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน 0.44 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และพบว่าการมุ่งเน้นนวัตกรรมเป็นตัวคั่นกลางที่ดี
ระหว่างการมุ่งเน้นตลาด และผลการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ 

Dmour, FI. FI. (2014, p.172-181) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดต่อนวัตกรรม
การบริการ โดยใช้กรณีศึกษาในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในประเทศจอร์แดน ทำการเก็บ
ข้อมูลจากพนักงานในแผนกการขายและการตลาด จำนวน 50 บริษัท เพื่อหาความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมการบริการ โดยใช้สถิติ Multiple regression analysis ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การมุ่งเน้นตลาด มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อนวัตกรรมการบริการ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.860 และมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานขององค์ประกอบการมุ่งเน้นลูกค้า 
การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร 0.433, 0.555 และ 0.353 ตามลำดับ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู้วิจัยจึงคาดว่า การมุ่งเน้นตลาดส่งผลทางตรงต่อนวัตกรรม
การบริการ การศึกษาความสัมพันธ์ของการมุ ่งเน้นตลาดและนวัตกรรมการบริการนำไปสู ่ การ
ต้ังสมมติฐานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.14 สมมติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นตลาดมีผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว 
การวัดการมุ่งเน้นตลาด 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 

การมุ่งเน้น 
ตลาด 

นวัตกรรมการ
บริการการ
ท่องเท่ียว 
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5.3 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการร่วมผลิตบริการ (service co-production) 
การมีส่วนร่วมของลูกค้า และคู่ค้า หรือหุ้นส่วนทางการค้า เป็นการสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์

ที ่มีคุณค่าระหว่างองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า การนำเสนอข้อมูล ข้อเรียกร้อง และความต้องการของผู้
คาดหวังในการบริการและผู้มีส่วนร่วมในงานบริการนำไปสู่การส่งมอบการบริการที่ดี (Abramovici & 
Charensol, 2004, p.56-78) ร่วมผลิตบริการจึงเป็นปัจจัยที ่สำคัญต่อธุรกิจบริการ ในการ พัฒนา
นวัตกรรมการบริการให้เกิดผลสำเร็จ 

Desouza et al. (2008,น.35-44 cited in Chen et al.,2011, p.1331-1346) กล่าวว่า การ
ร่วมผลิตบริการมาจากภายนอกธุรกิจ หรือนวัตกรรมภายนอก ลูกค้าและหุ้นส่วนถือเป็นทรัพยากรพื้นฐาน
ของการคิดสร้างสรรค์บริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เนื่องจากเป็นการเสนอโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ จึงสามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ส่วน Pralahad & Ramaswamy 
(2004 cited in Aun et al.,2007, p.359-370) ให้ความหมายว่า การร่วมผลิตบริการมีส่วนสำคัญในการ
สร้างคุณค่าต่อการบริการ โดยข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความสามารถส่วนบุคคล การร่วมผลิตจึงมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปรับแต่งและการส่งมอบการบริการ ขณะที่ Zeithaml & Bitner (2000,น.322 
cited in Bowen et al.,2004, p.394-401) ให้ความหมายว่า ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแบ่งปัน ความคิด 
ข้อมูล กับบริษัทที่ทำให้ข้อมูลส่งผ่านจากลูกค้าไปยังบริษัทบริการ สอดคล้องกับ Guo et al. (2013, 
p.549-563) ที่กล่าวว่าการร่วมผลิตบริการ หมายถึง การก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ ่งการ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้น คือ ข้อโต้เถียงของลูกค้าและเป็นข้อมูลปัญหาท่ีน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการจัดเตรียมคำแนะนำเพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการบริการ 

กล่าวได้ว่า การร่วมผลิต หมายถึง กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีมีคุณค่าระหว่าง องค์กร และผู้
มีส่วนร่วมภายนอก ลูกค้าและคู่ค้าถือเป็นทรัพยากรพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์จากภายนอกองค์กร 
ในการมีส่วนสำคัญต่อการร่วมผลิตบริการ โดยการสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการ
บริการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติท่ีตอบสนองต่อคุณค่าและความต้องการของลูกค้าในการส่งมอบการบริการ 

แนวคิดการร่วมผลิตบริการของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดการร่วม
สร ้างค ุณค่า (value co-creation paradigm) และ แนวคิดของ service-dominant logic โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) แนวคิดการร่วมสร้างคุณค่า (value co-creation paradigm) มักจะถูกนำมาเช่ือมโยงกับการ
ร่วมผลิตการบริการ ท้ังนี้เพราะแนวคิดการร่วมสร้างคุณค่ามีหลักคิดสำคัญในการเน้นถึง การบูรณาการ 3 
เรื่องหลักเข้าด้วยกันคือ กระบวนทัศน์ในด้านธุรกิจ การตลาด และนวัตกรรม เพื่ออธิบายว่าทำอย่างไรให้
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ลูกค้าและผู้ใช้บริการ (customers and user) มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบของสินค้า การบริการ
และประสบการณ์ (Etgar, 2008, p.97-108) โดยเน้นไปที่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการออกแบบ 
และพัฒนา platforms ของบริษัทโดยใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื ่องมือและ
เครื่องจักรกล ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ การมีส่วนร่วมสร้างคุณค่ายัง
ถูกนำเสนอด้วยหลักการตลาดแนวใหม่ที่เรียกว่า service-dominant logic (Vargo & Lusch , 2008, 
p.1-10) โดยการนำเสนอสิ่งที่ทำให้เกิดความพอดีระหว่างอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และอะไรคือสิ่งท่ี
บริษัทต้องนำเสนอ ขณะท่ีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีส่วนทำให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้
งานมากขึ้น มีการเรียนรู้มากขึ้น มีความต้องการในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น และมีการรวมตัว
กันในการนำเทคโนโลยีข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้มากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทเองพยายามหาหนทางที่จะตอบสนอง
ความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นของลูกค้า และความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นของกระแสโลกาภิวัตน์ บริษัทจึงถูกกดดันใน
การคิดและเปล่ียนแปลง รูปแบบการจัดการใหม่ ท่ีมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวการณ์
ดังกล่าว เพื่อนำเสนอระบบการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัวสินค้าและบริการ โดยมองหาความร่วมมือของ
การมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ (Van Riel et al, 2004, p.348-
359) 

กล่าวได้ว่าแนวคิดการร่วมสร้างคุณค่า (value co-creation paradigm) มองความร่วมมือของ
ลูกค้าเป็นส่ิงสำคัญต่อการร่วมสร้างคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการใหม่ ลูกค้าคือแหล่งข้อมูลท่ีอยู่
ภายนอกองค์กร การพัฒนานวัตกรรมการบริการที่ดีจึงควรมองถึง แหล่งข้อมูลที่อยู ่ภายนอก และผู้
ขับเคล่ือนความรู้ท่ีดีนี้ก็คือลูกค้านั่นเอง 

แนวคิดของ service-dominant logic เน้นถึงการมองความสัมพันธ์ของหลักการบริการกับ
มุมมองในด้านการตลาดแนวใหม่ ซึ่งธุรกิจการบริการที่ดีควรมองการบริการ เป็นช่องทางในการสร้าง
การตลาดควบคู ่ก ันไปด้วย หลักแนวคิดของ service-dominant logic ได้ถูกนำเสนอโดย Vargo & 
Lusch (2008, p.1-10) โดยได้วางข้อเสนอ หรือประพจน์ (proposition) ท่ีสำคัญคือ การให้ความสำคัญ
ต่อลูกค้า และมองว่าลูกค้าภายใต้กระบวนการบริการไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับบริการแต่ มีส่วนร่วมปฏิบัติเพื่อ
ร่วมสร้างคุณค่า ดังนั้น ลูกค้าจึงถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของการให้บริการ และเมื่อลูกค้าไม่ใช่เป็นเพียง
ผู้รับบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาด จึงเปล่ียนไปสู่การเน้น และให้ความสำคัญกับลูกค้ามาก
ขึ้น กลยุทธ์เพื่อสนองการตลาด จึงต้องนำกระบวนการร่วมผลิตการบริการ เพื่อร่วมสร้างคุณค่าท่ีเกิดจาก
การบริการตอบกลับไปยังลูกค้า โดยอาศัยผลและสมรรถนะขององค์กร  
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นอกจากนี้แนวคิดของ service-dominant logic ยังถูกประยุกต์ไปสู่ความร่วมมือของหุ้นส่วน 
(partner) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างเครือข่ายการบริการขององค์กรท่ีจะส่งผลต่อนวัตกรรมใน
ด้านการบริการให้สมบูรณ์ขึ้น (Chen et al, 2009, p.36-55) 

กล่าวได้ว ่าทั ้งแนวคิดการร ่วมสร ้างคุณค่า (value co-creation paradigm) และแนวคิด 
service-dominant logic ต่างให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ เห็นความสำคัญของลูกค้า 
และหุ้นส่วนหรือคู่ค้า ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการซึ่งจะนำไปสู่คุณค่าของงานด้านการ
บริการ 

 
การวัดการร่วมผลิตบริการ 
Auh et al. (2007 cited in Shaw et al, 2011, p.207-214) สร้างและทดสอบแบบวัดการร่วม

ผลิตบริการ เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการให้ข้อมูลของบริษัทที่ดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้านการเงินในประเทศอังกฤษ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้บริการ และใช้มาตรวัด 7 ระดับ ต้ังแต่ ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (7 คะแนน) ของ Likert มีข้อคำถาม 3 มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.80 เช่น การพยายามให้ความร่วมมือในการทำงานกับที่ปรึกษา การจัดเตรียมคำถามก่อนการ
ติดต่อกับท่ีปรึกษา 

Chen et al. (2011, p.1331-1346) สร้างแบบวัดการร่วมผลิตบริการ โดยวัดคุณสมบัติของการ
ร่วมผลิตใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การตีความของการสร้าง และการส่งมอบการบริการ การร่วมมือสนับสนุน
กระบวนการบริการ การร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์ในการพบปะ และเปิดใจในการนำเสนอข้อ
เรียกร้อง โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ ต้ังแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน) 
ของ Likert ประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 เช่น หุ้นส่วน และบริษัททำงานร่วมกัน
อย่างดี หุ้นส่วนกล่าวถึงความต้องการอย่างเปิดเผยเพื่อต้องการส่งมอบบริการท่ีดีท่ีสุด หุ้นส่วนมีส่วนร่วม
ในการสร้างและการส่งมอบการบริการ 

Cheung & To (2016, p.2524-2543) สร้างแบบวัดการร่วมผลิตบริการ เพื่อวัดการรับรู้และการ
มีส่วนร่วมของลูกค้าในการจัดเตรียมการบริการของธนาคารในประเทศจีน โดยใช้มาตรวัด 7 ระดับ ต้ังแต่ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (7 คะแนน) ของ Likert มีข้อคำถาม 3 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.74 เช่น การให้ความร่วมมือในการกรอกเอกสารข้อมูล ตามที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ การให้
ความช่วยเหลือในการบอกกล่าวผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการถึงสถานท่ีในการต่อแถวเพื่อรับบริการของธนาคาร 
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การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบวัดการร่วมผลิตบริการของ Chen et al. (2011, p.1331-
1346) เนื่องจากข้อคำถามมีความใกล้เคียงกับบริบทของการท่องเท่ียวท่ีประกอบด้วยลูกค้า และคู่ค้าซึ่งมี
ส่วนสำคัญต่อร่วมผลิตในกระบวนการบริการ ดังภาพ 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.15 การวัดการร่วมผลิตบริการ 
ที่มา: Chen et al. (2011, p.1331-1346) 

 
ความสัมพันธ์ของการร่วมผลิตบริการกับนวัตกรรมการบริการ 
Chen et al. (2009, p.36-55) ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อน 3 

ด้าน อันได้แก่ การมุ่งเน้นนวัตกรรม (innovation orientation) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology capability) และ การมีส่วนร่วมของหุ ้นส่วนภายนอกองค์กร (external 
partner collaboration) ต่อนวัตกรรมการส่งมอบการบริการ โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้จัดการของ
บริษัทท่ีให้บริการทางการเงินของประเทศไต้หวัน จำนวน 123 แห่ง ซึ่งในด้านของการมีส่วนร่วมของ
หุ้นส่วนภายนอกองค์กร พบว่า ความร่วมมือของสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
นวัตกรรมการส่งมอบการบริการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.36 มี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 

Chen et al. (2011, p.1331-1346) ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของ
ลูกค้า และหุ้นส่วนในการร่วมผลิตกระบวนการบริการ กับผลกระทบที่มีต่อนวัตกรรมการบริการ ทำการ
เก็บข้อมูลจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอุตสาหกรรมทางด้านการผลิต และการบริการ 
จำนวน 157 บริษัท ในประเทศไต้หวัน โดยทำการศึกษาคุณสมบัติของการร่วมผลิตการบริการใน 4 
ลักษณะ ได้แก่ การตีความของการสร้างและการส่งมอบการบริการการร่วมมือสนับสนุน กระบวนการ

การร่วมผลิต
บริการ 

ความร่วมมือกับลูกค้า 

ความร่วมมือกับคู่ค้า 
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บริการ การร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์ในการพบปะ และเปิดใจในการนำเสนอข้อเรียกร้องกั บ
นวัตกรรมการบริการที่วัดการสร้างกระบวนการบริการใหม่ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ตลาดบริการใหม่ บริษัทท่ี
ให้บริการในรูปแบบใหม่ กระบวนการส่งมอบการบริการใหม่ การปรับปรุงการบริการ การขยายสายงาน
บริการ และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน พบว่า การร่วมผลิตมีอิทธิผลทางบวกต่อนวัตกรรมการ
บริการ โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.50 มีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 

Cheung & To (2016, p. 2524-2543) ทำการศึกษาเกี ่ยวกับการมุ ่งเน้นการร ับรู ้ เก ี ่ยวกับ
ความรู้สึกของลูกค้า และการปฏิบัติการร่วมผลิตบริการของลูกค้าในประเทศจีน โดยทำการเก็บข้อมูลจาก 
349 ธนาคาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของธนาคารใน 5 ด้าน ได้แก่ การดำเนินการบริการท่ีปรากฏ
ชัด ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การเอาใจใส่ และการตอบสนอง ผลการศึกษาพบว่า  การร่วมผลิต
บริการ มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน โดยแสดงค่าทางสถิ ติ ตามลำดับดังนี้ การ
ดำเนินการบริการที่ปรากฏชัด มีค่าสัมประสิทธิ์พลมาตรฐาน 0.38 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
ความน่าเช่ือถือ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.30 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ความไว้วางใจ 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.40 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 การเอาใจใส่ มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน 0.11 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการตอบสนอง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน 0.08  

Hongqi & Ruoyu (2012, p. 1449-1454) ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมี
ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และผลการดำเนินงานนวัตกรรมการบริการในประเทศจีน 
โดยทำการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการท่ีดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ จำนวน 400 บริษัท พบว่า
การมีส่วนร่วมในการผลิตบริการของลูกค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อการวัดผลการดำเนินงานนวัตกรรมการ
บริการทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานด้านการเงินและตลาด ผลการดำเนินงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้น และผลการดำเนินงานด้านการแข่งขัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 
0.84 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

การจากทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู้ว ิจัยจึงคาดว่า การร่วมผลิตบริการส่งผลทางตรงต่อ
นวัตกรรมการบริการ การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการร่วมผลิต และนวัตกรรมการบริการนำไปสู่การ
ต้ังสมมติฐานดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.16 สมมติฐานที่ 3 การร่วมผลิตบริการมีผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
6. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง 
  พัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ และมี
สภาพภูมิประเทศท้ังท่ีราบ เนินเขา และชายฝ่ัง (Phatthalung Provincial Industry Office, 2019) ชาว
ภาคใต้มักจะเรียกจังหวัดนี้ว่า เมืองลุง หรือเมืองอกทะลุ มีฐานะเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้น
ช่ือคือ มโนห์รา และหนังตะลุง ซึ่งตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาเนิ่นนาน แหล่งธรรมชาติ
สำคัญระดับประเทศ คือทะเลน้อย พื้นท่ีชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืด วิสัยทัศน์ของจังหวัดพัทลุง คือ “เมือง
คนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและมั่งคั่ง ทั้งนี้ จากแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 ได้กำหนดการบริหารเชิงพื้นท่ีและการพัฒนาจังหวัดมุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์โดดเด่น และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุก
กระบวนการและทุกภาคส่วน โดยได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดในข้อที่ 3 การพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้สูง ปรับตัวได้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง และข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
พัฒนาสู่ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรท่ียั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา
เมืองสู่อนาคต  
  สถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มจำนวนผู้เย่ียมเยือน (นักท่องเท่ียวและ  
นักทัศนาจร) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจังหวัดพัทลุงได้รับการส่งเสริมให้เป็น
จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองอันดับต้นของประเทศ รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็มี
แนวโน้มท่ีสูงขึ้นทุกปี โดยมีสถิติท่ีสำคัญ ได้แก่รายได้จากผู้เย่ียมเยือนคนไทย (ล้านบาท) ของจังหวัดพัทลุง 

การร่วมผลิต
บริการ 

นวัตกรรมการ
บริการการ
ท่องเท่ียว 
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รายงานจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในเดือนมกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าท้ังหมด 180.93 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากเวลาเดียวกันในปี 2562 ร้อยละ 1.19 และสำหรับรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 
(ล้านบาท) รายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเดือนมกราคม 2563 พบว่ามีมูลค่าทั้งหมด 
2.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเวลาเดียวกันในปี 2562 ร้อยละ 6.77  
  อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของสำนักงานสถิติ จังหวัดพัทลุง ในปี 2563 ผู้ประกอบการสถานท่ี
พักแรมในจังหวัดพัทลุง จำนวน 85 แห่ง (ร ้อยละ 29.3) ได้แสดงความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการท่ีพักแรมต้องการให้จังหวัดมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในจังหวัดพัทลุง 
มากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาด้านการตลาดถือเป็นส่ิงท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน
คำนึงถึง เช่น การทำอย่างไรให้นักท่องเท่ียวชาวไทยรู้จักแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน แนวทางการค้นหาความ
เป็นตัวตนและอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละชุมชน ท่ีจะนำไปสู่การดำเนินการด้านการตลาดท่ีแตกต่าง
กัน แต่สามารถบูรณาการกันได้อย่างลงตัว 
  นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีอย่างยั่งยืนของ 
5 จังหวัดภาคใต้,น. สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรังและสตูล พบว่า หนึ่งในปัจจัยแห่งความล้มเหลว 
คือปัญหาทางด้านการขาดการวางแผนด้านการตลาด (เทิดชาย ช่วยบำรุง , 2553) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจาก การตลาดเป็นปัจจัยหลักที่สามารถขับเคลื่อนการสร้า ง
รายได้ให้หมุนเวียนภายในชุมชน และการตลาดยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างชุมชนแห่ง
ความสุขบนพื้นฐานความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับ สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างฐานข้อมูลสำหรับชุมชนเพื่อนำไปสู่
การแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระดับโลกต่อไป 
 
7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศิราภรณ์  ภิญโญชูโต (2550, น. 117-118) ศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชนบ้านข่วงบุกตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่พบว่ามี
การดำเนินการโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 7 ฝ่าย คือฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนฝ่ายที่พัก
โฮมสเตย์ ฝ่ายศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทยฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ฝ่ายมัคคุเทศก์ และฝ่ายอาหารเครื่องด่ืมและของท่ีระลึก โดยการบริการการท่องเท่ียวมีท้ังแบบไปเช้าเย็น
กลับ  และแบบพักค้างคืน โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเรียนรู้
จากศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย กิจกรรมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมการพักผ่อนแบบ
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โฮมสเตย์ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การดูแลและรักษาสุขภาพการพักผ่อน การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารปลอดสารพิษ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อหลายช่องทาง ภายนอกท้องถิ่นมีการสร้าง
พันธมิตรการท่องเท่ียวโดยการประสานเช่ือมโยงเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ และประสานเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวในจังหวัดแพร่ ผลการทดลองรูปแบบ พบว่านักท่องเท่ียวชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่น 
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กิตติธัช  เตชะวีรากร (2553) ได้ศึกษาธุรกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเลือกพักท่ีโรงแรม ในการ
ซื้อสินค้าท่ีระลึกส่วนใหญ่จะเลือกซื้อท่ีตลาดวโรรส และเลือกสินค้าประเภทเส้ือผ้ามากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รถส่วนตัว และการบริการสุขภาพนั้นส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวจะเลือกนวดแผนไทย ธุรกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมี
นักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจขายของท่ีระลึก ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจสปา 

ชนิดาภา  แก้วฉลวย (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กรณีศึกษาบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชรประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน พระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร ผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ำ  พุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี ส่วนใหญ่เป็นอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท จุดประสงค์ในการท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
และมีความคาดหวังในการมาท่องเที่ยว เพื่อทำให้สุขภาพดีขึ้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจด้าน
กายภาพ/ด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคือด้านบันเทิงและสิ่งเพลิดเพลินด้านสังคมและวัฒนธรรม จาก
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีรูปแบบ
ใหม่เพิ่มเติมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร มีความ
ต้องรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพิ่มเติมตามลำดับ ดังนี้ 1. สปา 2. อาบน้ำแร่สมุนไพรแพทย์
แผนไทย 3. ปั่นจักรยานมัจฉาบำบัด เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงนั้น ให้
ความสำคัญในด้านสุขภาพและต้องการพักผ่อนหย่อนใจ จึงทำให้สอดคล้องกับทฤษฎี ลักษณะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวต่างชาติและชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นนักท่องเท่ียวในวัยเกษียณหรือกลุ่มสูงอายุ แต่ท้ังนี้ในปัจจุบัน 
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เนื ่องจากกระแสการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติและสมุนไพร กำลังได้รับความนิยม จึงท้าให้กลุ่ม
นักท่องเท่ียวเป้าหมายของการท่องเท่ียวประเภทนี้ขยายกว้างขึ้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีรักสุขภาพท้ัง
กลุ่มนักท่องเท่ียว ท่ีเป็นกลุ่มครอบครัวคู่รักและวัยหนุ่มสาว 

 นพปฎล สมิตานนท์ (2553) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพอใจในการมาใช้บริการส่งเสริม 
สุขภาพ สำหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการส่งเสริมสุขภาพของสถานประกอบการใน จังหวัด
นนทบุรี จำนวน 400 คน รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 1 ท่าน และ
ผู้ประกอบการ 5 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการมี ความพึง
พอใจในการมาใช้บริการในระดับน้อยกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ ผลการสัมภาษณ์ พบว่ า ควรเพิ่ม
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาและประเมินทักษะความรู้
บุคลากรบริการอย่างต่อเนื่อง และจากการวิเคราะห์ SWOT ได้แนวทางกลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ดังนี้ 1. การตลาดเชิงรุก โดยเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพราะเป็นท่ีสนใจ
ของนักท่องเที่ยว และขยายสาขาเข้าไปในโครงการบ้านจัดสรร ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธบ์น 
สื่ออินเตอร์เน็ต 2. การตลาดเชิงรับ ปรับรูปแบบและเปลี่ยนบรรยากาศการบริการโดยจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยวนอกสถานที่ ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อนำไปกำหนดราคาและแผนการตลาด 
3. การตลาดเชิงป้องกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะพนักงานบริการสม่ำเสมอ 4. จัดรายการส่งเสริม
การขายเป็นรายเดือนหรือบ่อยกว่า และสร้างแรงจูงใจท่ีหลากหลายใน การทำงาน และ 5. การตลาดเชิง
รักษา ผู ้ประกอบการและภาครัฐร่วมกันสอดส่องดูแลสถานประกอบการให้อยู ่ดำเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณ และให้นักท่องเท่ียวเป็นผู้ประเมินการบริการ 

สุนิษา เพ็ญทรัพย์ และ ปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกรณีศึกษาบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน อำเภอเมือง จังหวัด
ระนอง พบว่า วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการท่องเท่ียวครั้งนี้ คือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รองลงมาเพื่อผ่อน
คลายความเครียดเพื่อบำบัดโรคภัย และพบปะเพื่อนฝูงตามลำดับรูปแบบของการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน/ครอบครัว รองลงมาเที่ยวคนเดียวและบริษัทนำเที่ยว ตามลำดับ เดินทาง
ท่องเที่ยวในวันหยุดสัปดาห์ รองลงมาเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามลำดับ 
ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเที ่ยวภายในวันเดียว และใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางท่องเที ่ยว 
รองลงมามอเตอร์ไซค์ รถโดยสารประจำทาง และรถจักรยาน ตามลำดับ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
ด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านความร่มรื่น บรรยากาศดี เหมาะแก่การ
พักผ่อนหย่อนใจ มีบริเวณให้นั ่งพักผ่อนอย่างเพียงพอกับมีความสะดวกในการเดินทาง  มีการดูแล



93 

 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว และความสะอาดของบริเวณโดยรอบ ตามลำดับ นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
น้ำแร่ มีความสะอาดบริสุทธิ์ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านบ่อแช่น้ำพุร้อน มีให้บริการเพียงพอต่อ
จำนวนนักท่องเท่ียว ป้ายแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บ่อน้ำพุร้อน การดูแลและซ่อมแซมบริเวณโดยรอบของ
บ่อน้ำพุร้อน และมีศาลาและห้องอาบน้ำไว้บริการ อยู่ในระดับมากตามลำดับ นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านความเต็มใจในการ
ให้บริการ ความพร้อมที่จะให้บริการความสุภาพอ่อนโยน การให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
และการให้คำแนะนำ ในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการบ่อน้ำพุร้อน ตามลำดับ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านอาบน้ำแร่แช่น้ำเพื่อสุขภาพ 
มีสปาและนวดแผนไทยไว้บริการแก่นักท่องเที ่ยว มีบริการเช่าจักรยาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ทัศนียภาพโดยรอบบ่อน้ำพุร้อนและมีร้านขายของท่ีระลึกให้นักท่องเท่ียวได้เย่ียมชม และเลือกซื้อของฝาก 
ตามลำดับ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการท่ีบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีความ
พึงพอใจโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจ
ต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน และนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน 

มัลลี เตชาวัชร์นานนท์ (2556) การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็นสามส่วน คือ ภาพรวมและแนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ความสำคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่สามารถเชื่อมโยงผลประโยชน์  และรายได้ไปยังธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
โรงพยาบาล ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจที่ผลิต Aroma Accessories หรือผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทย ซึ่งทุกธุรกิจล้วนแต่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางด้าน
ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น ส่ิงสำคัญจะต้อง
พัฒนา ได้แก่ ด้านการศึกษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่ือสารท้ังภาษาอังกฤษ และภาษา
อื่น ๆ ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ SWOT ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพภายในและภายนอก พบว่า 
จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในทุกองค์ประกอบ มีบริการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมและการบริการหลักของภาคเหนือ เชื่อมโยงสู่ประเทศในอนุภูมิภาค มีสถานพยาบาลหลาย
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แห่งที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ( joint commission international) มีสถาบันการศึกษาระดับสูงท่ี
สามารถผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีจุด
แข็งในเรื่องของค่าใช้จ่ายท่ีต่ำกว่าด้วยบริการท่ีมีคุณภาพในมาตรฐานระดับเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
รวมทั้งยังมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและบริการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ซึ่งเกื้อหนุนต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง สำหรับส่วนสุดท้ายคือ ส่วนของการ
ประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถิติผู้รับบริการชาวต่างชาติกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ, อัตรา
แลกเปล่ียน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสาธารณะ และจำนวนประชากรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มีอิทธิพลต่อสถิติผู้รับบริการชาวต่างชาติ 

วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจ
นำเท่ียวภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของปัจจัย
เชิงเหตุ อันได้ แก่การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการการมุ่งเน้นตลาดการร่วมผลิตบริการการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยเชิงผล ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านการ
บริการและนวัตกรรมการบริการของธุรกิจนำเท่ียวภาคใต้ของประเทศไทยใน 3 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีติดฝ่ังอัน
ดามัน พื้นที่ติดฝั่งอ่าวไทย และพื้นที่ติดชายแดน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
นวัตกรรมการบริการกับข้อมูลประจักษ์ของธุรกิจนำเท่ียวภาคใต้ของประเทศไทย 3) ศึกษาปรากฏการณ์
ของปัจจัยเชิงเหตุ ได้แก่ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การร่วมผลิตบริการ การ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยเชิงผล ได้แก่ ผลการดำเนินงาน
ด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการ ประกอบการอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณของ
ธุรกิจนำเท่ียวภาคใต้ของประเทศไทยใน 3 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีติดฝ่ังอันดามัน พื้นท่ีติดฝ่ังอ่าวไทย และพื้นท่ี
ติดชายแดน พบว่าระดับการปฏิบัติของปัจจัยเชิงเหตุ ปัจจัยเชิงผลและนวัตกรรมการบริการของทั้ง 3 
พื้นท่ี ได้แก่ พื้นที่ติดฝั่งอันดามัน พื้นที่ติดฝั่งอ่าวไทย และพื้นที่ติดชายแดน พบความสัมพันธ์ร่วม ได้แก่ 
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การร่วมผลิตบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
นวัตกรรมการบริการ ภายใต้บริบทของธุรกิจนำเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องมีการ
พิจารณาปัจจัยสนับสนุน ด้านนโยบายจากภาครัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
ปัจจัยด้านการผลิตบุคลากร ในสายการท่องเท่ียวร่วมด้วย ด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญต่อการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการ คือ เรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยเฉพาะเรื่องจิตบริการ ส่วน
การพัฒนานวัตกรรมการบริการ เพื่อนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ผู้บริหารและ
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเท่ียว มีความคิดเห็นว่า นวัตกรรมการบริการ สามารถท่ีดึงดูดความสนใจจากลูกค้า 
และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้ ด้านผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ตัวแปรที่ใช้ศึกษามีความ
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สอดคล้องกับข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนผลการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิจัย
เชิงปริมาณ และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรม
การบริการท่ีได้จากการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อรนภา ทัศนัยนา (2559) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับ
ผู้สูงอายุ โดยมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาของ
มหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กระบวนการในการบริหารจัดการ 4 ด้านคือ 1) ด้านการ
วางแผน (planning) จำนวน 10 องค์ประกอบ คือ การกำหนดหน่วยงานหลัก การสรรหาผู้บริหารและ
คณะกรรมการดำเนินการ การกำหนดเป้าหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ กำหนดแผน การดำเนินงาน และ
แผนปฏิบัติ การกำหนดกิจกรรม กำหนดแผนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวก ด้านการจัดการการตลาด และกำหนดตัวชี้วัด และการประเมินผล 2) ด้านการจัดองค์กร 
(organizing) จำนวน 5 องค์ประกอบ คือ การกำหนดงานออกแบบและจัดกลุ่มงาน การกำหนดขอบเขต
และหน้าท่ีการทำงาน กำหนดผังโครงสร้างองค์กร กำหนดคุณสมบัติ และคัดเลือกวิทยากร ผู้นำกิจกรรม
ด้านสุขภาพกีฬานันทนาการและการท่องเท่ียว กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนา 3) ด้านการนำไป
ปฏิบัติ (implementing) จำนวน 3 องค์ประกอบ คือ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ 
55 ปีข้ึนไป มีสภาวะสุขภาพท่ีช่วยเหลือตนเองได้และไม่มีภาวะโรคท่ีเป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
กระบวนการประกอบด้วย ส่ิงดึงดูดใจ การคมนาคมขนส่ง และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอำนวยความ
สะดวก  ที่พัก และกิจกรรม ผลที่ได้รับ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ด้านสุขภาวะ 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมจิตวิญญาณ และความรู ้ 4) ด้านการควบคุม (controlling) จำนวน 3 
องค์ประกอบ คือ กำหนดมาตรฐาน การควบคุม การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การปรับปรุง
แก้ไขซึ่งรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬา สำหรับผู้สูงอายุโดยมหาวิทยาลัยท่ีสร้างขึ้น 
มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ 

วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ และคณะ (2561, น. 179-189) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ศักยภาพและจุดเดน่ของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มีความโดดเด่นในการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเอเชีย ผลการวิจัยพบว่า ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ
ของการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการและการให้บริการในแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
และประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย มีศ ักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ  มีความโดดเด่น
ทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ์ และสวยงามซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที ่ยว และมีการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดีได้รับรางวัล มีรูปแบบกิจกรรมท่ี
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หลากหลาย มีการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ มีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรมีความอ่อนน้อม แต่ยังมี
ข้อจำกัดในเรื ่องการใช้ภาษาอังกฤษ และจากข้อเสนอแนะของนักท่องเที ่ยวให้มีการปรับปรุงการ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำพุร้อน และสถานบริการนวดในแหล่ง
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความโดดเด่นในเอเชีย พบว่า แต่ละ
ประเทศมีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที ่ยว ม ีส ิ ่งด ึงดูดใ จทางการท่องเที ่ยว คือ 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีการนำวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของแต่ละประเทศมาผสมผสานกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การอาบน้ำพุร้อน“ออนเซ็น” ของญี่ปุ ่น  ศาสตร์อายุรเวทของอินเดีย 
โปรแกรมการดูแลสุขภาพด้านจิตวิญญาณ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต การอบซาวน่า (จิมจิลบัง) ของ
เกาหลีใต้ การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาจีนโบราณและน้ำพุร้อน ด้านการบริหารจัดการด้านรองรับ
นักท่องเที่ยว ควรมีการปรับปรุงในประเทศอินเดีย และด้านบุคลากร ควรมีการพัฒนาเรื ่องการใช้
ภาษาอังกฤษ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตอนท่ี 2 รูปแบบศูนย์
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ หน่วยฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หน่วยพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และหน่วยตรวจประเมินและรับรอง มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดย
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน การออกใบรับรอง คุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที ่ยวควรเป็น
ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 โครงการวิจัยได้จัดทำ โดยจัดทำเว็บไซต์และเอกสารแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษ 
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 4 ภูมิภาค 15 จังหวัด 24 พื้นท่ี 

พรพธู รูปจำลอง (2552) ได้ศึกษากรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพผลการประเมินผลนโยบาย พบว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายตามการผลักดันของเอกชนผู้ประกอบ
กิจการโรงพยาบาล ซึ่งมุ่งดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติให้เดินทางมาใช้บริการทางแพทย์ของโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการบริการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นสปา ซึ่งเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาสปาไทยให้มีเอกลักษณ์
โดดเด่นด้วยการนวดไทยและการนำสมุนไพรมาใช้ เอกชนรายใหญ่มีศักยภาพในการริเริ่มและแข่งขันใน
ธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดเครือข่ายการตลาด ขาดการพัฒนาองค์กรเพื่อการเรียนรู้และขาด
บุคลากรที่มีทักษะ ภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบายและมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ผู้อำนวยความ
สะดวกและผู้กำกับดูแล แต่ภาครัฐขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพราะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย และรัฐบาลไม่ได้แต่งต้ัง
หน่วยงานหลัก เพื่อให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการนำนโยบายไปปฏิบัติและนโยบายขาดแผนเชิงกล
ยุทธ์ การดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงไม่ประสบผลสำเร็จข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) 
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ทบทวนนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมิติท่ีหลากหลายของการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ซึ่งอาจพัฒนาได้ในชุมชนชนบท 2) พัฒนาผลเชิงกลยุทธ์และส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยให้ภาครัฐทำงานร่วมกับเอกชนในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 3) แต่งต้ัง
หน่วยงานหลักที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวให้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อ
กระจายโอกาสไปสู่ชนบทโดยดำเนินงานตามหลักจริยธรรมและธรรมมาภิบาลโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเลคทรอนิคส์ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

ภัครนันทย์ สิริวุทธิยะประภา (2551) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจท่องเที่ยวของประชาชนภายในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านความต้องการของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยเชิงเทคนิค โดยปัจจัย
ทางเทคนิคที่ควรได้รับการพิจารณาสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการประชาสัมพันธ์จากผู้รับบริการรายเดิมชวนรายใหม่เข้ามาใช้บริการ เป็น
ต้น 1) ควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาข้อมูลที่เป็นจริงและได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต 
แล้วคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ความไม่แน่นอนและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจทำให้
สมมติฐานที่วางไว้เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ท่ีกำหนดขึ้นไม่สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบันได้ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู ้ประกอบการควรคำนึงถึงประเด็นที ่สำคัญดังนี ้ (1) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ควรมีการพัฒนาภาษาและให้ความรู้กับผู้ให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรายอื่น ๆ (2) 
ผู ้ประกอบการ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ และให้การบริการที ่ทัดเทียมกันท้ัง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ (3) ด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบมีจุดบริการข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว (4) ด้านความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ควรเดินทางไป
ท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ ้น (5) ด้านราคาของการให้บริการ ควรมีระดับราคาที่เป็นมาตรฐาน และ
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการที ่อยู ่ในระดับสากล เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งเปิด
ให้บริการโดยไม่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที ่ไม่ดีต่อธุรกิจ (6) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของการยืนยัน และการเปลี่ยนแปลงต่างท่ี
เกิดขึ้น ตั้งแต่การแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามารับการบริการจนกระทั่งได้รับบริการที่เสร็จสมบูรณ์ (7) 
ด้านข้อมูลข่าวสาร ควรมีการจัดทำข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
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เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเกิดความเชื่อมั่น และสามารถบอกถึงความประทับใจที่มาใช้
บริการได้ (8) ด้านการวางนโยบายของภาครัฐและเอกชน ควรร่วมมือปรึกษาหารือวางแนวนโยบายและ
การกำหนดมาตรฐานการให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเกิด
ความเชื่อมั่น ประทับใจ และนักท่องเที่ยวสามารถเชิญชวนผู้ที่สนใจมาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องและประเทศชาติมีภาวะเศรษฐกิจท่ีดียิ่งขึ้น  

อิสวัต อยู่วิวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีต่างกันมีผลต่อการให้ความสำคัญในการเลือกท่องเท่ียวเชิงสุขภาพด้าน
ผลิตภัณฑ์ไม่ต่างกัน ส่วนสถานภาพท่ีต่างกัน มีผลต่อการให้ความสำคัญในการเลือกท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน สถานภาพโสดให้ความสำคัญมากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้าง 
ด้านราคา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ท่ีต่างกันมีผลต่อการให้ความสำคัญในการเลือกท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ด้านราคาต่างกัน สถานภาพโสดให้ความสำคัญมากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส และกลุ่มที่มีรายได้น้อยให้
ความสำคัญในการเลือกท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า ด้านช่องทางการให้บริการท่ี
ต่างกัน มีผลต่อการให้ความสำคัญในการเลือกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านสถานที่บริการไม่ต่างกัน 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เลือก
แหล่งท่องเที่ยว ที่อยู ่ในภาคกลาง เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อการพักผ่อน โดยให้
ความสำคัญด้านแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีราคาเหมาะสม มีการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว สะอาด และ
ปลอดภัยในการใช้บริการ 

อริศรา ห้องทรัพย์ (2557) ศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาการจัดการ ความต้องการการพัฒนา และ
พัฒนาแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแหล่งน้ำพุร้อนในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน โดยข้ันตอนท่ี 1 ใช้แบบสำรวจสภาพท่ัวไปและ
ปัญหาการจัดการโดยการสำรวจแหล่งท่องเท่ียว และใช้แบบสอบถามความต้องการการพัฒนาการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากกลุ่มบุคคลผู้เกี ่ยวข้องในการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น/ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ผลการวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 1 จะนำไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามพิจารณา
ความเป็นไปได้ที่จะนำแนวทางไปพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว และเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียวจำนวน 30 คน และนำ
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
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พบว่า แนวทางพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแหล่งน้ำพุร้อนในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย 1) ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวน้ำพุร้อนธรรมชาติให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 2) 
ควรปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม 3) ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดโดยรวมของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 4) ควรจัดให้มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ 5) ควรซ่อมแซมห้อง
สุขา ห้องแช่น้ำพุร้อน และห้องอาบน้ำพุร้อน ให้มีสภาพที่ดี 6) ควรจัดให้มีป้ายนิทรรศการแนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ใกล้เคียง 7) ควรมีการปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสม เพื่อการ
พัฒนาและการบริการที่ดี 8) ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกประเภทให้ดีมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 9) ควรปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เหมาะสม และจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 10) ควรมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ระหว่างชุมชนและภาครัฐร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 11) 
ควรพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ 12) ควรมีการแบ่งส่วนงานฝ่ายส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

ชิน จินตประยูร และคณะ (2561 , น. 210-220) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของแหล่งสถานที่ศึกษา ออกเป็น 3 แหล่งคือ 
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม ประเภทวัด สถานท่ีนวดเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา (spa) และ
สถานที่พักตากอากาศ ประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ โดยผลที่ได้ศึกษามีดังนี้ สถานที่ท่องเทียวเชิง
ศาสนาและวัฒนธรรม ประเภทวัด ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ประเภท ได้แก่ 1) อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับ
การเดินเที่ยว 2) อุปกรณ์บรรยาย และ 3) อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน สถานที่นวดเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา 
(spa) ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ประเภท ได้แก่1) บรรยากาศภายในสถานที่นวดด้วยการใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ 2) ระบบเรียกฉุกเฉิน และ 3) ส่ิงแวดล้อมภายในสถานท่ีนวดด้วยการใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้และสถานที่พักตากอากาศ ประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ ประกอบด้วย
เทคโนโลยี 3 ประเภท ได้แก่ 1) บรรยากาศในบริเวณท่ีพักด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ 2) 
ระบบเรียกฉุกเฉิน และ 3) สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พักด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้โดย
ผลการวิจัยท่ีได้กล่าวข้างต้นจะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานท่ีได้ทำการศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 

สาวิตรี สุทธิจักร (2562, น. 487-507) ได้ศึกษานวัตกรรมบริการ กรณีศึกษาในกลุ่มโรงแรมข้าม
ชาติ ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมบริการในกลุ่มโรงแรมในกรณีศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงในบริการและ
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กระบวนการบริการอย่างเล็กน้อย ค่อยเป็นค่อยไป และเป็นระบบ นวัตกรรมบริการในโรงแรมถูกกระตุ้น
ด้วยความต้องการของลูกค้า นวัตกรรมบริการในกลุ่มโรงแรมนี้ประกอบด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยี แหล่งที่มาของนวัตกรรมบริการในกลุ่มโรงแรมนี้ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน
โรงแรม และสำนักงานใหญ่ อย่างไรก็ตามสำนักงานใหญ่และผู้จัดการของโรงแรมในเครือจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ในขั้นสุดท้ายในการเลือกนวัตกรรมท่ีเหมาะสมสำหรับโรงแรม 

ชลิตา ศรมณี และคณะ (2555) ได้ศึกษาการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะโดยองค์กร
บริหารส่วนตำบล ผลการวิจัยพบว่า 1) นวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต.ได้จัดทำไปแล้วส่วน
ใหญ่โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 2) การก่อตัวของนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่
เกิดจากความต้องการของประชาชนที่เห็นชอบร่วมกันในเวทีประชาคมหมู่บ้าน 3) กลยุทธ์การตัดสินใจ
ของ อบต.ในการเลือกท่ีจัดทำนวัตกรรมบริการสาธารณะใด ๆ คือ ตัดสินใจตามความต้องการต่าง ๆ ของ
ประชาชนที่ตกลงกันในเวทีประชาคมหมู่บ้าน 4) ประชาชนส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เห็นด้วย
และพึงพอใจนวัตกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีอบต. ได้จัดทำไปแล้ว สรุปได้ว่า เวทีประชาคมหมู่บ้านมี
ผลกระทบอย่างสำคัญต่อการสร้างสรรนวัตกรมบริการสาธารณะของแต่ละตำบล 

Zaw Myo Latt (2014) ได้ศึกษาเรื ่อง An empirical study of the state of performance 
reality reflected In the ABC (antecedent, behavioral and consequential) theory of service 
innovation for the myanmar's hotel industry ผลการศึกษา พบว่าผลการวิจัยยืนยันกรอบทฤษฎีท่ี
เสนอในส่วนการทบทวนวรรณกรรมและจึงเสนอแนะว่ารูปแบบ ABC ของนวัตกรรมบริการมีผลบังคับใช้
และการวิจัยในอนาคตควรจะขยายไปในด้านนี้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพท่ียึดการสร้างการกระทำท่ีถูกต้อง
ตามพฤติกรรมซึ่งจะขึ้นอยู่กับชุดก่อนหน้านี้ของตัวแปร เช่น ความจำเป็นในการวัดสมรรถนะ และ
ข้อเสนอแนะต่อพนักงานของโรงแรมเช่นเดียวกับความต้องการในการพัฒนาความคิดเชิงบริการและ
วัฒนธรรมในหมู่พนักงานของโรงแรมและอุตสาหกรรมโรงแรมโดยท่ัวไป 

สมฤทัย น้ำทิพย์ (2557, น. 231-244) ได้ศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในบริบทอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนวัตกรรมบริการ และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีสถานบันมีอิทธิพลเชิงบวก สามารถอธิบายถึงผลกระทบของนวัตกรรม
บริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของนักศึกษาได้ ประกอบด้วย นวัตกรรมองค์กรทางสังคม นวัตกรรมหลักสูตร 
นวัตกรรมการบริการนักศึกษา นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี และนวัตกรรมเครือข่าย
งานวิจัย ตามลำดับ ดังนั้นสถานบันการศึกษาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเด็นเชิงกลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรมบริการเพื ่อนำไปสู ่การเพิ ่มประสิทธิภาพ และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน
สถาบันอุดมศึกษา  
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วรีรัตน์ ดวงขจร (2557) ได้ศึกษากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และนวัตกรรมการบริการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง ผลการวิจัย
พบว่า ด้านกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ นวัตกรรมบริการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง พบว่า กลยุทธ์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมบริการมากที่สุด รองลงมาเป็นกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์มี
อิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ และนวัตกรรมบริการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ 

วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจ
นำเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย พบการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ระดับการปฏิบัติ ของ
ปัจจัยเชิงเหตุ ปัจจัยเชิงผล และนวัตกรรมการบริการทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ติดฝั่งอันดามัน พื้นที่ติดฝ่ัง
อ่าวไทย และพื้นที่ติดชายแดน อยู่ในระดับมาก โมเดลการวัดปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการ
บริการ ที่ประกอบไปด้วยตัวแปรแฝง 7 ตัวแปร และตัวแปรสังเกต 17 ตัวแปร เป็นโมเดลที่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี ผลจากการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุและผลการพัฒนาโมเดล
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการพบความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก 3 ตัว
แปร ได้แก่ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การร่วมผลิตบริการ และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้นวัตกรรมการบริการภายใต้บริบทของธุรกิจนำเท่ียวภาคใต้ของประเทศไทย จำเป็นท่ีจะต้องมี
การพิจารณาปัจจัยสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
ปัจจัยด้านการผลิตบุคคลากรในสายการท่องเท่ียวร่วมด้วย ด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญต่อการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการคือ เรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยเฉพาะเรื่องจิตบริการ ส่วนการ
พัฒนานวัตกรรมการบริการเพื ่อนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ผู ้บริหารและ
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเท่ียวมีความคิดเห็นว่า นวัตกรรมการบริการสามารถท่ีดึงดูดความสนใจจากลูกค้า 
และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้ ด้านผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ตัวแปรที่ใช้ศึกษามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนผลการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิจัย
เชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรม
การบริการท่ีได้จากการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ทรงยศ อรัญยกานนท์ (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้นำกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อนวัตกรรมการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการวิจัย พบว่า 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยภาพรวมทุกด้านและทุกองค์ประกอบการอยู่ในระดับมาก 2. การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อ
นวัตกรรมการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและทุกรายด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง
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ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ด้านการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก และด้านผลลัพธ์เชิงบวกอยู่ในระดับมาก 
3. ภาวะผู้นำกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อนวัตกรรมการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังโดย
ภาพรวม และทุกด้าน ได้แก่ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน การสร้างพฤติกรรมเชิงบวก และ
ผลลัพธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์กัน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก  4. 
ปัญหาในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการที่พบมากท่ีสุด ได้แก่ (1) มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ (2) บุคลากรท้ังฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิบัติยังขาด
ความพร้อมหรือขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและ
สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ (3) ประชาชนผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 5. แนวทางการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ ควรดำเนินการดังนี้ (1) ศึกษา
ความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชนผู้รับบริการด้วยรูปแบบต่าง  ๆ (2) รวบรวมปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน จัดลำดับความสำคัญ จัดทำแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริการ (3) นำเทคโนโลยีและแนวความคิดใหม่  ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชน
ผู้รับบริการ  

พจนา บุญคุ้ม (2558, น. 2793-2808) ได้จัดทำวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาสภาพการส่ือสารทางการตลาดในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) 
เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง และ 3) เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการสื ่อสารทางการตลาดในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development ,น. R&D) พื้นที่ศึกษาคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภท
วัด วัง ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัดคือ เพชรบุรี ประจวบคีรีข ันธ์ 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวม 22 แห่ง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ 1) ประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระภิกษุ ประชาชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง รวม 44 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 2) นักท่องเท่ียว 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 248 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถาม เครื่องมือท่ีใช้คือประเด็นสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล
ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลจากการศึกษาพบว่า 1) 
สภาพการสื่อสารทางการตลาดในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ท้ัง
ด้านการรับรู้และช่องทางการรับรู้อยู่ในระดับน้อย ช่องทางการสื่อสารที่สำคัญคือ สื่ออินเทอร์เน็ต และ
การบอกต่อ ๆ กัน สภาพการส่ือสารทางการตลาดในด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการ
ขาย การขายโดยบุคคล และการขายทางตรงอยู่ในระดับน้อย ปัญหาสำคัญของการส่ือสารทางการตลาด
คือ การประชาสัมพันธ์มีน้อย ไม่ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยว ขาดความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 2) รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีวิจัย
พัฒนาขึ้นคือ “LOWER C Model” โดยที่ L คือ Learning (การเรียนรู้) O คือ Ownership (ความรู้สึก
เป็นเจ้าของ) W คือ Widen of Message (ความทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มผู ้รับสาร) E คือ Earn (การได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว) R คือ Reflection (การสะท้อนกลับ) และ C คือ Center of Cultural 
Tourism Resource (การเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) โดยช่องทางการสื่อสารท่ี
พัฒนาขึ้นตามความต้องการของคนในชุมชนคือส่ือออนไลน์ (เว็บเพจ) ท่ีผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชน และ 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการส่ือสารทางการตลาดในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่สำคัญคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดควร
สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดวัง การสร้าง
ความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมาก
ขึ้น เช่น การสร้างเว็บเพจของวัดเพื่อให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ มีมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำ มีป้ายบอก
ทางที่ชัดเจน และมีป้ายประชาสัมพันธ์เพิ ่มขึ ้น มีการตั้งกลุ่มผู ้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชนท่ีชัดเจนตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ณัฏฐินี ทองดี และคณะ (2559) ได้ทำการวิจัยหัวข้อเรื่อง การจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเชื่อมโยง การ
ท่องเท่ียวประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการตลาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของแหล่งมรดกวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากการวิจัยการจัดการ
การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมจำนวน 20 ชุมชน 
แต่ในระยะเวลา 1 ปี ผลจากการวิจัยพบอีกว่า ชุมชนยังสามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวไปใช้ในการวางแผนการตลาดได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
ทำให้เกิดเส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย  ลาว และ
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เวียดนาม และยังพบว่าหากพิจารณาถึงศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยกับ
ลาวและเวียดนามแล้วนั้น ไทยถือว่าได้เปรียบได้เชิงวิชาการ และศักยภาพของชุมชนอยู่มาก อย่างไรก็ตาม
ชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาการจัดการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเชิงนโยบาย ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ระบบ ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค รวมถึงระดับชุมชน โดยสามารถสรุปผลการวิจัย
ภาพรวมได้ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 การยกระดับขีดความสามารถและกลไกทางการตลาด
การ ท่องเท่ียวโดยชุมชน ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นท่ีลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย ในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและกลไกการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนโดยได้ทำการศึกษาสภาพการดำเนินงานและปัญหา
ด้านการตลาดในปัจจุบันเป็นขั้นตอนแรก จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
และการประเมินขีดความสามารถจากการแข่งขัน  และขั ้นการดำเนินการพัฒนาเพื ่อยกระดับขีด
ความสามารถและกลไกการจัดการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผลการวิจัยแต่ละขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ ขั้น
การศึกษาสภาพการดำเนินงานและปัญหาด้านการตลาด พบว่า มีระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลางทั้ง 7 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการดำเนินงานในระดับมาก คือ ด้านบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว (People) รองลงมาตามลำดับ คือ ด้านกระบวนการในการให้บริการ สภาพแวดล้อม
ของด้านผลิตภัณฑ์และการประกอบการ ช่องทางการจัดจำหน่าย ราคา ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินใน
ระดับต่ำสุด คือ การส่งเสริมการขาย (Promotion) สำหรับปัญหาด้านการจัดการตลาดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการ
จัดการตลาดของคนหรือสมาชิกในกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการพัฒนาสินค้า
และบริการที่ตรงกับความต้องการ การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่การนำเสนอ
ต่อนักท่องเท่ียว และปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านเครือข่าย
และพันธมิตรในการจัดการตลาด และปัญหาด้านส่ิงอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

ฐิตินันท์ วารีวนิช (2559, น. 23-37) ได้จัดทำวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบกล
ยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดในมุมมองของผู้ใช้บริการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของ
การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัด 2) การวิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบเชิงสำรวจของรูปแบบกล
ยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมอง
ผู้ใช้บริการ 3) เพื่อยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นสำหรับรูปแบบกลยุทธ์การตลาด
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บริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บริการ โดยการ
ดำเนินการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์
บอลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารของท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสายการ
บินราคาประหยัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยรวมถึงผู้ใช้บริการสายการบิน โดยปรับใช้แนวคิด 7S ของ
แม็คคินซี่ เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อหาปัจจัยในการนำสู่กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติขั้นสูงวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงสำรวจ และเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามทฤษฎีการตลาดบริการผสมผสาน กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสาย
การบินราคาประหยัดท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 781 รายจาก 7 สายการบิน ผลการวิจัยพบว่า 
1) กลยุทธ์ของสายการบินราคาประหยัดกำหนดต้นแบบการบริหารงาน และมอบอำนาจให้ภารกิจสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เต็มความสามารถตามสภาพแวดล้อมพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง 
กระชับ 2) โครงสร้างของสายการบินราคาประหยัด มีต้นแบบโครงสร้างการบริหาร อำนาจการสั่งการ 
โดยอำนาจดังกล่าวมีเบ็ดเสร็จตามพื้นที่บริการ 3) ระบบของสายการบินราคาประหยัด นำต้นแบบการ
บริหารมาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการอย่างเป็นอิสระตามสภาพแวดล้อมของสังคม
ในพื้นที่บริการ 4) ค่านิยมของสายการบินราคาประหยัดมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร ร่วมใจสนับสนุน
การทำงานทุกพื้นที่อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ และตระหนักถึงความเสี่ยงทุกประเภท 5) สไตล์ของ
สายการบินราคาประหยัด มีการกระจายความรับผิดชอบ ปรับลดระเบียบปฏิบัติภายในตามลักษณะพื้นท่ี
บริการโดยมุ่งเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิด 6) บุคลากรของสายการบินราคาประหยัด มีทัศนคติเป็น
หนึ่งเดียวกับหน่วยงาน แม้แตกต่างท้ังด้านพื้นท่ีงาน สภาพแวดล้อม และสังคม 7) ทักษะของสายการบิน
ราคาประหยัด มีทักษะพื้นฐานทางบริการ การประสานงานท่ียอดเย่ียม มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 2) พบว่าองค์ประกอบเชิงสำรวจ สามารถจัดองค์ประกอบได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบร่วมซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัด
รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ร้อยละ 66.993 โดยองค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ด้านพนักงานและ
กระบวนการบริการ องค์ประกอบท่ี 2 กลยุทธ์ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์ องค์ประกอบ
ที่ 3 กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการและราคาที่กำหนด องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร
การตลาดเพื่อจำหน่าย และองค์ประกอบที่ 5 กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ดทั้ง 5 องค์ประกอบอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 19.425, 13.897, 12.461, 12.363, 8.848 ตามลำดับ 3) พบว่ารูปแบบกลยุทธ์
การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัดให้รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองผู้ใช้บรกิาร 

นำเสนอการพัฒนาเพื่อยืนยันองค์ประกอบท่ีเหมาะสม มีดัชนีทุกองค์ประกอบได้แก่ 2/df = 2.908, GFI 
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= 0.915, AGFI = 0.903, CFI = 0.908, TLI = 0.917, PGFI = 0.696, RMSEA = 0.043 และ RMR = 
0.039 ท่ีพัฒนาขึ้น มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีลักษณะดังรูปท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์ด้านพนักงานและ
กระบวนการบริการ กลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาดเพื่อจำหน่าย กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการและ
ราคาที่กำหนด กลยุทธ์ด้านเบ็ดเตล็ด มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 0.935 , 0.901, 0.865, 0.838, 0.836 
ตามลำดับ 

ธีระวัฒน์ จันทึก (2559 ,น. 10-21 ) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจการท่องเที่ยวในรูปแบบการกีฬานันทัวร์นาเมนต์ในอำเภอหัวหิน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการท่องเที่ยวในรูปแบบการ
กีฬาท่องเท่ียวในรูปแบบนันทัวร์นาเมนต์ในอำเภอหัวหิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเท่ียว 
จำนวน 400 คน โดยใช้แบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
สถิติพรรณนาใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติไคส
แควร์ (Chi-Square Test) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส ปัจจัยด้านกลยทุธ์
การตลาดเชิงรุก ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์การจู่โจมซึ่งหน้า กลยุทธ์โอบล้อม กลยุทธ์ก้าวกระโดด กลยุทธ์
โจมตีด้านข้าง และกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์
ด้านสถานท่ี กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประเภท
กีฬาในรูปแบบนันทัวร์นาเมนต์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
35-44 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมี
รายได้ 40,001-50,000บาทต่อ เดือน และพบว่าความความพึงพอใจด้านกลยุทธ์การจู่โจมซึ่งหน้า กลยุทธ์
โอบล้อม กลยุทธ์ก้าวกระโดด กลยุทธ์โจมตีด้านข้าง และกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านสถานที่ กลยุทธ์ด้านการส่งเริมการตลาด ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบการกีฬานันทัวร์นาเมนต์ในอำเภอหัวหิน 

บุญตา วัฒนวานิชย์กุล (2559 ,น. 36-43) ได้จัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเท่ียวและการตลาด 2) ศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับสื่อและความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 4) พัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ผลการวิจัย
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พบว่า 1) สถานการณ์การท่องเท่ียวเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเส้นทางสิ่งทอและเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนสถานการณ์การตลาด ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ได้ร่วมกันทำการตลาดและขายสินค้าท่องเท่ียวร่วมกัน โดยทำในรูปแบบเครือข่ายและเป็น
พันธมิตร ท้ังนี้สามารถเสนอขายต่อนักท่องเท่ียวในทุกรูปแบบโดยการสร้างจุดขายในด้านความเป็นแหล่ง
อารยธรรมขอมโบราณ หมู่บ้านทอผ้าไหม เส้นทางท่องเท่ียวแบบเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่ม
รายได้เข้าสู ่ชุมชน 2) กลยุทธ์การวางแผนการใช้สื ่อประเภทต่างๆ มีการผสมผสานสื่อที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ส่ือท่ีใช้ได้แก่ เคเบ้ิลท้องถิ่น อินเทอร์เน็ต การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ไหมและคู่มือ
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 3) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความชื่นชอบ
ลักษณะ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการเปิดรับข้อมูลท่องเท่ียวจากส่ืออินเทอร์เน็ต เพราะสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ส่วนความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอยู่
ในระดับดี 4) การพัฒนายุทธศาสตร์ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบ
แผนการตลาดเพื่อกำหนดทิศทางสำหรับกิจกรรมทางการตลาด (2) การวิเคราะห์สถานการณ์โปรแกรม
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 
(3) การวิเคราะห์กระบวนการการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมาย (4) 
การกำหนดงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการส่ือสาร (5) การพัฒนาโปรแกรมการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรด้วยการกำหนดข้อความและกลยุทธ์การใช้ส่ือ (6) การตรวจสอบ ประเมินผลและ
การควบคุม เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานและการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ในโอกาส
ต่อไป 

มนรัตน์ ใจเอื้อ และคณะ (2559,น.  12-24) ได้ทำงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการตลาดเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในชุมชนบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย
ลักษณะสำคัญของการดำเนินงานด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมจะต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณค่าและ
ความสำคัญทางมรดกวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 1) นักท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และ 2) ส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน (7P’s) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ลักษณะทางกายภาพ  (Physical evidence) กระบวนการให้บริการ (Process) และบุคลากร (People) 
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ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่รูปแบบการตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนบางหลวงต่อไป การตลาดท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก โดยการตลาดสำหรับการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมนั้น จะต้องเป็นการดำเนินงานด้าน
การตลาดที ่สามารถ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก ่นักท่องเที ่ยวได้  ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งมรดกวัฒนธรรมด้วย เพื่อนำมาสู่รูปแบบ
การตลาดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้าน
การตลาดสำหรับการ ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) นักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเข้าใจ
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที ่ยว  เพ ื ่อนำมาพิจารณาในการกำหนดนักท่องเที ่ยว
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงการทำความเข้าใจกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม และ 2) ส่วนประสมทาง
การตลาดซึ่งผู้จัดการแหล่งท่องเท่ียวจะต้องพิจารณาเลือกองค์ประกอบท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ
การปกป้อง มรดกวัฒนธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียว สำหรับส่วนประสมทางการตลาดการท่องเท่ียวเชิงมรดก
วัฒนธรรมมี 7 ด้าน (7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม (Product) การกำหนด
ราคาสินค้าและบริการในแหล่งท่องเท่ียว (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) กระบวนการในการให้บร ิการ (Process) ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที ่ยว 
(Physical evidence) และบุคคล (People) ปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบ
การตลาดสำหรับการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนบางหลวง  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวที่ยั่งยืนต่อไป 

สุวิชา ทาธวัช (2559, น. 149-160) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการจักรยานเพื่อการท่องเที ่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
การศึกษาเรื่องรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการรถจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อเสนอรูปแบบ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถจักรยานของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เลือกใช้บริการการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เส้นทาง รวมกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 400 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Factor Analysis) ทำให้
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ได้องค์ประกอบที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านราคา ผลการวิจัยครั้งนี้ยังได้นำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำหรับงานวิจัยครั้งต่อไปอันจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานใน
จังหวัดเชียงใหม่ในการเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานและสามารถนำองค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป ชุมชนยังสามารถนำองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเท่ียว
ไปใช้ในการวางแผนการตลาดได้มากขึ ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเส้นทางการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ลาว และเวียดนาม และยังพบว่า
หากพิจารณาถึงศักยภาพของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทยกับลาวและเวียดนามแล้วนั้น 
ไทยถือว่าได้เปรียบได้เชิงวิชาการ และศักยภาพของชุมชนอยู่มาก อย่างไรก็ตามชุมชนท่องเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาการจัดการตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเชิงนโยบาย ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

ขนิษฐา บรมสำลี (2560 ,น. 1-22 ) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว
ตลาดน้ำแบบยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
ตลาดน้ำแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษา คือ นักท่องเท่ียวตลาดน้าแบบด้ังเดิม จำนวน 600 คน และนักท่องเท่ียวตลาดน้ำแบบท่ี
สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว 600 คน รวมจำนวน 1 ,200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การ
สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling--SEM) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาด
การท่องเที่ยวตลาดน้ำแบบยั่งยืนสาหรับตลาดน้ำแบบดั ้งเดิมและตลาดน้ำแบบที่สร้างขึ ้นเพื่อการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ของตลาดน้ำ และ
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชน เมื่อวิเคราะห์รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตลาด
น้ำแบบยั่งยืนสำหรับตลาดน้ำแบบดั้งเดิม พบว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในขณะที่รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำแบบ
ยั่งยืนสำหรับตลาดน้ำแบบท่ีสร้างขึ้นเพื่อการท่องเท่ียว พบว่าองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วม
ของนักท่องเท่ียวกับชุมชน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว ชุมชนยังสามารถนำองค์
ความรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวไปใช้ในการวางแผนการตลาดได้มากขึ้น 
ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
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ชุมชนได้ในระดับหนึ ่ง นอกจากนี ้ย ังทำให้เกิดเส้นทางการเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ลาว และเวียดนาม และยังพบว่าหากพิจารณาถึงศักยภาพของการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยกับลาวและเวียดนามแล้วนั้น  ไทยถือว่าได้เปรียบได้เชิง
วิชาการ และศักยภาพของชุมชนอยู่มาก อย่างไรก็ตามชุมชนท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้อง
อาศัยระยะเวลาในการพัฒนาการจัดการตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเชิง
นโยบาย ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

สมจินต์ ชาญกระบี่ (2560, น. 2410 - 2425) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยเรื ่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี และความต้องการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
2) เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรีของจังหวัดสุพรรณบุรีและ 
3) เพื่อนำเสนอนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 14 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 18 คน 
เพื่อร่วมประเมินตรวจสอบความสำคัญและความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์และ
มาตรการดำเนินการ ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพการณ์ด้านการท่องเที่ยวและความต้องการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ จังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพที่ดี และมีความพร้อมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ามี
ยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างรูปแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเชิงเศรษฐกิจ
จากฐานอัตลักษณ์สู่การเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยมีเป้าประสงค์ได้แก่ 1) การเพิ่มข้ึนของรายได้
มวลรวมจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2)การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียวที่มา
เท่ียวซ้ำในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรีและ 3) เพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดในและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ ได้แก่ 1) กระตุ้นตลาดให้ได้ตามเป้าหมายโดย
มุ่งเน้นตลาดคุณภาพ 2) สร้างความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชื ่อมโยงการท่องเที่ยวภายในคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนัก ผ่านการยกระดับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวได้แก่ 1) เพิ่มระยะเวลาพำนักจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพิ่มผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด
สุพรรณบุรียุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการพัฒนา การท่องเที่ยวได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบใหม้ี
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้ร ับประโยชน์จากการท่องเที่ยว (3) ผลการนำเสนอ
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีผ่านการรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระบบโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร 

สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล และเอื้อมพร เธียรหิรัญ (2560 ,น. 61-75) ได้ทำการวิจัยหัวขอ้เรื่อง 
การพัฒนาร ูปแบบการจัดการเร ียนร ู ้ด ้านการตลาดเพื ่อส่งเสร ิมธ ุรก ิจชุมชน  กรณีศึกษาธ ุรกิจ
เครื ่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้าน
การตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจ เครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยขั้นตอน
ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ และเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด จำนวน 30 ราย และกลุ่มลูกค้าที่มาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจำนวน 400 
ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 8 ชนิด คือ 1) แบบวัดความต้องการของลูกค้า 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 3) 
แผนการอบรม 4) แบบวัดระดับการดำเนินการทางการตลาด 5) แบบวัดความรู้ด้านการตลาด 6) แบบวัด
ระดับการเรียนรู้การอบรม 7) แบบวัดความพึงพอใจของลูกค้า 8) แบบวัดรายได้ของกิจการ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่มการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบถดถอย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความ
ต้องการของลูกค้าท่ีมีผลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยลูกค้าให้
ความสำคัญปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุดซึ่งสมการพยากรณ์ องค์ประกอบของปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (x1) 
ราคา (x2) การจัดจำหน่าย (x3) และการส่งเสริม การตลาด (x4) มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลของส่วนประสม
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปั้นดินเผา ชุมชนเกาะเกร็ด เท่ากับ 0.770 โดยตัวแปรท้ัง 4 ตัว 
มีอำนาจพยากรณ์ค่าอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดร่วมกันได้ร้อยละ  59.40 โดยตัวพยากรณ์ที่มี
อิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านผู้ประกอบการได้ให้ ระดับการดำเนินการทาง
การตลาดต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยผู้ประกอบการให้ความสำคัญ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านราคา ผลการประเมินภายหลังการอบรม พบว่า
ระดับการดำเนินการทางการตลาด ความรู้ด้านการตลาด และระดับการเรียนรู้ของผู้ประกอบการก่อน
และหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ ระดับค่าเฉล่ียของคะแนน
ภายหลังการอบรมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการอบรม ผลการประเมิน
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ความสำเร็จของธุรกิจจากการวัด 2 ด้าน คือ 1) การวัดความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีผลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้าให้
ความสำคัญปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการ 2) การวัดรายได้ของกิจการ พบว่า ผู้ประกอบการมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนเพิ่มมากขึ้นภายหลังการนำความรู้ท่ีอบรมไปใช้ดำเนินธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่
ละส่วน พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นขั้นตอนท่ีทำให้ทราบศักยภาพของ
ธุรกิจ 2)การกำหนดตลาดเป้าหมาย เป็นการเลือกตลาดเป้าหมายและจุดเด่นของธุรกิจ 3)การดำเนินการ
จัดการเรียนรู้ด้านการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ การสร้างแผนการอบรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
ด้านการตลาด การวัดผล 3 ด้านก่อนการอบรม การจัดการเรียนรู้ด้านการตลาดด้วยวิธีการอบรมการ
วัดผล 3 ด้านหลังการอบรม 4) การประเมินผลสำเร็จของธุรกิจเป็นการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
และรายได้ของกิจการ 

อำนาจ รักษาพล (2560, น. 23-37 ) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระบบ
โครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวต่อรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดระบบ
โครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายในจังหวัดชุมพร โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สถานภาพแหล่งท่องเที่ยว วิเคราะห์ 
SWOT และใช้เครื ่องมือแบบประเมินสถานภาพแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ และแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยววิเคราะห์เนื ้อหา และประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า การได้เรียนรู้ และสัมผัสธรรมชาติคือแรงจูงใจหลักในการมาเยือน (ร้อยละ 
64.0) นิยมกิจกรรมถ่ายภาพ และเดินศึกษาธรรมชาติ (ร้อยละ 54.2 และ 34.4) โดยรับรู้ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียวในด้านผู้คนมีอัธยาศัยมิตรไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย = 4.89 ) และความเช่ือและศรัทธาต่อพลเรือ
เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.80) ขณะท่ีในด้านความสนใจเส้นทาง
การท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลที่ได้ศึกษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 30.2) 
และสนใจมาเยือนโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนอำเภอเมือง-สวี-ทุ่งตะโก-หลังสวน-ละแม ในระดับมาก
ที่สุด (ร้อยละ 49.3) ด้านสถานภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติ (16 แหล่ง) และมีศักยภาพสูงจำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ บ้านเกาะพิทักษ์ ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์โครงการพระราชดำริหนองใหญ่ และบ้านคลองเรือ (ค่าคะแนน 
2.80, 2.80, 2.60 และ 2.52 ตามลำดับ) ทั้งนี้ กลยุทธ์ทางการตลาดระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมี 7 กลยุทธ์หลัก คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนภาคใต้ 2) การ
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ขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกองค์กร
เครือข่ายฯ 4) การกำหนดโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรและพื้นท่ีเช่ือมโยง 5) การพัฒนา
โครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ และ 7) การเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนระดับภาคใต้และประเทศ 

โกสินทร์ ชำนาญพล (2561, น. 80-86 ) ได้จัดทำวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เครือข่ายการตลาด วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์การจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย 2) 
สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ 3) นำเสนอแนวทางการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development ,น. R&D) กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วย 1) ผู ้ประกอบการวิสาหกิจหรือ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 265 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม 
และ 2) นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที ่ยว
มัคคุเทศก์ ผู้นำชุมชน และประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การจัดสนทนากลุ่ม และการประชุมเสวนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประเด็นการ
สัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่มและประเด็นการเสวนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการณ์วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยมีทรัพยากรที่อ ุดม
สมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม วัฒนธรรมประเพณีและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี
น่าสนใจ และทรัพยากรบุคคลท่ีมีองค์ความรู้และภูมิปัญญา ปัญหา อุปสรรค คือขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
โดยเฉพาะด้านเครือข่ายการตลาด รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนา 2. รูปแบบการจัดการเครือข่าย
การตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเรียกว่า 
“DARE TO DREAM Market Network Model” ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการ 11 ประการ ได้แก่ 1) 
การสร้างความโดดเด่นให้แหล่งท่องเที่ยว (Distinction,. D) 2) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
(Advertising,. A) 3) การกำหนดราคาที ่ เหมาะสม (Reasonable Price,. R) 4) การสร ้างความ
สะดวกสบายในการรับบริการ (Easiness or (Organizing,. O) 7) การกระจายภาวะผู้นำ (Distributed 
Leadership,. D) 8) การวิจัยการท่องเท่ียว (Research,. R) 9) การให้การศึกษาแก่บุคลากร (Education 
,. E) 10) การร ับผิดชอบต่อสังคม (Accountability,. A) และ 11) การใช้เคร ื ่องมือทางการตลาด 
(Marketing tool,. M) ร ูปแบบดังกล่าวผ่านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีมากและผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมแล้ว 3. แนวทางในการจัดการเครือข่าย
การตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ 1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบูรณาการทำงานร่วมกัน ใน
การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับ
ชุมชนจังหวัด กลุ่มจังหวัดและขยายสู่ระดับภาค ประเทศและต่างประเทศโดยวางแผนทางการตลาด
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครือข่ายมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 2) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดท่องเท่ียวแก่บุคลากรด้านการท่องเท่ียวอย่าง
สม่ำเสมอ และ 3) ควรสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
ชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ผ่านส่ือหลายช่องทาง 

ภาวิณี ทองแย้ม (2561, น. 107-124) ได้จัดทำวิจัยเรื ่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี มี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ ่งแวดล้อม ปัจจัยส่วนประสมการตลาดสีเขียว และการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อ
สิ ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี 2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรีระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีท้ังแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่ง แบบสอบถาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรีโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ลักษณะที่พบมากที่สุดคือ อายุ 31 -35 ปี สถานภาพ
โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
เตรียมงบประมาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ ่งแวดล้อมต่อครั้ง 300  – 500 บาท นิยมซื้อตาม
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมจากอินเทอร์เน็ตบ่อยท่ีสุดกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมระดับมากต่อรูปแบบความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม ( = 3.63) 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดสีเขียว ( = 3.65) การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม ( 
= 3.90) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาด
เพื่อส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) รูปแบบความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดสีเขียวสิ่งแวดล้อม และ 2) รูปแบบความต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยส่วนประสมการตลาดสีเขียวสิ่งแวดล้อม ต่างมีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุต่อการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรีที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 อีกท้ังรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังกล่าวท่ีพัฒนาขึ้นยังมีความสอดคล้องกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกท้ังมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นท่ียอมรับด้วย คิดเป็นร้อยละ 
55.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าการพัฒนาการตลาดสีเขียวและ
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการขับเคลื่อนส่งเสริมการ
บริโภคสินค้าเพื่อสิ ่งแวดล้อม เป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสามารถทราบถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปปรับใช้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการสร้าง
จิตสำนึกทางด้านส่ิงแวดล้อมโดยการตลาดสีเขียวเน้นให้ผู้บริโภคคำนึงถึงคุณค่าในการเลือกใช้สินค้าท่ีไม่
ทำลายส่ิงแวดล้อม และธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มีการบริโภคสินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีเพิ่มขึ้น
ในอนาคตและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

ศศิธร เจตานนท์ เบญจพร แย้มจ่าเมือง (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การวางแผนการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับครอบครัว กรณีศึกษาชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวและพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสาหรับครอบครัวการกำหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาด ผลิตภัณฑ์ 
(Products) และเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับครอบครัวของชุมชนบางน้าผึ้งดาเนิน
การอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ในการกำหนดแผนของผลิตภัณฑ์ที่ดี จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่ง ซึ่งใน
การวางแผนผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ในด ้านต ่าง  ๆ ตั ้ งแต่  Core Benefit, Basic Product (Quality, Design, Packaging, Brand Name), 
Expected Product, Augmented Product, Potential Product การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้มีการเพิ่ม
จำนวนนักท่องเท่ียวให้หลากหลายกลุ่ม และมากขึ้น จึงควรเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยนิยมตาม
กระแสการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับกลุ่ม
ครอบครัว โดยวิธีการดังนี้  ควรเพิ่มเส้นทางปั่นจักรยานภายในชุมชนบางน้าผ้ึง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ชุมชน สัมผัสธรรมชาติป่าจาก และอากาศบริสุทธิ ์ที ่อยู ่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก  และ
ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมการปั่นจักรยานของนักท่องเท่ียวท่ีเข้าในพื้นท่ีบ้านเรือนชาวบ้านด้วย เนื่องจาก
ชาวบ้านบางส่วนอาจมองว่าเข้าไปรบกวนการดำรงชีวิตประจำวันได้  เมื่อมีการส่งเสริมกิจกรรมการปั่น
จักรยานให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว จึงควรเพิ่มจำนวนร้านเช่าจักรยาน จาก 4 ร้าน เป็น 10 ร้าน เพื่อให้
เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที ่ยวด้วย ควรเพิ่มกิจกรรมในคลอง อาทิ การพายเรือชมวิถีช ีวิต
นอกเหนือจากการนั่งเรือถีบ ซึ่งจะทำให้นักท่องเท่ียวรู้สึกถึงความเป็นตลาดน้ำด้ังเดิมมากกว่า ลานดนตรี
บางน้ำผึ้ง พื้นที่สันทนาการให้คนสูงอายุมาร้องเพลง จัดโซนประเภทสินค้าที่ขายในตลาดน้ำ เช่น กลุ่ม
อาหาร, กลุ่มของใช้ในครัวเรือนของตกแต่งบ้าน, กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ และกลุ่มสินค้านอกชุมชน เพิ่ม
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กิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ราคา (Prices) กลยุทธ์การกำหนดราคาควรเป็นไปตามมาตรฐาน
สินค้าท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการตรวจสอบราคาสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยว และมีป้ายแสดงราคาสินค้าให้นักท่องเที่ยวเห็นชัดเจน  ช่องทางการตลาดหรือการจัด
จำหน่าย (Places or Distribution Channel) การกำหนดกลยุทธ์ การเดินทางจากทางใดก็ตาม ส่ิงหนึ่งท่ี
ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ไม่หลงทางก็คือ การจัดทำป้ายบอกทางเข้ามายังชุมชนบาง
น้ำผึ้งเป็นระยะ ป้ายเส้นทางนักปั่นจักรยานทั้งระยะใกล้และระยะไกล ป้ายบอกศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภายในชุมชน รวมทั้งป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่คุ้นชินกับสภาพ
พื้นท่ี และอาจเกิดความกลัวความไม่ปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนได้  อย่างไรก็ตาม
ลักษณะของป้ายควรมีลักษณะเดียวกันและใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นการส่งเสริมการตลาด  
(Promotions) เนื่องจากกลุ่มครอบครัวนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบโปรแกรมที่สามารถทาร่วมกันในครอบครัวได้ทั ้งหมดในชื ่อว่า  “All Inclusive 
Package” โดยแบ่งได้ดังนี้ โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โปรแกรมเพื่อคนรักสุขภาพ โปรแกรมสนุกสุข
สันต์สำหรับผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
จัดทำเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ท้ังนี้ นักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัยต่าง ๆ 
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการท่ีมีประสิทธิผล มีท้ังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันหรือเหมือนกันตาม
ยุคสมัยหรือสถานการณ์ ซึ ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของ
จังหวัดพัทลุง 
 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง กับเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวท่ีมี
ผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมการ
บริการการท่องเท่ียว ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า 
บุคลิกและคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การปฏิบัติของพนักงาน 
และผู้บริหารในองค์กรที่สะท้อนถึงกระบวนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ ภายใต้การรับรู้ความต้องการของ
ตนเอง การมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่ท้าทายความรู้ความสามารถเพื่อให้
สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดใน 3 มิติ คือ ความกล้า
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เส่ียง การดำเนินการเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม (Gima & Ko ,2001 cited in Morgan, T., 
Anokhin, S. A., & Wincent, J.,2019,น.1-18, Baker & SinkuLa ;2009,น.443-464, Su et al. ;2009, 
Hanny N. Nasution et al. ;2011 ,น.336-345) 2) การมุ ่งเน ้นตลาดกับนวัตกรรมการบริการการ
ท่องเที ่ยว ผู ้ว ิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั ้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า 
วัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการสร้าง พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรเพื่ อ
นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอันได้แก่ ข้อมูลท่ี สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานของคู่แข่งขัน และการให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการประสาน
ความร่วมมือในองค์กร ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดใน 3 มิติ คือ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการ
ประสานงานภายในองค์กร (Sandvik & Sandvik ;2003,น.255-376, Mavondo, et al. ;2005,น.1235-
1263, Cheng & Krumwiede ;2010,น.161-171 ,Jaw et al. ;2010,น.265-277 ,Zang & Duan,2010 
cited in Norris, D., & Ciesielska, M. ,2019,น.123-144)  ,Dmour, FI. FI. ,2012) และ  3) การร ่วม
ผลิตบริการ กับนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณค่าระหว่างองค์กร และผู้มีส่วน
ร่วมภายนอก ลูกค้า และคู่ค้าถือเป็นทรัพยากรพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์จากภายนอกองค์กร ในการ
มีส่วนสำคัญต่อการร่วมผลิตบริการ โดยการสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบรกิาร 
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที ่ตอบสนองต่อคุณค่าและความต้องการของลูกค้าในการส่งมอบการบริการ 
ประกอบด้วยการดัชนีชี้วัดใน 2 มิติ คือ ความร่วมมือกับลูกค้า และความร่วมมือกับคู่ค้า (Chen et al. 
;2009,น.36-55 ,Chen et al. ;2011, p.1331-1346 ,Cheung & To ;2016,น.2524-2543 ,Hongqi & 
Ruoyu ;2012, p.1449-1454)   
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 ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การร่วม
ผลิตบริการ มีผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ นวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามสามารถสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ดังภาพท่ี 2.17 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.17 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

การมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ 
- ความกล้าเสี่ยง 
- การดำเนินงานเชิงรุก 
- ความสามารถทางนวัตกรรม 

นวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว 
(การตลาดของสินค้าและบริการของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
พัทลุง) 

- ผลิตภัณฑ์ 
- กระบวนการ 
- การปฏิบัติงานของพนักงาน 
- การเรียนรู้ส่วนบุคคล 
- ค่าตอบแทนของพนักงาน 
- การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การจัดวางกลยุทธ์ 

รูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง 

ตัวแปรตาม 

การมุ่งเน้นตลาด 
- การมุ่งเน้นลูกค้า 
- การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
- การประสานงานภายในองค์กร 

การร่วมผลิตบริการ 
- ความร่วมมือกับลูกค้า 
- ความร่วมมือกับคู่ค้า 

ตัวแปรอิสระ 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ
การท่องเที ่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed - Method  Research)  
ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และได้นำเอาข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปโดยมีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช ้ใน
การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

3.3.1 กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักเชิงคุณภาพ ในการสำรวจและประเมินสถานการณ์ และปัญหาด้าน
การตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง และความต้องการ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง จำนวน 40 คน มีวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน คือ 1) แบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ตำแหน่งงานและพื้นที่ ตามที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ 
และ 2) หลังจากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลโดยหน่วยตัวอย่างกลุ่มแรกเสนอบุคคลอื่นท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงและตรงตามเกณฑ์พิจารณา เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) โดย
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่ง 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มผู้นำชุมชน คือ ผู้นำชุมชนท่องเท่ียวที่มียอดนักท่องเท่ียวสูงสุดในจังหวัดพัทลุง 5 
ลำดับแรก คือ 1) อำเภอศรีนครินทร์ 2) อำเภอเมือง 3) อำเภอศรีบรรพต 4) อำเภอศรีนครินทร์ 5) อำเภอ
กงหรา จำนวน 30 คน (สำนักงานการท่องเที ่ยวและกีฬา จังหว ัดพัทลุง , 2562 , หน้า 45- 46) 
ประกอบด้วย (1) ผู้นำทางการปกครอง ได้แก่ ผู ้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน ชุมชนละ 2 คน (2) ผู้นำทาง
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การเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนละ 2 คน และ (3) 
ผู้นำทางธรรมชาติ ได้แก่ ครู หมออนามัย หรือผู้ท่ีมีบทบาทในการนำพาการพัฒนาชุมชน ชุมชนละ 2 คน 

2) ภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว คือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีพันธกิจท่ีเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน รวม 10 คน 
ประกอบด้วย (1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2) องค์การของรัฐที่กำกับดูแลด้านแหล่งท่องเที ่ยว 
ได้แก่ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือ สำนักนโยบายและแผน
ส่ิงแวดล้อม (3) องค์การของรัฐท่ีกำกับดูแลด้านส่ิงอำนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ได้แก่ กรมการ
ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
กระทรวงคมนาคม (4) องค์การของรัฐที่กำกับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ (5) สถาบันการศึกษา 
 3.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ตัวแปร
การตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 65 ตัวแปร (ข้อคำถาม) 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 เท่า ของตัวแปร การวิจัยครั้งนี้จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 650 ตัวอย่าง (Field 
& Miles, 2012) กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว โดยจำนวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1 ,104 วิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียน
แล้ว จำแนกตามพื้นท่ีระดับจังหวัดพัทลุง ในปี 2562 (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2562) วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน คือ 1) การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified random sampling) 
เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ตามพื้นท่ี ได้แก่ อำเภอท่ีมีวิสาหกิจชุมชน
ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการท ่องเที ่ยว โดยมีหลักในการจ ัดแบ ่งกลุ ่มแต่ละกลุ ่มม ีความเป็นเอกพ ันธ์  
(Homogeneous) หรือกล่าวได้ว่า ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันตามกลุ่มย่อยของตัวแปร  
ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียว ดังนี้ 1) อำเภอตะโหมด 2) อำเภอบางแก้ว 3) อำเภอศรีนครินทร์ 4) อำเภอเขาชัย
สน 5) อำเภอควนขนุน 6) อำเภอกงหรา 7) อำเภอป่าพะยอม 8) อำเภอเมืองพัทลุง 9) อำเภอปากพะยูน 
และ 10) อำเภอป่าบอน หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (accidental sampling) จนครบ
ตามจำนวนท่ีกำหนด เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
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3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  3.2.1 การอภิปรายกลุ่ม เพื่อศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง และความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการของนักท่องเที ่ยวที่มาท่องเที ่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  โดยใช้เครื ่องมือเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการใช้เครื่องมือกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด (Ansoff’s 
matrix) เพื่อเป็นขอบเขตในการศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการ
ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง และความต้องการพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group)  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนำมาสังเคราะห์ 
และสรุปประเด็นเพื่อบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นสำคัญมาใช้ในการ
สำรวจและประเมินสถานการณ์และปัญหา และความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง ข้อคำถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
    ส่วนที่ 1 ข้อคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อศึกษาสถานการณ์และ
ปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง โดยใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อและความต้องการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด (Ansoff’s matrix)   

3.2.2 แบบสอบถาม ใช้แบบมาตรตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อศึกษา
ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
พัทลุง โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนำมาสังเคราะห์ และ
สรุปประเด็นเพื่อบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นสำคัญมาใช้ในศักยภาพ
ด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง แบบ
สำรวจความคิดเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดงถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
แบบตรวจคำตอบ (Check list) ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และ ประสบการณ์ในการทำงานในด้านการบริการวิสาหกิจชุมชน 
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 ส่วนที่ 2 ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 3 มิติ คือ ความ
กล้าเสี่ยง การดำเนินการเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม เป็นแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น 
จะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดแบบเรียงลำดับ (Ordinal Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ  

 ส่วนท่ี 3 ด้านการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดใน 3 มิติ คือ การมุ่งเน้นลูกค้า การ
มุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร เป็นแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น จะใช้มาตราวัด
แบบประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดแบบเรียงลำดับ (Ordinal Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
จำนวน 12 ข้อ 

 ส่วนท่ี 4 ด้านการร่วมผลิตบริการ ประกอบด้วยการดัชนีช้ีวัดใน 2 มิติ คือ ความร่วมมือกับ
นักท่องเที่ยวโดยชุมชน และความร่วมมือกับคู่ค้า เป็นแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น จะใช้มาตราวัด
แบบประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดแบบเรียงลำดับ (Ordinal Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
จำนวน 8 ข้อ 

 ส่วนท่ี 5 ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการท่องเท่ียว
โดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดใน 7  มิติ คือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การเรียนรู้ส่วนบุคคล ค่าตอบแทนของพนักงาน การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดวางกล
ยุทธ์ เป็นแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น จะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัด
แบบเรียงลำดับ (Ordinal Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 33 ข้อ  

ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือท่ีใช้ในแบบ
สำรวจความคิดเห็นในส่วนท่ี 2 – 5 การดำเนินงานของสถานประกอบการในแต่ละด้าน กำหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้  
   ปฏิบัติน้อยท่ีสุด  ให้ 1 คะแนน 
  ปฏิบัติน้อย  ให้ 2 คะแนน 
  ปฏิบัติปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
  ปฏิบัติมาก  ให้ 4 คะแนน 
   ปฏิบัติมากท่ีสุด  ให้ 5 คะแนน 
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  ผู้วิจัยได้จัดระดับศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับ จากการคำนวณหาค่าอันตรภาคช้ัน (Class Interval) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2557, 
น. 52) ดังนี้ 
  ค่าอันตรภาคช้ัน =   (ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ำสุด) 
             จำนวนช้ัน (ระดับ) 
   = 5 – 1  
     5 
   = 0.80 
 การแปลความหมายศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
    4.21 – 5.00  หมายถึง การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
    3.41 – 4.20  หมายถึง การปฏิบัติในระดับมาก 
    2.61 – 3.40  หมายถึง การปฏิบัติในระดับปานกลาง 
    1.81 – 2.60  หมายถึง การปฏิบัติในระดับน้อย 
    1.00 – 1.80  หมายถึง การปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
 

3.3  ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  3.3.1  การอภิปรายกลุ่ม เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการ
ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง และความต้องการพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้  
    3.3.1.1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ภาคสนามโดย
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้าน
การตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และความต้องการ พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง และเป็นแนวทาง
ในการสร้างข้อคำถามในการอภิปรายกลุ่ม 
  3.3.1.2. กำหนดกรอบแนวความคิดจากข้อมูลท่ีได้ทำการศึกษา โดยวิเคราะห์แยกประเด็น
ท่ีต้องการศึกษา 
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  3.3.1.3. กำหนดโครงร่างของข้อคำถามในการการอภิปรายกลุ่มตามประเด็นสำคัญของ
วัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษา 
   3.3.1.4. นำข้อคำถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการต่อไป 
   3.3.1.5 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Credibility) ของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ดังนี้ 
      1) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การศึกษา
ทฤษฎีมากกว่า 1 ทฤษฎีเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 3 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด 2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สร้างมูลค่า 3) แนวคิดนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว 
      2) การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of sources) คือ การ
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเดียวกันแต่หลายแหล่งข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเนื้อหาเรื่องเดียวกัน
กับ จำนวน 40 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง 
รวมถึงภาคีการท่องเท่ียว เพื่อให้ข้อมูลเกิดความน่าเช่ือท้ังเชิงบุคคลและสถานท่ี 
      3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods triangulation) คือ 
การใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี โดยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (focus group 
discussions) ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (observation) เพื่อทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลท่ี
ได้จากการสนทนากลุ่มย่อย 
  3.3.2  แบบสอบถาม ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายแล้วนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปจากการศึกษา ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
     3.3.2.1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยตรง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.3.2.2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสาร
วิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงาน การค้นคว้าวิจัย และเว็บไซต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดและทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต 
   3.3.2.3. กำหนดกรอบแนวความคิดจากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษา โดยวิเคราะห์แยก
ประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
   3.3.2.4 กำหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นสำคัญของวัตถุประสงค์ และขอบเขต
การศึกษา 
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    3.3.2.5 นำแบบสอบถามท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ภวินท์ธนา 
เจริญบุญ 2) ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย 3) อาจารย์วิทย์ วรรณวิจิตร เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา เพื่อปรับปรุงให้ชัดเจนก่อนนำมาทดลองใช้ 
         1. นำแบบสอบถามมาประเมินเพื่อหาค่าความสอดคล้อง ภายในของเครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย (Content Validity) โดยการประเมินข้อคำถามว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดเพียงใด ซึ่งใช้
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องกำหนดค่าตัวเลขดังนี้ 
     ค่า +1 หมายถึง  สอดคล้อง 
     ค่า  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
     ค่า -1  หมายถึง  ไม่สอดคล้อง 
        2.  ขอรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยจากผู้เช่ียวชาญแล้วนำมาคำนวณหา IOC ของข้อ
คำถามในแต่ละข้อ ซึ ่งจากการคำนวณปรากฏว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Object 
Congruence-IOC) ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อรายการ (Items) ท่ี
มีค่า IOC = 0.96 ซึ่งความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 (อิทธิพัทธ์ สุวทินพรกูล, 2561 หน้า 215) ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้   
   3.3.2.6. นำแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 30 ตัวอย่าง เพื่อ
นำมาวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbanch’s 
Alpha Coefficient) เพื่อวิเคราะห์รายข้อ ( Item Analysis) เพื่อตัดคำถามที่ไม่สมบูรณ์ทิ ้งเพื่อให้ได้
คำถามท่ีมีคุณภาพ ปรากฏผลว่าได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย

การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (Lee J. 
Cronbach, 1990, p 164) ได้เท่ากับ 0.96 มากกว่า 0.7 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้   
     3.3.2.7. นำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการต่อไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 3.4.1 การอภิปรายกลุ่ม ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาสถานการณ์
และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง   และความ
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ต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
พัทลุง จำนวน 40 คน  
 3.4.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุงกับตัวแทนวิสากิจชุมชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 650 คน โดยวิธีการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
นักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง จากการอภิปรายกลุ่มร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม ใช้การสรุปความจากการอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาด (Ansoff’s matrix) มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาประเด็นของการศึกษา
สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง   
และความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพัทลุง 
 3.5.2 การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง
ใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 

3.5.2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง
จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติ จำนวน และค่าร้อยละ  

3.5.2.2 ส่วนท่ี 2 – ส่วนที่5 เกี่ยวกับศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ 
ด้านการมุ่งเน้นตลาด ด้านการร่วมผลิตบริการ โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.5.2.3 ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
พัทลุง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling,. SEM) โดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ด้วยเทคนิคการใช้หลักการค่าประมาณความ ควรจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood, ML) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เพื่อศึกษา อิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของตัวแปรว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ด้วยโปรแกรม Amos 
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3.5.2.4 ส่วนท่ี 7 การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจังหวัดพัทลุง ใช้การจัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) 
 

3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการวิจัย  ผู ้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยการนำข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาลงรหัสและบันทึกข้อมูล
ท้ังหมด ผู้วิจัยใช้การทดสอบทางสถิติ ดังนี้ 

   3.6.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา (Quantitative Statistic Descriptive 
analysis) โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
     1.  ร้อยละ (Percentage) 
     2.  ค่าเฉล่ีย (Mean =    )      
     3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) 

   3.6.1.2 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที ่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling, SEM) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
analysis) ด้วยเทคนิคการใช้หลักการค่าประมาณความ ควรจะเป็นสูงสุดในการประมาณค่าสัมประสทิธิ์
เส้นทาง เพื่อศึกษา อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ด้วย
โปรแกรม Amos (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556, น. 183) ซึ่งมีรูปแบบเส้นทางของตัวแปร ดังภาพ 3 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis)  
ที่มา: กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556 
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จากภาพที่ 3.1 แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ของตัวแปรท่ี
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง 

ตัวแบบสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายในและภายนอกทั้ง 19 ตัวได้แก่ ศักยภาพด้านการตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง (Y) ผลิตภัณฑ์ (Y1) 
กระบวนการ (Y2) การปฏิบัติงานของพนักงาน (Y3) การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Y4) ค่าตอบแทนของพนักงาน 
(Y5) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Y6) การจัดวางกลยุทธ์ (Y7)  การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(X1) ความกล้าเส่ียง (X11) การดำเนินงานเชิงรุก (X12) ความสามารถทางนวัตกรรม (X13) การมุ่งเน้นตลาด 
(X2) การมุ่งเน้นลูกค้า (X21) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (X22) การประสานงานภายในองค์กร (X23) การร่วมผลิต
บริการ (X3) ความร่วมมือกับลูกค้า (X31)  และความร่วมมือกับคู่ค้า (X32) 

ตัวแบบสมการโครงสร้างหรือการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร 
(Structural Equation Modeling, SEM) เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ีเขียนขึ้นใน เชิงทฤษฎีท่ีกำหนดขึ้น 
ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามจำนวนหนึ่ง โดยตัวแปรนั้นไม่เป็นอิสระจากกันต่างมีความสัมพันธ์
ร่วมกันไม่มากก็น้อย และทฤษฎีกำหนดไว้เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์เชิงสาเหตุเพื่ออธิบายถึงผลลัพธ์ทางตรง
และผลกระทบทางอ้อม ซึ่งมีการวิเคราะห์ที่มีการควบคุมค่าความแปรปรวนระหว่างตัวแปรต้น  และตัว
แปรตามในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ท้ังในรูปแบบเชิงทฤษฎี 

ตัวแบบสมการโครงสร้างในรูปทั่วไปคือ Y  = a + bX +e เมื ่อพิจารณาถึง ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุในงานวิจัยจะพบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันและมีความซับซ้อน ทำให้การสร้างตัวแบบเชิงสาเหตุ
นำสู่การสร้างตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling ,น. SEM) รูปแบบสมการคือ 

ในเมื่อ   ++= B  
ในเมื่อ 

1) ตัวแปรแฝงภายใน (Exogenous;  = eta) เป็นตัวแปรตามในสมการเดียว 

2) ตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous;   = ksi) เป็นตัวแปรอิสระในทุกสมการ 
3) B ,น. อิทธิพลทางตรงของตัวแปร บนตัวแปร อื่นๆ 

4)  ,น. อิทธิพลทางตรงของตัวแปร บนตัวแปร   

5)  = zeta,น. ความคลาดเคล่ือนของโครงสร้าง 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวแบบโครงสร้างตามสมมติฐานในการวิจัย เพื่อ
ทดสอบรูปแบบที ่ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบทางทฤษฏีซึ ่งผู ้วิจัยได้กำหนดการพิสูจน์
สมมติฐานการวิจัยทั้งหมด ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค ่ า  t-Value และ  p-Value และนำ ค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ค่า t-Value หรือ Critical Ratio 
(C.R.) และค่า Square Multiple Correlation ท่ีได้จากการผลการวิเคราะห์ให้เป็นตัวแบบโครงสร้างของ
การวิจัย ซึ่งจะแสดงค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร  โดยการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation 
the Data-Model Fit) ค่าสถิติที่ใช้ในการ ตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัว

แบบทางทฤษฎีค่า ρ-Value ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ (Significant, Sig.) คือมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งเมื่อ
ตรวจสอบแล้วว่าตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกันพอดี ซึ่งจะต้องตรวจสอบ
ค ่าสถ ิต ิ ได ้แก่  1) Chi-square Probability Level,.  CMIN-p 2) Relative Chi-square,.  CMIN/df 3) 
Goodness of Fit Index,.  GFI และ 4) Root Mean Square Error of Approximation,.  RMSEA ซึ่ ง
สามารถสรุป เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามตารางท่ี 
3.1 

 
ตารางที่ 3.1 สรุปเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สัญญ ค่าสถิติ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ การพิจารณา 
ลักษณ ์     

CMIN-p Chi-square เพื่อตรวจสอบค่าความ ρ>.05 ค่า ρ ต้องมากกว่า 0.05 

 Probability น่าจะเป็นของไคสแควร์  ค่า ρ ยิ่งมากยิ่งดี 

 Level ซึ่งจะต้องไม่มีนัยสำคัญ   

  ทางสถิติ   

CMIN/df Relative ตรวจสอบว่าตัวแบบมี < 3 ค่า CMIN/df ต้องน้อยกว่า 3 

 Chi-square ความสอดคล้องกับ  ค่า CMIN/df เข้าใกล้ 0 ยิ่งดี 

  ข้อมูลเชิงประจักษ์   

GFI Goodness เพื่อวัดระดับความ > 0.90 ค่า GFI ต้องมากกว่า 0.90 

 of Fit index กลมกลืนเปรียบเทียบ  ค่า GFI เข้าใกล้ 1 ยิ่งดี 

  โดยมีค่าระหว่าง 0-1.00   
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ตารางที่3.1 (ต่อ) 

สัญญา ค่าสถิติ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ การพิจารณา 
ลักษณ ์     

RMSEA Root Mean เพื่อบอกค่าความ < 0.08 ค่า RMSEA ต้องน้อยกว่า 0.08 

 Square คลาดเคล่ือนของตัวแบบ  ค่า RMSEA เข้าใกล้ 0 ยิ่งดี 

 Error of ในรูปของรากของ   

 Approxima ค่าเฉล่ียกำลังสองของ   

 tion ความคลาดเคล่ือน   

  โดยประมาณค่าระหว่าง   

  0-1.00   

 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555) 

 
ในกรณีเมื่อทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวแบบเชิงทฤษฎกีับ

ตัวแบบเชิงประจักษ์ตามค่าสถิติในตารางท่ี 3.1 ผู้วิจัยอาจพิจารณาปรับค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ
สมมติฐานใหม่และทดสอบผลของการปรับตัวแบบดังกล่าวเพื่อให้ค่าสถิติที่ดีขึ้น เพื่อสามารถยอมรับตัว
แบบได้เพื่อใช้สำหรับในการปรับตัวแปร ยกเว้นกรณีที่นักวิจัยได้มีการทดสอบ และคัดกรองตัวแปรเป็น
อย่างดีการปรับตัวแบบอาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการปรับโครงสร้างตัวแบบผู้วิจัยสามารถทำให้ค่าสถิตดีิ
ข ึ ้นดังนี้  1) การลดจำนวนตัวแปรในตัวแบบโดยการแนะนำจากโปรแกรม AMOS ซึ่งด ูค ่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม (Modification Indices ,MI) 2) การ รวมตัวแปรและสร้างปัจจัยแฝงใหม่
และ 3) การเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม (Modification Indices , 
MI)ท่ีโปรแกรมแนะนำเพื่อให้ตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ซึ่งพิจารณาค่าดัชนีดัดแปรตัวแบบ 
(Modification Indices-MI) (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 

ส่วนระดับของการวัดตัวแปร สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับกลุ่ม (nominal) 2) 
ระดับอันดับ (ordinal) 3) ระดับช่วง (interval) 4) ระดับอัตราส่วน (ratio) นั้น จาก การกำหนดตัวแปรท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์บางตัวแปรอยู่ในระดับช่วง แต่ต้องการวัดตัวแปรในระดับอัตราส่วนเพื่อท ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุนั้นสามารถทำได้ (วรรณา แผนมุนิน, 2543, น. 51) 
กล่าวว่า การวัดตัวแปรในระดับอัตราส่วน เป็นความปรารถนาอันสูงสุดของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
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เพราะตัวแปรในทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติ หรือความคิดเห็นมักเป็นการวัดใน
ระดับอันดับ เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการวัดด้วยมาตรวัด Likert แต่โดยที่การวิเคราะห์ข้อมูลอาจ
จำเป็นต้องใช้สถิติระดับสูง ซึ่งข้อมูลที่ใช้จำเป็นต้องอยู่ในระดับอย่างน้อยที่สุดคือ ระดับช่วงมาตรา ซึ่งมี
คะแนนนำมาบวกลบกันได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์จึงมีการอนุโลมให้คะแนนท่ีได้จากการ
วัดระดับอันดับมาตรา เป็นระดับช่วงมาตราได้ โดยยึดหลักท่ีว่าเป็นคะแนนท่ีมีค่าต่อเนื่องจากต่ำไปถึงสูง 
เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม คะแนนเหล่านี้ก็จังไม่สามารถยกขึ้นเป็นตัว
แปรระดับอัตราส่วนได้ เนื่องจากไม่อาจมีค่าเป็น 0 ตามธรรมชาติได้ เช่น ไม่มีบุคคลใดมีคะแนนทัศนคติ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น 0 เพราะแม้จะบอกว่าไม่มีทัศนคติหรือความคิดเห็นอะไรเลยในเรื่องนั้น ๆ แต่แท้
ท่ีจริงแล้ว ก็ต้องมีอยู่บ้าง แม้ว่าจะน้อยเพียงใดก็ตาม 
 3.6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการอภิปรายกลุ่ม มีข้ันตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.6.2.1  ถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนาแบบคำต่อคำ 
  3.6.2.2 อ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการสนทนากลุ่มหลายๆรอบ ทบทวนข้อมูล
ท้ังหมดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

  3.6.3.3 จัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มข้อมูล
ที่มีลักษณะร่วมหรือที่มีความหมายเหมือนกันไว้ด้วยกัน จากนั้นให้ความหมายหรือจำแนกชื่อแก่กลุ่ม
ข้อมูลนั้น ๆ (Theme)  

  3.6.3.4 นำกลุ่มคำข้อความหรือประโยคที่ได้มาตีความ หรือให้ความหมายจนเกิดความ
สมบูรณ์ 
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  บทท่ี  4 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Method  Research)  
ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้า
และบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง 3 ) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีเครื ่องมือที ่ใช้ประกอบการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อให้ทราบข้อมูลปฐมภูมิ ตลอดจนความพึงพอใจและความ
คิดเห็นส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มภาคีการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน กลุ่ม
ผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน รวม 40 คน ในการอภิปรายกลุ่มย่อย แบ่งประเด็น สนทนาอยู่ 2 ประเด็น 
ได้แก่ 1) สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
พัทลุง กับ 2) ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที ่มา
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว จึงมีการสำรวจ 
ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
พัทลุงอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยกลุ่มตัวแทนวิสากิจชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง จำนวน 650 ราย  สำรวจศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ส่วนที่ 1 ศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 แบ่งออกเป็น 1 ตอน มีดังนี ้
ตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียว

โดยชุมชน จังหวัดพัทลุงโดยใช้เครื่องมือ SWOT  
2. ส่วนที่ 2 ศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว

ที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง ตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 แบง่ออกเป็น 1 ตอน มีดังนี ้
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ

นักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุงโดยใช้เครื่องมือ Ansoff’s  matrix และอื่น ๆ   
 3. ส่วนที่ 3 พัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
พัทลุง ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุงจำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานในด้านการบริการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้สถิติ 
จำนวนและค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 ด้านการมุ่งเน้นตลาด โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตอนท่ี 4 ด้านการร่วมผลิตบริการ โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตอนที ่ 5 ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าและบริการของการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาด

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling,น. SEM) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
analysis)  

ตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพัทลุง จัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) 
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ส่วนที่ 1 ศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดพัทลุง  
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT  
  

จุดแข็ง (Strengths) 
การวิเคราะห์สภาพและปัญหาด้านจุดแข็ง เป็นการประเมินจุดเด่นของจังหวัดพัทลุงท่ีสามารถ

พัฒนาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง มีดังนี้ 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ
สวยงาม  

“บ้านเรา (พัทลุง) มีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆ และมีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหน” 
“นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นการพักผ่อนและคลายเครียด ที่กงหราเป็นภูเขา
และน้ำตก ลักษณะของที่พักโฮมสเตย์ชุมชน จ.พัทลุง เป็นกระท่อม ธรรมชาติสวยงาม” 

 
2. ประสบการณ์ท่องเท่ียวที่แปลกใหม่ ตามวิถขีองชุมชน  
“การมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้อยู่ร่วมกับเจ้าของบ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน โดย

เหมาจ่ายค่าบริการ รวมค่ารถ ค่าที่พัก อุปกรณ์มีพร้อม นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความเป็น
กันเอง ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เห็นวิถีชีวิตของชุมชน ได้อยู่กับธรรมชาติ โดยมีชาวบ้าน

คอยให้คำแนะนำ” 
“โฮมสเตย์ชุมชน ที่ควนนกเต้น ได้พักแรมและร่วมทำกิจกรรมกับเจ้าของบ้าน เห็นการ

ทำอาหารและวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ของชาวบ้าน เช่น นำอาหารมาห่อใบตอง ทานข้าวรอบ
กองไฟ  กิจกรรมท่องเที่ยวรอบๆ โฮมสเตย์ เช่น เล่นน้ำตก” 

“บางคนทำเรือ บางคนทำกระจูด ทำไม่เหมือนกันแต่ละบ้าน แต่เพื่อรับนักท่องเที่ยว มัน
ต้องก็เลยต้องแจมกันไปทุกกิจกรรม ทำอย่างเดียว เขา (นักท่องเที่ยว) ก็ไม่เอา และเวลามี

ผลประโยชน์ก็ต้องให้เพื่อนด้วย (ชาวบ้านในชุมชน)”  
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3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดมีช่ือเสียง เช่น กระจูด น้ำชุบพรก เป็นต้น 
“ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็ซ้ือของชุมชนกลับเป็นที่ระลึก อย่างกระจูด บางคนหิ้วกลับเป็นสิบๆ

ใบก็มี ฝากเพื่อน ฝากญาติได้” 
“กระจูดยังทำส่งออกด้วย ผมเอากระเป๋ากระจูดส่งขายเกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย และ

เวียดนามด้วย” 
“น้ำชุบพรก แม่ทำเอง คนกรุงเทพฯติดใจนะ ถ้าคนเยอะๆ ทำไม่ทัน ตอนนี้ก็ทำขายใน

ออนไลน์แบบเฟซบุ๊คด้วย” 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
การวิเคราะห์สภาพและปัญหาด้านจุดอ่อน เป็นการประเมินจุดด้อยท่ีอาจเป็นต้นเหตุของการไม่

สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์จุดอ่อน มีดังนี้ 

1. ขาดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด 
“อาจเปน็เพราะการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเพิ่งได้รับความนิยม ถ้าเทียบกับที่ขนอม คน

เลยยังไม่ค่อยรู้จัก การประชาสัมพันธ์ยังน้อยอยู”่ 
“หลักๆคนที่มาเที่ยวก็จะเป็นคนจังหวัดใกล้เคียง คนมาเล แบบเนี่ย ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว จะโทร

มาจองตรงเลย คนที่อื่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักพัทลุงม้ัง”  
 
2. ขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเท่ียวในจังหวัดพัทลุง 

“ป้าก็ทำไม่ค่อยเปน็ ออนไลน์แบบนี้ใช่ไหม”  
“อยากให้มาสอนทำคลิปวีดีโอ ตัดต่อแบบนี้ ชาวบ้านอยากได้มาก” “กลุ่มคนบางคน เช่น 

กลุ่มคนรุ่นเก่า ยังไม่เปิดรับ บอกว่าอยากจะทำตามวิถีแบบเดิม” 
 

3. ขาดการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการและแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชนร่วมกัน 

“ถ้าชุมชนไม่เข้มแข็ง อย่างนวัตวิถีที่ผ่านมา ป้ายก็ต้ังอยู่แบบนัน้แหละค่ะ” 
“ส่วนใหญ่นักวิชาการ หรือภาครัฐเข้ามาช่วยเร่ือยๆแต่ มันไม่ต่อเนื่อง เด๋ียวก็ไป กลุ่มใหม่เข้า

มาอีกแล้ว” 
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4. ขาดการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชน 
“โอ๊ย นั่น ไปเรียน หางานทำที่กรุงเทพกันหมด เหลือหลานสาวคนนี้ เค้าก็จะเล่นเฟซอะไร

อย่างง้ีเป็น ช่วยตอบลูกค้าในเฟซบุ๊คได้”   
 
โอกาส (Opportunities) 
การวิเคราะห์สภาพและปัญหาด้านโอกาส เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้สามารถ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์
โอกาส มีดังนี้ 

1. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน        
“เน้นดิจิทัลมากข้ึน เพราะช่วงโควิด นักท่องเที่ยวมาไม่ได้ ก็จะต้องใช้วิธีทางดิจิทัลมากข้ึน 

การนำเทคโนโลยี VR มาใช้ ก็มีโครงการอยู่” 
“ภาครัฐก็มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สอนการทำตลาดช่องทาง

ออนไลน์มากข้ึน ให้เค้าส่งลูกหลานมา ให้ทำเพจเป็น ทำคอนเทนต์ ทำโฆษณา การไลฟ์สด โดยใช้งบ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ” 

 
2. หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพัทลุง  เช่น  ชุมชน

ท่องเท่ียว OTOP และหมู่บ้านท่องเท่ียว  
“ภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างเช่นที่อำเภอกงหรา น้ำตกป่าตาล ก็มีการปรบัปรุง

ภูมิทัศน์ อนุรักษ์ปลาโบราณ มีแหล่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว” 
“เรามีโครงการที่ผ่านการเห็นชอบเบือ้งต้นแล้ว คือโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 

OTOP 250 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด”  
 
3. การเติบโตของตลาดออนไลน์ 
  “ชุมชนและผู้ประกอบการก็มีการปรับตัว นำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปขายออนไลน์มากข้ึน 

ทำเพจ ไลฟ์สด แต่เค้า (ชาวบ้าน) ก็หาคนช่วย ต้องมีลูกหลานช่วย เช่น น้ำพริก กุ้งหวาน กระจูด 
ทองม้วนก็ยังขายได้” 

“กระจูด (เจ้าหนึ่ง) ไลฟ์สดขายทีนึงได้สองแสนกว่า (บาท) นะ” 
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ภัยคุกคาม (Threats) 
การวิเคราะห์สภาพและปัญหาด้านอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคามต่อ

ผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์อุปสรรค 
มีดังนี้ 

1. ขาดการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  
“มีการรวมกลุ่มกันอยู่บ้าง แต่ก็จะหน้าเดิมๆ ถ้ากลุ่มที่เข้มแข็งหน่อยก็จะอยู่ได้ ถ้าไม่อย่างนั้น

ก็จะยากหน่อย” 
 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคนในชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

“อย่างนวัตวิถี มีงบประมาณเข้ามา แต่เราเห็นจุดบกพร่องค่อนข้างเยอะ ซุ้มถ่ายรูป ป้าย
ต่างๆ เวลาผ่านไปก็ผุพัง ไม่มีใครมาสานต่อ” 

“ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็อยากเรียนรู้นะ แต่บางทียงัเข้าไม่ถึง” 
 
3. วิกฤติการแพร่ระบาด โควิด-19  

 “พอโควิดมาลำบากเลย นักท่องเที่ยวหายหมด ต้องไปทำ (งาน) อยา่งอื่นด้วย” 
“ก็ต้องหาทางปรับตัว บางคนเขาก็ทำได้ แต่คนเฒ่าคนแก่ ความรู้น้อย ทำอย่างไรละ” 
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ตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์สภาพและปัญหาทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว โดยเครื่องมือ  
SWOT  

S: Strengths (จุดแข็ง)  

S1. มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อุดม

สมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ

สวยงาม  

S2. ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ตามวิถีของ

ชุมชน 

S3. ผลิตภณัฑชุ์มชนในจงัหวดัมีช่ือเสียง เช่น กระจูด 

น ้าชุบพรก   

W: Weaknesses (จุดอ่อน) 

W1. ขาดการพฒันาการประชาสัมพนัธ์ และการ

ส่งเสริมการตลาด 

W2. ขาดการพฒันาการจดัการเรียนรู้ทางการ

ตลาดของชุมชนท่องเที่ยวในจงัหวดัพทัลุง 

W3. ขาดการบริหารจดัการทางการท่องเที่ยว

ชุมชนแบบบูรณาการและแบบมีส่วนร่วมจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนร่วมกนั 

 W4. ขาดการพฒันาการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน

ของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชน 

O: Opportunities (โอกาส) 

O1. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  

O2. หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายการพฒันาการ

ท่องเที่ยวชุมชนในจงัหวดัพทัลุง  เช่น  ชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP และหมู่บา้นท่องเที่ยว  

O3. การเติบโตของตลาดออนไลน ์

T: Threats (อุปสรรค)  

T1. ขาดการสนบัสนุนและบูรณาการของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนดา้นการพฒันาการ

ท่องเที่ยว  

T2. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา

คนในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง 

T3. วิกฤติการแพร่ระบาด โควิด-19 

 
ที่มา: ข้อมูลสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้จากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) 

 
จากตารางที่ 4.1 นำความคิดเห็นของกลุ่มผู ้นำชุมชน และกลุ่มภาครัฐ เกี ่ยวข้องกับศึกษา

สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มา
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เรียงลำดับความสำคัญโดยใช้แนวคิด SWOT มากท่ีสุด ได้ดังนี้ ด้านจุดแข็งพบว่า ข้อได้เปรียบเชิงกายภาพ
และลักษณะภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว ด้านจุดอ่อนพบว่าขาดการพัฒนาความรู ้ทาง
การตลาดท่องเท่ียวชุมชนอย่างเป็นระบบประกอบด้วย ต้นทาง คือ การวางแผนและการบริหาร กลางทาง 
คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว และปลายทาง คือ การตลาดการท่องเที่ยว ด้านโอกาส คือ  รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการท่องเท่ียวชุมชน โดยการพัฒนาคนในชุมชนทางการท่องเท่ียวชุมชน และด้านอุปสรรค
พบว่า ขาดการบูรณาการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน  
 
ส่วนที่ 2 ศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยใช้เคร่ืองมือ Ansoff’s  matrix  
 

จากการสนทนากลุ ่มย่อย (Focus group) ในประเด็น พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่ม
ภาคีการท่องเที่ยว ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะนำมาเสนอนักท่องเที่ยว 
ชุมชนได้ให้ความคิดเห็นและมีความสนใจในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง
ผลสนทนากลุ่มย่อยพบว่า กิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในรูปแบบของ การขาย
สินค้า โดยเป็นการผลิตจากแหล่งในชุมชน แล้วนำไปวางขายตามสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ เช่น ตลาด ร้านขาย
ของท่ีระลึก แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ และในบางพื้นท่ีมีการให้นักท่องเท่ียวเข้าชมการผลิต การสาธิต ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวยังมิได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ชม  

ผลจากสนทนากลุ่มย่อย สามารถนำมาจัดรูปแบบของประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
นอกจากนี้ เมื่อถามถึงกลุ่มของนักท่องเท่ียวในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวเข้ามามาก
นักเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู ้จัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเป็นกลุ่มนักศึกษานักศึกษาดูงาน หรือ
นักท่องเท่ียวที่มาจากจังหวัดข้างเคียง และมาเลเซีย เมื่อสอบถามถึงนักท่องเท่ียวท่ีชุมชนคาดหวัง พบว่า
ในชุมชนต้องการนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มทุกวัย นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมถึงกลุ่ม
นิสิตนักศึกษาที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะที่มีการติดต่อล่วงหน้ามาเป็นกลุ่ม เพื่อทางชุมชนจะได้
เตรียมการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
พบว่า ในชุมชนยังไม่มีความเข้าใจในการท่องเที ่ยวโดยชุมชนค่อนข้างน้อย โดยมุ่งเน้นเพียงว่าให้
นักท่องเท่ียวเข้ามาชมหรือซื้อสินค้าเพียงเท่านั้นหลังจากท่ีได้มีการช้ีแจงถึงความหมายของการท่องเท่ียว
โดยชุมชนพบว่าทุกชุมชนมีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 
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การสอนทำอาหารการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำน้ำชุบครก การทำยาสมุนไพร การสอนวิธีทำ
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางชุมชนยังขาดความพร้อมในเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือ จากหลาย ๆ หน่วยงานรวมถึงการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้กิจกรรมใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตในประจำวันของชุมชน 

ในปัจจุบัน กิจกรรมในชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในระดับข้ันของ
การใช้การสร้างสรรค์เป็นฉากหลัง คือ การซื้อและการดู ดังนั้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ที่มีส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยวจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบของ  กิจกรรมให้มีลักษณะของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิด การทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนในระยะใดระยะหนึ่ง เช่น จากเดิมท่ีเป็นการซื้อของฝากก็เสริมสร้างให้
เกิดกิจกรรมในการทดลองทำของฝากนั ้น ๆ เพื่ อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
กระบวนการวัตถุดิบรวมถึงวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้านั้น ๆ ขึ้นมาก่อให้เกิดความประทับใจ
และอยากกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต การสนทนากลุ่มย่อยจึงได้นำเสนอกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ท่ี
พัฒนามาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยเสนอให้ มีการกิจกรรมจัดกิจกรรมในการ
ทดลอง เช่น ในกิจกรรมที่ใช้เวลาระยะสั้น ๆ หรือจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ใน กิจกรรมที่อาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น 

การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก
สนทนากลุ่มย่อย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนท่ี
เหลือจะเป็นนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาจากจังหวัดในเขตทางภาคใต้ จังหวัดพัทลุงเป็นส่วนใหญ่ คือ จังหวัด
สงขลา สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เดินทางท่องเท่ียว
เป็น กลุ่มครั้งละ 1 ถึง 5 คนรองลงมา คือ กลุ่ม 6 ถึง 10 คน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการเดินทางมากับครอบครัว  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่เคย 
มาเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงและเป็นการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวมากกว่า 2 ครั้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
เคยท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง เช่น ทะเลน้อย นาโปแก และลำป่า  โดยมีความประทับใจใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 3 ลำดับแรก คือ ทะเลน้อย นาโป แกและลำป่า  

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวแบบไปกลับรองลงมาเป็นการท่องเท่ียวแบบ 2 วัน 1 คืน
โดยในการเที่ยวแบบมีการพักทางนั้นจะพักที่รีสอร์ท หรือบ้านญาติเป็นส่วนใหญ่ จากข้อมูลดังกล่าว  จะ
เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ โดย  
เป็นการเดินทางมากับครอบครัวและเพื่อนสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถร่วมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น การชมหรือการได้ทดลองโดยกิจกรรมท่ี  
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เหมาะสมจะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทำร่วมกันได้เป็นกลุ่มหรือเป็นกิจกรรมท่ีทำร่วมกันได้ในครอบครัว โดย
ชุมชนอาจจะนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทดลองทำโดยต้องมีการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม
ต่าง ๆ ให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจและสามารถดำเนินการได้ใน ระยะเวลาสั้น ๆ สำหรับกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวที ่เดินทางมาเป็นกลุ ่มใหญ่ เช่น กลุ่มนักศึกษาหรื อกลุ ่มศึกษาดูงานอาจจะต้องมีการ 
ปรับเปล่ียนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ เช่น จัดเป็นหลักสูตรระยะส้ันเพื่อเกิด 
เป็นการเรียนรู้การจัดแคมป์ หรือฐานความรู้เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้สามารถทดลองและเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วมได้มากขึ้น  

จากสนทนากลุ่มย่อยในเรื่องแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผนการท่องเท่ียวพบว่านักท่องเท่ียวส่วน 
ใหญ่วางแผนการท่องเที่ยวร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนรองลงมา คือ สื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์  

จากสนทนากลุ่มย่อยในเรื่องบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวเพื่อค้นหารูปแบบการท่องเที่ยวของ  
นักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่ชื ่นชอบการพักผ่อนหย่อนใจชื่นชมบรรยากาศ  
ธรรมชาติรองลงมา คือ ชอบชีวิตอิสระ ชอบสถานที่ท่องเที่ยวแบบสงบเงียบ ชอบการท่องเท่ียวเชิงผจญ 
ภัย ช่ืนชมวิถีผู้คนในท้องถิ่น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ่มท่ี
ชื่นชมธรรมชาติความเป็นอิสระและวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สามารถเป็นฐาน
เป้าหมายทางการตลาดที่จะ พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ จาก เที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การชมพันธุ์พืชสมุนไพร
ธรรมชาติ และการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่น การซื้อของท่ีระลึกหรือการชมการแสดงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
มาเป็นกิจกรรมในการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนและตัวของนักท่องเที่ยว
เองให้มากขึ้น อาทิ เช่น การทดลอง หรือการจัดการอบรมเกี่ยวกับการสานกระจูด ทำกุ้งหวาน เป็นต้น 
การเรียนรู้การแสดงพื้นเมืองท้องถิ่น เช่น การรำมโนราห์ เมื่อสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางใน
การมาเท่ียวพบว่า นักท่องเท่ียวเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านนันทนาการและอื่น ๆ มากท่ีสุดโดย
ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อการพักผ่อนหรือนันทนาการ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ทางด้านท่องเที่ยว
ธรรมชาติ  

จากข้อมูลดังกล่าวการวิเคราะห์กิจกรรม การท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีจะนำเสนอให้แก่นักท่องเท่ียว
จึงควรเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ หรือการนันทนาการควรเป็นกิจกรรมที่ทำได้
ง่ายไม่ซับซ้อนสอดแทรกความบันเทิงในขณะเดียวกันก็เป็นการให้ความรู้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนไปใน
เวลาเดียวกัน 

จากสนทนากลุ่มย่อยในเรื่องต้องการจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง อีกเนื่องจาก มีความ
ช่ืนชมในธรรมชาติวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง ในส่วนของผู้ท่ีไม่ต้องการ กลับมาเท่ียว ได้ให้ข้อมูล
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ว่าไม่ต้องการกลับมาเท่ียวเพราะเดินทางลำบากท่ีพักไม่สะดวกเนื่องจากมีราคา ค่อนข้างสูงและมีตัวเลือก
ของท่ีพักน้อย จากสนทนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับความต้องการให้สถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด พัทลุงมีการ
พัฒนาการบริการและส่ิงอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม พบว่า นักท่องเท่ียวต้องการให้มีการปรับปรุงในด้าน
ความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุดรองลงมา คือ ด้านสาธารณูปโภค ดังนั้นนักท่องเท่ียวไปเยี่ยม
ชมทรัพยากรท่องเท่ียวใด ๆ ก็ตาม มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ 1) ทรัพยากรท่องเท่ียวจะต้องมี
ส่ิงดึงดูดใจ เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ เป็น
ต้น 2) ทรัพยากรท่องเท่ียวจะต้องมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึง เป็นปัจจัยสำคัญของทรัพยากรท่องเท่ียวที่ต้อง
มีเส้นทางหรือโครงข่ายคมนาคมท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้น ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงกันระหว่าง
แหล่งท่องเที ่ยวกับบริเวณใกล้เคียง  3) ทรัพยากรท่องเที ่ยวจะต้องมีสิ ่งอำนวยความสะดวก เป็น
องค์ประกอบเพื่อให้นักท่องเท่ียว เข้ามายังแหล่งท่องเท่ียวได้ประทับใจ เช่น บริการด้านน้ำประปา ไฟฟ้า 
การสื่อสาร การขนส่ง ที่พัก อาหาร นำเที่ยว แลกเปลี่ยนเงินตรา สินค้าที่ระลึก เป็นต้น นอกจากนี้ ส่ิง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
ชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐ ควรสร้างจิตสำนึกแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาด
ของสถานท่ีท่องเท่ียวรวมถึง การพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและ
เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนท่ีไม่กระทบสภาพแวดล้อมและวิถีของชุมชน  

จากข้อมูล การศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มาเรียงลำดับความสำคัญโดยใช้แนวคิด SWOT และศึกษาความ
ต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวั ด
พัทลุง พบว่า ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกหลายประการ อาทิ เช่น ขาดการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด ขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน
ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงขาดการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการและแบบมี ส่วน
ร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนร่วมกัน ขาดการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนของคนใน
ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนการขาดการบริหารจัดการท่ีดี ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดไม่เป็นระบบและไม่
ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง ท่ีพักและบริการการท่องเท่ียว ยังไม่มีความหลากหลาย ขาดมาตรฐาน และ
ไม่เพียงพอ และจากสนทนากลุ่มย่อย ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงอย่างรอบด้านเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน การเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้แหล่งทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ของจังหวัด
พัทลุงเป็นที่จดจำใน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม เพื่อนำเอกลักษณ์ดังกล่าวมาใช้ในการดึงดูด
ความสนใจและเป็น จุดขายทางการท่องเท่ียว ให้มีจุดขายท่ีแตกต่างในการกระตุ้นการท่องเท่ียว 
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โดยมีการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆเพื่อให้ชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในการปรับตัวหรือการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่นั้น  
พบว่ายังประสบปัญหาทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน ทักษะทางด้านการส่ือสาร ขาดองค์ความรู้ และปัญหา
การพัฒนาการท่องเท่ียวที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย จึงมีความ
จำเป็นที่หน่วยงานหรือสถานที่ท่องเที่ยวๆนั้นๆควรมีการศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียว
โดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ที่สร้างความสำคัญ และความนิยมให้กับสถานที่นั้น ๆ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียวไทยท่ีเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในอันท่ีจะ
ทำความเข้าใจบริบทของสังคมชนบท วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และการดำเนินชีวิต รูปแบบวิถีชีวิต 
เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดพัทลุงได้อย่างยั่งยืน ดังภาพท่ี 4.1  

 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.1 การอภิปรายกลุ่มเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง โดยใช้เครื่องมือ Ansoff’s  Matrix 
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ภาพที่ 4.1 การอภิปรายกลุ่มเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง โดยใช้เครื่องมือ Ansoff’s  Matrix        

ที่มา: ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย กลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มภาคีการท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุง 
 

 
 
    

 จากภาพท่ี 4.1 เมื่อนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์ในรูปแบบ Ansoff’s Matrix พบว่า 1) กล
ยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration)  คือ การมุ่งเน้นตลาดเน้นนักท่องเที่ยวชุมชน 2) กลยุทธ์
ทางการพัฒนาตลาด (Product development) คือ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่เน้นวิสาหกิจ
ชุมชน ในจังหวัดพัทลุง 3) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development) คือ การร่วมผลิตบริการท่ี
เน้นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน สุดท้าย คือ 4) กลยุทธ์การ
ขยายผลิตภัณฑ์ (Diversification) คือ แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการ ที่เน้นวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ได้เลือกกลยุทธ์การ

1. กลยุทธ์การเจาะตลาด 
(Market penetration) 

 
แนวคิดการมุ่งเน้นตลาด 
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวชุมชน   
 

2. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 
(Product development) 

  
แนวคิดการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
กลุ่มเป้าหมายวิสาหกจิชุมชน ในจังหวัด
พัทลุง 

3. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 
(Market development) 

 
แนวคิดการร่วมผลิตบริการ 
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน 

4.กลยุทธ์การขยายตลาด 
(Diversification) 

 
แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 
กลุ่มเป้าหมายวิสาหกจิชุมชน ในจังหวัด
พัทลุง 

กลุ่มเป้าหมาย
การท่องเที่ยว

ตลาดเดิม 
 

กลุ่มเป้าหมาย
การท่องเที่ยว

ตลาดใหม่ 
 

แนวคิดการท่องเที่ยวเดิม แนวคิดการท่องเที่ยวใหม่ 
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ขยายตลาด (Diversification) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวใหม่ และกลุ่มเป้าหมายการท่องเท่ียว
ตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นแนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ ผลการอภิปรายกลุ่มยังเห็นพ้องต้องกันว่านักท่องเท่ียวมีความ
ต้องการและช่ืนชอบในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนผ่านการทดลอง เรียนรู้วิถีชีวิต
ท้องถิ่น แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการศึกษาการ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง กำหนดตัวแปรดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที ่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ได้มาจาก
การศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัด
พัทลุง และศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริก ารของนักท่องเที่ยวที ่มา
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยวิธีการการอภิปรายกลุ่มและการสังเคราะห์ในรูปแบบ Ansoff’s 
Matrix จึงได้ตัวแปร 3 ตัวแปรได้แก่  

1) ตัวแปรการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ความกล้า
เส่ียง การดำเนินงานเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม 

2) ตัวแปรการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้น
คู่แข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร 

3) ตัวแปรการร่วมผลิตบริการ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรได้แก่ ความร่วมมือกับลูกค้า และ
ความร่วมมือกับคู่ค้า 

ตัวแปรตาม คือ ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปร 7 ตัว ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของพนักงาน 6) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) การจัดวางกลยุทธ์ 
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ส่วนที่ 3 พัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง  

จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานในด้านการบริการ
วิสาหกิจชุมชน โดยใช้สถิติ  จำนวน และค่าร้อยละ 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถ่ี  และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
เพศ 

  

ชาย 236 36.31 
หญิง 414 63.69 

รวม 650 100.00 
อาย ุ   
25-35 ปี 240 36.92 
36-45 ปี 274 42.15 
มากกว่า 45 ปี 136 20.92 

รวม 650 100.00 
ระดับการศึกษา 

  

มัธยมศึกษา 227 34.92 
อนุปริญญา/ปวส. 121 18.62 
ปริญญาตร ี 302 46.46 

รวม 650 100.00 
ประสบการณ์ในการทำงานในด้านการบริการวิสาหกิจ
ชุมชน 

    

ต่ำกว่า 1 ปี 228 35.08 
1-5 ปี 422 64.92 

รวม 650 100.00 
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จากตารางที่  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนใน
จังหวัดพัทลุง ท่ีเป็นกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 650 คน จำแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 414 คน  
คิดเป็นร้อยละ 63.69 และเพศชาย จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 36.31 ตามลำดับ 

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี
จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 42.15 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 240 คน คิดเป็นร ้อย
ละ 36.92  และอายุมากกว่า 45 ปี จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 20.92  ตามลำดับ 

ระดับการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่อยู่ระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 302 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.46 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 227  คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.92 และระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 18.62 ตามลำดับ 

ประสบการณ์ในการทำงานในด้านการบริการวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจ
ชุมชนในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี จำนวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 64.92 รองลงมาต่ำ
กว่า 1 ปีจำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 35.08 ตามลำดับ 
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ตอนที่ 2 ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ 
โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ 

ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) ความกล้าเส่ียง 3.06 0.43 ปานกลาง 1 
2) การดำเนินงานเชิงรุก 2.79 0.40 ปานกลาง 3 
3) ความสามารถทางนวัตกรรม 2.94 0.37 ปานกลาง 2 

รวม 2.93 0.47 ปานกลาง  

 
จากตารางที่  4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

ความกล้าเสี ่ยง อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.06  และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43  ความสามารถทางนวัตกรรม อยู่อันดับท่ี 2 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่
ระดับค่าเฉลี่ย 2.94 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 การดำเนินงานเชิงรุก อยู่อันดับที่ 3 มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.79 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4 และผลรวมตัวแปร
ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.93 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47   
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความกล้าเส่ียง 

ความกล้าเสี่ยง 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) ท่านมีการประเมินความเส่ียงของงานบริการว่าไม่ 
ยากเกินความสามารถก่อนลงมือปฏิบัติ 

2.79 0.45 ปานกลาง 3 

2) ท่านมีการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการบริการท่ี
คุ้มค่า ก่อนแสวงหาโอกาสทางการลงทุนเพิ่ม 

3.26 0.44 ปานกลาง 2 

3) ท่านปฏิบัติงานด้านการบริการท่ีท้าทายความรู้
ความสามารถเสมอ 

2.65 0.56 ปานกลาง 4 

4) ท่านปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริการจาก    
การประสบการณ์และข้อผิดพลาดท่ีได้เรียนรู้ 

3.53 0.35 มาก 1 

รวม 3.06 0.43 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการปฏิบัตงิาน

ด้านการบริการจากการประสบการณ์และข้อผิดพลาดท่ีได้เรียนรู้ อยู่อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก 
อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.53 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการบริการท่ี
คุ ้มค่าก่อนแสวงหาโอกาสทางการลงทุนเพิ่มอยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับ
ค่าเฉล่ีย 3.26 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44  การประเมินความเส่ียงของงานบริการว่าไม่ยากเกิน
ความสามารถก่อนลงมือปฏิบัติ อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.79 และ
ระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 การปฏิบัติงานด้านการบริการที่ท้าทายความรู้ความสามารถเสมอ อยู่
อันดับท่ี 4 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.65 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
และผลรวมตัวแปรความกล้าเสี่ยง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.06 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานเชิงรุก 

การดำเนินงานเชิงรุก 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) ท่านมีการควบคุมและจัดสรรการใช้ทรัพยากรใน งาน
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.51 0.64 ปานกลาง 4 

2) ท่านพร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันทั้งจาก
ภายใน และภายนอกประเทศ 

2.86 0.30 ปานกลาง 2 

3) ท่านมีความกระตือรือร้นในการติดตามสภาพแวด 
ล้อมของการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

3.23 0.49 ปานกลาง 1 

4) วิสาหกิจชุมชนมีการจัดทำแผนเพื่อตอบสนองต่อ การ
แข่งขันทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

2.56 0.71 ปานกลาง 3 

รวม 2.79 0.40 ปานกลาง   

 
จากตารางที่ 4.5  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความกระตือรือร้นในการ

ติดตามสภาพแวดล้อมของการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่
ระดับค่าเฉล่ีย 3.23 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 ความพร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันท้ัง
จากภายใน และภายนอกประเทศ อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.86 
และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3 วิสาหกิจชุมชนมีการจัดทำแผนเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาว อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.56 และระดับค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 การควบคุมและจัดสรรการใช้ทรัพยากรในงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่
อันดับท่ี 4 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.51 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 
และผลรวมตัวแปรการดำเนินงานเชิงรุก มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.79 และระดับ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถทางนวัตกรรม 

ความสามารถทางนวัตกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) ท่านแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการบริการ 
อยู่เสมอ 

3.21 0.48 ปานกลาง 2 

2) ท่านสนับสนุนให้สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนแสวงหา
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ  

2.40 0.63 น้อย 4 

3) ท่านมักจะนำเอาวิธีการบริการท่ีได้รับการปฏิบัติ
และประสบความสำเร็จแล้วมาปรับใช้ในวิสาหกิจ
ชุมชนเสมอ 

2.63 0.56 ปานกลาง 3 

4) สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนางานบริการอยู่เสมอ 

3.51 0.48 มาก 1 

รวม 2.94 0.37 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานบริการอยู่เสมอ อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 การแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการ
บริการอยู่เสมอ อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.21 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 การนำเอาวิธีการบริการท่ีได้รับการปฏิบัติและประสบความสำเร็จแล้วมาปรับใช้
ในวิสาหกิจชุมชนเสมอ อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.63 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 การสนับสนุนให้สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ ๆ อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับน้อย อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.40 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.63 และผลรวมตัวแปรความสามารถทางนวัตกรรม มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
2.94 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 
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ตอนที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นตลาด 
โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของด้านการมุ่งเน้นตลาด 

ด้านการมุ่งเน้นตลาด 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) การมุ่งเน้นลูกค้า 2.72 0.53 ปานกลาง 3 

2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 2.80 0.45 ปานกลาง 2 

3) การประสานงานภายในองค์กร 2.88 0.34 ปานกลาง 1 

รวม 2.80 0.41 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4.7  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

การประสานงานภายในองค์กร อยู่อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.88 และ
ระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่
ระดับค่าเฉล่ีย 2.8 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 การมุ่งเน้นลูกค้า อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.72 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และผลรวมตัวแปรด้าน
การมุ่งเน้นตลาด มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.80 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.41 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมุ่งเน้นลูกค้า 

การมุ่งเน้นลูกค้า 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) วิสาหกิจชุมชนกำหนดกลยุทธ์การบริการเพื่อ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

2.60 0.62 ปานกลาง 3 

2) วิสาหกิจชุมชนดำเนินการบริการ เพื่อมุ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานความต้องการ
ของล 

3.12 0.47 ปานกลาง 1 

3) วิสาหกิจชุมชนให้การบริการโดยคำนึงถึงสิทธิ
ประโยชน์และคุณค่าของลูกค้า 

2.40 0.75 น้อย 4 

4) วิสาหกิจชุมชนติดตามความต้องการในการบริการ 
และ ความพึงพอใจของลูกค้า 

2.74 0.56 ปานกลาง 2 

รวม 2.72 0.53 ปานกลาง   

 
จากตารางที่ 4.8  พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

วิสาหกิจชุมชนดำเนินการบริการ เพื่อมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า 
อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.12  และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.47 วิสาหกิจชุมชนติดตามความต้องการในการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า อยู่อันดับท่ี 2 มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.74 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 วิสาหกิจชุมชน
กำหนดกลยุทธ์การบริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า อยู่อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.60 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 วิสาหกิจชุมชนให้การบริการโดย
คำนึงถึงสิทธิประโยชน์และคุณค่าของลูกค้า อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับน้อย อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
2.40 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 และผลรวมตัวแปรการมุ่งเน้นลูกค้า มีการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.72 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) วิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์
ด้านการบริการของคู่แข่งขัน 

3.14 0.36 ปานกลาง 2 

2) วิสาหกิจชุมชนรวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปัน
ข้อมูลด้านการบริการของคู่แข่งขัน ระหว่างแผนก/
ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องประเทศ 

2.47 0.76 น้อย 3 

3) วิสาหกิจชุมชนปรับเปล่ียนการดำเนินงานด้าน
การบริการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของ
คู่แข่งขัน 

3.19 0.44 ปานกลาง 1 

4) วิสาหกิจชุมชนมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เพื่อดำเนินการพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2.40 0.71 น้อย 4 

รวม 2.80 0.45 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

วิสาหกิจชุมชนปรับเปล่ียนการดำเนินงานด้านการบริการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน 
อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.19 และระดับค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.44  วิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์ด้านการบริการของคู่แข่งขัน อยู่อันดับที่ 2 มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.14 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 วิสาหกิจชุมชน
รวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลด้านการบริการของคู่แข่งขัน ระหว่างแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ประเทศ อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับน้อย อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.47 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.76 วิสาหกิจชุมชนมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อดำเนินการพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับน้อย อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.40 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 
และผลรวมตัวแปรการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.80 และระดับ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประสานงานภายในองค์กร 

การประสานงานภายในองค์กร 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) วิสาหกิจชุมชนกำหนดกลยุทธ์ในการประสานงาน
ร่วมกันทุกหน่วยงาน 

2.72 0.52 ปานกลาง 3 

2) วิสาหกิจชุมชนแบ่งปันทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างท่ัวถึงกันทุกหน่วยงานใหม่ๆ  

3.12 0.31 ปานกลาง 2 

3) สมาชิกในทุกหน่วยงานมีการแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้าอย่างเปิดเผย 

2.51 0.62 ปานกลาง 4 

4) สมาชิกในทุกหน่วยงานมีการประสานข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเสมอ 

3.19 0.35 ปานกลาง 1 

รวม 2.88 0.34 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.10  พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

สมาชิกในทุกหน่วยงานมีการประสานข้อมูลเพื่อตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเสมอ อยู่
อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.19 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 
วิสาหกิจชุมชนแบ่งปันทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงกันทุกหน่วยงานใหม่ ๆ อยู่อันดับท่ี 2 มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.12 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 วิสาหกิจชุมชน
กำหนดกลยุทธ์ในการประสานงานร่วมกันทุกหน่วยงาน อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่
ระดับค่าเฉล่ีย 2.72 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 สมาชิกในทุกหน่วยงานมีการแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้าอย่างเปิดเผย อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 และ
ระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 และผลรวมตัวแปรการประสานงานภายในองค์กร มีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.88 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 
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ตอนที่ 4 ด้านการร่วมผลิตบริการ 
โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของด้านการร่วมผลิตบริการ 

ด้านการร่วมผลิตบริการ 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) ความร่วมมือกับลูกค้า 4.11 0.55 มาก 1 
2) ความร่วมมือกับคู่ค้า 4.10 0.57 มาก 2 

รวม 4.10 0.47 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

ความร่วมมือกับลูกค้า อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.11 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 ความร่วมมือกับคู่ค้า อยู่อันดับท่ี 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
4.10 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และผลรวมตัวแปรด้านการร่วมผลิตบริการ มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.10 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
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ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความร่วมมือกับลูกค้า 

ความร่วมมือกับลูกค้า 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) วิสาหกิจชุมชนสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในการ
จัดการบริการโดยการแลกเปล่ียน ความคิดเห็นกับลูกค้า
อย่างเพียงพอ 

4.07 0.67 มาก 2 

2) วิสาหกิจชุมชนรับฟังการบอกกล่าวอย่างเปิดเผยของ
ลูกค้าถึงความต้องการการส่งมอบการบริการ 

4.42 0.66 มาก 1 

3) สมาชิกนำข้อเรียกร้อง และข้อคิดเห็นของลูกค้า มา
ปฏิบัติในขั้นตอนของการให้บริการ 

3.98 0.67 มาก 3 

4) วิสาหกิจชุมชนสร้างคุณค่าการบริการโดยให้ลูกค้ามี
ส่วนร่วมสำคัญในการร่วมสร้าง ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 
(เช่น การร่วมวางแผนในการใช้เส้นทางในการท่องเท่ียว) 

3.98 0.77 มาก 4 

รวม 4.11 0.55 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.12  พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

วิสาหกิจชุมชนรับฟังการบอกกล่าวอย่างเปิดเผยของลูกค้าถึงความต้องการการส่งมอบการบริการ อยู่
อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.42 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 
วิสาหกิจชุมชนสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในการจัดการบริการโดยการแลกเปล่ียน ความคิดเห็นกับลูกค้า
อย่างเพียงพอ อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.07 และระดับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 สมาชิกนำข้อเรียกร้อง และข้อคิดเห็นของลูกค้ามาปฏิบัติในขั้นตอนของการให้บริการ อยู่
อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.98 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
วิสาหกิจชุมชนสร้างคุณค่าการบริการโดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมสำคัญในการร่วมสร้างผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว (เช่น การร่วมวางแผนในการใช้เส้นทางในการท่องเที่ยว) อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับ
มาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.98 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และผลรวมตัวแปรความร่วมมือกับ
ลูกค้า มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.11 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55  
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความร่วมมือกับคู่ค้า 

ความร่วมมือกับคู่ค้า 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) วิสาหกิจชุมชนสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า (เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ) โดยการ
ประสานงาน และวางแผนเพื่อทำงานร่วมกันก่อนถึง
วันเดินทางของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี 

4.40 0.73 มาก 1 

2) วิสาหกิจชุมชนรับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคู่ค้าในการส่งมอบการบริการให้กับ
ลูกค้าระหว่างแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องประเทศ 

4.19 0.76 มาก 3 

3) วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญต่อคู่ค้าในการมีส่วน
ร่วมสร้างการบริการ 

4.33 0.72 มาก 2 

4) วิสาหกิจชุมชนและคู่ค้าประสานงาน และทำงาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

3.49 0.74 ปานกลาง 4 

รวม 4.10 0.57 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

วิสาหกิจชุมชนสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า (เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ) โดยการ
ประสานงาน และวางแผนเพื่อทำงานร่วมกันก่อนถึงวันเดินทางของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี อยู่อันดับท่ี 1 
มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.40 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 วิสาหกิจชุมชนให้
ความสำคัญต่อคู่ค้าในการมีส่วนร่วมสร้างการบริการ อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.33 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 วิสาหกิจชุมชนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคู่ค้าในการส่งมอบการบริการให้กับลูกค้าระหว่างแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องประเทศ อยู่อันดับท่ี 3 
มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.19 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 วิสาหกิจชุมชน
และคู่ค้าประสานงาน และทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี อยู่อันดับท่ี 4 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่
ระดับค่าเฉล่ีย 3.49 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 และผลรวมตัวแปรความร่วมมือกับคู่ค้า มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.10 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 
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ตอนที่ 5 ด้านศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดพัทลุง 

โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพัทลุง 

ด้านนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวในจังหวัด
พัทลุง 

ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) ผลิตภัณฑ์ 4.07 0.53 มาก 2 

2) กระบวนการ 3.96 0.61 มาก 4 

3) การปฏิบัติงานของสมาชิก 3.91 0.59 มาก 5 

4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 3.84 0.55 มาก 6 

5) ค่าตอบแทนของสมาชิก 4.06 0.64 มาก 3 

6) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.10 0.74 มาก 1 

7) การจัดวางกลยุทธ์ 3.72 0.70 มาก 7 

รวม 3.95 0.41 มาก  

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.10 และ
ระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ผลิตภัณฑ์ อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
4.07 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ค่าตอบแทนของสมาชิก อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับ
มาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.06 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 กระบวนการ อยู่อันดับที่ 4 มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.96 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 การปฏิบัติงานของ
สมาชิก อยู่อันดับท่ี 5 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.91 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.59 การเรียนรู้ส่วนบุคคล อยู่อันดับท่ี 6 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.84 และระดับค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 การจัดวางกลยุทธ์ อยู่อันดับที่ 7 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉ ล่ีย 
3.72 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และผลรวมตัวแปรด้านศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
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มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุงมีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่
ระดับค่าเฉล่ีย 3.95 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) 1-3 ปีท่ีผ่านมา วิสาหกิจชุมชนนำเสนอ และทำ
แก้ไขและปรับปรุงสินค้าท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
(เช่น ปรับปรุงรายการนำเท่ียว ความสะดวกสบาย
ของรถโดยสาร ปรับเปล่ียนสถานท่ีพัก เอกสาร โบ
ชัวร์ในการแนะนำข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ) 

4.07 0.86 มาก 3 

2) เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ (เช่น 
ปรับกิจกรรมท่ีไม่จำเป็นให้น้อยท่ีสุด) 

4.26 0.85 มาก 2 

3) นำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ (เช่น มีการจัด 
package การท่องเท่ียวในรูปแบบ ใหม่ ๆ ท่ีไม่จัด
มาก่อน) 

4.40 0.73 มาก 1 

4) นำเสนอความหลากหลายของสินค้า ในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (เช่น การจัด 
package ท่ีมีหลายราคา หลายระดับให้เลือก) 

3.84 0.81 มาก 4 

5) สร้างสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่การ
ยอมรับของลูกค้า โดยการสร้างความเช่ือถือใน
คุณภาพและการบริการท่ีดี 

3.79 0.77 มาก 5 

รวม 4.07 0.53 มาก  

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

นำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ ( เช่น  มีการจัด package การท่องเท่ียวในรูปแบบ ใหม่ ๆ ท่ีไม่จัดมาก่อน) อยู่
อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.40 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ ( เช่น  ปรับกิจกรรมท่ีไม่จำเป็นให้น้อยท่ีสุด) อยู่อันดับท่ี 2 มีการ
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ปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 1 -3 ปีที ่ผ่านมา 
วิสาหกิจชุมชนนำเสนอ และทำแก้ไขและปรับปรุงสินค้าท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม (เช่น ปรับปรุงรายการ
นำเท่ียว ความสะดวกสบายของรถโดยสาร ปรับเปลี่ยนสถานที่พัก เอกสาร โบรชัวร์ในการแนะนำข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ) อยู่อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.07 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86  นำเสนอความหลากหลายของสินค้า ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ( 
เช่น  การจัด package ที่มีหลายราคา หลายระดับให้เลือก) อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.84 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 สร้างสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่การ
ยอมรับของลูกค้า โดยการสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและการบริการที่ดี อยู่อันดับที่ 5 มีการปฏิบติัใน
ระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.79 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 และผลรวมตัวแปรผลิตภัณฑ์ มี
การปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.07 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกระบวนการ 

กระบวนการ 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 
1) การให้การบริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม (เช่น เดิมให้บริการ แจ้งรายการนำเท่ียวตามช่วง
เทศกาลไปยัง E-mail ลูกค้าเป็นการแจ้งผ่าน 
โทรศัพท์มือถือ) 

3.93 0.80 มาก 3 

2) การพัฒนาการบริการใหม่ ๆ ของวิสาหกิจชุมชน     
(เช่น การจัดโปรโมช่ันบริการเสริม อาหารว่าง ของท่ี
ระลึก ฯลฯ) 

4.14 0.74 มาก 2 

3) การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ (เช่น การใช้ 
ส่ือผ่านช่องทางใหม่ ๆ ท่ี ต่างจากเดิม เช่น Website, 
Twister, Facebook เป็นต้น) 

4.42 0.79 มาก 1 

4) การนำความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงวิธีการให้บริการใน รูปแบบใหม่ (เช่น    
จัดกิจกรรมเสริมการท่องเท่ียวที่มากขึ้น) 

3.51 0.74 มาก 5 

5) การปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการภายในวิสาหกิจ
ชุมชนใหม่ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก (เช่น การปรับปรุงขั้นตอนของการติดต่อ 
ประสานงานภายในวิสาหกิจชุมชนให้สะดวกรวดเร็วขึ้น) 

3.79 0.80 มาก 4 

รวม 3.96 0.61 มาก  

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ
การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  (เช่น การใช้สื่อผ่านช่องทางใหม่ ๆ ที่ต่างจากเดิม เช่น  Website, 
Twister, Facebook เป็นต้น) อยู่อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.42 และระดับ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79  การพัฒนาการบริการใหม่ ๆ ของวิสาหกิจชุมชน (เช่น  การจัดโปรโมช่ัน
บริการเสริม อาหารว่าง ของท่ีระลึก ฯลฯ) อยู่อันดับท่ี 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.14 
และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 การให้การบริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าท่ีแตกต่างไปจากเดิม ( เช่น  เดิม
ให้บริการ แจ้งรายการนำเท่ียวตามช่วงเทศกาลไปยัง E-mail ลูกค้าเป็นการแจ้งผ่าน โทรศัพท์มือถือ) อยู่
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อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.93 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในวิสาหกิจชุมชนใหม่ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก (เช่น การปรับปรุงขั้นตอนของการติดต่อ ประสานงานภายในวิสาหกิจชุมชนให้สะดวกรวดเร็วขึ้น) 
อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.79 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 
การนำความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการให้บริการในรูปแบบใหม่ (เช่น จัดกิจกรรม
เสริมการท่องเท่ียวที่มากขึ้น) อยู่อันดับท่ี 5 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.51 และระดับค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และผลรวมตัวแปรกระบวนการ มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
3.96 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานของสมาชิก 

การปฏิบัติงานของสมาชิก 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) วิสาหกิจชุมชนให้การปฏิบัติต่อสมาชิกเหมือนเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

3.40 0.88 ปานกลาง 6 

2) วิสาหกิจชุมชนมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู้
ความสามารถแก่สมาชิก 

3.74 0.82 มาก 5 

3) วิสาหกิจชุมชนให้การฝึกอบรมแก่สมาชิกเป็น
รายบุคคลอย่างท่ัวถึง 

3.86 0.77 มาก 4 

4) วิสาหกิจชุมชนสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกใน
การปฏิบัติงาน 

4.09 0.81 มาก 3 

5) วิสาหกิจชุมชนสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกเกี่ยว 
กับความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ   
อย่างชัดเจน 

4.28 0.73 มาก 1 

6) วิสาหกิจชุมชนสร้างแรงจูงและทัศนคติท่ีดีแก่
สมาชิกในการปฏิบัติงาน 

4.12 0.82 มาก 2 

รวม 3.91 0.59 มาก  
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ
วิสาหกิจชุมชนสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพอย่างชัดเจน 
อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.28  และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
วิสาหกิจชุมชนสร้างแรงจูงและทัศนคติท่ีดีแก่สมาชิกในการปฏิบัติงาน อยู่อันดับท่ี 2 มีการปฏิบัติในระดับ
มาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.12 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 วิสาหกิจชุมชนสร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิกในการปฏิบัติงาน อยู่อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.09  และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 วิสาหกิจชุมชนให้การฝึกอบรมแก่สมาชิกเป็นรายบุคคลอย่างท่ัวถึง อยู่อันดับท่ี 
4 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.86 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 วิสาหกิจชุมชน
มอบหมายงานท่ีตรงกับความรู้ความสามารถแก่สมาชิก อยู่อันดับท่ี 5 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.74 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 วิสาหกิจชุมชนให้การปฏิบัติต่อสมาชิกเหมือนเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า อยู่อันดับที่ 6 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.40 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 และผลรวมตัวแปรการปฏิบัติงานของสมาชิก มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับ
ค่าเฉล่ีย 3.91 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 

 
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

การเรียนรู้ส่วนบุคคล 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) สมาชิกมีการเรียนรู้และติดตามการเปล่ียนแปลง
ใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.60 0.82 มาก 4 

2) สมาชิกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานของ
ตัวเองได้ดี 

3.98 0.71 มาก 1 

3) สมาชิกสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.95 0.93 มาก 2 

4) สมาชิกให้การยอมรับในการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้วิสาหกิจชุมชน 

3.84 0.75 มาก 3 

รวม 3.84 0.55 มาก  

 



166 

 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ
สมาชิกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานของตัวเองได้ดี อยู่อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.98และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 สมาชิกสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ ระดับค่าเฉลี่ย 3.95 และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93 สมาชิกให้การยอมรับในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้
วิสาหกิจชุมชน อยู่อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84  และระดับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 สมาชิกมีการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.60 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และ
ผลรวมตัวแปรการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84  และระดับค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าตอบแทนของสมาชิก 

ค่าตอบแทนของสมาชิก 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) วิสาหกิจชุมชนดำเนินการด้านผลตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานแก่สมาชิก 

4.30 0.80 มาก 1 

2) วิสาหกิจชุมชนดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์/ ค่า
ล่วงเวลาจากการปฏิบัติงานแก่สมาชิก 

4.07 0.86 มาก 3 

3) วิสาหกิจชุมชนมีการจัดเตรียมโบนัส/ ส่ิงของ/ 
รางวัล สำหรับสมาชิกท่ีมีผลการ ปฏิบัติงานท่ีดีและ
โดดเด่น  

4.19 0.88 มาก 2 

4) วิสาหกิจชุมชนจัดโครงการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สมาชิกอื่น ๆ  

3.70 0.77 มาก 4 

รวม 4.06 0.64 มาก  

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

วิสาหกิจชุมชนดำเนินการด้านผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานแก่สมาชิก อยู่อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.30 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 วิสาหกิจชุมชนมีการจัดเตรียม
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โบนัส/ ส่ิงของ/ รางวัล สำหรับสมาชิกท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีและโดดเด่น  อยู่อันดับท่ี 2 มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.19 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 วิสาหกิจชุมชนดำเนินการด้าน
สิทธิประโยชน์/ ค่าล่วงเวลาจากการปฏิบัติงานแก่สมาชิก อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่
ระดับค่าเฉล่ีย 4.07 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 วิสาหกิจชุมชนจัดโครงการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกอื่น ๆ อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
3.70 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77   และผลรวมตัวแปรค่าตอบแทนของสมาชิก มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.06 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 



168 

 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) วิสาหกิจชุมชนจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ
อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

3.88 0.93 มาก 4 

2) วิสาหกิจชุมชนจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ
โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

4.12 0.82 มาก 3 

3) วิสาหกิจชุมชนติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีสามารถ
ใช้งานได้ง่ายเพื่อติดต่อส่ือสาร และการอำนวยความ
สะดวกในการทำงานของของสมาชิก 

4.23 0.78 มาก 1 

4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจชุมชน
ตอบสนองต่อความพึงพอใจในการ ให้บริการลูกค้าได้
อย่างดี 

4.16 0.95 มาก 2 

รวม 4.10 0.74 มาก  

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

วิสาหกิจชุมชนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อติดต่อสื่อสาร และการอำนวยความ
สะดวกในการทำงานของของสมาชิก อยู่อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.23 และ
ระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจชุมชนตอบสนองต่อความพึง
พอใจในการ ให้บริการลูกค้าได้อย่างดี อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.16  
และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 วิสาหกิจชุมชนจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้อโปรแกรมต่าง ๆ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
4.12 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 วิสาหกิจชุมชนจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.88 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และผลรวมตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.10 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 
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ตาราที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัดวางกลยุทธ์ 

การจัดวางกลยุทธ์ 
ระดับการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ปฏิบัติ จัดลำดับ 

1) วิสาหกิจชุมชนวางแผนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.35 0.78 ปานกลาง 4 

2) วิสาหกิจชุมชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์การ
บริการ 

3.70 0.31 มาก 3 

3) วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดขั้นตอนการนำเสนอการบริการให้กับลูกค้า 

3.81 0.73 มาก 2 

4) วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้กระบวนการส่งมอบการบริการสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

4.02 0.91 มาก 1 

รวม 3.72 0.70 มาก  

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ

วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กระบวนการส่งมอบการบริการสะดวกรวดเร็วขึ้น 
อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.02  และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 
วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการนำเสนอการบริการให้กับลูกค้า อยู่
อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.81  และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
วิสาหกิจชุมชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์การ
บริการ อยู่อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.70 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.31 วิสาหกิจชุมชนวางแผนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.35 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 และผลรวมตัวแปรการจัดวางกลยุทธ์ 
มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.72 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7 
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ตอนที่ 6 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  

ในการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัย
ไว้ว่า ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 เป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่อการทดสอบว่า โมเดลเส้นทางท่ี
สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ 

 
H0, โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจริง 
H1, โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจริง  

 
โดยการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติท่ีใช้ใน

การตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี ค่า ρ-Value ต้องมี
นัยสำคัญทางสถิติ (Significant,. Sig.) คือมีค่ามากกว่า .005 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ตัวแปรการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร 

ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง การดำเนินงานเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม ตัวแปรการมุ่งเน้นตลาด 
ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานภายใน
องค์กร  ตัวแปรการร่วมผลิตบริการ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรได้แก่ ความร่วมมือกับลูกค้า และ
ความร่วมมือกับคู่ค้า มีอิทธิพลทางตรงต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปร 7 ตัว ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของพนักงาน 6) การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การจัดวางกลยุทธ์ 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม SPSS for Windows และ 
โปรแกรม AMOS for Window (Analysis of Moment Structures) ในการว ิ เคราะห ์ โครงสร ้ าง 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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จังหวัดพัทลุง ด้วยค่าประมาณความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates = ML) เพื่อ
วิเคราะห์โมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่กำหนด และมีค่าสถิติที่สำคัญที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องความ
กลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอตามลำดับ 
ดังนี้ 

(1) รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเต็มรูป (over identified 
model) หรือการกำหนดโครงสร้างโมเดล (model specification) 

(2) ผลการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Intercorrelation) 

(3) ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation of the model) หรือ
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ 
 (4)  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (measures of the model fit) 

(5) ผลการคำนวณอิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) และ
ผลรวมอิทธิพล (total effect) ซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิจัย ดังนี้ 
 

1. รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส ้นทางความสัมพันธ ์เช ิงสาเหตุแบบเต็มร ูป (over 
identified model) 

ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเต็มรูป (over 
identified model) แสดงดังภาพท่ี 4 และในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนดอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

entrepreneurial orientation   แทนค่า ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ (X1) 
risk appetite     แทนค่า ความกล้าเส่ียง(X11) 
proactive operation    แทนค่า การดำเนินงานเชิงรุก(X12) 
innovation capability    แทนค่า ความสามารถทางนวัตกรรม(X13) 
market orientation   แทนค่า ด้านการมุ่งเน้นตลาด(X2) 
customer orientation    แทนค่า การมุ่งเน้นลูกค้า(X21) 
competitor orientation  แทนค่า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน(X22) 
inter-functional coordination  แทนค่า การประสานงานภายในองค์กร(X23) 
service co-production   แทนค่า ด้านการร่วมผลิตบริการ(X3) 
co-production with customers แทนค่า ความร่วมมือกับลูกค้า(X31) 
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co-production with partners  แทนค่า ความร่วมมือกับคู่ค้า(X32) 
Marketing potential   แทนค่า ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จังหวัดพัทลุง(Y) 

Product    แทนค่า ผลิตภัณฑ์(Y1) 
Process    แทนค่า กระบวนการ(Y2) 
employee performance   แทนค่า การปฏิบัติงานของพนักงาน(Y3) 
personal learning    แทนค่า การเรียนรู้ส่วนบุคคล(Y4) 
employee compensation   แทนค่า ค่าตอบแทนของพนักงาน(Y5) 
acceptance of information technology แทนค่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ(Y6) 
strategic planning   แทนค่า การจัดวางกลยุทธ์(Y7) 
e     แทนค่า ความคลาดเคล่ือน(e) 
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ภาพที่ 4.2 รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis) ของตัวแปรท่ีศึกษา 
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2. ผลการคำนวณค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์             
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Intercorrelation) 

การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ์บบ 
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรที่นำมาศึกษา เป็นอิสระต่อกัน
หรือไม่และใช้ตรวจสอบหรือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อใช้ในการ
พิจารณาถึงปัญหาที ่อาจเก ิดจากการผันแปรร ่วมกันเก ินไป (Multicollinearity) โดยกำหนดค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้องไม่เกิน .7 (Schroeder, 1990) ซึ่งในกรณีที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสูงมากเกินไปย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์คลาดเคล่ือน เพื่อท่ีจะดูความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาค่า Bivariate Correlation ของตัวแปรที่ จะนำมาวิเคราะห์ในตัวแบบก่อน ซึ่งผล
การวิเคราะห์ปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัย 

  X1 X11 X12 X13 X2 X21 X22 X23 X3 X31 X32 Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X1 1.000 
                  

X11 .639** 1.000 
                 

X12 .599** .677** 1.000 
                

X13 .102 .043 .064 1.000 
               

X2 -.014 .113 .123 .496** 1.000 
              

X21 .005 -.055 .035 .531** .627** 1.000 
             

X22 .024 -.022 .008 .640** .660** .676** 1.000 
            

X23 .296 .268 .315* .683** .644** .559** .686** 1.000 
           

X3 -.056 -.013 .089 -.339* -.244 -.362* -.227 -.067 1.000 
          

X31 -.121 .019 .107 -.273 -.206 -.315* -.207 -.047 .406** 1.000 
         

X32 -.124 .003 .106 -.268 -.193 -.300 -.191 -.073 .493** .458** 1.000 
        

Y -.137 -.002 .110 -.280 -.226 -.337* -.207 -.083 .420** .461** .481** 1.000 
       

Y1 -.103 .073 .195 -.259 -.217 -.321* -.254 -.092 .453** .403** .433** .432** 1.000 
      

Y2 -.090 .064 .153 -.349* -.198 -.367* -.247 -.119 .427** .488** .497** .412** .493** 1.000 
     

Y3 -.179 .026 .085 -.256 -.144 -.355* -.184 -.083 .415** .499** .431** .420** .493** .493** 1.000 
    

Y4 -.086 .111 .208 -.300 -.197 -.348* -.231 -.086 .462** .417** .441** .443** .466** .433** .438** 1.000 
   

Y5 .275 .289 .394** .032 .059 .074 .276 .295 -.010 -.043 -.010 .005 -.014 .041 -.031 -.038 1.000 
  

Y6 .555** .441** .554** -.092 -.002 -.126 -.037 .212 .051 .128 .104 .064 .068 .096 .091 .131 .290 1.000 
 

Y7 .477** .377* .514** -.048 -.015 -.112 .049 .225 .042 .076 .058 .038 .031 .073 .070 .078 .512** .443** 1.000 

** = P < .01, * = P < .05 
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จากตารางท่ี 4.23 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ัง 19 ตัว แปร พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางทิศทางเดียวกัน จำนวน 50  
คู่ และสังเกตได้ว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 1 คู่
และนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 และพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดคือ .7 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวแปรท่ีนำมาวิเคราะห์ไม่มีปัญหาการมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันสูงเกินไป 

 
3. ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation of the model) 

หรือผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ 
ผลการวิเคราะห์เส้นทางของรูปแบบความสัมพันธ์แบบเต็มรูปของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

(ตัวแปรแฝง) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น นำมาสร้าง
รูปแบบความสัมพันธ์แบบเต็มรูป (over identified model) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีเส้นทางเชื่อมระหว่างตัว
แปรในทิศทางเดียวกันที่สามารถเชื่อมได้ไปสู่ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรภายใน หรือตัวแปรแฝงทุกสมการ
โครงสร้าง ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
(Standardized Regression Weights) ค่า t-Value (critical ratio,. C.R.) ค่า p-Value และค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) ซึ่งได้ผลการ วิเคราะห์ดังภาพท่ี 4.3 
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Chi-square = 185.064   Chi-square/ df = 1.135   df = 163 
p-value  = . 528     GFI = .961    RMSEA = .037 

ภาพที่ 4.3 แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลหรือผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ 
 
จากภาพท่ี 4.3 สามารถแสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล หรือผลการประมาณค่า

สัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
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มาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐาน (S.E.) ค่า t-Value 
(critical ratio,. C.R.) และ ค่า p-Value แสดงดังตารางท่ี 4.23 
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights 

คู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
ถดถอยมาตรฐาน

(Estimate) 
S.E. 

C.R. 
(t-Value) 

P-Value 
นัยสำคัญ 
ทางสถิติ 

X1 <--- X11 .290 .104 2.781 .005** มี 

X1 <--- X12 .487 .106 4.599 *** มี 

X1 <--- X13 .342 .089 3.827 *** มี 

X2 <--- X21 .153 .096 1.598 .110 ไม่มี 

X2 <--- X22 -.114 .076 -1.494 .135 ไม่มี 

X2 <--- X23 -.061 .078 -.782 .434 ไม่มี 

X3 <--- X31 .197 .132 1.494 .135 ไม่มี 

X3 <--- X32 .198 .117 1.684 .092 ไม่มี 

Y <--- X1 .054 .108 .499 .046* มี 

Y <--- X2 .196 .145 1.350 .177 ไม่มี 

Y <--- X3 .291 .146 1.996 . 618 ไม่มี 

Y1 <--- Y .243 .144 1.687 .092 ไม่มี 

Y2 <--- Y .613 .144 4.248 *** มี 

Y3 <--- Y .588 .144 4.080 *** มี 

Y4 <--- Y .887 .144 6.150 *** มี 

Y5 <--- Y 1.308 .144 9.064 *** มี 

Y6 <--- Y 1.011 .144 7.009 *** มี 

Y7 <--- Y .989 .144 6.855 *** มี 

หมายเหตุ, มีนัยสำคัญ * p < .05, **  p < .01, *** p < .001   
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ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างได้แสดงผลตามภาพท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.23 ซึ่งแสดงถึงค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานตัวแปรพร้อมทั้งสัญลักษณ์แสดงถึงระดับการมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่า คู่
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีนัยสำคัญ .001 (*** p<.001) จำนวน 8 คู่ได้แก่ 1) ตัวแปรด้านการ
มุ่งเน้นความผู้ประกอบการ กับการดำเนินงานเชิงรุก (X1 <--- X12)  2) ตัวแปรด้านการมุ่งเน้นความ
ผู้ประกอบการ กับความสามารถทางนวัตกรรม (X1 <--- X13)  3) ตัวแปรกระบวนการ กับศักยภาพด้าน
การตลาด (Y2 <--- Y)  4) ตัวแปรการปฏิบัติงานของพนักงาน กับศักยภาพด้านการตลาด (Y3 <--- Y)  5) 
ตัวแปรการเรียนรู้ส่วนบุคคล กับศักยภาพด้านการตลาด (Y4 <--- Y)  6) ตัวแปรค่าตอบแทนของพนักงาน 
กับศักยภาพด้านการตลาด (Y5 <--- Y)  7) ตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ กับศักยภาพด้าน
การตลาด (Y6 <--- Y)  8) ตัวแปรการจัดวางกลยุทธ์ กับศักยภาพด้านการตลาด (Y7 <--- Y)  ส่วนคู่ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีนัยสำคัญ .01 (** p<.01) จำนวน 1 คู่ ได้แก่ 1) ตัวแปรด้านการมุ่งเน้นความ
ผู้ประกอบการ กับความกล้าเสี่ยง (X1 <--- X11)   และส่วนคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรที่มีนัยสำคัญ 
.05 (* p<.05) จำนวน 1 คู่ได้แก1่) ตัวแปรศักยภาพด้านการตลาด กับด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ 
(Y <--- X1)  ส่วนคู่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติซึ ่งสามารถนำมาเขียน
เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ใหม่แสดงดังภาพท่ี 4.4 
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หมายเหตุ ค่า Standardized Regression Weights 
        มีนัยสำคัญ                    ไม่มีนัยสำคัญ                    
 
ภาพที่ 4.4 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลท่ีมีนัยสำคัญและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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การปรับโมเดล 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเต็มรูปแบบ พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่เหมาะสม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางท่ีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติมี
อยู่ 7 เส้นทาง แสดงตามภาพท่ี 4.4 ดังนั้น จึงต้องทำการตกแต่งรูปแบบความสัมพันธ์โดยการปรับโมเดล
ใหม่เพื่อให้ได้รูปแบบหรือโมเดลท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีท่ีสุด โดยการลบเส้นทางท่ีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติออก
จากรูปแบบความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ ดังแสดงในตารางท่ี 4.24 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights หลังการปรับโมเดล 

คู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
ถดถอยมาตรฐาน

(Estimate) 
S.E. 

C.R. 
(t-Value) 

P-Value 
นัยสำคัญ 
ทางสถิติ 

X1 <--- X11 .290 .108 2.689 .007 มี 

X1 <--- X12 .487 .109 4.447 *** มี 

X1 <--- X13 .342 .092 3.700 *** มี 

Y <--- X1 .017 .110 2.155 . 008 มี 

Y2 <--- Y .613 .154 3.973 *** มี 

Y3 <--- Y .588 .154 3.815 *** มี 

Y4 <--- Y .887 .154 5.751 *** มี 

Y5 <--- Y 1.308 .154 8.476 *** มี 

Y6 <--- Y 1.011 .154 6.554 *** มี 

Y7 <--- Y .989 .154 6.411 *** มี 

หมายเหตุ,น. มีนัยสำคัญ **p < .01, *** p < .001 
 

ดังนั้น จึงสามารถนำค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียน เส้นทางของรูป 
แบบความสัมพันธ์เช ิงสาเหตุที ่ผ่านการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้เป็นแบบจำลองที ่ประหยัด 
(Parsimonious Model) เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที ่ดีที ่สุด ซึ ่งสะท้อนให้เห็นว่า 1) ตัวแปร
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ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
พัทลุงกับด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ (Y <--- X1)   ปรากฏดังภาพท่ี 4.5 
 

 
 
 Chi-square = 78.198   Chi-square/ df = 1.596   df = 49     
 p-value  = .768     GFI = .976    RMSEA = .000 
 
ภาพที่ 4.5 แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีผ่านการปรับโมเดล 
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4. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (measures of the model fit) 
การตรวจสอบความสอดคล้องกันของโมเดลหรือตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรวา่มี

ความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ และถ้าตัวแปรไม่มีความสอดคล้อง
กันแล้ว ตัวแบบสมการโครงสร้างจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ผู้วิจัยต้องดำเนินการปรับโมเดลจนมีความ
สมบูรณ์เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือตามหลักของขบวนการวิจัยก่อนนั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาโมเดลให้มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น นิยมเรียกว่า “Model Fit” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โมเดลตัวแบบ
เชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดลต้นแบบ) มีความสอดคล้องกัน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดล 
ดังนี้ 

1) ค่า Chi-square Probability Level,. CMIN-p เท่ากับ 78.198 
2) Relative Chi-square,. CMIN/df เท่ากับ 1.596 
3) Goodness of Fit Index,. GFI เท่ากับ .976 
4) Root Mean Square Error of Approximation,. RMSEA เท่ากับ .000 
จากผลการวิจัยที่ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดลต้นแบบ) 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งมีความสอดคล้องกัน โดยขอแสดงข้อมูลตามตารางท่ี 4.25 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25 เกณฑ์และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สัญลักษณ์ ค่าสถิติ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ 
ผลการ 
วิจัย 

ผลการพิจารณา 

CMIN-p Chi-square 
Probability 
Level 

เพื่อตรวจสอบค่าความ 
น่าจะเป็นของไคสแควร์ 
ซึ่งจะต้องไม่มีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ 

ρ>.05 .768 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

CMIN/df Relative 
Chi-square 

ตรวจสอบว่าตัวแบบมี 
ความสอดคล้องกับ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

< 3 1.596 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

GFI Goodness 
of Fit index 

เพื่อวัดระดับความ 
กลมกลืนเปรียบเทียบ 
โดยมีค่าระหว่าง 0-1.00 

> .90 .976 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA Root Mean 
Square 
Error of 
Approximation 

เพื่อบอกค่าความคลาดเคล่ือน
ของตัวแบบในรูปของรากของ
ค่าเฉล่ียกำลังสองของความ
คลาดเคล่ือน โดยประมาณค่า
ระหว่าง 0-1.00 

< .08 .000 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

 
5. ผลการคำนวณอิทธิพลทางตรง (direct  effect)  อิทธิทางอ้อม (indirect  effect)  

และผลรวมอิทธิพล (total effect) 
จากโมเดลเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที ่ผ่านการตกแต่งหรือปรับโมเดลแล้วพบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสัมพันธ์ที่ดีท่ีสุดแล้ว จึงนำโมเดลความสัมพันธ์ ดังกล่าวมาหาอิทธิพล
ทางตรง (Direct Effect,. DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect,. IE) และผลรวมอิทธิพล (Total Effect,. 
TE) ได้ดังแสดงในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพลระหว่าง
ตัวแปร 

ตัวแปรตาม อิทธิพล (Effects) 
ตัวแปรทำนาย 

X13 X12 X11 X1 Y 
X1 Direct Effect .342 .487 .290 .000 .000 
  Indirect Effect .000 .000 .000 .000 .000 
  Total Effect .342 .487 .290 .000 .000 
Y Direct Effect .000 .000 .000 .017 .000 
  Indirect Effect .006 .008 .005 .000 .000 
  Total Effect .006 .008 .005 .017 .000 
Y2 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .588 
  Indirect Effect .004 .005 .003 .010 .000 
  Total Effect .004 .005 .003 .010 .588 
Y3 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .613 
  Indirect Effect .003 .005 .003 .010 .000 
  Total Effect .003 .005 .003 .010 .613 
Y4 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .887 
  Indirect Effect .005 .007 .004 .015 .000 
  Total Effect .005 .007 .004 .015 .887 
Y5 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .989 
  Indirect Effect .008 .011 .006 .022 .000 
  Total Effect .008 .011 .006 .022 .989 
Y6 Direct Effect .000 .000 .000 .000 1.011 
  Indirect Effect .006 .008 .005 .017 .000 
  Total Effect .006 .008 .005 .017 1.011 
Y7 Direct Effect .000 .000 .000 .000 1.308 
  Indirect Effect .006 .008 .005 .017 .000 
  Total Effect .006 .008 .005 .017 1.308 
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จากตารางท่ี 4.26 เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพดา้น
การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีเพียง 1 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง เท่านั้น คือ ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ (X1) โดยมีค่าผลรวมอิทธพิล 
เท่ากับ .017 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิทางอ้อม) ดังนั้น ผลงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุงนั้น ตัวแปร
ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ ซึ่งหมายถึง ความกล้าเส่ียง การดำเนินงานเชิงรุก 
ความสามารถทางนวัตกรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีแตกต่างกัน 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

จากการต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ 2 หัวข้อใหญ่เมื่อพิสูจน์ตรวจสอบข้อมูลทางสถิติแล้ว ผลการวิจัย
พบว่า 

(1) สมมติฐานข้อที่1 ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่อการทดสอบว่าโมเดลเส้นทาง
ท่ีสร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงเชิงประจักษ์หรือไม่  

H0, โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจริง 
H1, โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจริง  

โดยการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติท่ีใช้ใน

การตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎีก็คือ การใช้ค่า ρ-Value ซึ่ง
ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ(Significant,. Sig.) ที่มีค่ามากกว่า p > .05 จึง ถือว่าตัวแบบมีความกลมกลืน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพราะเมื่อค่า p > .05 ผลก็คือจะ ไม่Sig. ซึ่งความหมายว่า ไม่แตกต่างกัน
หรือมีความสอดคล้องกัน นั่นเอง ซึ่งค่าที่คำนวณได้จาก ผลการวิจัย คือ มีค่าเท่ากับ p > .768 (ตาม
ตารางท่ี 4.25) 

(2) สมมติฐานข้อที่2 ตัวแปรการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง การดำเนินงานเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม ตัวแปรการมุ่งเน้นตลาด 
ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานภายใน
องค์กร  ตัวแปรการร่วมผลิตบริการ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรได้แก่ ความร่วมมือกับลูกค้า และ
ความร่วมมือกับคู่ค้า มีอิทธิพลทางตรงต่อ ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปร 7 ตัว ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) 



187 

 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของพนักงาน 6) การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การจัดวางกลยุทธ์ 

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรตัวแปรการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 
ตัวแปร ได้แก่ ความกล้าเส่ียง การดำเนินงานเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
พัทลุง มีตัวแปร 6 ตัว ได้แก่ 1) กระบวนการ 2) การปฏิบัติงานของพนักงาน 3) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 4) 
ค่าตอบแทนของพนักงาน 5) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) การจัดวางกลยุทธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ .054*** และมีค่า Squared Multiple Correlations,. R2 เท่ากับ .0719 (ตาม
ตารางท่ี 4.23 และภาพท่ี 4.4) 
 
ตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  

การประมวลความคิดเห็นส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ส่วนท่ี 2 ศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  และตอนที่ 6 การ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นดังนี้ 

การศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง พบว่า ด้านจุดแข็งพบว่า ข้อได้เปรียบเชิงกายภาพและลักษณะภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง
ทางการท่องเท่ียว ด้านจุดอ่อนพบว่าขาดการพัฒนาความรู้ทางการตลาดท่องเท่ียวชุมชนอย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบประกอบด้วย ต้นทาง คือ การวางแผนและการบริหาร กลางทาง คือ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และปลายทาง คือ การตลาดการท่องเที่ยว ด้านโอกาส คือ  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยการพัฒนาคนในชุมชนทางการท่องเที่ยวชุมชน และด้านอุปสรรคพบว่า ขาดการบูร
ณาการพัฒนาและการจัดการเร ียนร ู ้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที ่ยวของหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน 

ผลการศึกษา ความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง พบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรประยุกต์ใช้กลยุทธ์การ
ขยายตลาด (Diversification) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวใหม่ และกลุ่มเป้าหมายการท่องเท่ียว
ตลาดใหม่ มุ ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพัทลุง 
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การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง พบว่า ตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง คือ ด้านการมุ ่งเน้นความผู ้ประกอบการ และความกล้าเสี ่ยง การดำเนินงานเชิงรุก 
ความสามารถทางนวัตกรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยประมวลผลจากส่วน 3 พบว่า การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดพัทลุง ต้องมีความพร้อมผู้ประกอบการก่อน ดังภาพท่ี 4.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.6 การพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง 
 

จากภาพท่ี 4.6 เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เริ่มต้น ดังนี้  
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ปัจจัยเชิงสาเหตุ คือ คนในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว ในจังหวัดพัทลุงต้องการมุ่งเน้น 
ความเป็นผู้ประกอบการ โดยสร้างองค์ประกอบต้องการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการดังนี้  

ปัจจัยเชิงสาเหตุที ่ 1 ความกล้าเสี ่ยง (risk appetite) คือ การยอมรับต่อผลที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินธุรกิจซึ่งผลท่ีได้อาจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  

ปัจจัยเชิงสาเหตุที ่ 2 การดำเนินงานเชิงรุก (proactive operation) คือ การดำเนินการด้วย
แนวทางท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านต่าง ๆ  

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ 3 ความสามารถทางนวัตกรรม (innovation capability) คือ สิ่งที่ส่งผลต่อ
แนวคิดขององค์กรในการสร้างและสนับสนุนความคิด ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ และกระบวนการออกแบบ
ใหม่ท่ีจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ ๆ  

ปัจจัยเชิงผล คือ พัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพัทลุง ความสำเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งได้รับผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยเชิงผลที่ 1 กระบวนการ (process) คือ การนำเสนอกระบวนการให้บริการใหม่ หรือการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น กระบวนการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการ
ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการให้เกิดข้ึนในองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

ปัจจัยเชิงผลที่ 2 การปฏิบัติงานของพนักงาน (staff performance) คือ การจัดกิจกรรมใหก้ับ
บุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน การสร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง ความปลอดภัย แรงจูงใจ 
และทัศนคติท่ีดีต่องานอันเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเชิงผลที่ 3 การเรียนรู้ส่วนบุคคล (personal learning) คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งผลความ
กระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับของบุคลากรใน
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงกระบวนการบริการ 

ปัจจัยเชิงผลที่ 4 ค่าตอบแทนของพนักงาน (employee compensation) คือ การจัดกิจกรรม
ที่ก่อเกิดการจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ สิ่งของ รางวัลให้แก่บุคลากรในองค์กร ตาม
ภาระหน้าท่ี และผลการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเชิงผลที่ 5 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology adoption) คือ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์การ
ท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมสร้างคุณค่า  

ปัจจัยเชิงผลที่ 6 การจัดวางกลยุทธ์ (strategic placement) คือ การวางแผนพัฒนา และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริการขององค์กร ท้ังในการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอน
การบริการ และการส่งมอบการบริการ  
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  1)  เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของ
สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  2) เพื่อศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง และ 3) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 การดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุงได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการตลาด 2) แนวคิดทฤษฎีการสร้างมูลค่า  3) แนวคิดนวัตกรรมการบริการการท่องเท่ียว  และ
4) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ในการขอบเขตตัวแปรแบ่ง
ออก 2 ตัวแปร คือ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง และตัวแปรศักยภาพ
ด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ดังนี้  
ตัวแปรอิสระ คือ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ได้มาศึกษาสถานการณ์
และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง และศึกษาความ
ต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
พัทลุง โดยวิธ ีการการอภิปรายกลุ่ม ได้ตัวแปร 3 ตัวแปรได้แก่  1)  ตัวแปรการมุ ่งเน้นความเป็น
ผู ้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ความกล้าเสี ่ยง การดำเนินงานเชิงรุ ก และ
ความสามารถทางนวัตกรรม 2) ตัวแปรการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้น
ลูกค้า การมุ ่งเน้นคู ่แข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร  3) ตัวแปรการร่วมผลิตบร ิการ 
ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรได้แก่ ความร่วมมือกับลูกค้า และความร่วมมือกับคู่ค้า และตัวแปรตาม คือ 
ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
พัทลุง มีตัวแปร 7 ตัว ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) การปฏิบัติงานของพนักงาน 4) การเรียนรู้
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ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของพนักงาน 6) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การจัดวางกลยุทธ์ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่ง 2 กลุ่ม ได้แก่  1) การสำรวจและประเมินสถานการณ์ และปัญหา
ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  และความต้องการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุงโดย
วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่ม จำนวน 40 คน โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.1) กลุ่มผู้นำชุมชน คือ  ผู้นำชุมชน
ท่องเที่ยวที่มียอดนักท่องเที่ยวสูงสุดในจังหวัดพัทลุง 5 ลำดับแรก จำนวน 30 คน 1.2) กลุ่มภาคีการ
ท่องเที่ยว คือผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีพันธ์กิจเกี่ยวกับและทำความร่วมมือตกลงการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน รวม 10 คน  2) การ
พัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ วิสาหกิจชุมชนอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว จำแนกตามพื้นท่ีระดับจังหวัดพัทลุง ในปี 2562 
จำนวน 650 แห่ง  (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562 ) 
 งานวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอน อยู่ 2 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 มีเครื่องมือวิจัยใช้
การอภิปรายกลุ่มโดยมีกรอบแนวคิดมากจากโดยใช้เครื่องมือเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) และการใช้เครื ่องมือกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด (Ansoff’s matrix) เพื ่อเป็น
ขอบเขตในการศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  และความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง จากขั้นตอนท่ี 1 ได้ตัวแปรและประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุท่ี
มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดพัทลุง และคณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว
นำมาสังเคราะห์ตัวแปรและประเด็นเกี ่ยวกับสาเหตุที ่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาด และการ
สังเคราะห์ตัวแปรของคณะผู้วิจัยมาสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุงโดยวิธีการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling,. SEM) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ด้วยเทคนิคการใช้
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หลักการค่าประมาณความ ควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ในการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทาง เพื่อศึกษา อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากนอ้ย
เพียงใด ด้วยโปรแกรม Amos 
 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 

1. ศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จังหวัดพัทลุง  

ผลการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดพัทลุง ด้านจุดแข็งที่สำคัญพบว่า พื้นที่จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม  ซึ่งข้อค้นพบยืนยันผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
พื้นท่ีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2560-2564 ท่ีช้ีให้เห็นว่า ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวของจังหวัดมีศักยภาพและมีความหลากหลาย ท้ังด้านนิเวศน์ธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่ง
อารยะธรรม มีแหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดสู่วิถีชีวิต
มากมาย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่เป็นที่เคารพของประชาชนทั้งในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งใน
ระดับนานาชาติ และมีสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคใต้ เชื่อมโยงกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
การค้า การเดินทางของฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่าง และสู่ภูมิภาคอาเซียน ด้านจุดอ่อนท่ี
สำคัญพบว่า ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ขาดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการ
ส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่าง
ยั่งยืนของ 5 จังหวัดภาคใต้: สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรังและสตูล พบว่า หนึ่งในปัจจัยแห่งความ
ล้มเหลว คือปัญหาทางด้านการขาดการวางแผนด้านการตลาด (เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551) ด้านโอกาสท่ี
สำคัญ พบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเท่ียวชุมชน โดยการพัฒนาคนในชุมชนทางการท่องเท่ียว
ชุมชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัยรัตน์ จุสปาโล (2561) ท่ีพบว่า โอกาสของแหล่งท่องเท่ียวลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช รัฐบาล
มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทยและท่องเท่ียวโดยชุมชน และด้านอุปสรรคท่ีสำคัญพบว่า ขาดการ
สนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อัศว์ศิริ ลาปีอี (2561) ที่วิเคราะห์แนวการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาว่า มีการทับซ้อนขององค์กรภาครัฐ/
กฎหมาย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาท่ีขาดความเป็นเอกภาพ 
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2. ศึกษาความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที ่มา
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  

ผลการศึกษา ความต้องการ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง พบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรประยุกต์ใช้กลยุทธ์การ
ขยายตลาด (Diversification) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวใหม่ และกลุ่มเป้าหมายการท่องเท่ียว
ตลาดใหม่ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพัทลุง 

นอกจากนี้ ควรมุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพัทลุง ด้วยการจัดโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีส่งเสริมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนผ่านการทดลอง เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐพัชร มณีโรจน์ (2560) เรื ่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผล
การศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียว เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยกิจกรรมการท่องเท่ียวมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันระหว่าง
เจ้าบ้านกับผู้มาเยือนผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
รากเหง้าของชุมชนเน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับสมาชิกใน
ชุมชน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ากับผู้มาเยือน ซึ่งการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนำ การประสานงาน และการควบคุม โดยทุก ๆ 
กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล ท้ังนี้อาจส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบมี
ส่วนร่วมใน 4 ด้าน ตามผลการศึกษาของ จิราพร คงรอด (2563) เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเท่ียว
ที่มาท่องเที่ยวพัทลุง ได้แก่  “อาหารพื้นบ้าน งานฝีมือท้องถิ่น เเดนดินเกษตรสมุนไพร วิถีใต้เมืองลุง” 
ท้ังนี้ การท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุงควรนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างนักเล่าเรื่อง
ชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของชุมชนอย่างภาคภูมิใจผ่านการร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเท่ียว  

เมื่อนำผลการศึกษามาสังเคราะห์ ตามแนวคิด Ansoff’s matrix พบว่า 1) กลยุทธ์การเจาะตลาด 
(Market penetration)  คือ การมุ่งเน้นตลาดเน้นนักท่องเที่ยวชุมชน 2) กลยุทธ์ทางการพัฒนาตลาด 
(Product development) คือ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการท่ีเน้นวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพัทลุง 
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3) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development)  คือ การร่วมผลิตบริการ ที่เน้นหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน  สุดท้าย คือ  4) กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์ 
(Diversification)  คือ แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ที่เน้น
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพัทลุง  ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง เลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์การ
ขยายตลาด (Diversification) แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรกิาร 
ท่ีเน้นวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียว
โดยชุมชน โดยการศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที ่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง 
 
3. พัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง  

พัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการศึกษาการ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ท่ีเป็นกลุ่ม
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 650 คน จำแนกตามตัวแปร ได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจ
ชุมชนในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.69 มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.15 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.46 และประสบการณ์ในการทำงานในด้านการบริการวิสาหกิจชุมชน 
ของกลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 64.92  

กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญความกล้าเส่ียง อยู่อันดับท่ี 
1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู ่ระดับค่าเฉล่ีย 3.06 และระดับค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.43  
ความสามารถทางนวัตกรรม อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.94และ
ระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 การดำเนินงานเชิงรุก อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่
ระดับค่าเฉลี่ย 2.79 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4 และผลรวมตัวแปรด้านการมุ่งเน้นความ
ผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.93 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.47   

กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญการประสานงานภายใน
องค์กร อยู่อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 2.88 และระดับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34 การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน อยู่อันดับท่ี 2 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.8 
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และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 การมุ่งเน้นลูกค้า อยู่อันดับท่ี 3 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่
ระดับค่าเฉล่ีย 2.72 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 และผลรวมตัวแปรด้านการมุ่งเน้นตลาด มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 2.80 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 

กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญความร่วมมือกับลูกค้า อยู่
อันดับท่ี 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.11 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 ความ
ร่วมมือกับคู่ค้า อยู่อันดับที่ 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.10 และระดับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 และผลรวมตัวแปรด้านการร่วมผลิตบริการ มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 
4.10 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 

กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนวิสากิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่อันดับที่ 1 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 4.10 และระดับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.74 ผลิตภัณฑ์ อยู่อันดับท่ี 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 4.07 และระดับค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ค่าตอบแทนของสมาชิก อยู่อันดับที่ 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.06 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 กระบวนการ อยู่อันดับที่ 4 มีการปฏิบัติในระดับ
มาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.96 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 การปฏิบัติงานของสมาชิก อยู่อันดับท่ี 
5 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉล่ีย 3.91 และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 การเรียนรู้ส่วน
บุคคล อยู่อันดับที่ 6 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84 และระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55 การจัดวางกลยุทธ์ อยู่อันดับที่ 7 มีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.72 และระดับค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และผลรวมตัวแปรด้านศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุงมีการปฏิบัติในระดับมาก อยู่ระดับค่าเฉลี่ย 3.95 
และระดับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 

ในการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัย
ไว้ว่า ดังนี้ 

จากการต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ 2 หัวข้อใหญ่เมื่อพิสูจน์ตรวจสอบข้อมูลทางสถิติแล้ว ผลการวิจัย
พบว่า 

(1) สมมติฐานข้อที่1 ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่อการทดสอบว่าโมเดลเส้นทาง
ท่ีสร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงเชิงประจักษ์หรือไม่  

H0: โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจริง 
H1: โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจริง  
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โดยการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติท่ีใช้ใน

การตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎีก็คือ การใช้ค่า ρ-Value ซึ่ง
ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ (Significant,น. Sig.) ที่มีค่ามากกว่า p > .05 จึง ถือว่าตัวแบบมีความกลมกลืน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพราะเมื่อค่า p > .05 ผลก็คือจะ ไม่Sig. ซึ่งความหมายว่า ไม่แตกต่างกัน
หรือมีความสอดคล้องกัน นั่นเอง ซึ่งค่าท่ีคำนวณได้จาก ผลการวิจัย คือ มีค่าเท่ากับ p > .768  

(2) สมมติฐานข้อที่ 2 ตัวแปรการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัว
แปร ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง การดำเนินงานเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม   ตัวแปรการมุ่งเน้น
ตลาด ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงาน
ภายในองค์กร  ตัวแปรการร่วมผลิตบริการ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรได้แก่ ความร่วมมือกับลูกค้า 
และความร่วมมือกับคู่ค้า มีอิทธิพลทางตรงต่อ ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปร 7 ตัว ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของพนักงาน 6 ) การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การจัดวางกลยุทธ์ 

จากผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ 
ความกล้าเส่ียง การดำเนินงานเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อศักยภาพด้าน
การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปร 
6 ตัว ได้แก่ 1) กระบวนการ 2) การปฏิบัติงานของพนักงาน 3) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 4) ค่าตอบแทนของ
พนักงาน 5) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) การจัดวางกลยุทธ์  

 
รูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกระบวนการดังนี้  
การเริ่มต้นของรูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องเริ่มที่ทำ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ กับสมาชิกในชุมชนให้เห็นประโยชน์
ของการจัดการท่องเที่ยว โดยการให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมและลงมือปฏิบัติ สร้าง
ความรู้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ และผลกระทบไปพร้อมกัน จึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาด 6 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ คือ คนในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว ในจังหวัดพัทลุงต้องการมุ่งเน้น 
ความเป็นผู้ประกอบการ คือ เป็นบุคคล กลุ่มบุคคลในชุมชน หรือธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยว
โดยตรง และมีปฏิสัมพันธ์ทางตรงกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ให้บริการที่พักแรม ผู้ให้บริการร้านอาหาร ผู้
ให้บริการนำเที่ยว ผู้ให้บริการร้านค้าต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งดึงดูดใจ หรือทรัพยากรทางการ
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ท่องเที ่ยว และผู ้ให้การสนับสนุนการบริการนักท่องเที ่ยว หรือธุรกิจท่ีสนับสนุนการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ผู้ส่งวัตถุดิบสินค้า และสินค้าประกอบการบริการ ผู้จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุท่ี
สนับสนุนการท่องเที่ยว ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น พร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  
เช่น ผู ้เกี ่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างการ
เดินทางท่องเท่ียว เช่น ระบบการขนส่ง และการเดินทาง ระบบไฟฟ้าน้ำประปา ระบบการส่ือสาร ระบบ
การจัดการขยะ และของเสียไม่ให้ตกค้างในพื้นที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ๆ ได้แก่ 
บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น องค์กรบริหารส่วน
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น  โดยสร้าง
องค์ประกอบต้องการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการดังนี้  

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ 1 ความกล้าเสี่ยง (risk appetite) คือ การยอมรับต่อผลที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินธุรกิจซึ่งผลที่ได้อาจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ความเสี่ยงในการเสี่ยงสิ่งที่ไม่รู้ ความ
เส่ียงในการเปล่ียนแนวคิดและรูปแบบการทำธุรกิจ อาจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ท่ีมีสัดส่วนมาก ความเส่ียง
ในการกู้ยืมในรูปแบบของการวิเคราะห์ การเงิน ความเสี่ยงที่จะอยู่ในลักษณะของความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน เป็นต้น ความกล้าเสี่ยงจึงเป็นระดับความเต็มใจของผู้บริหารที่สามารถยอมรับความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในทรัพยากร ท่ีอาจมีความไม่แน่นอน ดังนั้นความกล้าเส่ียงจึงมีบทบาทสำคัญ
ต่อการบริหารงานที่ให้ความสำคัญต่อผู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยผู้ประกอบการต้องเปิดใจที่จะยอมรับ
ความเส่ียงนั้น และต้องพยายามให้ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับธุรกิจมีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ความ
กล้าเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้บริหารในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ธุรกิจ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที ่ 2 การดำเนินงานเชิงรุก (proactive operation) คือ ด้านการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีประเด็นย่อย ระบบการบริหารจัดการโดยชุมชนแบบ
บูรณาการ ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความ
ปลอดภัย ด้านคน สังคม ผลประโยชน์ ด้านคุณภาพบริการ และด้านการตลาด การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ลุ่ม และชุมชน การเสริมศักยภาพของคนในกลุ่ม และชุมชน ระบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
กลุ ่มนักท่องเที ่ยว และชุมชนที ่ครอบคลุม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ ่มคนในชุมชน และ
นักท่องเท่ียว และการตลาด และประชาสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ 3 ความสามารถทางนวัตกรรม (innovation capability) คือ สิ่งที่ส่งผล
ต่อแนวคิดขององค์กรในการสร้างและสนับสนุนความคิด ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ และกระบวนการ
ออกแบบใหม่ที ่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ ๆ ได้แก่  ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการ
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กระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคม และคุณภาพชีวิต สนับสนุนการพัฒนาชุมชน กระจายรายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสร้างโอกาสในการมีรายได้เสริม และการให้เกียรติ ด้านสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ควรมีกลุ่ม
ท่องเที่ยวมีข้อมูล และความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น มี การถ่ายทอดข้อมูลทาง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตจากคนภายในสู่คนภายนอก และการถ่ายทอดภายในชุมชนด้วยตัวเอง มีกฎ กติกา 
และแนวทางปฏิบัติเพื่อการเคารพ และปกป้องวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น และให้เกียรติวัฒนธรรมของ
แขกผู้มาเยือน ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ และยั่งยืน ควรมีกลุ่มท่องเที่ยวมีฐานข้อมูลด้านทรัพยากร และการให้การศึกษา มีการออกแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการขยะ
ชุมชน/แหล่งท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรน้ำ และน้ำเสีย การจัดการด้านเสียงรบกวน การจัดการด้าน
พลังงาน ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

ปัจจัยเชิงผล คือ พัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพัทลุง มีการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีจะสมบูรณ์ได้นั้นต้องมีการประสานงานกันอย่างสมบูรณ์ 
ระหว่างหน่วยงานภายในชุมชน หน่วยงานภายนอกชุมชน และภาคส่วนต่าง  ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว ซึ่งประกอบไปด้วยนักท่องเท่ียว ตัวแทนกลาง ผู้ให้บริการการท่องเท่ียว ผู้ให้การสนับสนุนการ
บริการนักท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด จากผลการวิจัยพบว่า การ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ความกล้าเส่ียง การดำเนินงานเชิง
รุก และความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง มีตัวแปร 6 ตัว ได้แก่ 1) กระบวนการ 2) การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 3) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 4) ค่าตอบแทนของพนักงาน 5) การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) การจัดวางกลยุทธ์ จึงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ซึ่งได้รับผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยเชิงผลที่ 1 กระบวนการ (process) คือ เป็นขั้นตอนในการจัดการท่องเท่ียว กระบวนการ
บริการการท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่ งยาก ไม่ซับซ้อนต่อการใช้ 
บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำตั้งแต่ครั้งแรก ระเบียบวิธีการ และงานปฏิบัติในด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวที่นำเสนอให้กับนักท่องเท่ียว เพื่อมอบการบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ปฏิบัติตามได้สะดวก และ
ง่ายทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ 
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ปัจจัยเชิงผลที่ 2 การปฏิบัติงานของพนักงาน (staff performance) คือ สมาชิกทุกคนใน
ชุมชนล้วนเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นผู้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
ของชุมชน เป็นเจ้าบ้านท่ีดีด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นประดุจต้อนรับญาติมิตร หรือเพื่อนท่ีกลับมาเยี่ยม
บ้าน รวมถึงผู้นำชุมชน ครู ภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ผู้ประกอบอาชีพ หรือ
ศาสตร์ต่าง ๆ ในชุมชนที่ต้องมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนในท้องถิ่นเพื่อรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น บุคลากรจึงมีความสำคัญท่ี
ต้อง พัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการท่องเท่ียว และเกี่ยวข้องทางอ้อม ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะต้องพบเจอเมื่อเดินทางเข้าไปในชุมชน ทุกคนในชุมชนต้องยินดีและเต็มใจที่จะต้อนรับ
นักท่องเท่ียว พร้อมท่ีจะส่งต่อประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าให้กับนักท่องเท่ียว 

ปัจจัยเชิงผลที่ 3 การเรียนรู้ส่วนบุคคล (personal learning) คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งผล
ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับของ
บุคลากรในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุง
กระบวนการบริการ ภาครัฐและภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการสร้างการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกในชุมชนเองควรมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปรับปรุงผลลัพธ์
ท่ีเกิดจากกระบวนการทำงาน  

ปัจจัยเชิงผลที่ 4 ค่าตอบแทนของพนักงาน (employee compensation) คือ การจัด
กิจกรรมที่ก่อเกิดการจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ สิ่งของ รางวัลให้แก่บุคลากรในองค์กร 
ตามภาระหน้าที่ และผลการปฏิบัติงาน ในบริบทนี้ สมาชิกของชุมชนทกคนถือเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า 
ต้องได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอย่างเพียงพอ เหมาะสม 

ปัจจัยเชิงผลที่ 5 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ ( information technology 
adoption) คือ การเข้าถึงข้อมูลของการท่องเที ่ยวในรูปแบบเอกสาร  ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
โปรแกรมการท่องเท่ียว ภาพแหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียว และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเป็นข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยว รวมถึงมีสถานที่ศูนย์ประสานงาน หรือสถานที ่ ท่ี
นักท่องเที่ยวติดต่อเมื่อเดินทางเข้ามาในชุมชนเป็นจุด บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยช่องทางการจัด
จำหน่ายควรจัดทำเป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเตอร์เน็ต และระบบข้อมูลการ
บริการในสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ใช้ในการแจ้งข้อมูลการจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และการจดจำที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล 
จดจำแหล่งท่องเท่ียวได้ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของผู้พบเห็น หรือการสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจในการบริการท่องเที่ยวโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ส่ือ
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กลางแจ้ง และป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น การโฆษณา เน้นการส่งข่าวสารไปยังกลุ ่มเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบอื่น 

ปัจจัยเชิงผลที่ 6 การจัดวางกลยุทธ์ (strategic placement) คือ การวางแผนพัฒนา และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริการขององค์กร ทั้งในการปฏิบัติงาน การลด
ขั้นตอนการบริการ และการส่งมอบการบริการ การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการนั้น เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่อง
การวางแผนทางกลยุทธ์อย่างรัดกุม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งท่ีมีบริบทใกล้เคียง
กัน ในที่นี้จะเห็นได้ชัดว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง เริ่มมีการปรับตัวโดยเฉพาะด้ าน
การตลาด อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดวางกลยุทธ์จึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างยิ่ง  
 

อภิปรายผล 
1. ศึกษาศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน จังหวัดพัทลุง  พบว่า ด้านจุดแข็งพบว่า ข้อได้เปรียบเชิงกายภาพและลักษณะภูมิศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว ด้านจุดอ่อนพบว่าขาดการพัฒนาความรู้ทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนอยา่ง
เป็นระบบ ประกอบด้วย ต้นทาง คือ การวางแผนและการบริหาร กลางทาง คือ การพัฒนาการท่องเท่ียว 
และปลายทาง คือ การตลาดการท่องเท่ียว ด้านโอกาส คือ  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเท่ียวชุมชน 
โดยการพัฒนาคนในชุมชนทางการท่องเท่ียวชุมชน และด้านอุปสรรคพบว่า ขาดการบูรณาการพัฒนาและ
การจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตร
และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งนี้เนื่องมาจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจเป็นการปรับเทคนิคและกลยุทธ์ใหม่ 
ซึ่งจะช่วยสร้างพลังให้กับการดำเนินธุรกิจให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงดา้น
การตลาด ด้านราคา และแหล่งผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ การใช้พลังของ
การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อการร่วมมือและเกื้อกูลกันท้ังท่ีเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงในแนวตั้งและแนวนอน 
ดังนั้นหากศึกษาหลักการและแนวทางการสร้างเครือข่ายในรูปแบบที่เป็นพื้นฐาน ประกอบกับตัวแบบท่ี
ประสบผลสำเร็จและมีความสมบูรณ์ในการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายจะได้มาซึ่งความรู้ที่สามารถ
สังเคราะห์ร่วมกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทของธุรกิจแต่ละราย ทำให้เกิดแนวทางการส่งเสริมการสรา้ง
เครือข่ายท่ีมีศักยภาพการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ พจนา บุญคุ้ม (2559) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวของตำบลสามพระยา 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นท่ีตำบลสาม
พระยามีกิจกรรมที่หลากหลายและมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน 
โดยจำแนกกิจกรรมเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการปลูกพืช (2) ด้านการประมง และ (3) ด้านการปศุสัตว์ 



201 

 
 

2) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของตำบลสามพระยาท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นคือ S-SAC Model โดย S ตัวแรกคือ เกษตรพอเพียง (Sufficiency Agriculture) S ตัวท่ี
สองค ื อช ุ มชนย ั ่ ง ย ื น  (Sustainable Community) A คือ เทคโน โลย ี การ เกษตร  (Agricultural 
Technology) และ C คือ เครือข่ายความร่วมมือ (Cooperation Network) และ3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของตำบลสามพระ
ยา เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรนำรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปขยายผลใน
กลุ่มสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มวิทยาลัยการเกษตรของประเทศ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เห็นผลในเชิงรูปธรรม
ต่อไป และควรพัฒนาความรู้รวมท้ังทักษะในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยเฉพาะในส่วน
ของกิจกรรมการท่องเท่ียว 

2. ศึกษาความต้องการพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียว
โดยชุมชนจังหวัดพัทลุง พบว่า ความต้องการทางด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนของนักท่องเท่ียวใน
ภาพรวมจะเน้นตำแหน่งการแข่งขันเกี่ยวกับ อาหารพื้นบ้านเป็นหลัก เนื่องมาจากข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ทดลอง เรียนรู้การ
ทำอาหารพื้นถิ่น อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการเริ ่มต้นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการ
อธิบายส่ิงท่ีลูกค้าจะได้รับ ตอบสนองความต้องการท่ีตรงกับพฤติกรรมของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ลดอุปสรรค สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) ได้จัดทำวิจัยเรื่อง การจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
บริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ และ
ความผูกพันระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือนผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเท่ียวซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าของชุมชนเน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่าง
ทรัพยากรการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับสมาชิกในชุมชน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับผู้มาเยือน การจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำ การประสานงาน และการควบคุม 
โดยทุก ๆ กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วม
ลงมือปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล 

3. รูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง จาก
ผลการวิจัย พบว่า ด้านการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ  ปัจจัยความกล้าเสี ่ยง การดำเนินงานเชิงรุก 
ความสามารถทางนวัตกรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องในนวัตกรรม กระทำกิจกรรมต่างๆท่ีอาจเกิดความเสี่ยง และมีการ
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ดำเนินงานเชิงรุก เพื่อนำไปสู่การแข่งขันต่อคู่แข่งขัน การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ เป็นการมุ่งเน้น
กลยุทธ์ขององค์กรในลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อองค์กรในรูปแบบของการตัดสินใจ 
การปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Na Songkhla, R. (2020) ที่กล่าวว่า ลักษณะของผู้นำองค์การ รูปแบบการบริหารองค์การ และความ
ผูกพันของพนักงาน นั้นล้วนส่งผลต่อการไปถึงเป้าหมายขององค์การ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ
ว่าเป็นการรวมกันใน 3 มิติได้แก่ ความกล้าเส่ียงการดำเนินการเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นยอมรับความเส่ียงต่อการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์บริการ และตลาดการ
ดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่เหนือคู่แข่งรวมถึงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงต่อ
ข้อเสนอของตลาด กล่าวได้ว่าการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึงบุคลิกและคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การปฏิบัติของพนักงาน และผู้บริหารในองค์กรท่ี
สะท้อนถึงกระบวนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ ภายใต้การรับรู้ความต้องการของตนเอง การมีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ และการกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่ท้าทายความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถตอบสนองและ
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของวลัยลักษณ์  รัตนวงศ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัย
เชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจนำเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย พบการวิจัยพบว่า 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ระดับการปฏิบัติของปัจจัยเชิงเหตุ ปัจจัยเชิงผล และนวัตกรรมการบริการทัง้ 
3 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีติดฝ่ังอันดามัน พื้นท่ีติดฝ่ังอ่าวไทย และพื้นท่ีติดชายแดนอยู่ในระดับมาก โมเดลการ
วัดปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการที่ประกอบไปด้วยตัวแปรแฝง 7 ตัวแปร และตัวแปร
สังเกต 17 ตัวแปร เป็นโมเดลท่ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี ผลจากการพัฒนาโมเดล
ปัจจัยเชิงเหตุและผลการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการพบความสัมพันธ์ร่วม
ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การร่วมผลิตบริการ 
และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นวัตกรรมการบริการภายใต้บริบทของธุรกิจนำเที่ยว
ภาคใต้ของประเทศไทย จำเป็นท่ีจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐ ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และปัจจัยด้านการผลิตบุคลากรในสายการท่องเที่ยวร่วมด้วย ด้าน
ปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมการบริการคือ เรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรโดยเฉพาะเรื่องจิตบริการ ส่วนการพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันนั้น ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีความคิดเห็นว่า นวัตกรรมการบริการ
สามารถที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้ ด้านผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
พบว่า ตัวแปรท่ีใช้ศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนผลการเปรียบเทียบความ
สอดคล้องระหว่างผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัย
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เชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการที่ได้จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 1. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การจัดการท่องเที่ยวและให้ข้อมูล การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
สมาชิกในชุมชนได้พิจารณานำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบวก และเชิงลบ โดยนำเสนอต่อ
ผู้นำชุมชนที่เป็นทางการ ผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เจ้าของภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญในชุมชน สมาชิกใน
ชุมชน และกลุ่มผู้สนใจ เป็นขั้นตอนแรกของการมีส่วนร่วมการจัดการท่องเท่ียว 
 2. พัฒนาศักยภาพชุมชน และความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
ผู้นำทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เจ้าของภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญในชุมชน สมาชิกในชุมชน กลุ่ม
สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันสำรวจและศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียว และส่ิงอำนวยความสะดวก
การท่องเที่ยวในชุมชนอย่างละเอียด โดยใช้เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  เป็นแนวทาง ใน
การสำรวจและศึกษาศักยภาพ รวมถึงบันทึกลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน
และพื้นที่เชื่อมโยง ศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชน เรื่องเล่า ตำนาน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม กลุ่มต่าง ๆ ที่มี
บทบาทในชุมชนและประเพณีของชุมชน ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 3. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากร การท่องเที่ยว นำผลของการศึกษาศักยภาพมาดำเนินการใน
แต่ละประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วย  
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
การส่งเสริมวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อม การบริการ และความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรบุคคล และด้านอื่น ๆ ที่พบจากการศึกษา ด้านใดมีคะแนนน้อยพัฒนาด้านนั้นให้
สมบูรณ์ เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นมาตรฐาน และแหล่งท่องเที่ยวมีพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเท่ียวผู้มาเยือน 
 4. ภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากผลการวิจัย องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง ได้แก่ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการรวมกันใน 3 มิติ ได้แก่ ความกล้าเส่ียง 
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การดำเนินการเชิงรุก และความสามารถทางนวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาเป็นดัชนีและตัวชี ้วัดในการ
ประเมินศักยภาพด้านการตลาดต่อไป 
 5. ภาครัฐควรตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
 1. รูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จัดตั้งองค์กรกลางใน
ชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชน  อาจจัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ อาจจะเป็นกลุ่มหรือหน่วยงานท่ีมีอยู่ แต่อาจจะกำหนดบทบาทและหน้าท่ีในส่วนนี้เพิ่มเติม 
หากสามารถเกิดการบูรณาการการทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาได้จะยิ่งทำให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการสร้างสรรค์รูปแบบ
การตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเท่ียวและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมุ่งเน้นปัจจัยเชิงผลท้ัง 6 
ด้านในการใช้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ได้แก่ 1) กระบวนการ 2) การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 3) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 4) ค่าตอบแทนของพนักงาน 5) การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) การจัดวางกลยุทธ์ 
 2. จัดโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด และการส่ือความหมายการ ท่องเท่ียวโดยชุมชน นำเสนอ
ความเป็นตัวตนของท้องถิ่น โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียวของดีในท้องถิ่น และทรัพยากรการท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเสนอออกสู่ตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และ
ทราบข้อมูลการท่องเที ่ยวกระตุ ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที ่ยวผ่านการสื่อสารการตลาด
หลากหลายรูปแบบ ส่วนการเตรียมตัวของคนในชุมชน คือ การบันทึกและประวัติศาสตร์ของชุมชนอย่าง 
ภาคภูมิใจ เพื่อนำมาเล่าให้นักท่องเที่ยวผ่านการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว  หรือการแสดงออกทาง
กายภาพ เช่น ที่มาของการประดิษฐ์เครื่องใช้สอยในครัวเรือน ประวัติ การประกอบอาหารท้องถิ่น การ
แต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นในวันสำคัญ หรือวันใดวันหนึ่งที่ชุมชนเลือก หรือทุกวัน เป็นต้น รวมถึงการ
ติดตั้งข้อมูลในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ประวัติ ความเป็นมา ป้ายบอกทางในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรม ภูมิ  
ปัญญาของท้องถิ่น 
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 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. จากการศึกษาพบว่า การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน จังหวัดพัทลุง ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจเลือกพื้นท่ีให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเป็น
แหล่งเป้าหมายของนักท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น 
 2. ควรทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเท่ียวในภาค
บริการอื่น ๆ 
 3. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในเชิงลึกเพื่อที่จะ
สามารถทำการตลาดได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 
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Abstract
 This study is qualitative research that applies the model of Participatory Action  
Research	(PAR).	 It	aims	to	1)	study	the	marketing	situations	and	problems	of	the	products	
and	services	of	community–based	tourism	in	the	Phatthalung	province	and	2)	study	tourists’ 
needs and behaviors in making purchasing decisions toward products and services of  
community–based	tourism	in	the	Phatthalung	province.	The	study	results	would	be	useful	 
as	a	 guideline	 for	 creating	value–added	products	and	 services	 for	 community–based	 
tourism	in	the	Phatthalung	province.	The	main	informants	are	40	people,	including	a	group	
of	30	community	leaders	in	the	Phatthalung	province	and	10	people	from	tourism–related	 
parties.	The	 researcher	organizes	a	 focus	group	discussion	and	uses	 the	concepts	of	 
SWOT	analysis	and	Ansoff’s	matrix	as	discussion	tools.	Then,	the	results	are	synthesized	 
and	summarized.	
	 From	the	study	results,	the	concept	of	“Kon	Wai	Guo	Tong	Mueng	Guo	(senior	tourist	 
traveling	antique	city)”	is	proposed	and	is	in	line	with	the	vision	of	the	Phatthalung	province	
regarding	the	approach	to	creating	value–added	products	and	services	in	community–based	
tourism	in	the	Phatthalung	province.	In	addition	to	the	above–mentioned	tourism	concept,	
community–based	tourism	 in	the	Phatthalung	province	should	organize	tourism	activities	
emphasizing	building	the	experiences	of	tourists	with	the	host	and	the	community	through	
experimenting	with	the	local	lifestyle,	so	that	it	truly	meets	the	needs	of	tourists.

Keywords	:		value–added,	community–based	tourism,	Phattalung

บทน�า
	 ภายใต้แนวคิดประเทศไทย	4.0	 (Thailand	4.0)	 รัฐบาลได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะเวลา	20	ปี	 ระหว่างปี	พ.ศ.	2560–2580	 โดยได้มุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และการพัฒนาของภาคการผลิตและบริการด้วยความยั่งยืน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน	สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	12	พ.ศ.	2560–2564	 ในยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 ซ่ึงได้กล่าวถึง 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน	 และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย	ข้อที่	 4	 
ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก	และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่าย	 โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	 อาศัยทรัพยากรที่ประเทศมีอยู ่
กล่าวคือ	นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจน
การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 (Community	Based–Tourism	 :	CBT)	 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้
สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและรักษาคุ้มครองทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น	 รวมทั้งน�าฐานทรัพยากรดังกล่าว
มาจัดการให้เป็นทรัพยากรท่องเท่ียวของชุมชนโดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ 
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สิ่งแวดล้อม	มีการค�านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส�าคัญ	และการน�าทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชนมาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนท่ีน�าไปสู่ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง	 (Ministry	 of	 Tourism	&	 Sports,	 2014)	 การพัฒนา 
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนย่อมเป็นหน้าที่หลักของคนในชุมชนที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน	 
และร่วมกันท�า	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง	 โดยต้ังอยู่บน 
พื้นฐานของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืนนั้นมีความรับผิดชอบหลายระดับร่วมกัน	 เร่ิมจากประชาชนหรือประชาคม	องค์กรภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องย่อมมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันตามกรอบที่ก�าหนดไว้เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรของการท่องเที่ยวร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Thangchan	et	al.,	2014)
	 พัทลุงเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย	 เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและ 
มีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ	 เนินเขา	และชายฝั่ง	 (Phatthalung	Provincial	 Industry	Office,	2019)	 
เป็นที่รู ้จักในนามของเมืองต้นก�าเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อคือ	มโนห์ราและหนังตะลุง	ซึ่งตกทอดเป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาเป็นเวลายาวนาน	ส่วนแหล่งธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศคือ	 
ทะเลน้อย	ซึ่งเป็นพื้นท่ีชุ่มน�้าและทะเลสาบน�้าจืด	ทั้งนี้จากแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุงระยะ	4	ปี	พ.ศ.	2561 
–2564	 ได้ก�าหนดการบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดมุ ่งสู ่เมืองเกษตรยั่งยืน	 การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดดเด่น	และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	 โดยได้ก�าหนด 
พันธกิจการพัฒนาจังหวัดในข้อท่ี	 3	การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้สูง	ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	และข้อที่	 5	ส่งเสริม 
และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร	
นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน	และประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต	อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้าน 
การตลาดถือเป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนค�านึงถึง	 เช่น	การสร้างความตระหนักให้นักท่องเท่ียวรู้จัก
แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี	การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างกันในแต่ละชุมชน	ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดที่น่าตื่นเต้นและสามารถสร้างผลกระทบทางการตลาดตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้	
	 จากความส�าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาด	 
รวมถึงความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพัทลุง	และเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดพัทลุง	 ควบคู่กับการพัฒนาความร่วมมือการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	และหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	 ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	 
และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจัยและวัตถุประสงค์
	 การวิจัยน้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	และ	2)	ศึกษาความต้องการพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า
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และบริการของนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมจากชุมชน	 (Participatory	Action	Research:	PAR)	จากการอภิปรายกลุ่มข้อมูลหลัก	 
2	กลุม่	ได้แก่	กลุม่ผูน้�าชมุชนคอื	ผูน้�าชมุชนท่องเท่ียวท่ีมยีอดนกัท่องเท่ียวสูงสุดในจังหวดัพัทลุง	5	ล�าดับแรก	 
จ�านวน	30	คน	และกลุม่ภาครฐัคอื	ผูบ้รหิารและผู้ปฏบิติังานในหน่วยงานท่ีมพัีนธกจิในการพัฒนาการเรียนรู้
ให้กบัชมุชนท่องเทีย่วจงัหวดัพทัลงุ	ตวัแทนหน่วยงานละ	2	คน	รวม	10	คน	ด้วยวธิกีารก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงและอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่ม	โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)	
และเครื่องมือกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	 (Ansoff’s	Matrix)	 เพื่อเป็นขอบเขตในการประเมิน 
สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 
และความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชน
จงัหวดัพทัลงุ	ดงัแสดงในภาพที	่1

ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	 เป็นการรวบรวมข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการความคิด	การตดัสนิใจ	ความรู้สึกต่าง	ๆ	ทีอ่ยูภ่ายในตวับคุคลนัน้	ประสบการณ์การท่องเทีย่ว	
ของนักท่องเท่ียวนัน้จะได้รบักต่็อเมือ่มกีารเดินทางมาเยอืน	ณ	แหล่งท่องเทีย่วนัน้	ซึง่การศกึษาเชิงพฤตกิรรม 
นี้ท�าให้เข้าใจถึงความต้องการส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวมากขึ้น	ข้อมูลส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว	 ใช้ในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วในอนาคต
	 Sungrugsa	 et	 al.	 (2016)	 ได้ให้ความหมายของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสามารถ 
สร้างประโยชน์หลายประการ	 เช่น	ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเข้าใจปัจจัยต่าง	ๆ	ที่สามารถส่งผล 
ต่อการตัดสินใจซื้อบริการน�าเที่ยวของนักท่องเท่ียว	ช่วยให้ผู ้เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขพฤติกรรมให้เกิด 
ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น	นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวยังช่วยในการคิดค้นหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวได้

Ansoff’s	Matrix
ความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง

SWOT Analysis
การส�ารวจและประเมินสถานการณ์และปัญหา

ด้านการตลาดของสินค้าและบริการของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง

การอภิปรายกลุ่ม
(Focus	Group)

แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของการท่องเที่ยว

โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง
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	 Humphrey	 (1960)	 ผู้คิดค้นเครื่องมือ	 SWOT	 เพื่อใช้วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายใน 
และภายนอกท้ัง	 4	ปัจจัย	 ได้แก่	 Strength	 (จุดแข็ง)	Weakness	 (จุดอ่อน)	Opportunity	 (โอกาส)	 
และ	Threat	(อุปสรรค)	เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการแข่งขันของธุรกิจในภาพรวม	
	 Ansoff	 (1987)	 ได้พัฒนาเครื่องมือ	Ansoff’s	Matrix	 ใช้วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ	 
ซึ่งสามารถพิจารณาได้	 4	แนวทางในใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	ได้แก	่
กลยุทธ์การเจาะตลาด	 (Market	Penetration)	กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (Product	Development)	
กลยุทธ์การพัฒนาตลาด	(Market	Development)	และกลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์	(Diversification)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1.		กลุ่มผู้น�าชุมชน	คือ	ผู้น�าชุมชนท่องเที่ยวที่มียอดนักท่องเที่ยวสูงสุดในจังหวัดพัทลุง	5	ล�าดับแรก	
คือ	1)	อ�าเภอศรีนครินทร์	2)	อ�าเภอเมือง	3)	อ�าเภอศรีบรรพต	4)	อ�าเภอศรีนครินทร์	5)	อ�าเภอกงหรา	 
จ�านวน	30	คน	(Office	of	Tourism	&	Sports	Phatthalung	Province,	2019)	ประกอบด้วย	(1)	ผู้น�า 
ทางการปกครอง	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านัน	ชุมชนละ	2	คน	 (2)	 ผู้น�าทางการเมือง	 ได้แก่	สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชนละ	2	คน	และ	 (3)	ผู้น�าทางธรรมชาติ	 ได้แก่	คร	ู 
หมออนามัย	หรือผู้ที่มีบทบาทในการน�าพาการพัฒนาชุมชน	ชุมชนละ	2	คน	
	 2.		 ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	คือ	ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา 
การเรียนรู้ให้กับชุมชนท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุง	 ตัวแทนหน่วยงานละ	2	คน	รวม	10	คน	ประกอบด้วย	 
(1)	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2)	องค์การของรัฐที่ก�ากับดูแลด้านแหล่งท่องเที่ยว	ได้แก่	กรมป่าไม	้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม	้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงวัฒนธรรมหรือส�านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 (3)	องค์การ 
ของรัฐที่ก�ากับดูแลด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว	 ได้แก่	กรมการขนส่งทางบก	กระทรวง
คมนาคม	 กรมเจ้าท่า	 กระทรวงคมนาคม	 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	 กระทรวงคมนาคม	 
(4)	องค์การของรัฐท่ีก�ากับดูแลด้านสินค้าทางการท่องเที่ยว	 ได้แก่	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวง
อุตสาหกรรม	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ	(5)	สถาบันการศึกษา
	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนจากการอภิปรายกลุ่ม	 นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	แล้วน�ามาสังเคราะห์และสรุปประเด็น
เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร	จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ	 โดยแบบส�ารวจความคิดเห็น 
แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่
	 ส่วนที่	1		แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อส�ารวจ	ประเมินสถานการณ์และ
ปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 โดยใช้เครื่องมือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)
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	 ส่วนที่	2		แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	 โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	(Ansoff’s	Matrix)		

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดและแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
	 1.	 การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยใช้เครื่องมือ	SWOT	Analysis
	 ผู้วิจัยได้น�าความคิดเห็นของกลุ่มผู้น�าชุมชน	และกลุ่มภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์
และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	มาเรียงล�าดับ 
ความส�าคัญโดยใช้แนวคิด	SWOT	Analysis	โดยความคิดเห็นที่ได้มากที่สุดแยกตามรายด้าน	ได้แก่	
 •			 ด้านจุดแข็ง	 – การท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์	 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม	
 •			 ด้านจุดอ่อน	 –		การท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุงขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม	 
ขาดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์	และการส่งเสริมการตลาด	
 •			 ด้านโอกาส		 –	 หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	โดยการพัฒนาคนในชุมชนทาง 
การท่องเที่ยวชุมชน	
 •			 ด้านอุปสรรค	–	 การท่องเท่ียวจังหวัดพัทลุงขาดการสนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	และชุมชนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว	ดังสรุปตามตารางที่	1

ตารางที่	1	 แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยเครื่องมือ	SWOT	Analysis

S	:	Strengths	(จุดแข็ง) W	:	Weaknesses	(จุดอ่อน)

S1	 :		มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดม 
	 	 สมบูรณ์	แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ม ี
	 	 ความสวยงาม
S2	 :	 มีศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีที่มีชื่อเสียงยาวนาน
S3	 :	 ผลิตภัณฑ์ในชุมชนในจังหวัดมีชื่อเสียง	เช่น	 
	 	 กระฉูด
S4	 :	 ชุมชนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาและ 
	 	 น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ	 
	 	 เช่น	น�้าชุบพรกหรือน�้าพริกกะลา

W1	:		ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
	 		 ขาดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ 
	 	 การส่งเสริมการตลาด
W2	:	 ขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาด 
	 	 ของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
W3	:	 ขาดการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวชุมชน 
	 	 แบบบูรณาการและแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
	 	 ภาคเอกชน	และภาคชุมชนร่วมกัน
W4	:	 ขาดการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน 
	 	 ของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น



วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

51

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

ตารางที่	1		แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเท่ียว
โดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยเครื่องมือ	SWOT	Analysis	(ต่อ)

O	:	Opportunities	(โอกาส) T	:	Threats	(อุปสรรค)

O1	:		หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยว
O2	 :	 หน่วยงานภาครัฐนโยบายการพัฒนา 
	 	 การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพัทลุง	เช่น	 
	 	 ชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี	และหมู่บ้าน 
	 	 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
O3	:	 เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมไปยังจังหวัด 
	 	 หลักอื่น	ๆ

T1	 :		ขาดการสนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ
	 	 ภาคเอกชน	และชุมชนด้านการพัฒนา 
	 	 การท่องเที่ยว
T2	 :	 ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
	 	 คนในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
	 	 และต่อเนื่อง
T3		:	 มีข้อจ�ากัดทางด้านนโยบาย	กฎหมาย	ระเบียบ 
	 	 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ที่มา	:	ข้อมูลสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้จากการอภิปรายกลุ่มผู้น�าชุมชนและกลุ่มภาครัฐ

	 2.	 ศึกษาความต้องการ	พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวท่ีมา 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	โดยใช้เครื่องมือ	Ansoff’s	Matrix
	 ผลการศึกษาตามแนวคิด	Ansoff’s	Matrix	พบว่า	1)	กลยุทธ์การเจาะตลาดคือ	การมุ่งเน้นตลาด
เน้นนักท่องเท่ียวชุมชน	2)	กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ	การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่เน้น
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง	3)	กลยุทธ์การพัฒนาตลาดคือ	การร่วมผลิตบริการท่ีเน้นหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา	กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน	สุดท้ายคือ	4)	กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์คือ	
แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่ีเน้นวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พัทลุง	ดังตารางที่	2	

ตารางที่	2	 แสดงแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	โดยใช้เครื่องมือ	Ansoff’s	Matrix

แนวคิดการท่องเที่ยวเดิม แนวคิดการท่องเที่ยวใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
การท่องเที่ยวตลาดเก่า

1.	กลยุทธ์การเจาะตลาด
(Market	Penetration)

แนวคิดการมุ่งเน้นตลาดกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวชุมชน

2.	กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product	Development)

แนวคดิการมุง่เน้นความเป็นผูป้ระกอบการ
กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน 

ในจังหวัดพัทลุง

กลุ่มเป้าหมาย
การท่องเทีย่วตลาดใหม่

3.	กลยุทธ์การพัฒนาตลาด
(Market	Development)

แนวคิดการร่วมผลิตบริการกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา
กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน

4.	กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์
(Diversification)

แนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดพัทลุง

ที่มา	:	ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย	กลุ่มผู้น�าชุมชนและกลุ่มภาครัฐ



วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

52

	 จากตารางท่ี	2	 ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
สินค้าและบริการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 จังหวัดพัทลุง	 ผลการอภิปรายกลุ่มได้สนับสนุนกลยุทธ์ 
การขยายตลาด	ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวใหม่	และกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวตลาดใหม	่ 
โดยมุ่งเน้นแนวคิดศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดพัทลุง	นอกจากนี้ผลการอภิปรายกลุ่มยังเห็นพ้องต้องกันว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการและ 
ชื่นชอบในการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนผ่านการทดลองเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น

อภิปรายผล
	 ผลการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	
จังหวัดพัทลุง	
 •		 ด้านจุดแข็ง	ที่ส�าคัญพบว่าพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอุดมสมบูรณ	์
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม	 ซ่ึงข้อค้นพบยืนยันผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ในแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมจงัหวัดพทัลุง	พ.ศ.	2560–2564	ท่ีชีใ้ห้เหน็ว่าทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว
ของจังหวัดมีศักยภาพและมีความหลากหลาย	ทั้งด้านนิเวศธรรมชาติ	วัฒนธรรม	อารยธรรม	ประวัติศาสตร์	
ศาสนา	ขนบธรรมเนียม	ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดสู่วิถีชีวิตมากมาย	มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่เป็นที่เคารพ
ของประชาชนทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง	 รวมท้ังในระดับนานาชาติ	 และมีสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่
ก่ึงกลางของภาคใต้	 เชือ่มโยงกบัจงัหวดัทีเ่ป็นศนูย์กลางการค้า	การเดนิทางของฝ่ังอนัดามนั	 อ่าวไทย	ภาคใต้
ตอนล่าง	และภมูภิาคอาเซยีน	
 •		 ด้านจุดอ่อน	ที่ส�าคัญพบว่าขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม	 ขาดการพัฒนา 
การประชาสัมพันธ์	และการส่งเสริมการตลาด	สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการจัดการ 
การท่องเทีย่วเชงิพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนืของ	5	จงัหวดัภาคใต้	–	สงขลา	พัทลุง	นครศรีธรรมราช	ตรัง	และสตูล	พบว่า 
หนึ่งในปัจจัยแห่งความล้มเหลวคือ	ปัญหาทางด้านการขาดการวางแผนด้านการตลาด	(Choibamroong,	
2008)
 •		 ด้านโอกาส	ที่ส�าคัญพบว่ารัฐบาลให้ความส�าคัญกับการท่องเท่ียวชุมชน	 โดยการพัฒนาคนใน
ชุมชนทางการท่องเที่ยวชุมชน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 Jussapalo	 (2018)	 ท่ีพบว่าโอกาส 
ของแหล่งท่องเท่ียวลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาที่ครอบคลุมพื้นที่ใน	3	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดสงขลา	 พัทลุง	 
และนครศรีธรรมราช	รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวโดยชุมชน
 •		 ด้านอุปสรรค	ที่ส�าคัญพบว่าขาดการสนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชน
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	Lapie	 (2019)	ที่วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาว่ามีการทับซ้อนขององค์กรภาครัฐ	
และกฎหมาย	รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ขาดความเป็นเอกภาพ
	 ผลการศกึษาความต้องการพฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่ว 
โดยชุมชนจังหวัดพัทลุง	พบว่าผู้ประกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนควรประยุกต์ใช้กลยุทธ์การขยายตลาด	 
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวใหม่	 และกลุ ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวตลาดใหม่	 มุ ่งเสริมสร้าง 
ศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง	 
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จากข้อค้นพบข้างต้นสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดพัทลุง	 เกี่ยวกับแนวทาง 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดพัทลุง	ภายใต้แนวคิด	 
“คนวัยเก๋าท่องเมืองเก๋า”	ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์	ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	โดยใช้เครื่องมือ	 
SWOT	Analysis	และกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	โดยใช้เคร่ืองมือ	Ansoff’s	Matrix	 โดยมุ่งเน้น 
ประเดน็ดงัต่อไปนี้	
	 1)	“คนวัยเก๋า”	แสดงถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพสูง	และแนวคิดการท่องเที่ยว 
ใหม่ที่ได้จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด	 ซ่ึงนักท่องเท่ียวเป้าหมายใหม่ท่ีม ี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่น่าจับตามองคือนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ	 ทั้งนี้ได้ยืนยันผลการศึกษา 
ของ	Sungrugsa	et	 al.	 (2016)	 ท่ีช้ีให้เห็นว่านักท่องเท่ียวผู้สูงอายุเป็นนักท่องเที่ยวท่ีมีก�าลังซ้ือ	 ไม่มี 
ข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาการเดินทางและยังมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี	ด้วยรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ	
	 2)	“ท่องเมืองเก๋า”	แสดงถึงจุดแข็งของจังหวัดที่ได้จากผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	ได้แก่	ทรัพยากร	
ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์	มีขนบธรรมเนียม	ประเพณี	
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์	 มีข้อได้เปรียบเชิงกายภาพและลักษณะภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง 
ทางการท่องเท่ียวประเทศ	ซึ่งตอบโจทย์ทัศนคติการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวกลุ ่มผู ้สูงอายุที่ชอบ 
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว	ชอบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	อาหาร	 ท่ีพักราคาไม่แพง	 
มีทุกระดับ	มีความปลอดภัยสูง	 ไม่มีข่าวเสียหาย	มีความเป็นกันเอง	มีมิตรไมตรี	 ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว	 
มีการเตรียมพร้อมสู่	AEC	สิ่งอ�านวยความสะดวกบางแห่ง	 เช่น	ทางเดิน	ทางลาด	และห้องน�้ามีเพียงพอ
ส�าหรับผู้สูงอายุ
	 นอกจากนี้ควรมุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของ 
กลุ่มวิสาหกจิชมุชนในจงัหวดัพทัลงุ	 ด้วยการจดัโปรแกรมกจิกรรมการท่องเทีย่วทีส่่งเสรมิกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับการสร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนผ่านการทดลอง	เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น	สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	Manirochana	 (2017)	 เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ผลการศึกษาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ีสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 เพ่ือประโยชน์ต่อ
ชมุชน	โดยกจิกรรมการท่องเท่ียวมุง่สร้างปฏสิมัพนัธ์	และความผกูพนัระหว่างเจ้าบ้านกับผูม้าเยอืนผ่านการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งน�าไปสู่การเรียนรู้	 เข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงรากเหง้าของชุมชนเน้นความยั่งยืน 
และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	สร้างความสมดลุระหว่างทรัพยากรการท่องเทีย่ว	สงัคม	วฒันธรรม	และวถิชีวีติ
ของสมาชกิในชมุชน	รวมถงึสร้างคณุภาพชวีติท่ีดีให้กบัสมาชกิในชมุชน	และก่อให้เกดิการเรียนรู้ประสบการณ์ 
ที่มีคุณค่ากับผู้มาเยือน	ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วยการวางแผน	การจัดองค์การ	 
การน�า	การประสานงาน	และการควบคุม	 โดยทุก	ๆ	กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน	 
ร่วมวางแผน	 ร่วมตดัสนิใจ	 ร่วมพฒันา	 ร่วมลงมอืปฏบิตั	ิ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์	และมส่ีวนร่วมประเมนิผล	
ทัง้น้ี	อาจส่งเสรมิกิจกรรมการท่องเทีย่วแบบมส่ีวนร่วมใน	4	ด้าน	ตามผลการศกึษาของ	Kongrode	(2020)	
เก่ียวกับความต้องการของนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วพทัลงุได้แก่	“อาหารพืน้บ้าน	งานฝีมอืท้องถิน่	 เเดนดนิ
เกษตรสมุนไพร	วิถีใต้เมืองลุง”	ทั้งนี้	การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุงควรน�าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ 
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ของท้องถิ่น	 สร้างนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของชุมชนอย่าง 
ภาคภูมิใจผ่านการร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว	มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกับเจ้าบ้านและชุมชนเพ่ือ 
สร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเทีย่ว	

ข้อเสนอแนะ		
	 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้		
	 1.		 ควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์	 โดยกระตุ้นให้คนในพื้นที่เปิดใจในการเรียนรู ้เพื่อ 
การพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับ 
การแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยว	 (Na	Songkhla	et	al.,	 2021)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการตลาด	และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
	 2.		 หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	ควรเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการความร่วมมือ
แบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	และภาคชุมชน	 เพ่ือผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
เป็นหลัก
	 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
	 ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการตลาด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 จังหวัดพัทลุง	 ท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเร่ิมตระหนักถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยวแบบไม่รุกรานทรัพยากร 
ธรรมชาติ	และวิถีชีวิตชุมชน	 เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพัทลุงที่ยั่งยืน
สืบไป
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความสำคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทำการวิจัย 

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ แนวคิดในการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีคำนึงถึงส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น หลักการคือเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่าของ
วัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ท่ีต้องรักษาให้คงไว้ให้นานท่ีสุดและมีการสร้างของเสียท่ีต่ําท่ีสุด ด้วย
การเปลี่ยนวงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด คือการนำ ทรัพยากรกลับมาใช้ให้
เป็นวัสดุใหม่ ซึ่งทรัพยากรที่นำ มาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ก็นำ มาจากสินค้าที่ผ่านการใช้มาแล้ว (สำนัก
ข่าวสิ่งแวดล้อม. 2560) เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บน 3 หลักการ ได้แก่ หลักการที่1การรักษาและ
เสริมทุนด้านธรรมชาติ ด้วยการจัดการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที ่มีจำกัด สร้างประโยชน์หรือ
คุณค่าของทรัพยากรในทุกโอกาสที่สามารถทำ ได้รวมทั้งการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด หลักการที่2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบและวัตถุต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ ่งทั ้งนี ้จะนำ ไปสู่การออกแบบการแปรรูป
ทรัพยากรหลังจากท่ีทรัพยากร 

ผ่านการใช้งาน (Remanufacturing) การซ่อมแซม (Refurbishing) และการนำ มาใช้อีกครั้ง 
(Recycling) เพื่อคงการหมุนเวียนของส่วนประกอบและวัตถุต่าง ๆ ภายในเศรษฐกิจ และหลักการท่ี 
3 การรักษาประสิทธิภาพของระบบผ่านการออกแบบเพื่อหลีกเลี ่ยงผลกระทบด้านลบ (Negative 
Externalities) จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุมการลดผลกระทบด้านลบต่าง ๆ ต่อมนุษย์ 
เช่น อาหารการคมนาคม ที่อยู่อาศัยการศึกษาและสุขภาพ และการจัดการผลกระทบด้านลบต่างๆ 
ที่มาจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ที่ดิน อากาศ น้ำ มลภาวะทางเสียง และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ (กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559) 

บรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจะยกระดับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้มีความเป็น
มาตรฐานสากล เพราะบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ขาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ขาด
ความสวยงาม ขาดความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ไม่สะดวกกับการใช้งาน ไม่ได้มาตรฐานและในส่วนท่ี
สำคัญที่สุดคือ ไม่สร้างความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตเองไม่มีความรู้จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ด้อย
คุณค่าลงตามไปด้วย (สุวิทย์ อินทิพย์, 2014) 
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จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดท่ีมีวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตสินค้าและการบริการอีก
หลายชนิดท่ีประกอบกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายแบบธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมของสังคมชนบทท่ีมีวิถี
ชีวิตของชุมชน ลักษณะเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านความรู้และเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต 
และการบริการ โดยมีหน่วยงานภาคีภาครัฐ เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ปัจจัยการผลิตการบริการ และเงินทุน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (วันชัย  คนงาม และคณะ , 
2550) จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 2561 – 2565 พบว่า ประเด็นปัญหาเชิงพื้นท่ี
ด้านผลผลิตมีความต้องการพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร รวมท้ังการ
วิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริหารให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว (จังหวัด
สมุทรสงคราม, 2563) จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนวิสาหกิจชุมชนทั้งประเภทผลิตและบริการ
จำนวน 296 กิจการ โดยอันดับแรกเป็นกลุ่มประเภทแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารมีจำนวน 89 กิจการ 
รองลงมา คือ กลุ่มผลิตสินค้าอื่น ๆ จำนวน 48 กิจการ และกลุ่มผลิตพืช จำนวน 37 กิจการ (ข้อมูล
จากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563) ไม่ว่าจะเป็นงาน 
Coconut Festival ท่ีจัดขึ้นเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรท่ีสำคัญของ
จังหวัด ทำให้เกิดการพบปะของเหล่าผู้ผลิตและผู้บริโภค (อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) 
และจังหวัดยังมีการกำหนดโครงการต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรเชงิรุก
และเตรียมความพร้อมสู่ SMEs (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563)  

จังหวัดสมุทรสงคราม จึงจำเป็นต้องมีการผลิต สินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก 
ก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในระยะยาว อีกท้ังในขณะท่ีการแพรระบาดของ 
Covid สิ่งพิมพบางประเภทมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเชน ฉลาก บรรจุภัณฑอาหาร และกลองลูกฟูก เพื่อ
ตอบสนองความตองการตลาดในประเทศท่ีมียอดการบริโภคสินคาและบริการผานระบบออนไลนแบบ 
Delivery เพิ่มขึ้น อีกทั้งประเทศไทยเปนแหลงสงออกอาหารสําเร็จรูปที่สําคัญ จึงมีประเทศที่สถาน
การณ Covid-19    ยังระบาดรุนแรง ส่ังซื้ออาหารกระปอง อาหารสําเร็จรูปเขามาเปนจํานวนมากทํา
ใหตลาดการพิมพดานบรรจุภัณฑของประเทศไทยเติบโตขึ้นตามไปดวยดยแนวโนมประเภทของส่ิง
พิมพที่จะมีการเติบโตตอไปในอนาคตจะเปนสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑประเภทกลองกระดาษลูกฟูก 
บรรจุภัณฑตาง ๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑอาหารสําเร็จรูป Flexible Packaging ฉลากสินคา Label ต
าง  ๆ สําหรับรูปแบบระบบการพิมพในประเทศไทย ระบบ Sheetfed Offset และ Web Offset ยัง
ไดรับความนิยมโดยยังครองสวนแบงการใชงานสูงสุด เนื่องจากเมื่อพิจารณาในแงของ Economy of 
scale แลวถาผลิตในจํานวนมากจะมีตนทุนที่ประหยัดกวาระบบอื่น แตในขณะเดียวกันระบบกา
รพิมพดิจิตอลทั้ง Inkjet และ Electrophograhy Toner ดวยเทคโนโลยีท่ีไมตองใชแมพิมพ และ
สามารถพิมพขอมูลแปรผันได (Customize and Personalize Data Printing) ก็มีอัตราการเติบโต
สูงขึ้นเชนกัน อย่างไรก็ตาม อนาคตอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑยังคงเผชิญหนากับ ความท้า
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ทาย  จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ทั้งพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปนคนรุนใหม ซึ่งเกิดมาพรอมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล คนเหลานี ้ยอมมีพฤติกรรมการใชชีว ิต การอาน การบริโภค การซื ้อสิ ่งของ
เปล่ียนแปลงไปจากคนรุนเดิม การใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยผานโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio Economy, Circular Economy, 
Green Economy) ของรัฐบาล   สิ ่งเหลานี้ทําใหรูปแบบของวัสดุการพิมพและบรรจุภัณฑตอง
เปลี่ยนแปลงไป (พงศธีระ พัฒนพีระเดช, 2564) รูปแบบการผลิตที ่วางแผนและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ ำ หรือสร้างคุณค่าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเป็นการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี ้เอง คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความยั่งยืนในการดำเนิน
ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคใหม่ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 
3. เพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม  
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

สมุทรสงคราม 
1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ (Sample)  ท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
1.3  ผู ้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

สมุทรสงคราม ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มลูกค้า 
1.4 กลุ่มผู ้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยทำการศึกษาทั ้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพโดยขอบเขตของการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
3. ขอบเขตด้านวิธีวิจัย ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ชุมชน 
วัตถุประสงค์ย่อย  เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
วิธีดำเนินงานวิจัย  
3.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดย

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการวิเคราะห์เอกสาร Website บทความ และอื่นๆ  
 -ค้นหาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร Website บทความ และอื่นๆ  
 -จัดทำแบบวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Form) 
-รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้ 
-วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากข้อมูลทุติยภูมิ  
 3.2  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิของปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน โดย

การศึกษาเชิงคุณภาพ  
  -เครื่องมือที่ใช้คือแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจด

บันทึกภาคสนาม      
   -กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 10 คนหรือจนข้อมูลอิ ่มตัว 

(Saturated Data) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และแบบลูกบอลหิมะ 
(Snowball Technique) และกลุ่มผู้บริโภค 10 คน หรือจนข้อมูลอิ่มตัว (Saturated Data) โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และแบบลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) 
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  -การควบคุมคุณภาพ โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) 
   -การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิท่ีได้จากการศึกษา 
  -การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอุปนัย (Induction Approach) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) 
  กิจกรรมท่ี 2  ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม        
วัตถุประสงค์ย่อย เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล

เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
       วิธีดำเนินงานวิจัย 
            2.1 สังเคราะห์ความรู ้ที ่ได้จากกิจกรรมที ่ 1 ร่วมกับประมวลความเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ ด้วยเทคนิคเดลฟาย จากนั้น นำมติท่ีได้ไปเป็น
กรอบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  

            2.2 ได้ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วย
โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างน้อย 2 ทางเลือก  

            2.3 ศึกษาทางเลือกที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ การจัดสนทนากลุ่ม และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น Best Practice จากนั้นผู้วิจัยถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

    กิจกรรมที่ 3 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ย่อย เพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
3.2 นำแบบร่างส่งให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบและปรับแก้ตามคำแนะนำ 
3.3 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  
3.4 ประเมินความพึงพอใจของต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วย

โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  
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3.5 รายงานสรุปผลพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยให้เกิดประโยชน์ 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
1.1 เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถนำผลการศึกษา ไปใช้ในการจัดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

1.2 เป็นแนวทางสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.3 บุคคลและหน่วยงานอื่น สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ 
2.1 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงครามให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2.2 เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับบริบทของวิสาหกิจชุมชน 

2.3 เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
ความหมายของผลิตภัณฑ์ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย  ดังต่อไปนี้ สุดาดวง 

เรืองรุจิระ (2538) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงใดท่ีเสนอขายต่อ ตลาด เป้าหมายท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ มีท้ังลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ี จับต้องได้ (Tangible) คือ 
สินค้าท่ีมีตัวตน (Physical Product) มีรูปร่าง มองเห็น และสามารถสัมผัส ได้ ส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ 
(Intangible Product) หรือ บริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีเสนอ
ขายแก่ลูกค้า  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 203) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นส่ิงท่ีผู้ขาย เสนอขาย
ต่อตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากได้เป็นเจ้าของ และซื้อมาเพื่ออุปโภคบริโภคอัน เป็นการ
ตอบสนองความต้องการ ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้มีความหมายจำกัดเพียงวัตถุท่ีมีรูปร่างจับต้อง ได้เท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงผลิตภัณฑ์บริการ สถานท่ีองค์กรหรือบุคคลและความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมี 9 อรรถประโยชน์ 
(Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกำหนดลูกค้า
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีต้องพยายามคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  
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1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)  
2. พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 
รูปร่างลักษณะคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ฯลฯ  
3. การกำหนดตำแหน่ง (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อ แสดงตำแหน่ง
ท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย  
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ซึ่งต้องคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)  
Armstrong and Kotler (2007) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีเสนอออกสู่
ตลาดเพื่อการรู้จักการเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความ จำเป็นและความ
ต้องการของตลาดได้ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือ บุคคลโดยผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  

นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2543: 2) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้า 
อุตสาหกรรม และการบริการในการออกแบบรูปร่าง สีสัน หีบห่อ การใช้ช่ือยี่ห้อ การบริการและ สัญลักษณ์ 
เป็นต้น  

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีดี คือ กุญแจสู่ความสำเร็จของตลาด 
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนของความคาดหวังของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความพึงพอใจของสังคม 
ผลิตภัณฑ์ท่ีประสบความสำเร็จประกันถึงความส่งเสริมตัวเอง ถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตลาด ผลิตภัณฑ์ท่ีดีควรก่อให้เกิดความกระตือรือร้น 
เพิ่มเติม ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์การตลาด มันให้ความอิสระแก่ตลาดในการตัดสินใจ สำหรับนักการ ตลาด 
ความหมายของผลิตภัณฑ์ถูกตัดสินโดยความต้องการของผู้บริโภควารุณี ตันติวงศ์วานิช และ คณะ (2546: 
24) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การผสมผสานของสินค้า และบริการท่ี กิจการเสนอต่อตลาด
เป้าหมาย ประกอบด้วยความหลากหลายคุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตรา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การ
บริการ  

สุปัญญา ไชยชาญ (2543: 218) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการท่ีมีวางจำหน่ายอยู่ตาม 
ท้องตลาดจำนวนมากมายทุกวันนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังสามกลุ่มในระบบการตลาด อันได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ขาย 
และผู้บริโภค อาจเห็นเป็นคนละอย่างเพราะต่างคนก็ต่างมุมมอง เช่น เข็มขัดเพียงหนึ่งเส้น ผู้ผลิตอาจ
คิดถึงความต้องการของตลาด การออกแบบ วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต กรรมวิธีการผลิตต้นทุน การผลิต และ
กำไรท่ีจะได้รับ ส่วนผู้ขายอาจคิดถึงความต้องการของตลาด การโฆษณา สำหรับผู้บริโภคอาจคิดถึงความ
สวยงามดูเด่นสะดุดตา ความคงทนถาวรราคาท่ีต้องชำระ และ ความภูมิใจเมื่อได้คาดไปอวดเพื่อน เป็นต้น  
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วิทวัส รุ่งเรืองผล (2545: 2) กล่าวว่า แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังจากยุคแนวคิดเน้นการผลิตเฟื่องฟู  มี
การผลิตสินค้าได้มากขึน้ในต้นทุนท่ีไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก ผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนักถึง คุณภาพ
ของสินค้ามากขึ้น ในยุคนั้นนักการตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับแนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ โดยมุ่ง พัฒนาสินค้า
ให้มีคุณภาพสูงกว่าเดิม เช่น รถท่ีแข็งแรงขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น วิทยุมีเสียงชัดเจนขึ้น เป็น ต้น อย่างไรก็ตาม 
การท่ีผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีบางครั้งก็ยังไม่ใช่ส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการ อาจเป็นเพราะราคาแพงเกินไป หรือ
ผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าคุณภาพหรือคุณสมบัติท่ีดีขึ้นของสินค้าเป็นส่ิงจำเป็น เช่น  เครื่องเล่นวิดีโอเทปท่ีต้ัง
โปรแกรมอัดเทปได้ล่วงหน้า 1 เดือน ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจไม่รู้สึกอยาก จ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อคุณสมบัตินี้ 
เพราะแทบไม่มีโอกาสใช้งานตามคุณสมบัตินี้ ท าให้สินค้าท่ีมี คุณภาพสูงบางครั้งกลับมียอดจำหน่ายไม่สูง
นัก  

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดของผลิตภัณฑ์ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถงึ 
ส่ิงท่ีจับต้องได้และส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ ตามลำดับ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย ความหลากหลาย 
คุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ความสวยงาม ความคงทนถาวร และการบริการ 
โดยผู้ผลิตในแต่ละรายจะเป็นผู้ก าหนดหรือออกแบบคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ในตัวนั้นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของตนเองมีความได้เปรียบกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นๆ 

 
2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

แนวคิดและความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวคิดและความหมายของการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 
Fuller, G.W. (1994) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์มากมาย

และมีลักษณะครอบคลุมกว้างขวาง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างผลกำไร
และเพื่อความอยู่รอดของบริษัท โดยท่ัวไปสามารถรวบรวมความหมายของคำว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกเป็น 
7 ประเภท ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ที ่เกิดจากการขยายสายการผลิต โดยใช้กระบวนการผลิตที่มีอยู ่ (Line 
Extensions) 

2. การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม (Repositioned Existing Product) เป็นการปรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในแง่ของการใช้งาน โดยไม่ได้เปล่ียนแปลงคุณสมบัติหลัก ซึ่งบางครั้งเป็นไปตามข้อเสนอ
ของผู้บริโภค 

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมแต่ปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่ (New Form of Existing Products) 
4. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่เกิดจากการปรับปรุงสูตรที่มีอยู ่แล้ว (Reformulation of Eisting 

Products) 



10 

5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (New Packaging of Existing Products) 
6. ผลิตภัณฑ์ที ่เป็นนวัตกรรม (Innovative Products/Make Changes in an Existing 

Product) เป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม 
7. ผลิตภัณฑ์ที ่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Product/Bring into Existence, 

The Rare, never before-seen Product) 
นอกจากนี้ ยุวพา  สารพัฒน์ (2559) ยังได้ให้ความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์

ใด ๆ ท่ีกิจการนำเสนอต่อตลาดแล้วทำให้ตลาดมีโอกาสเลือกเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที ่ยังไม่เคยมีผู ้ผลิตมาก่อน เริ ่มมีผู ้ผลิตรายแรกของโลกจัดเป็นนวัตกรรม (Innovation) หรืออาจเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิจการที่เพิ่งนำออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก หรืออาจดัดแปลงปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์ท่ี
เคยจำหน่ายอยู่เดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีเหตุผลและความสำคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อรักษาสถานภาพการแข่งขัน ปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจมีความ
รุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่ีถูกช่วงชิงไป การออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดจะช่วยรักษาฐานการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาด
ไว้ได้ 

2. เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยท่ัวไปจะมีช่วงเวลาท่ีส้ัน เมื่อ
ผลิตภัณฑ์เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของวงจรชีวิต หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ก่อประโยชน์หรือมียอดขายท่ีตก
ลง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าจะช่วยรักษาชื่อเสียงของบริษัททดแทน
ปริมาณขายกำไรของผลิตภัณฑ์เดิม และสามารถนำทรัพยากรจากผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

3. เพื่อใช้สมรรถนะส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สมรรถนะทาง
การตลาด การขาย และการผลิตที่เหลือให้เกิดประโยชน์ เหตุผลสำคัญ คือ การกระจายต้นทุนคงท่ีไปยัง
จานวนผลิตที่มากขึ้น เพื่อให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยทั้งผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลงมากพอที่จะ
เสนอราคาขายท่ีต่ำกว่าคู่แข่งและมีกำไรท่ีมากขึ้น 

4. เพื่อปรับการเคลื่อนไหวเนื่องจากฤดูกาลให้น้อยลง ฤดูกาลที่แปรผันอาจส่งผลต่อ
ทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจที่อาจไม่เพียงพอ หรืออาจเหลือใช้การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถขายหรือ
ผลิตได้เมื่อพ้นฤดูกาลไปแล้วย่อมทำให้การผันแปรต่าง ๆ ลดลง และเป็นการใช้ทรัพยากรของกิจการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพื่อลดการเสี่ยงภัย เช่น ผลิตภัณฑ์ล้าสมัย ลูกค้าเสื่อมความนิยม ปริมาณขายไม่มาก
พอกิจการมีผลิตภัณฑ์จาหน่ายในตลาดน้อย เป็นต้น สภาวการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่ การเพิ่มปริมาณการขายให้ครอบคลุมตลาด ย่อมช่วยกระจายความเส่ียง
ภัยจากความผันผวนในตลาดท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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6. เพื่อการใช้ผลพลอยได้ให้เกิดประโยชน์ สินค้าใหม่ท่ีพัฒนาจากผลพลอยได้หรือของท่ีท้ิง
แล้วในธุรกิจ อาจนำมาซึ่งยอดขายหรือกำไรท่ีเพิ่มขึ้น 

7. เพื่อโอกาสใหม่จากการที่ธุรกิจเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อาจทำให้เกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค จนกิจการสามารถผลิตและดำเนินงานการตลาด และความต้องการเช่นนี้ 
จึงถือเป็นโอกาสอันดีท่ีธุรกิจจะเข้าไปตอบสนองความต้องการด้วยผลิตภัณฑ์ของตนเอง นำมาซึ่งกำไรและ
ส่วนครองตลาดท่ีมากขึ้น 

พรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง (2559) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมจะเริ่มต้นด้วยความคิดท่ีไขว้เขว ความคิดอาจมาจากใครก็ได้ในองค์กรท่ีไม่ได้มีความ
รับผิดชอบต่อความคิดใหม่ ๆ เลย แต่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีมักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความคิด
ใหม่ ๆ บ่อยครั้งเหมือนกันท่ีความคิดมาจากนอกองค์กร เช่น เมื่อนักคิดค้นเขามาเสนอขายความคิดให้กับ
บริษัท ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บางทีอาจเกิดขึ้นในงานวิจัยผลิตภัณฑ์นั้นเองและบ่อยครั้งเป็นผล
พลอยได้ของการวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาศักยภาพการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความต้องการของผู้ผลิตที่ต้องการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นที่สามารถต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เดิม เป็นการสร้าง
ผลกาไรให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสถานภาพการแข่งขัน ลดการเสี่ยงภัยทางการตลาดท่ี
ลูกค้าเส่ือมความนิยมลง เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการขยายช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 

แนวคิดและความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
แนวความคิดในการพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมนของโลกนั้น อยู่ภายใต้

กรอบความคิดเรื ่องการพัฒนาประเทศซึ ่งได้ เร ิ ่มขึ ้นประมาณปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา ณ เวลานั้น
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด แต่ถ้าจะมองถึงแนวทางการพัฒนา
ชนบท หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในขณะนั้นยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปเป็นร่างแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดทฤษฎีหรือแนวความคิดการพัฒนาแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นมาหลาย
ทฤษฎีด้วยกัน เช่น ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลำดับขั ้น (The Stages of Economic 
Growth Theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับการสะสมทุน (Capital Accumulation Theory) ทฤษฎีความทันสมัย
(Modernization Theory) และทฤษฎีทวิภาค (Dualism Theory) ซึ่งทฤษฎีทั้งหลายเหล่านี้จะเน้นการ
พัฒนาเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเป็นหลัก (จิตราภรณ์  เพ็งดี, 2560) 

จากการศึกษาของ ณัฐพล  ขันธไชย ในปี พ.ศ. 2527 ได้ชี ้ให้เห็นว่าหลังจากที่ทฤษฎี
ดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้อยพัฒนา (Under Development) หรือประเทศโลก
ที่สามทั้งหลายแล้ว ผลปรากฏว่าการพัฒนาตามแนวคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างชนบทกับ
เมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกท้ังประเทศด้อยพัฒนาท้ังหลายเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพท่ีต้องพึ่งพาอาศัย
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ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นสำคัญ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกตะวันตก และถูก
ครอบงำโดยระบบทุนนิยม เมื่อผลของการพัฒนาในประเทศด้อยพัฒนาต่าง ๆ เป็นเช่นนี้นักวิชาการใน
ประเทศตะวันตกจึงได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดของทฤษฎีทั้งหลายเหล่านี้ และได้หันมาให้ความสนใจกับ
การพัฒนาชนบท หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น และได้มีการกล่าวถึงทฤษฎีหรือพัฒนา
แนวค ิดข ึ ้นมา ซ ึ ่ งทฤษฎ ีและแนวค ิดท ั ้ งหลายเหล ่าน ี ้ ได ้แก ่  ทฤษฎ ีค วามด ้อยการพ ัฒนา 
(Underdevelopment Theory) ทฤษฎีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง (Another Development Theory) 
และทฤษฎีการกระจายรายได้ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Redistribution with Growth Theory) 
(อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์, 2559) 

ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 - 1960 ได้มกีารพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทด้ังเดิม
เกิดขึ้นที่สำคัญ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาชนบทโดยการพัฒนาการเกษตร (Rural Development as 
Agricultural Development) และแนวคิดการพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนาชุมชน (Rural Development 
as Community Development) รวมท ั ้ งแนวความค ิดทางว ิทยาศาสตร ์  และว ิทยาการ (The 
Scientific/Technical Approach) (เบญจมาศ  เมืองเกษม, 2561) ในการดำเนินการพัฒนาชนบทนั้น 
จะต้องมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ นโยบาย (Policy) แนวคิด (Concept) หรือเป้าประสงค์ของผู้ ท่ี
ริเริ่มการพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ริเริ่ม
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น มีความเห็น มีความเข้าใจในการพัฒนา
ชนบทหรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนว่าเป็นอย่างไร หรือมีความต้องการให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไป
อย่างไร ผู้ริเริ่มเหล่านี้อาจต้องการให้ชนบทไทยเป็นชนบทแบบอเมริกัน แบบเกาหลี หรือแบบญี่ปุ่น หรือผู้
ริเริ่มมีความเข้าใจ ว่าการพัฒนาชนบท คือการยกระดับรายได้ของคนในชนบท และมีความเห็นว่าการ
พัฒนาชนบทเป็นเรื่องท่ีต้องดำเนินการจากบุคคล หรือหน่วยงานท่ีอยู่ภายนอกชุมชน เช่น โดยรัฐบาลและ
หน่วยงานราชการเป็นผู้กำหนดให้ หรืออาจจะเป็นกรณีท่ีผู้ริเริ่มเป็นคนในชนบทเอง เช่น เป็นผู้นำหมู่บ้าน
ก็อาจจะมองว่าการพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการให้หรือผู้นำหมู่บ้านอาจจะต้องการ
ลอกเลียนแบบจากหมู่บ้านอื่นว่าเขาพัฒนาอะไรกันบ้าง ผู้นำหมู่บ้านเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู่บ้านของ
ตนเองได้พัฒนาในลักษณะเดียวกับหมู่บ้านอื่นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการท่ีแท้จริงของหมู่บ้านตนเอง 
ดังนั้นความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนนโยบายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ท่ีผู้ริเริ่มได้กำหนดไว้ในใจจะเป็น
ตัวการที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทิศทางและยุทธวิธีของการพัฒนาชนบท หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของประเทศไทยเกิดขึ้นในเวลาต่อมา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) 

จากแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทั้งหลายที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยสามารถแยกแนวคิดการ
พัฒนาออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรก จะมองว่าการพัฒนาเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอนจาก
ระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่สูงขึ ้น โดยที่จะต้องพัฒนาความพร้อมในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปอย่าง
เหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาได้ ในขณะท่ีกลุ่มท่ีสองกลับมองว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่
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จำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการกระตุ้นหรือมีการชักนำด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนา เช่น จะต้องมีปัจจัยทุนท่ีได้จากการสะสมมาก่อนโดยแนวคิดนี้มี
ความเชื่อว่าความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ การพัฒนาตามแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า
หากต้องการพัฒนาจะต้องเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เนื่องจากแนวคิดนี้เชื่อว่าประชาชนในชนบท
ส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างความพร้อมได้ตามความต้องการของนักพัฒนาท่ีเข้าไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  

นอกจากการพัฒนาชนบทที่เป็นไปตามสองแนวทางนั้น ยังสามารถที่จะพิจารณาแนวทาง
ในการพัฒนาชนบทโดยแบ่งแยกให้เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนแล้ว จะแบ่งได้ 2 แนวทาง คือ 

1) การพัฒนาชนบทแบบไม่มีความสมดุล ได้แก่ การพัฒนาจากบนลงล่าง (Top–down 
Development) การพัฒนาจากล่างขึ้นบน (Bottom - up Development) และการพัฒนาแบบทฤษฎี
ฝนหล่นจากฟ้า (Trickle Down Effect Theory) 

2) การพัฒนาชนบทแบบสมดุล เป็นลักษณะของการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง (Self Help Development) และการพัฒนาชนบทแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation Development) 

สำหรับปรัชญาของการพัฒนาชนบท หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของไทยนั้นจะต้อง
ต้ังอยู่บนพื้นฐานความศรัทธาในตัวคนท่ีอยู่ในชุมชนว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำคัญท่ีสุด โดยต้องเช่ือว่า
มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำซ่อนอยู่ภายใน เมื่อใดก็ตามถ้ามี
การพัฒนา พลังท้ังหลายท่ีซ่อนอยู่ภายในเหล่านี้ขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้คนเหล่านี้มีโอกาส
ในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
อย่างดี ดังนั ้นการพัฒนาพลังขีดความสามารถของคนในชุมชนทุกด้านเป็นสิ่งที ่พึงปรารถนา และมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของคนทุกคนและชุมชนโดยรวม เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ
เศรษฐกิจของชาติ ดังนั้นหากต้องการจะให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญรุ่งเรือง จึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจในระดับล่าง หรือเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาก่อน เมื่อเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบริการ ทั้งในด้านการ
ผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิตได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและมีความเข้มแข็ง ในท้ายที่สุด
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศก็จะได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนตามมาด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจะต้องมาจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจชุมชนของตนเอง เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด มีส่วนร่วมในการทำ มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
จะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของความสามารถ และทรัพยากรของชุมชนท่ีมีอยู่ หรือชุมชนสามารถจัดหามาได้
ตามศักยภาพของตนเอง  
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แนวคิดและความหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยประกอบการ

ของชุมชนที่มีองค์ประกอบพื้นฐานจากสมาชิกในชุมชน ที่มีวิถีการยังชีพเป็นของชุมชน ลักษณะการเป็น
เจ้าของโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็น
แนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติหรือกระทำการผลิตสินค้าโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อการบริโภค
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมราย
ย่อยท่ีร่วมทุนของชุมชนมีท้ังท่ีไม่ต้องใช้เครื่องจักร อุปกรณ์หาง่าย ตลอดไปจนถึงการใช้เครื่องจักรขนาด
เล็กและขนาดกลาง ดังนั้นในสภาวะที่ชุมชนยังไม่มีเงินทุนในการซื้อเครื่องจักรการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
ชุมชนจึงต้องคำนึงถึงการลงทุนต่ำอุปกรณ์ง่าย ๆ การใช้แรงงานในชุมชนและการรู้จักพัฒนาจากภูมิ
ปัญญาด้ังเดิมมาใช้ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมขึ้นในชุมชนเพราะบรรดาอุตสาหกรรมชุมชนในลักษณะดังกล่าว 
ชุมชนสามารถดำเนินการขึ ้นมาเป็นธุรกิจชุมชนได้ด้วยตนเองแล้วนำออกจำหน่ายเพื ่อนำเงินจาก
บุคคลภายนอกเข้าสู่หมู่บ้านยามเมื่อสินค้าประเภทนั้นล้นตลาดภายนอก ชาวบ้านก็จำกัดจำนวนการผลิต
ให้เหลือเพียงพอกับตลาดชุมชน และการใช้เองไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนและไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุน
วิสาหกิจชุมชนถือว่าเป็นฐานการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยั่งยืน ไม่ว่าประเทศอื่นหรือภายนอกชุมชนจะสบ
ปัญหาเศรษฐกิจการเงินอย่างไร แต่ชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืนก็พึ่งตนเองได้ตลอดเวลากลับไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ ท้ังนี้เพราะชุมชนมีระบบท่ีเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นย่อมยืนหยัดอยู่ได้ยาวนาน ดังนั้น 
การจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจริง ๆ จึงต้องเปล่ียนทัศนะใหม่โดยต้องเริ่มจากความเข้าใจในลักษณะของ
สังคมไทย ซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมในชนบทท่ีมีแต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรู้สึก
ผูกพัน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการพัฒนาในอนาคตจึงเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในภูมิภาคและชนบทให้สามารถพึ่งตนเองได้ก่อน โดยมีเศรษฐกิจชุมชนท่ีมั่นคงและยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิต โดยการนำกระบวนการวิสาหกิจชุมชนที่มีรูปแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าของ
ประเทศอย่างแท้จริง (ดำรงศักด์ิ  แก้วเพ็ง, 2562 : 13) การพัฒนากลุ่มอาชีพให้เป็นไปตามกระบวนการ
วิสาหกิจชุมชน คือ การท่ีสมาชิกของกลุ่มทำความเข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติ และกระบวนการ
วิสาหกิจร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในกระบวนการดำเนินงานและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ของกลุ่มอาชีพในชุมชนชนบทต่อไป 

 
สรุปแนวคิดและความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทยได้เริ่มต้นมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่การพัฒนา

ในอดีตดังกล่าวนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นในชนบท หรือชุมชนรอบนอกแต่อย่างใด เมื่อหลาย
สิบปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามจะเข้าไปพัฒนาชนบท หรือชุมชนรอบนอกโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อทำให้
ชนบทมีความ “ทันสมัย” โดยเน้นท่ีการสร้างส่ิงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สร้างถนน ระบบไฟฟ้า และ
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น้ำประปา ขึ้นในพื้นท่ีชนบท โดยหวังจะให้ชนบทของไทยมีส่ิงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทุกอย่างเหมือนกับ
ในเขตพื้นที่เมือง และหวังว่าจะทำให้ชุมชนในชนบทมีความทันสมัย และจะเป็นการช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างเมืองกับชนบทลง ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนั้นได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน ทำให้มี
การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ชนบทมีไฟฟ้าใช้ มีการบริโภคสินค้าที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวก
มากขึ้น ในขณะที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับชนบทนั้น แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศยังได้มุ ่งเน้นและทุ่มงบประมาณเป็นจำนวนมากในการที่จะพัฒนาหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อทำให้
เศรษฐกิจของหัวเมืองเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้า พร้อมกันนั้นก็ได้มีการเร่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จากนโยบายท่ีเร่งการพัฒนาดังกล่าวได้
ส่งผลให้เศรษฐกิจในเขตพื้นท่ีเมืองท้ิงห่างเศรษฐกิจในพื้นท่ีชนบทมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ในอดีตท่ีผ่านมา นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมของภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีระบบ
การผลิตเพื่อการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ผลิตอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ จากการรับจ้างผลิต
สบาย ๆ ไม่ต้องยุ่งยากทำการตลาด หรือการผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเหมือนคู่แข่งในท้องตลาด ไม่ต้องมา
พัฒนาสินค้าให้ยุ่งยาก ซับซ้อน มาเป็นการผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเป็นของตนเอง มีความแตกต่าง หรือมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า ซึ่งเจ้าของกิจการจะต้องพิจารณาดูว่า ปัจจัยภายในองค์กรของ
ตนเองมีปัจจัยใดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการได้บ้าง นอกจากนี้ชาวชนบทส่วนใหญ่ยังมีหนี้สิน
เพิ่มมากขึ้นตามตัวอีกด้วยพร้อมท้ังการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ และสวยงาม ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภค การสร้างเอกลักษณ์ การเพิ่มมูลค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน การสร้างการ
แข่งขันทางการตลาด เป็นต้น จากนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวดูเหมือนว่าจะ
เป็นผลดีต่อชุมชนชนบท แต่ผลท่ีเกิดขึ้นจริงกลับเป็นการสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจชุมชนมากกว่า และ
เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจชุมชนให้แย่ลง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างชนบทกับเมืองมีมากขึ้น และช่องว่าง
ดังกล่าวได้ขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบัน  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
การออกแบบ เป็นการวางแผนหรือกำหนดรูปแบบรวมท้ังการตกแต่งในโครงสร้าง รูปทรง

ของงานศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี ตลอดจนวรรณกรรม (Good 1973) และ Gove (1956) อธิบายว่าการ
ออกแบบเป็นการจัดแต่งองค์ประกอบมูลฐานในการสร้างงานศิลปกรรม เครื่องจักร  หรือประดิษฐ์กรรม 
ในขณะที่ ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม (2537) กล่าวว่าการออกแบบเป็น กระบวนการทางความคิดในอันที่จะ
วางแผนรวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างเป็น ระบบเพื่อสร้างสรรค์ หรือปรับปรุงประดิษฐ์
กรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพท้ังด้านประโยชน์ใช้  
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สอยและด้านความงาม โดย สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2540) กล่าวถึงการออกแบบว่าเป็น
การ สร้างสรรค์ท่ีมีผลปรากฏเป็นรูปธรรม คือ มีรูปร่างหรือรูปทรงซึ่งต้องใช้พื้นท่ีในการดำรงรูปร่าง หรือ
รูปทรงนั้นๆ  

การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง ภาชนะที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งใช้ประโยชน์ โดย 
ความประหยัดและปลอดภัย (กองส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2517) และ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2529)  กล่าวว่า 
บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้น ตลอดกระบวนการทางการตลาดที่ เกี ่ยวเนื่องกับการ
ออกแบบ สร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คล้ายกับ ประชิด ทิณบุตร (2531) 
อธิบายว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หน่วยรูปแบบของวัตถุภายนอกของ ผลิตภัณฑ์ ที่ท าหน้าที่ปกป้อง
คุ้มครอง หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย  สะดวกในการขนส่ง และเอื้อประโยชน์
ในทางการค้าและต่อการบริโภค  

การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญท้ังในทางเศรษฐกิจการขนส่งและ การ
จำหน่ายสินค้าทุกประเภท ทั้งนี้เพราะสินค้าแทบทุกชนิดจ าเป็นต้องอาศัยการบรรจุภัณฑ์ แทบทั้งส้ิน 
ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทำหน้าท่ีป้องกันผลิตภัณฑ์
จากสภาวะส่ิงแวดล้อมภายนอก และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้ นานท่ีสุด พร้อมท้ังก่อให้เกิดความ
สะดวกในการน าผลิตภัณฑ์ออกใช้ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมี ส่วนในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเร่ง
เร้าให้ เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย (ประชิต ทิณบุตร, 2555)   

ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์จึงได้รับความสำคัญขึ้นมาเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบหลัก 
ที่ผู้ผลิตนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขัน ซึ่งถ้าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีฐานะเป็นพระเอก  (The 
Lead) บรรจุภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนพระรอง (The Subordinate) ที่นำมาเน้นย้ำการบริการ ตัวเองเป็น
ผู้ช่วยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัวหรือตราสินค้า (Brand) ต่อผู้ใช้ประจำได้  

อย่างรวดเร็ว และยังพยายามท่ีจะจูงใจผู้ท่ีไม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากท่ีจะทดลองใช้ 
เป็น ครั้งแรกอีกด้วย ดังนั้นสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันมาตลอด ยิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์มีการ 
คิดค้น การผลิต การแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น  
จนกระท่ังปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญสำหรับสินค้าและการตลาด อย่างจะ
ขาดเสียซึ่งส่ิงหนึ่งใด มิได้ ท้ังนี้เพราะบรรจุภัณฑ์ได้แสดงหน้าท่ีและบทบาทในการตลาด  ดังนี้  

1. การบรรจุและการคุ้มครองป้องกัน (Containment and Protection) บรรจุภัณฑ์ท่ี จะ
ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเอื้ออ านวยหน้าท่ีต่อการบรรจุและ การคุ้มครอง ซึ่งภาชนะ จะต้องได้รับการ
ออกแบบให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย อันเนื่องจากการขนส่ง  ป้องกันการเน่าเสีย เก็บ
รักษาง่ายไม่เสื่อมสลายไว ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคย่อมไม่ต้องการที่จะได้รับ อันตรายจากอาหารที่เป็นพิษ 
หรือบาดแผล อันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่เรียบร้อยสมบูรณ์   
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2. การบ่งช้ีผลิตภัณฑ์ (Identification) บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์ต่อ ผู้บริโภค
ทันที โดยการใช้ชื่อการค้า (Trade Name) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของผู้ผลิต แสดงชนิดและ
ลักษณะประเภทของสินค้าเข้ามาเป็นเครื่องบ่งชี้ ให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ง่าย ด้วย การใช้รูปร่าง รูปทรง 
ขนาด ตัวอักษร สีสัน ท่ีเด่นชัดและแสดงความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ แข่งขันอื่นๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย   

3. การอำนวยความสะดวก (Convenience) ในแง่ของการผลิตและการตลาดนั้น บรรจุ 
ภัณฑ์ต้องเอื ้ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในคลังสินค้า ซึ ่งต้องมีความ มั่นคง
แข็งแรง สามารถท่ีจะวางเรียงซ้อน (Stacking) กันได้ง่าย ขนาดและรูปร่างจึงต้องมีความ 

พอเหมาะ (Fitness Size) และยังต้องง่ายต่อการนำไปวางเรียงในชั ้นวางของขายตาม
ร้านค้าหรือ แสดงโชว์ (Easy to Stack and Display) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกต่อ 
ผู้บริโภคนั้น เป็นการอำนวยความสะดวกในแง่ของการนำไปใช้สอยตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์แต่ ละ ชนิด 
ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งานและการเก็บรักษา ดังนั้นผู้ออกแบบจึง ต้องออกแบบให้มี
ความเหมาะสมกับพฤติกรรมและสรีระร่างกาย ของผู้บริโภค เช่นมีขนาดท่ี เหมาะกับมือสะดวกต่อการจับ 
ถือ หิ้ว มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เป็นต้น   

4. การดึงดูดความสนใจผู้บริโภค (Consumer Appeal) การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถ 
ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดีนั้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง อาทิเช่น ขนาด  รูปร่าง 
รูปทรง สีสัน วัสดุ ข้อความ ตัวอักษร การแนะนำวิธีใช้ ฯลฯ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ส่ิงท่ี ปรากฏเห็นเป็น
บรรจุภัณฑ์มีการดึงดูดความสนใจผู้บริโภคนี้เป็นหน้าท่ี ของนักออกแบบท่ีจะต้อง สร้างสรรค์ส่ิงประกอบ
ต่าง ๆ นี้ ให้เกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารและให้เกิดผลกระทบทาง จิตใจ จิตวิทยาต่อผู้บริโภค หรือ
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (To Fit the Consumer’s Need) เช่น  

- ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีหลายชนิด เพราะผู้บริโภคมีความต้องการ ขนาด ปริมาณ  
ตลอดจนงบประมาณการซื้อท่ีแตกต่างกัน  

- การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ ท่ีให้ความรู้สึกสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ท่ีห่อหุ้มอยู่ภายใน เช่น  ใช้สี
แดง ชมพู เขียว ฟ้า กับบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางหรืออาหาร เพื่อช่วย เสริมสร้างบรรยากาศให้รู้สึก
สดใส น่ารับประทาน น่าใช้เป็นต้น   

- การใช ้ ร ูปร ่ างร ูปทรงบรรจ ุภ ัณฑ ์ ให้ ตรงก ับมโนท ัศน ์  กาลเวลาและโอกาส  
(Contemporary Period) ก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ เช่นกัน เช่น เทศกาลวัน
แห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งรูปร่างลักษณะของตัว บรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบ
ว่าควรจะ นำไปใช้ในโอกาส เวลา หรือ กรณีใดจึงจะเป็นการเหมาะสม   

5. การเศรษฐกิจ (Economy) บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งก็ คือ 
เป็นองค์ประกอบร่วมในการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ เพราะถือว่าเป็นต้นทุนการผลิต  (Production 
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Cost) อีกอันหนึ่งท่ีทำให้เกิดผลกำไร เกิดการจ้างงานตลอดจนการนำเอาทรัพยากร อื่นๆ เข้ามาใช้ และท 
าให้บรรจุภัณฑ์มีหน้าท่ีดังท่ีกล่าวมาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการก าหนดราคา  

และทำให้เกิดการหมุนเวียนในแง่ของการเศรษฐกิจ ได้แก่  
- ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Cost of Packaging Materials)   
- ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Cost of Manufacturing the Package)  
- ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง (Cost of Storage and Shipping)  - ราคาของ

เคร ื ่องม ือเคร ื ่องจ ักรต ่าง ๆ ท ี ่ ใช ้ ในการผลิตและบรรจุภ ัณฑ ์ (Cost of  Equipment used to 
Manufacture and Fill package)   

- ราคาของการใช้แรงงานท่ีเกี่ยวข้อง (Cost of Associated Labor)  
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มิใช่เพียงแต่มีผลต่อการก าหนดราคาของสินค้าเท่านั้น แต่ยังทำให้ 

ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนไปอย่างครบวงจร บรรจุภัณฑ์จึงนับว่าเป็นส่ิงหนึ่งท่ีสามารถ สะท้อนให้
เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของ ประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิถีการ ดำเนินชีวิต 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยได้ดีอีกด้วย  

ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) หมายถึงการกำหนดรูปแบบและ 
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ 
ผลิตภัณฑ์เสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตใจให้กับผู้ซื้อ โดยอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์  

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
1. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย  

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ   
2. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้ 

แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์มีลักษณะพิเศษท่ีดึงดูดและสร้างการจดจ า ตลอดจน
เข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  

3. เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า  
4. เพื่อเป็นตัวช้ีบ่งและส่ือสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค แสดงถึงภาพลักษณ์   
5. เพื่อเป็นข้อมูลต้นทุนในการผลิตสินค้า เมื่อบรรจุภัณฑ์ดีย่อมมีส่วนช่วยให้มูลค่าสินค้า 

สูงขึ้น  
 การออกแบบโครงสร้าง หมายถึง การกำหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตร  ส่วน

ปริมาตรอื่นๆ ของวัสดุที่จะน ามาผลิต และประกอบเป็นภาชนะบรรจุ ให้เหมาะสม กับหน้าที่ ใช้สอย 
ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง   การออกแบบ และโครงสร้างของบรรจุ
ภัณฑ์นั ้น ผู ้ออกแบบจะมีบทบาทสร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ประเภท individual package และ inner 
package ท่ีสัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์  ช้ันแรก และช้ันท่ี 2 เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนั้น 
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ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ (product) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเปน็ตัวก าหนดขึ้นมา ซึ่งนักออกแบบจะต้อง
ศึกษาข้อมูล  ของผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องบรรจุ และออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับการบรรจุให้เหมาะสม โดย 

อาจจะกำหนด ให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ หรอืทำให้มีรูปร่างท่ีเหมาะแก่การจับถือ หิ้ว และ
อำนวย ความสะดวกต่อการนำเอาผลิตภัณฑ์ภายในออกมาใช้ พร้อมทั้งทำหน้าที่ป้องกันคุ ้มครอง 
ผลิตภัณฑ์โดยตรงด้วย   

การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น นักออกแบบจะต้องอาศัย ความรู้และข้อมูล 
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ เข้ามาพิจารณาตัดสินใจร่วมในกระบวนการออกแบบ เช่น ราคาวัสดุ การ ผลิต
เครื่องจักร การขนส่ง การตลาด การพิมพ์ เป็นต้น ที่จะต้องพิจารณาว่ามีความคุ้มทุนหรือ เป็นไปได้ใน
ระบบการผลิตและจำหน่ายเพียงใด แล้วจึงจะมาก าหนดเป็นรูปร่างรูปทรง (shape &  form) ของบรรจุ
ภัณฑ์อีกครั้งหนึ่ง ว่าบรรจุภัณฑ์ควรจะออกมาในรูปลักษณะอย่างไร ซึ่งรูปทรง เรขาคณิต รูปทรงอิสระก็มี
ข้อดีและข้อเสียในการบรรจุ การใช้เนื้อท่ี และมีความเหมาะสมกับ ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่าง
กันไป วัสดุแต่ละชนิด ก็มีข้อจำกัด และสามารถดัดแปลง ประโยชน์ได้เพียงใด หรือใช้วัสดุมาประกอบ จึง
จะเหมาะสมดีกว่า หรือลดต้นทุนในการผลิตท่ีดี ท่ีสุดส่ิงต่างๆ เหล่านี้คือส่ิงท่ีนักออกแบบ จะต้องพิจารณา
ประกอบด้วย  

 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ในขั้นตอนของการออกแบบ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบ มิใช่ 
ว่าจะสร้างสรรค์ ได้ตามอำเภอใจ แต่กลับต้องใช้ความรู้ และข้อมูลจากหลายด้าน มาประกอบกัน จึงจะทำ
ให้ผลงานออกแบบนั้นมีความสมบูรณ์ และสำเร็จออกมาได้ ในขั้นของการออกแบบ โครงสร้างนี้นัก
ออกแบบ จึงต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างแบบ ด้วยการสเก็ต แนวความคิดของรูปร่าง บรรจุภัณฑ์และสร้าง
ภาพประกอบรายละเอียด ด้วยการเขียนแบบ (mechanical drawing)  แสดงรายละเอียดมาตราส่วนท่ีกำ 
หนดแน่นอน เพื่อแสดงให้ผู้ผลิต ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอ่านแบบได้  การใช้ทักษะทางศิลปะในการออกแบบก็
คือเครื่องมือที่ผู้ออกแบบจะต้องกระท าขึ้น มาเพื่อการ นำเสนอ ต่อเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องใหช่้วย พิจารณาปรับปรุงเพื่อ ให้ได้ ผลงาน ท่ีจะสำเร็จออกมามีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียั่งยืน (Sustainable Circular Economy)  หมายถึง ระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอัพ ไซเคิล ท่ี
ครอบคลุมทุกภาคส่วนต้ังแต่ตนทางอย่างกระบวนการผลิตท่ีมีการออกแบบให้สามารถนำทรัพยากร
มาใช้หมุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กับ การผลิตครั้งต่อไป ผลิตภัณฑ์ท่่ีผ่าน
การใช้งานแล้วสามารถแยกส่วนระหว่างวัสดุท่ีเป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกันได้ เพื่อให้สามารถ
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นำเข้าสู่วงจรการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ลดทอนคุณภาพ และมูลค่าของวัตถุดิบต้องไม่ก่อมลพิษและ
ไม่สร้างขยะเน้นการใช้พลังงานหมนุเวียน เป็นระบบ เศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
สามารถนำไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจและขับเคล่ือน นวัตกรรมท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ท่ีสร้างคุณประโยชน์และมอบกำไรให้กับระบบนิเวศและสังคม 

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบ เศรษฐกิจท่ีครอบคลุมทุก
ภาคส่วนต้ังแต่ต้นทางอย่างกระบวนการผลิตท่ีมีการออกแบบให้นำทรัพยากรจากธรรมชาติท่ีมีอยู่
อย่างจำกัดมาใช้ให้น้อยท่ีสุด ไปจนถึงผู้บริโภคและระบบการจัดการของเสีย ท่ีสร้างคุณค่าและ
หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในระบบให้นานท่ีสุด ผ่านการ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องในระบบ
ปิดโดยปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยท่ีสุด เน้นการ ใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดเพื่อสร้าง
ต้นทุนด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยืน  

แนวคิดอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) หมายถึง ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่ีถูกออกแบบให้ไม่
สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กบัการผลิตครั้งต่อไป ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว
สามารถแยกส่วนระหว่างระหว่างวัสดุท่ีเป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกันได้ เพื่อให้สามารถนำเข้าสู่
วงจรการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติของวัตถุดิบต้ังแต่ต้น ไม่ก่อมลพิษ และไม่สร้าง
ขยะ เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน ให้ความเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและระบบนิเวศ โดยถือหลักการ
ผลิตท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นต้นแบบ เพราะธรรมชาติไม่รู้จักขยะของเหลือจาก ส่ิงมีชีวิตหนึ่งจะเป็น
อาหารหรือวัตถุดิบให้แก่อีกชีวิตหนึ่งเสมอ ถ่ายทอดต่อกันหมุนเวียนเป็นวัฏจักรใช้ไปได้อย่างยั่งยนื  

แนวคิดอัพไซเคิล (Upcycle) หมายถึง การออกแบบให้วัสดุสามารถ หมุนเวียนใช้ประโยชน์
ต่อได้อย่างไม่รู้จบ โดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวัสดุด้ังเดิม สามารถเขา้สู่วงจรการผลิตโดยไม่
ก่อมลพิษและของเสีย เป็นการสร้างผลกระทบทางบวกท่ีสามารถ ขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีสร้างคุณประโยชน์และมอบกำไรให้กับระบบนิเวศ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง  

ประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Effectiveness) หมายถึง ระบบการ ผลิตท่ีทำในส่ิงท่ี
ถูกต้อง ประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตท่ีเป็นวงจรปิดเท่านั้นเป็นการมุ่งพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สังคมมนุษย์อยู่ได้โดยมีรอยเท้านิเวศเป็น
บวก  

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) หมายถึง ระบบการผลิตท่ีทำให้ถูกต้อง 
สามารถประยุกต์ใช้ได้ท้ังระบบการผลิตท่ีเป็นวงจรเปิดและวงจรปิด เป็นการมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม โดยการลดการใช้ทรัพยากรลดการสูญเสียลด ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในขณะท่ียงัคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมิให้ลดน้อยถอย
ลง 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นิลาวัลย์  สว่างรัตน์ (2558) ได้ศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของความเป็นผู้ประกอบการ         
การมุ่งเน้นการตลาดการมุ่งเน้นนวัตกรรม และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด การ
มุ่งเน้นนวัตกรรม การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทยพร้อมทั้งศึกษาอิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด การมุ่งเน้น
นวัตกรรมและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ในฐานะตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเป็นการวิจัยแบบผสมคือศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย การวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ความเป็นผู้ประกอบการ การ
มุ่งเน้นการตลาด การมุ่งเน้นนวัตกรรม การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานขององค์การมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากและสำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์การพบว่าความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลสวนกลับกับการมุ่งเน้นการตลาด 
(TE=0.746,TE=0.579) และมีอิทธิพลสวนกลับกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้ (TE=0.670,TE=0.725) ท้ัง 
2 เส้นทาง นอกจากนี ้ความเป็นผู ้ประกอบการยังมีอิทธิพลทางตรงต่อการมุ ่งเน้นนวัตกรรม ( 
TE=0.622) และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานขององค์การ (TE=0.575) โดยที่การมุ่งเน้น
การตลาด (TE=0.534) การมุ่งเน้นนวัตกรรม (TE=0.216) และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ (TE=0.196) มี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานขององค์การสำหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการยืนยันคำถาม
การวิจัย โดยผลการวิจัยท้ังสองส่วน มีความสอดคล้องกัน 

เมทินี  ทะนงกิจ และคณะ (2561) ได้ศึกษา ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว มีการศึกษากระบวนการทำงานและ
ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว มีผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย 8 คน จากการเลือกแบบ
เจาะจง ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการตรวจสอบสามเส้า ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ (1) การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และมี
เอกลักษณ์เฉพาะมาให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ (2) รูปแบบกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวพูดคุยแลกเปลี่ยน
และลงมือทำด้วยตนเอง (3) บทบาทของผู้จัดการท่องเท่ียวเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวและดำเนินกิจกรรม 
และ (4) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการท่องเท่ียวเอื้อต่อเจ้าของพื้นท่ีและผู้มาเยือน กระบวนการทำงาน
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน คือ (1) ขั้นการเตรียมการ บุคลากรจะต้องช้ีแจง
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รายละเอียดที่สำคัญให้ผู้มาเยือนได้เตรียมตัว และมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ (2) ขั้นการจัด
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ บุคลากรจะทำหน้าท่ีตามข้อตกลง มาตรฐานโฮมสเตย์และหลักการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (3) ขั้นการประเมินผลบุคลากรจะให้ผู้มาเยือนประเมินความพึงพอใจและให้
ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ เพื ่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการทำงานต่อไป ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก     (2) 
การบริหารจัดการภายในองค์การ (3) คุณลักษณะของบุคลากร และปัจจัยร่วม 2 ประการ คือ  (1) 
ความพร้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ (2) ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้จาก
ปัญหา จากผลการวิจัยข้างต้น วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือหน่วยงานท่ี
เกี ่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
องค์การประเภทวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว และการพัฒนาความสามารถในการทำงานของบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนได้ 

ชัยวัฒน์  สมศรี และคณะ (2562) ได้ศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วน
ร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง การ
วิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมองค์กร 
การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาด และความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
ปัจจัยท่ีมี่อิทธิพลต่อ ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีของจังหวัดลำปาง จำนวน 165 ราย สุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ความได้เปรียบทางการแข่งขันการมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม การมีส่วนร่วม และกล
ยุทธ์ธุรกิจ ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดลำปาง พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย กลยุทธ์ธุรกิจ 
นวัตกรรม การมีส่วนร่วม โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดได้แก่ นวัตกรรม รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม 
สำหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุดคือ กลยุทธ์ธุรกิจ 

ชญาพัฒน์  เลิศอำนาจกิจเสรี (2563) ได้ศึกษาศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนของวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์ในภาคเหนือตอนบน 12 แห่งเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการทำสัมภาษณ์เชิงลึกว่ามีแนวทางในการจัดการอย่างไรเพื่อให้การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์สามารถอยู่ได้โดยอาศัยการจัดการความรู้ท่ีมีเป็นพื้นฐาน ผนวก
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กับการศึกษาบทบาทภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
รูปแบบโฮมสเตย์ ท่ีนำมาสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยในด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน      มุ่ง
ศึกษาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเงินทุนและแรงงาน ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ การสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียว และการสร้างเครือข่าย ส่วนการศึกษาการจัดการ
ความรู้ของวิสาหกิจชุมชน ศึกษาองค์ประกอบหกด้านคือ ด้านการรวบรวมความรู้ การสร้างความรู้ 
จัดเก็บความรู้ วิเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ ส่วนการศึกษาบทบาท
ภาครัฐที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ศึกษาในด้านนโยบาย และ     แผนการ
งบประมาณ การอบรมและด้านอื ่น ๆ พร้อมกับการศึกษาความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ ในด้านเศรษฐกิจ (รายได้) ด้านนิเวศวิทยาหรือสภาพแวดล้อม
และด้านการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมหรือวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์ใน 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทุกโฮมสเตย์
ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัว เพราะป่าคือแหล่งน้ำ ท่ีเป็น
ปัจจัยส่ีท่ีสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภค รูปแบบในการอนุรักษ์ป่าและน้ำคือ การไม่บุกรุกป่าเพื่อการ
ทำลาย การปลูกป่าเพิ่มเติมตามวาระ การใช้กุศโลบายในการบวชป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ การขุด
ดินเพื่อสร้างแอ่งน้ำ ในกรณีที่มีบุคคลฝ่าฝืนและกระทำผิดในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จะถูก
คณะกรรมการหมู่บ้านใช้กฎระเบียบของชุมชนและกฎหมายเข้ามาดำเนินการ 2) การจัดหาเงินทุน
และแรงงาน ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโฮมสเตย์ต้องใช้เงินทุนและแรงงานของตนเองในการดำเนินการ ต่อมา
จึงมีการจัดต้ังกองทุนของโฮมสเตย์ข้ึน 3) การจัดการการตลาด ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีกรมการ
ท่องเที่ยวช่วยประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของกระทรวง 4) การสร้างเครือข่ายโฮมสเตย์มีการรวมกลุ่ม
กันในเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคเหนือ โดยมีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว สภา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรม การจัดการความรู้ของโฮมสเตย์ 
พบว่า ด้านการรวบรวมความรู้ การรวบรวม ทำโดยการทำวิจัยโดยคนในชุมชน การจัดอบรม รวมถึง
การศึกษาดูงานจากต้นแบบโฮมสเตย์ท่ีประสบความสำเร็จและเปิดรับความรู้จากผู้รู้ภายนอก ด้านการ
สร้างความรู้จะใกล้เคียงกับการรวบรวมความรู้คือ การวิจัยของโฮมสเตย์ การศึกษาดูงานจาก     
โฮมสเตย์ท่ีประสบความสำเร็จ การอบรมสัมมนา ด้านการจัดเก็บความรู้เป็นประเด็นท่ีมีการจัดทำเป็น
ส่วนน้อยรวมถึงด้านการวิเคราะห์ความรู้ ที่เป็นกระบวนการหนึ่งของการทำวิจัยในโฮมสเตย์ที่มีการ
วิจัยเป็นฐาน เช่น โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง บ้านหนองอาบช้างโฮมสเตย์ บ้านสามขาโฮมสเตย์ เป็นต้น 
ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน การทำประชาคมหมู่บ้าน การศึกษาโฮมสเตย์
อื่น การอบรมสัมมนาและการตรวจเย่ียมจากข้าราชการในการติดตามงานการพัฒนาในแต่ละ    โฮมส
เตย์ และนำความรู้นั้นมาแบ่งปันกับชุมชนในโฮมสเตย์ แล้วกำหนดแนวทางในการนำไปปฏิบัติ  การ
ประเมินความสำเร็จของโฮมสเตย์เหมือนกับการจัดการหน่วยธุรกิจหนึ่ง ด้านรายได้โฮมสเตย์ 6 ใน 12 
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แห่ง ประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ด้านนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อม
ทุกโฮมสเตย์สามารถรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างดี ตระหนักถึงผลกระทบถ้าไม่ช่วยกัน
บำรุงรักษา ส่วนการอนุรักษ์ในวิถีดั ้งเดิมหรือวัฒนธรรม โฮมสเตย์ที ่เป็นชาติพันธุ ์ทุกแห่ง รักษา
กิจกรรมที่เป็นประเพณีของชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำสม่ำเสมอทุกปี  ภาครัฐท่ีมีบทบาท
หน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบ โฮมสเตย์คือ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ และมี
บทบาทในการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์กิจกรรรมต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว ส่วนกรมการ
ท่องเที่ยวทำหน้าที่ในเชิงวิชาการคือการออกกฎระเบียบ มาตรฐาน วิธีการตรวจประเมิน การให้
ความรู้ การอบรม การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนำ จนกระทั่งกระบวนการประเมิน ออกใบอนุญาต 
รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น ถนน การไฟฟ้า และการประปา เป็น
ต้น จากการศึกษาการกำหนดนโยบายและแผนเป็นภาพรวมของการท่องเท่ียว ท่ีไม่ได้เจาะจงมุ่งเน้น
เฉพาะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ อีกท้ังปัจจุบันกระทรวงการท่องเท่ียว ได้มุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงทำให้ขาดความเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ย วเชิง
นิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ ในระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านการอบรมและการตรวจประเมิน ถือว่า
เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมการท่องเที่ยว ทุกโฮมสเตย์จะต้องผ่านการอบรมและการตรวจประเมิน
ก่อน ถึงจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมด จึงนำเสนอตัวแบบการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนสอง
ตัวแบบได้แก่ ตัวแบบที่เป็นองค์รวมคือตัวแบบที่รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการทั้งหมดและ
ตัวแบบที่จำเป็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือตัวแบบที่ขาดไม่ได้ในการจัดการวิสาหกิ จชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

Chumkate, J. (2015) ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสภาพจริงและพัฒนาแนวทางการ
จัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพรของผู้ประกอบการในภูมิภาค
ตะวันตก โดยศึกษาสภาพจริงท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการของธุรกิจสินค้า 
OTOP ประเภทสมุนไพรในภูมิภาคตะวันตก และศึกษาศักยภาพการทำงานโดยรวม ได้แก่ ปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพร 
ตลอดจนจัดทำแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรของผู้ประกอบการใน
ภูมิภาคตะวันตก สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู ้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภท
สมุนไพร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Methodology) ผลการวิจัยนั้นพบว่า 
ปัจจัยภายนอกด้านสภาพการแข่งขัน มีความสัมพันธ์กับด้านอำนาจการต่อรองของผู้ผลิตปัจจัยการ
ผลิตมากท่ีสุด และปัจจัยภายนอกด้านอำนาจการต่อรองของผู้ผลิตปัจจัยการผลิต และด้านอำนาจการ
ต่อรองของลูกค้า พบว่า มีความสัมพันธ์กันในอันดับที ่ 2 ในขณะที ่ด้านสภาพการแข่งขันมี
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ความสัมพันธ์กับด้านอำนาจการต่อรองของลูกค้า อยู่ในลำดับที่ 3 ชี้ให้เห็นว่าสภาพการแข่งขันท่ี
รุนแรงของตลาดส่งผลให้ลูกค้าและผู้ผลิตปัจจัยการผลิตมีอำนาจการต่อรองท่ีสูงวิสาหกิจชุมชนจึงควร
ท่ีจะร่วมมือกันในการตั้งราคาขาย ไม่ขายตัดราคากัน เพื่อลดอำนาจการต่อรองของลูกค้า และร่วมมือ
กันในการต่อรองราคากับผู้ผลิตปัจจัยการผลิตให้สามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อลดอำนาจการต่อรองของผู้ผลิตปัจจัยการผลิต 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจยั 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม” มีความมุ่งหวังพัฒนาแนวคิดของผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเชิง
เศรษฐกิจหมุนเวียนของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเป็นหลักการในการวิจัยครั้งนี ้เพื ่อมุ ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการย่อยไปสู่
การพัฒนาผู้ประกอบการสีเขียวของวิสาหกิจชุมชน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) และการวิจัยเชิงนโยบายท่ีเน้นการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
เกิดผลที่ได้ในเชิงผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนสู่การปรับตัวตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและยั่งยืน ชุดโครงการวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาประเด็นปัญหาเชิง
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และใช้กระบวนการวิจัยร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาการเข้าสู่
ผู้ประกอบการสีเขียวของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้ในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ความสมดุลมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการชะลอปัญหาความขาดแคลนและความ
เหล่ือมล้ำ พร้อมท้ังผลักดันให้ดำเนินธุรกิจท่ียั่งยืนและเป็นกำลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากต่อไปซึ่ง
จะนำมาเป็นแนวทางในระเบียบวิธีวิจัย ตามลำดับหัวข้อดังนี้ 

3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
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3.1 วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยทำการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีโดดเด่นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวิธีวิจัยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ
โดยการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง ๆ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วดำเนินการทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มประชากร และปรับปรุงแบบสอบถามจนเป็นแบบสอบถามที่จะนำมาใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรท่ีมีอยู่ใน
กรอบแนวคิด และลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556 : 183) 

 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ (Sample)  ที่ใช้ในการวิจัย ผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
1.3  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

สมุทรสงคราม ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มลูกค้า 
1.4 กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยทำการศึกษาทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพโดยขอบเขตของการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
3. ขอบเขตด้านวิธีวิจัย ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ชุมชน 
วัตถุประสงค์ย่อย  เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
วิธีดำเนินงานวิจัย  
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3.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดย
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการวิเคราะห์เอกสาร Website บทความ และอื่นๆ  

 -ค้นหาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร Website บทความ และอื่นๆ  
 -จัดทำแบบวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Form) 
-รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้ 
-วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากข้อมูลทุติยภูมิ  
 3.2  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิของปัญหาและความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 

โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ  
  -เครื่องมือที่ใช้คือแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจด

บันทึกภาคสนาม      
   -กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 10 คนหรือจนข้อมูลอิ ่มตัว 

(Saturated Data) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และแบบลูกบอลหิมะ 
(Snowball Technique) และกลุ่มผู้บริโภค 10 คน หรือจนข้อมูลอิ่มตัว (Saturated Data) โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และแบบลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) 

  -การควบคุมคุณภาพ โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) 
   -การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิท่ีได้จากการศึกษา 
  -การว ิเคราะห์ข ้อมูลโดยว ิธ ีอ ุปนัย ( Induction Approach) และวิ เคราะห์เน ื ้อหา 

(Content Analysis) 
  กิจกรรมที ่ 2  ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล

เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม        
วัตถุประสงค์ย่อย เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล

เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
       วิธีดำเนินงานวิจัย 
            2.1 สังเคราะห์ความรู้ที ่ได้จากกิจกรรมที่ 1 ร่วมกับประมวลความเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ ด้วยเทคนิคเดลฟาย จากนั้น นำมติท่ีได้ไปเป็น
กรอบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  

            2.2 ได้ทางเลือกที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างน้อย 2 ทางเลือก  

            2.3 ศึกษาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ การจัดสนทนากลุ่ม และเวทีแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น Best Practice จากนั้นผู้วิจัยถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

    กิจกรรมท่ี 3 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ย่อย เพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วย
โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวยีน

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
3.2 นำแบบร่างส่งให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบและปรับแก้ตามคำแนะนำ 
3.3 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  
3.4 ประเมินความพึงพอใจของต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วย

โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  
3.5 รายงานสรุปผลพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยโมเดล

เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้กำหนดแนวทางการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อใช้เป็น

ภาพรวมในการตอบคำถามการวิจัยโดยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์และนำไปลงรหัสข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอด้วยตาราง
ประกอบการบรรยายผู้วิจัยจึงได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
 สถิติที่ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหาของงานวิจัยคุณภาพของเครื่องมือความ
ถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ต้องการความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัยและการใช้เครื่องมือวิจัย
สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื ้อหาทั ้งหมดแล้วนำมาหาค่าโดยใช้ว ิธ ีการ  IOC (Index of Item – 
Objective Congruence) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามมีค่าแสดงว่าข้อคำถามมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถนำมาใช้ในการสอบถามได้จริง 
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2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดำเนินการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับและ
รายด้านโดยการหาค่าความสอดคล้องภายในด้วยว ิธ ีค ่าสัมประสิทธ ิ ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.976 
ซึ่งมีค่า 0.70 ข้ึนไป จึงจะถือว่ายอมรับได้ (Hair et al., 2006) 
 สถิติพื้นฐาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของประชากรกลุ่มตัวอย่างด้านได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เขตพื้นที่ ประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการดำเนินการ และประเภทกิจการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลด้วยสถิติค่าร้อยละ (percentage) และแจกแจงความถ่ี (frequency) 

2. การว ิ เคราะห ์ระด ับความคิดเห็นของบรรจ ุภ ัณฑ์ โดยใช ้สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได ้แก ่ค ่าเฉล ี ่ย  (Mean) และค่าส่วนเบ ี ่ยง เบนมาตรฐาน  Standard 
Deviation (SD) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการวัดตัว
แปรและดำเนินการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การพิจารณาแปลความหมายโดยคำนวณค่าเฉล่ียตามเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการใช้สูตรคำนวณหา
ความกว้างอัตราภาคช้ันดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด = 5-1 = 0.80 
จำนวนช้ัน 5 

  

 โดยนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉล่ีย
โดยยึดเกณฑ์ตามท่ีได้จากสูตรคำนวณของระดับช้ัน = 0.80 ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
 คะแนน 4.21- 5.00 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน 3.41- 4.20 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับมาก 
 คะแนน 2.61- 3.40 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 1.81- 2.60 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนน 1.00- 1.80 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบเงื่อนไขพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์โมเดลการวัดและโมเดล
การวิจัย ประกอบด้วย 
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  1.1 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) 
และค่าความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งค่าความเบ้ควรมีค่าอยู่ในช่วง -3 ถึง +3 และมีค่าความโด่งควรมีค่าอยู่
ในช่วง -10 ถึง +10 แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
  2.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบภาวะที่ตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อทดสอบ
ยืนยันว่าตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สองอันดับ 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) โดย ขั้นตอนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.2 การพัฒนาโมเดลการวัดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
การว ัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) และการทดสอบน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
(Standardized Factor Loading) 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลลัพธ์โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ และความสอดคล้องกลมกลืนของ โมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) โดยข้ันตอนการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(Model Fit) โดยพิจารณาจากค่า 𝑥2ค่า  𝑥2/dfค่า CFI ค่า GFI ค่า AGFI และค่า RMSEA 
  3.2 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 2 ด้านคุณลักษณะผู้นำและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม กับความสุขชุมชน และการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างผลลัพธ์ คือ คุณภาพ
ชีวิต 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จำนวน 10 คน โดยการเตรียมเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยถือเป็นเครื่องมือท่ี
สําคัญในการวิจัย โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการประชุมประเด็น 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และปากกา ให้มีความพร้อม ทั้งนี้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดสนทนากลุ่มย่อย ร่วมกับการศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
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 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล เพื่อขออนุญาต
บันทึกเสียงหรือจดบันทึกข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับตัว
บุคคล ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงการยินยอมของผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมทั้งการรักษาความลับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แนะนำข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งอธิบายความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนในการดำเนินการการศึกษา รวมทั้งรายละเอียดจากการ
นำข้อมูลไปใช้การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้ให้สิทธิ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจให้สัมภาษณ์
หรือถอนตัวจากการให้สัมภาษณ์อย่างอิสระ หากได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลัก หลังจบการ
รายงานผลการศึกษาผู้วิจัยจะทำลายข้อมูลจากเครื่องบันทึกหรือจากการจดบันทึกหลังจบการศึกษา
ครั้งนี้ อีกท้ังในการรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำเสนอข้อมูลโดยใช้นามสมมติของผู้ให้ข้อมูลหลักโดย
ไม่เปิดเผยช่ือจริง และการรายงานผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเสนอข้อมูลเพื่อการอภิปราย
ผลและตีพิมพ์เผยแพร่ในภาพรวมเชิงวิชาการเท่านั้น 
 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การ
พิสูจน์ว่าข้อมูลนั้นได้มาถูกต้องหรือไม่ โดยการสอบแหล่งของข้อมูลและแหล่งท่ีมาเพื่อนำมาพิจารณา
ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
การตรวจสอบด้วยเทคนิคสามเส้า ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การศึกษาทฤษฎี
มากกว่า 1 ทฤษฎีเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ใช้แนวคิด 2 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงาน 2) แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ
ฝึกอบรม มุ่งเน้นอธิบายการพัฒนาแรงงานในองค์การ โดยการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะท่ีใช้
ในการทำงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและแนวทางในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of sources) คือ การใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลเดียวกันแต่หลายแหล่งข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเนื้อหาเรื่องเดียวกัน
กับแรงงานข้ามชาติและเจ้าของกิจการ จำนวน 5 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมาจากอุตสาหกรรมอาหาร 
เพื่อให้ข้อมูลเกิดความน่าเช่ือท้ังเชิงบุคคลและสถานท่ี 
 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods triangulation) คือ การใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี โดยครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้วิธ ีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ร่วมกับวิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) ซึ่งเป็น
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การสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการโครงการฝึกอบรมของแรงงานข้ามชาติร่วมกับการสังเกต 
พฤติกรรมระหว่างการพูดคุยเพื่อทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการประยุกต์การสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 
โดยผู ้ว ิจ ัยสามารถนำข้อมูลมาตีความปราศจากเน้นการพรรณนา เพื ่อหาคำอธิบายสำหรับ
ปรากฏการณ์ในขอบเขตท่ีจำกัด เพื่อนำไปสร้างแนวความคิดแบบใหม่ หรือข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากการ 
เก็บรวบรวม โดยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสมมติฐานช่ัวคราว ที่ผ่านการเก็บรวบรวมมาเชื่อมโยง 
ข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บางข้อคำถามจะมีการเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะได้สมมติฐาน 
หรือทฤษฎีท่ีสร้างขึ้นจะถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) ต่อมาผู้วิจัยจะสังเคราะห์และจำลอง 
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีในรูปแบบของภาพจำลองทางความคิด (Conceptual Model) ตามความเหมาะสม 
(ชาย โพธิสิตา, 2556) 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยยังใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยเป็นการบรรยายความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  และการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
ทุติยภูมิ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่สําคัญ 
ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) คือ การเลือกหาจุดท่ีน่าสนใจอันจะทําให้เข้าใจง่าย มี
การสรุปย่อปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ 
กระบวนการวิเคราะห์ การเลือกข้อมูลตัวอย่าง หรือสารสนเทศที่ได้จากแหล่งต่ าง ๆ เพื่อแสดง
ตัวอย่างให้เห็นก่อให้เกิดความเข้าใจอันจะโยงไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป โดยการแสดงข้อมูล
กระทําในรูปของการเขียนเล่าเรื ่อง (Narrative Text) 3) การสร้างข้อสรุปและยืนยัน ผลสรุป 
(Conclusion and Verification) เป็นการสังเคราะห์ข้อความย่อย ๆ ในช่วงแรกเข้าด้วยกันเป็น
บทสรุป และตรวจสอบยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัยข้ันสุดท้าย (นิศา ชูโต, 2551) 
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Abstract:  

This study aims to examine the hypothesis and to carry out the path analysis of casual relationship influencing the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, 
Thailand. The findings are as follows. First, the hypothesis model matched with the empirical data by considering the value 
of CMIN/df = 1.596, p-value = .768, GFI = .976, AGFI = 0.972. RMR = 0.000, RMSEA = 0.005, NFI = 0.991, TLI = 0.998 and 
CFI = 0.999, respectively. The total effect of the causal variable having most effect towards the marketing efficiency 
development is the entrepreneurial orientation and all compositions explained the marketing efficiency’ s variance 
accounting for 71.90%. Second, the conceptual model of the causal relationship having effect towards the marketing 
efficiency development consists of one direct effect variable – the entrepreneurial orientation whereas there are 3 direct and 
indirect effect variables having effect towards the marketing competency; risk appetite, proactive operation and innovation 
capability. 

Keywords: marketing efficiency; value-added; community-based tourism. 

JEL Classification: M31; Z32. 

Introduction  

According to Thailand’s 20-Year National Strategic Plan between years 2017-2037 under the concept of Thailand 
4.0 aiming at creating competitiveness by concentrating on development of manufacturing and service sectors. 
The Tourism Authority of Thailand has launched the campaign called “Unique Thai Local Experience” to boost 
local tourism community through community-based tourism. Community Based Tourism (CBT) is tourism activity 
that empowers local community to generate economic benefits through offering local products and services to 
tourists while emphasizes on preserving local wisdoms, environmental and cultural originalities (ASEAN 
Secretariat. 2016. ASEAN Community Based Tourism Standard. Association of Southeast Asian Nations 
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(ASEAN) 2016). Phatthalung Province is situated in the lower southern of Thailand. Its geography is full of hill 
plain and coastal plain (Phatthalung Tourism and Sports Office. Tourism and Sports Documentation between 
Year 2017-2018. Phattalung: Phatthalung). It is the original town of the well-known performing arts Manora and 
Nang Talung, the long-time Southern cultural heritage. Apart from the distinctive culture as existed in this 
province, there are also significant natural resources i.e., Thale Noi or the wetland, and freshwater lake. Referring 
to the 4-Year Plan (2017-2021) of the Province, the management and development of the province were defined 
by focusing on being an agricultural sustainable town with remarkable conservative tourism. Realizing the 
abovementioned significance, the authors therefore are of interest to explore the marketing efficiency for value-
added products and services of community- based tourism in Phatthalung Province in view of encouraging 
development and meeting tourist’s need effectively. 

1. Literature Review 

A successful organization focuses on risk appetite, proactive operation and innovation capability as they are the 
features of entrepreneurs that drives the organization to have competitive advantages (Miller 1983, 873-894). 
Baker and Sinkula (2009) created a measure of entrepreneurial orientation applying from a review of the literature 
who studied the focus on entrepreneurship and improvement of its leadership in technology and innovation, 
service, management techniques, and responsiveness to competitors. Moreover, Clercq et al. (2010, 95) created 
a measure of entrepreneurial orientation, adapted from Miller, D. (1983, 873-894), using a collective question that 
is not individually isolated but still conceptual of the elements in three areas: risk appetite, proactive operation and 
innovation capability. While, Nasution et al. (2010, 336-345) created a measure of entrepreneurial orientation with 
separate questions such as self-esteem, risk appetite, experience of learning, and proactive operation. Therefore, 
this study applies a method based on Miller's concept that measured the composition of entrepreneurial 
orientation in three dimensions: risk appetite, proactive operation and innovation capability. 

Market orientation impacts long-term decision-making and good profits of the organization. It is a strategic 
concept related to an integration of internal resources and leading behavior of people in the organization which 
results in the creation of value for customers by now and in the future. Moreover, it is also based on marketing 
concept which involves business interests of the company (Sun, Price and Ding 2019, 326-337) by focusing on 
customer satisfaction management as the main goal of the business (Guo, Kulviwat, Zhu and Wang 2019, 248-
267]. Narver and Slater (1990, 20-35) claimed that market orientation is an organizational cultural concept with 
three behavioral elements: customer orientation, competitor orientation, and inter-functional coordination, and two 
decision-making elements: long-term results orientation and profitability orientation. Many studies from scholars 
such as Li et al. (2008, 1-18), Jaw et al. (2010 265-277), Cheng and Krumwiede (2010, 161-171), Zang and Duan 
(2010) cited by Norris, D., and Ciesielska, M. (2019, 123-144], and Nasution et al. (2011, 336-345) have created 
a market orientation measurement based on the concept of Narver and Slater (1990, 20-35) as well as this study 
that applied the abovementioned measurement.  

The study of Desouza et al. (2003, 35-44) that cited by Chen et al. (2011, 1331-1346) indicated that the 
service co-production or external innovation from outside businesses, customers, and partners are considered to 
be the basic resource of new products and services. It could be utilized in business quickly as it is offered without 
time and geographic characteristics. The findings by Pralahad and Ramaswamy (2004) that cited by Auh et al. 
(2007, 359-370) also pointed that service co-production plays an important role in creating value for the service 
based on personal experience and ability. Therefore, the co-production is directly involved in customizing and 
delivering services. Meanwhile, the study of Zeithaml and Bitner (2000, 322) that cited by Bowen et al. (2004, 
394-401) implied that customers are engaged in sharing ideas and information with companies which in line with 
Guo et al. (2013, 549-563) who claimed that service co-production is meant to contribute to customer 
engagement, influence customer satisfaction levels, and add value to the product so that it helps service 
providers preparing recommendations in order to improve service processes. In other words, service co-
production means a valuable interaction process between organizations and external contributors; customers and 
partners are fundamental resource of creativity from outside the organization. Chen et al. (2011, 1331-1346) 
created a service co-production measurement which degrees the features of the joint production in four 
characteristics: the interpretation of the creation and delivery of services, the service processes collaboration and 
support, the collaboration on building relationships and the openness to the claims. Therefore, this study applies 
Chen et al.’s measurement because it could be used with the context of tourism. Thus, the service co-production 
could be divided into two dimensions: co-production with customers and co-production with partners. 
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Service innovation is a strategic concept that has been in the spotlight and has been discussed recently, 
starting in the late 1970s and early 1980s or about 30 years ago because it has considered as a tool to create 
competitive advantages (Weng, Ha, Wang and Tsai 2012, 98-112).  

Table 1. Sources of components of tourism service innovation 

Components of tourism service 
innovation 

Sources 

Product 
Schmookler (1966, 1-20), Myers and Marquis (1969), Mowery, D.C. and Rosenberg N. 
(1993, 29-75), Damanpour and Gopalakrishnan (2001, 45-65), Oke (2007, 564-587), 
Chen and Tsou (2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Process 
Rogers (1962, 416-429), cited in Sanyawiwat, S. (2008), Sundbo (1997, 432-455), Alam 
(2006, 468-480), Chen andTsou (2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Employee performance 
Sanyawiwat, S. (2008), Sundbo (1997, 432-455), Damanpour and Gopalakrishnan 
(2001, 45-65), Oke (2007, 564-587) 

Personal learning 

Nontapattamadul, K. (2003), Xuto, N. (1997), Podhisita, C. (2007), Arundel et al. (1998, 
127-141), Cowan and Foray (2000, 211-253), Rogers (1962, 416-429), cited in 
Sanyawiwat, S. (2008), Damanpour and Gopalakrishnan (2001, 45-65), Chen and Tsou 
(2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Employee compensation  
Sanyawiwat, S. (2008), Sundbo (1997, 432-455), Chen and Tsou (2007), Camison and 
Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Acceptance of information 
technology 

Luangpirom, N. (2012), Mowery,D.C. and Rosenberg N. (1993, 29-75), Rogers (1962, 
416-429), cited in Sanyawiwat, S. (2008), Alam (2006, 468-480), Chen and Tsou (2007), 
Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

Strategic planning 
Sanyawiwat, S. (2008), Mowery, D.C. and Rosenberg N. (1993, 29-75), Chen and Tsou 
(2007), Camison and Monfort- Mir (2012, 776-789) 

 

Figure 1. Theoretical Framework 

 
Most of the past tourism innovation studies have been conducted based on the concept of Schumpeter's 

innovation theory (Schumpeter 1934, 218) who claimed that innovation is a key in economic development and 
growth. In the theory referred to the importance of service innovation in five aspects: product development, 
creating or introducing new production processes, creating new markets, developing of new markets, and 
restructuring or development of organization. Schumpeter's innovation organization theory has attracted the 
attention of many scholars for application in innovation studies such as Kirton, J. J., and Cooper, A. F. (2009, 309-
331); OECD (2008, 123-131); Hall and Williams (2008); Hjalager, A.M. (2010, 1-12); Hjalager, A.M. (2010, 192-
216); Camison and Monfort-Mir (2012, 776-789). However, based on limited studies and evidence of service 
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innovation in the tourism context (2011, 1125-1127), especially in Thailand. Yet, there is tendency of greater 
interest in tourism education. In this study, the review of literature led to the measurement of service innovation in 
four stages: the importance of measuring service innovation, measurement service innovation in Thailand's 
tourism business, components of tourism service innovation, and measurement of components of tourism service 
innovation. Then the researchers combine the components of tourism service innovation and synthesize to seven 
variables which are product, process, employee performance, personal learning, employee compensation, 
acceptance of information technology, and strategic planning as summarized in the table 1. 

After reviewing the literatures related to the marketing efficiency development then researchers carry out 
the path analysis of casual relationship influencing the marketing efficiency development to create value-added 
for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand. Therefore, three 
independent variables are entrepreneurial orientation, market orientation, and service co-production affects 
dependent variable which is the marketing efficiency development. The theoretical framework of the study is thus 
drawn as illustrated in figure 1 as follows. 

2. Methodology  

This research study has 2 objectives; 1) to examine the hypothesis of causal relationship affecting the marketing 
efficiency development and 2) to carry out the path analysis of casual relationship influencing the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung 
Province, Thailand. 

Research Hypothesis is as follows;  
Hypothesis 1: It is testing of the hypothesis model to examine whether the model created according to the 

theory is in line with the empirical data.  
Hypothesis 2: The casual variables, influencing the marketing efficiency development to create value-

added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand, are entrepreneurial 
orientation, market orientation and service co-production divided into 3 items as follows: 

Hypothesis 2.1: Entrepreneurial orientation comprising risk appetite, proactive operation and innovation 
capability are the factors influencing the marketing efficiency development to create value-added for product and 
service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand.  

Hypothesis 2.2: Market orientation comprising customer orientation, competitor orientation and inter-
functional coordination are the factors influencing marketing efficiency development to create value-added for 
product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand. 

Hypothesis 2.3: Service co-production comprising co-production with customers and co-production with 
partners the factors are the factors influencing the marketing efficiency development to create value-added for 
product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, Thailand. 

The population used for this research are representative of 1,104 registered community enterprises in 
Phatthalung Province as of 2019 (The Office of SMEs Promotion. SMEs situation report in Year 2018), and 650 of 
them was selected as the sampling group. The 65 casual variables (research question) marketing efficiency 
development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, 
Thailand was found and the sampling size was 10 times of variables (The Office of SMEs Promotion. SMEs 
situation report in Year 2018), The stratified random sampling was designed for field data collection on 
proportional stratified random sampling basis with regards to those gained from each group of population at 
appropriate numbers. The sub-group was selected from each division of population as a sampling unit for data 
collection through questionnaires distributed among the sampling group of 650 representatives of community 
enterprises. The questionnaires were utilized for data collection, content validity and correctness of language 
expression and the developed questionnaires were later experimented with the try-out group for reliability 
analysis. The reliability was calculated by the -Coefficient method of Cronbach (1990) and the result of content 
validity accounted for 0.96 over than .50 (IOC > .50) and Alpha Coefficient of .945 over than the criteria of .70 that 
was acceptable. For the path analysis, the statistics were applied by synthesizing the study on aspect basis with 
content validity technique and statistics consisting of percentage, mean, standard deviation and structural 
equation modelling (SEM). The path analysis was undertaken by Amos version 21 Program with the maximum 
likelihood (ML) technique for estimation of path coefficient in order to examine how much the direct and indirect 
effect had towards dependent variables. 
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3. Data Analysis 

The researchers then carry out path analysis and measure of the model fit between hypothesis model and 
empirical data by analysis of direct and indirect effects of variables influencing the marketing efficiency 
development with the maximum likelihood estimation = ML, the concluded data were gained in sequence as 
follows: 

1) Over identified model of the path analysis of causal relationship or model specification 
2) Measures of the model fit 
3) Parameter estimation of the model or estimation of coefficients 
4) Calculation result of direct effect, indirect effect, and total effect  
1) Over identified model of the path analysis of causal relationship or model specification:  
The authors defined the over identified model with the measurement model of exogenous and 

endogenous latent variables consisting of the marketing efficiency development (Y), product (Y1), process (Y2), 
employee performance (Y3), information technology acceptance (Y6), strategic planning (Y7), entrepreneurial 
orientation (X1), risk appetite (X11), proactive operation (X12), innovation capability (X13), market orientation 
(X2), customer orientation (X21), competitor orientation (X22), inter-functional coordination (X23), service co-
production (X3), co-production with customers (X31) and co-production with partners (X32) as illustrated in figure 
2. 

Figure 2. A causal relationship model before modification 

 
Chi-square = 185.064   Chi-square/ df = 1.135   df = 163 p-value = .528 GFI = .961     

RMSEA = .037 NFI = .310 TLI = .279   CFI = .334 

As per path coefficient analysis on the over identified model of causal relationship, it was found that the 
relationship between variables were irrelevant and there were 8 path coefficients with no statistical insignificance.  
Consequently, the model was required to be adjusted, to obtain the best relevant one, by pulling out those with no 
statistical significance from the over identified model. 

2) The result of measures of the model fit: 
Hypothesis 1 which is the hypothesis model testing to find out whether the model created according to the 

theory matches with the empirical data. 
H0: Theoretical Path Model = Empirical Model 
H1: Theoretical Path Model ≠ Empirical Model 
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The measures of the model fit between the theoretical path model and empirical model were conducted 
with AMOS program and data collection of variables was proceeded according to the actual circumstances. The 
findings revealed that the theoretical path model matched with the empirical data by considering Chi-square = 
78.198 Chi-square/ df = 1.596 df = 49 p-value = .768 GFI = .976 RMSEA = .000. The total effect of the causal 
variables causing most effect towards the marketing efficiency was the entrepreneurial orientation and all factors 
could explain the variables of the marketing efficiency development accounting for 71.90 %. In addition, ρ-Value 
was applied for evaluation of data model fit between the empirical model and theoretical path model requiring the 
statistical significance (Sig.) of p > .05 that could be deemed that the model matches with the empirical data since 
in case of p > .05, there would be no Sig. This then meant that no difference but coherence since the value 
calculated from the research findings was p > .768 as illustrated in figure 3 and Table 2. 

Figure 3. A causal relationship model after modification 

 
Chi-square = 78.198   Chi-square/ df = 1.596   df = 49 p-value = .768 GFI = .976     

RMSEA = .000   NFI = .991 TLI = .998 CFI = .999 

Table 2. Summary of model goodness of fit test with empirical data 

Index Criteria 
Before adjusting model After adjusting model 

Statistics Result of Consideration Statistics Result of Consideration 
CMIN-p ρ>.05 .528 qualified .768 qualified 
CMIN/df < 3 1.135 qualified 1.596 qualified 
GFI > .90 .961 qualified .976 qualified 
RMSEA < .08 .037 qualified .000 qualified 
NFI > .90 .310 unqualified .991 qualified 
TLI > .90 .279 unqualified .998 qualified 
CFI > .90 .334 unqualified .999 qualified 

 
3) The result of parameter estimation of the model or coefficient estimation: 
Hypothesis 2: The causal variables influencing the marketing efficiency development consisted of 

entrepreneurial orientation (X1), market orientation (X2) and service co-production (X3) that were divided into 3 
items as follows: 

Hypothesis 2.1: The entrepreneurial orientation (X1) consisted of 3 variables; risk appetite (X11), proactive 
operation (X12) and innovation capability (X13) that had effect towards the marketing efficiency development. 
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Hypothesis 2.2: The market orientation (X2) consisted of 3 variables; customer orientation (X21), 
competitor orientation (X22) and coordination within an organization (X23) that had effect towards the marketing 
efficiency development. 

Hypothesis 2.3: The service co-production (X3) consisted of 2 variables; co-production with customers 
(X31) and co-production with partners (X32) that had effect towards the marketing efficiency development.  

It was also found that the entrepreneurial orientation (X1) variables comprise 3 variables; risk appetite 
(X11), proactive operation (X12) and innovation capability (X13) that also had effect towards the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung 
Province, Thailand. 

Table 3. Standardized coefficient estimates 

Relationships Estimate S.E. C.R. t-Value) P-Value statistical significance (Sig.)  
X1 - X11 .290 .108 2.689 .007 yes 
X1 - X12 .487 .109 4.447 *** yes 
X1 - X13 .342 .092 3.700 *** yes 
Y - X1 .017 .110 2.155 . 008 yes 

Y2 - Y .613 .154 3.973 *** yes 
Y3 - Y .588 .154 3.815 *** yes 
Y4 - Y .887 .154 5.751 *** yes 
Y5 - Y 1.308 .154 8.476 *** yes 
Y6 - Y 1.011 .154 6.554 *** yes 
Y7 - Y .989 .154 6.411 *** yes 

Note: Significance at * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

According to the table 2, it shows that the entrepreneurial orientation (X1) that consists of 3 variables; risk 
appetite (X11), proactive operation (X12) and innovation capability (X13) have direct effect towards the marketing 
efficiency development. 

4) Calculation result of direct effect, indirect effect, and total effect: 

Table 4. Summary of direct effects, indirect effects, and total effects of predictor variables  

Dependent Variables Effects 
Predictor Variables 

X13 X12 X11 X1 Y 
X1 Direct Effect .342 .487 .290 .000 .000 
 Indirect Effect .000 .000 .000 .000 .000 
 Total Effect .342 .487 .290 .000 .000 

Y Direct Effect .000 .000 .000 .017 .000 
 Indirect Effect .006 .008 .005 .000 .000 
 Total Effect .006 .008 .005 .017 .000 

Y2 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .588 
 Indirect Effect .004 .005 .003 .010 .000 
 Total Effect .004 .005 .003 .010 .588 

Y3 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .613 
 Indirect Effect .003 .005 .003 .010 .000 
 Total Effect .003 .005 .003 .010 .613 

Y4 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .887 
 Indirect Effect .005 .007 .004 .015 .000 
 Total Effect .005 .007 .004 .015 .887 

Y5 Direct Effect .000 .000 .000 .000 .989 
 Indirect Effect .008 .011 .006 .022 .000 
 Total Effect .008 .011 .006 .022 .989 

Y6 Direct Effect .000 .000 .000 .000 1.011 
 Indirect Effect .006 .008 .005 .017 .000 
 Total Effect .006 .008 .005 .017 1.011 

Y7 Direct Effect .000 .000 .000 .000 1.308 
 Indirect Effect .006 .008 .005 .017 .000 
  Total Effect .006 .008 .005 .017 1.308 

The result of calculation on direct effect and indirect effect as well as total effect revealed that considering 
the total effect, there was only one independent variable having effect towards the marketing efficiency 
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development- the entrepreneurial orientation (X1) of which the total effect = .017 (direct effect plus indirect effect) 
and the direct effect was the entrepreneurial orientation (X1) = .017 and no indirect effect. Consequently, the 
findings reflected the variable having most effect towards the marketing efficiency development was the 
entrepreneurial orientation and this also meant that the difference of risk appetite, proactive operation and 
innovation capability had different effect towards the entrepreneurial orientation. 

Conclusion  

It found out that the hypothesis model matched with the empirical data by considering the value of CMIN/df = 
1.596, p-value = .768, GFI = .976, AGFI = 0.972. RMR = 0.000, RMSEA = 0.005, NFI = 0.991, TLI = 0.998 and 
CFI = 0.999, respectively. The total effect of the causal variable having most effect towards the marketing 
efficiency development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung 
Province, Thailand was the entrepreneurial orientation and all compositions explained the marketing efficiency’ s 
variance accounting for 71.90 %. 

The conceptual model of the causal relationship having effect towards the marketing efficiency 
development to create value-added for product and service of community-based tourism; Phatthalung Province, 
Thailand consists of one direct effect variable – the entrepreneurial orientation whereas there are 3 direct effect 
and indirect effect variables; risk appetite, proactive operation and innovation capability.  

Thus, it concludes that the most important elements for marketing efficiency model of products and 
services of community-based tourism is the entrepreneurial orientation whereas the different risk appetite, 
proactive operation, and innovation capability have different effect towards the entrepreneurial orientation.  

The entrepreneurial orientation is therefore an organizational process which is closely related to strategic 
management and strategic decision process. It focuses on the organizational strategy to which entrepreneurship 
having effect towards an organization in a form of decision making, practice and implementation. This can be 
suggested that the entrepreneurial orientation indicates personality and characteristics of entrepreneurs, 
management styles, performances of employees and executives, and organization engagement building where 
Na Songkhla, R. et al. (2020) who studied about the mediation effects of organizational engagement in the 
Pharmaceutical Industry in Thailand suggested that organizational engagement is an important mediator who 
could be valuable to the organization to look for employee satisfaction. Above all, entrepreneurial orientation is 
under awareness of self-requirement, initiative, creativity and other proceedings challenging knowledge and 
capability to respond and match with an organization’ s goal.   

Risk appetite toward new product experiment, uncertainty of product and service and marketing and 
proactiveness are meant any activities to gain more marketing opportunity than competitors including willingness 
to change upon market requirement. The proactive operation also has effect towards the service innovation of 
health tourism in Mae Hong Son Province since the entrepreneurs are one of concerned elements in the 
innovation, risk activities and proactiveness leading to competition with competitors. The findings are in line with 
the study of Ratanawong, W. (2013) who indicated the antecedent and consequence of service innovation for 
Southern touring business in Thailand in which the findings revealed that in view of the quantitative result, the 
operational level of the antecedent, consequence and service innovation in three areas; Andaman Coast area, 
Thai Gulf area and Thailand Border area were high and the measurement model on antecedent and 
consequence of the service innovation consisted of 7 latent variables and 17 observed variables concurring with 
the empirical data at a good level. The development result of antecedent and consequence model for service 
innovation showed relationship among three exogenous latent variables; entrepreneurial orientation, service co-
production and information technology acceptance. Furthermore, the service innovation under Southern touring 
business context in Thailand needed to collaboratively considering the supporting factors on the following 
aspects; government policies, service-user satisfaction, and human resource management in tourism. In terms of 
problem and obstacle significant for service innovation development, it was human resource management within 
an organization especially service-minded aspect whereas to develop the service innovation for competitiveness, 
executives and touring entrepreneurs were of the view that the service innovation could draw customer attention 
and create growth to the business. With respect to the qualitative research findings, it was found that the studied 
variables were in line with the quantitative data.  

In summary, in order to develop marketing efficiency, the authors recommend that Phatthalung CBT 
community members need to focus on entrepreneurship whether as individuals, groups, or tourism service 
providers in order to interact directly with tourists and other stakeholders by emphasizing on accepting risks that 
may arise from investing in resources and uncertain situation. However, it must endeavor to ensure the business 
risks are appropriately aligned with risk management. In the same time, Phatthalung CBT needs to proactively 
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integrated community management system in many areas, for example, natural resources, culture, human safety, 
society, service quality, tourist satisfaction assessment system, marketing, etc. Proactive action should be in a 
way that is superior to any competitor in various fields yet aligns with industry future demand and copes with 
situational changes by seeking new opportunities. To stimulate proactiveness in the community, it needs 
networking of participation from all stakeholders. An important information both positive and negative ones should 
be gathered by community members and to further propose to official and unofficial community leaders, local 
philosophers, local expertise, community members and interested group as the first priority of tourism 
management participation. Moreover, community leaders should encourage all level members to generate new 
ideas regarding new products, experiences and design processes of its history, community, stories, legends, 
wisdom, cultures, tradition, and natural resource. Innovation competence is, therefore, a fundamental intention 
and state-of-mind that local people could expose to new things. Thus, CBT community should continue focusing 
on potential development its people by urging locals to open their minds since human capital and learning 
organization are important aspects in remaining competitive in today tourism business environment. 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ มวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ
ของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ประกอบการวจิยั กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา คอื กลุ่มผู้ประกอบการที่มรี้านค้าอยู่ที่ตลาดน ้าในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) ตลาดลาดชะโด             
4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม จ านวน 250 ราย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ โดย
วธิวีเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและใชว้ธิหีมุนแกนออโธกอนอลแบบวารแิมก็  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ ช่วงอายุ 31-40 ปี ระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ส าหรับระดับ            
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า การน าผล
การประเมินการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้ า  ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข                       
การด าเนินงาน มีความคดิเห็นอยู่ระดบัมากที่สุด และการให้ขอ้มูลเพิม่เตมิ/ การตอบข้อซกัถาม            
มคีวามคดิเหน็อยูร่ะดบัน้อยทีส่ดุ  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ของตลาดน ้ า  จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ไดอ้งคป์ระกอบจ านวน 8 กลุ่ม รวม 25 ตวัแปรส าคญัทีม่คี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
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มากกว่า .20 ขึน้ไป และมเีปอร์เซน็ต์สะสมสงูสุดเท่ากบั 68.450 ไดแ้ก่ 1) สาร   2) สือ่ 3) กจิกรรม 
4) ประสบการณ์ 5) เขา้ถงึ 6) ถกูตอ้ง 7) ตดิต่อสือ่สาร และ 8) ทนัสมยั  

ค าส าคญั:  องคป์ระกอบเชงิส ารวจ การประชาสมัพนัธ ์ตลาดน ้า 
 

Abstract 
 This study is a quantitative research aiming to analyze the exploratory factor in 
public relations of floating market in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The research 
instrument used is questionnaire.  The samples include 250 local entrepreneurs in 5 Phra 
Nakhon Si Ayutthaya floating markets which are 1) Ayodhya Floating Market 2) Khlong Sra 
Boa Floating Market 3) Latchado Market 4) Wat Thakarong Floating Market and 5) Thung 
Buachom Floating Market. Data are analyzed by a statistical package including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Exploratory Factor Analysis: EFA with Principal-
Component Analysis and Varimax Orthogonal techniques. 

 The study shows that most of questionnaire respondents are women between the 
ages of 31-40 years old, have level of education of below bachelor’s degree, and have average 
monthly income of 15,000-20,000 Baht.  For the opinion level about public relations of floating 
market in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, the study reveals that to carry out the results 
of public relations evaluation of floating market in terms of organizing various activities for 
operational improvement has the highest level of opinion. While, to provide additional 
information/ to answer inquiries have the lowest level of opinion. 
 The analysis of Exploratory Factor in public relations of floating market in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province consists of 8 groups with total of 25 variables which each one 
has more than .20 factor loading values and cumulative value of 68.450 percent as follows: 
1) Message 2) Media 3) Activity 4) Experience 5) Access 6) Faultless7) Communication and 
8) Modern.  

Keywords: Exploratory factor analysis, Public relations, Floating market 

บทน า   
 การประชาสัมพันธ์ เป็นรูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ซึ่งมุ่ ง เ น้นไปที่การสร้าง             
ความเข้าใจและการยอมรบัของสาธารณชนเกี่ยวกบักระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่าง
องค์การและประชาชน โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างชื่อเสียงและการสื่อสารข้อมูล (Curtin, & 
Gaither, 2007) การประชาสมัพนัธจ์งึมคีวามส าคญัยิง่กบัทุกองคก์าร ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้น้ี 
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 รฐับาลไทยมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภายในประเทศ ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทของกระทรวงพาณิชย์ จงึ ได้
จดัท าโครงการตลาดชุมชนเพือ่ธุรกจิทอ้งถิน่ หรอืโครงการ “ตลาดตอ้งชม” ตามยทุธศาสตรท์ี ่3 ซึง่มี
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เน้ือหาความเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ในกลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค                  
และเผยแพร่องคค์วามรู้ในการพทิกัษ์ประโยชน์ของตนเอง ผ่านช่องทางการสือ่สมยัใหม่ เพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้ผู้บริโภค (เพียงกมล เกิดสมศรี และปรีชา พันธุ์แน่น, 2563;                    
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย,์ 2561)  
 วถิชีวีติของคนไทยมคีวามผกูพนักบัสายน ้ามาชา้นาน เน่ืองจากภูมศิาสตร์ของประเทศ  
ที่มีแม่น ้าล าคลองหลายสายมาประสานบรรจบกนั ผู้คนจึงอาศยัใช้ประโยชน์จากแม่น ้าล าคลอง
เหล่านัน้ในการด ารงชีวติ ตัง้รกรากถิ่นฐานรมิน ้า ใช้ประกอบอาชีพ และเพื่อการคมนาคมสญัจร            
จงึก่อก าเนิดเป็นวถิชีวีติทางน ้าขึน้ และเกดิเป็นรปูแบบตลาดน ้าทีท่ าการคา้ขายบนเรอืทีบ่รรทุกสนิคา้
ไว้และแล่นไปตามพื้นที่ย่านที่มีการเดนิเรอืพลุกพล่าน (กลัยกร แสวงผล, 2559) ต่อมาจงึค่อยๆ 
ขยายตวัและพฒันาขยายพืน้ทีไ่ปยงัรมิฝัง่คลอง อย่างไรกต็าม นับแต่ปี พ.ศ. 2520 ความส าคญัของ
ตลาดน ้าในการเป็นพืน้ทีซ่ือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ไดล้ดน้อยถอยลงกวา่ในอดตี ตลาดน ้าในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลได้สิ้นสุดเกอืบทัง้หมด เน่ืองจากความเจรญิของสงัคมเมอืง การคมนาคมทางบกที่
ขยายเครอืข่ายเพิม่ขึน้ การพฒันาระบบชลประทาน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ท าใหพ้ืน้ที่
เกษตรกรรมลดลง ส่งผลให้วถิีชีวติทางน ้าลดลงไปด้วย (กฤตพร ห้าวเจริญ, 2555)  ในปัจจุบนั          
ตลาดน ้าจงึมบีทบาททีต่่างออกไป กล่าวคอื ตลาดน ้าถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ อนัเป็นศูนย์
รวมด้านภูมิปัญญา (พราว อรุณรังสเีวช, 2563; ปนันดา จันทร์สุกรี และคนอื่นๆ , 2560; มธุรา               
สวนศร,ี 2559) วฒันธรรม (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; ชลลดา แสงมณี, ศริสิา ธติกจิ และธรีศกัดิ ์      
อุ่นอารมย์เลศิ, 2557) และวถิชีวีติท้องถิน่ (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; กฤตภาส บนิสุอะหวา และ  
ศุภวฒันากร วงศธ์นวส,ุ 2554) ยงัน ารายไดม้าสูชุ่มชน (พราว อรุณรงัสเีวช, 2563; วรุณี เชาวน์สขุุม 
และวงศ์ธีรา สุวรรณณิน, 2561) เป็นการกระจายรายได้ (พราว อรุณรังสีเวช, 2563; ชุติมา                 
นุตยะสกุล และประสพชยั พสนุนท,์ 2559; สริชัญา วงษ์อาทติย ์และยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2559) 
และท าให้ผู้คนไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปหางานในเมืองหลวง (พราว อรุณรังสเีวช, 2563; ปรียาภรณ์              
เนียมนก และ วศนิ เหลีย่มปรชีา, 2554-2555) 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัง้อยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึง มีแม่น ้าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา 
แม่น ้าป่าสกั แม่น ้าลพบุรแีละแม่น ้าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กโิลเมตร มลี าคลองใหญ่น้อย 
ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น ้ า เกือบทัว่บริเวณพื้นที่  (ส านักงานสถิติจังหวัด
พระนครศรอียุธยา, 2563) รายไดห้ลกัทีส่ าคญัของจงัหวดัมาจากอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีม่จีุดเด่น
ดา้นมรดกทางวฒันธรรมและวถิชีวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีจนไดร้บัความนิยม
จากนกัท่องเทีย่วอยา่งต่อเน่ือง (ธนรตัน์ รตันพงศธ์รีะ, ทรงวทิย ์เจรญิกจิธนลาภ และ ธารนี นวสันธ,ี 
2560)   สอดคล้องกับการ เก็บข้อมูลของกรมการท่อง เที่ยว  ในปี  2558 พบว่ า  จังหวัด
พระนครศรอียุธยามนีกัท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วมากทีส่ดุในเขตภมูภิาคกลางรวม 1,548,608 คน 
(กรมการท่องเทีย่ว, 2558) จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มแีหล่งท่องเทีย่วหลายหลากประเภท หน่ึงใน
แหล่งท่องเทีย่วส าคญัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาเยีย่มชมตลอดทัง้ปี นัน่คอื ตลาดน ้า ซึง่จากขอ้มูลของ
กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (2563) ตลาดน ้าใน
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จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีทัง้หมด 5 แห่ง กระจายอยู่ในหลายอ าเภอ ได้แก่ ตลาดน ้าอโยธยา             
ตลาดน ้าคลองสระบวั ตลาดลาดชะโด ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และตลาดน ้าทุ่งบวัชม  
 จากความนิยมมาท่องเทีย่วตลาดน ้าของนักท่องเทีย่วทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา กอปร
กบัจากการศกึษาการวเิคราะห์เน้ือหางานการศกึษาตลาดน ้าประเทศไทยของ พราว อรุณรงัสเีวช 
(2563) ที่ศึกษาบทความ จ านวน 34 เรื่อง โดยได้สบืค้นโดยใช้ค าว่า “ตลาดน ้า” ในเว็บไซต์ Tci-
Thaijo.org พบว่า การวจิยัดา้นการตลาดของตลาดน ้าทีใ่ช้ส่วนผสมทางการตลาดหรอื 4P หรอื 7P 
นัน้มีจ านวนมาก จึงควรสนับสนุนงานวิจัยในหัวข้ออื่นมาศึกษาแทน โดยเฉพาะใน  ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวโดยที่ใช้กจิกรรมต่างๆ มาเป็นตวัชูโรง จากสาเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึ
สนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า  จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ว่ามี
องค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คอื ผูป้ระกอบการที่มรี้านคา้ตัง้อยู่ตลาดน ้าทัง้ 5 แห่งในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการศกึษาในครัง้น้ี คอืการน าองคป์ระกอบการ
ประชาสัมพันธ์ตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนากลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าเชิงอนุรกัษ์หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในชุมชนอื่นที่มีบรบิท
ใกลเ้คยีงกนัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้ า จังหวดั
พระนครศรอียธุยา  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์ 
 Baskin, et al (1980) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์เป็นการจัดการองค์การเพื่อสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร ับข่าวสารกลุ่มต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ                   
ความคดิเหน็ ทศันคต ิและค่านิยม หรอืเป็นการตดิต่อสือ่สารกบัชุมชนทัง้ภายในและภายนอก และ
สรา้งภาพพจน์ขององคก์ารกบัชุมชน 

 องค์ประกอบของการประชาสมัพนัธ์ ตามแนวคดิของวลิคอซ์ก และคนอื่นๆ (Wilcox,            
et al, 2003) ได้แก่ 1) การให้ค าปรึกษา (Counseling) 2) การวิจัย (Research) 3) การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อ (Media relations) 4) การเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) 5) การสร้าง
ความสมัพนัธ์อันดีกับพนักงาน (Employee relations) 6) การสร้างความสมัพนัธ์อันดีกับชุมชน 
(Community relations) 7) การท ากิจกรรมสาธารณะ (Public Affairs) 8) การท ากิจกรรมร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐ  (Government affairs) 9)  การบริหารข่าวเชิงยุทธ์  ( Issue management)                  
10) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัสถาบนัการเงนิ (Financial relations) ส าหรบัองค์ประกอบของ
การประชาสัมพันธ์ ตามแนวคิดของ วิรัช อภิรัตนกุล  (2549) ได้แก่ 1) องค์การและสถาบัน                    
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2) ข่าวสารในการประชาสมัพนัธ์ 3) สื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 4) กลุ่มประชาชนเป้าหมายใน              
การประชาสมัพนัธ ์

2. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

(Cultural attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี               
ทีบ่รรพบุรุษไดส้รา้งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมา แหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีประกอบดว้ย 
งานประเพณี วถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้น การแสดงศลิปวฒันธรรม สนิคา้พื้นเมอืง การแต่งกาย 
ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอย่างแหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีเช่น ตลาดน ้าด าเนินสะดวก งานแสดงของ
ชา้งจงัหวดัสรุนิทร ์งานร่มบ่อสรา้ง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2549) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นการท่องเทีย่วเพือ่เรยีนรู้
ผูอ้ ื่นและยอ้นกลบัมามองตวัเองอย่างเขา้ใจในสรรพสิง่ของโลกทีไ่ม่สามารถแยกตวัออกจากกนัได้
ตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ฉะนัน้องคป์ระกอบของแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่ าคญัจงึควรม ี
6 ด้าน ดังต่อไปน้ี 1) องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2) องค์ประกอบด้าน
กระบวนการศกึษาสิง่แวดลอ้ม 3) องคป์ระกอบดา้นธุรกจิท่องเทีย่ว 4) องคป์ระกอบดา้นการตลาด
ท่องเทีย่ว 5) องคป์ระกอบดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ และ 6) องคป์ระกอบดา้นการสรา้ง
จติส านึกแก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว  

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จุฑาทพิย ์วฒันะธรรมนนท ์(2551) ศกึษาเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วตลาด
น ้า การรบัรูข้่าวสารพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของตลาดน ้าอมัพวา ตลาดน ้าตลิง่ชนั และตลาดน ้าบาง
น ้ าผึ้ ง  โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า  การศึกษาการประชาสัมพันธ์                        
การท่องเทีย่วตลาดน ้าทัง้ 3 แห่ง ไม่มแีผนประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะ แต่จะมหีน่วยงานของตลาดน ้า
แต่ละแห่งเป็นผู้รบัผดิชอบโดยตรง และได้รบัความช่วยเหลอืจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
รวมทัง้สื่อมวลชนภายนอกในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและจะมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมและวตัถุประสงค์ที่ไดก้ าหนดไว ้สื่อที่กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูม้าก
ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือ สื่อโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้                
อย่างทัว่ถงึ และผูว้จิยัได้ศกึษาประสทิธิผลของสื่อประชาสมัพนัธ์ โดยศกึษาการรบัรู้ข่าวสารและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า           
กลุ่มตวัอย่าง มกีารรบัรู้ข่าวประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการเดนิทางซึง่เมือ่กลุ่มตวัอยา่งได้
เห็นสีอ่แล้วจงึตดัสนิใจมาเทีย่วมเีหตุผลทีต่อ้งการพกัผ่อน นอกจากน้ี ขอ้มูลจากสื่อประชาสมัพนัธ์       
ทีด่งึดดูใจมากทีส่ดุกค็อื ภาพบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มของตลาดน ้า  
 กติยิา มโนธรรมรกัษา (2559) ท าการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจและความพงึพอใจมผีลต่อ
พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กรณีศกึษา ตลาดน ้าอโยธยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยท า
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่อง เที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรอียธุยา จ านวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืแบบสอบถาม ไดผ้ลการศกึษาดงัน้ี 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 20 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา         
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ตอนปลาย/ ปวช. และมรีายไดน้้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 2) ลกัษณะพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 
พบว่า ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวก่อนหน้าน้ี 1 ครัง้ เป็นการเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัว                    
โดยรถยนต์ส่วนตวั ในวนัหยุดเสาร์/ อาทิตย์และได้รบัข้อมูลข่าวสารจากญาติ/ เพื่อน 3) ปัจจยั
แรงจูงใจภายนอกทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเทีย่วตอ้งการสถานทีท่่องเที่ยว
ภายในหน่ึงวัน (เช้าไปเย็นกลับ) ส่วนด้านปัจจัยดึงดูดใจ เช่น ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว                 
ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านสิง่อ านวยความสะดวก ส่งผลให้มาท่องเที่ยว
ตลาดน ้าโยธยาอยู่ในระดบัมาก 4) ปัจจยัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วพบว่า 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอ านวย                  
ความสะดวกอยู่ในระดบัมาก 5) ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ (ปัจจยั
ส่วนบุคคล) ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจ ความพงึพอใจและพฤตกิรรมในการท่องเทีย่วตลาดน ้า 
อโยธยาของนกัท่องเทีย่วชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 เกศินี  ประทุมสุวรรณ (2563)  ได้ศึกษาการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์                    
การท่องเทีย่วตลาดน ้าวดัล าพญา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่าง คอื 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน ้ าวัดล าพญา จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ 
พนักงานบรษิทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท  เปิดรบัข่าวสารการท่องเทีย่วแบบปากต่อปาก
จากเพือ่นหรอืคนใกลช้ดิมากทีสุ่ด เน้ือหาข่าวสารเป็นเรื่องอาหาร ความสวยงามทางธรรมชาต ิและ
ของฝากหรอืของทีร่ะลกึ โดยสว่นใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วทีต่ลาดน ้าวดัล าพญาปีละ 2-3 ครัง้ พรอ้ม
กบัครอบครวัหรอืญาตพิีน้่อง  โดยรถยนตส์่วนตวั ในวนัหยุดเสารอ์าทติย ์ใชร้ะยะเวลาโดยเฉลีย่ 1-3 
ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ 500-1,000 บาท วตัถุประสงค์หลกัส่วนใหญ่มาเพื่อรบัประทานอาหาร   
พกัผ่อน และจบัจ่ายใชส้อยระดบัแรงจูงใจทีส่บืเน่ืองจากอตัลกัษณ์ของตลาดน ้าวดัล าพญาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที่ไดค้ะแนนมากทีสุ่ด คอื กจิกรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ                 
ทีส่วยงาม การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัแรงจูงใจ พบว่า  นักท่องเทีย่ว            
ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต้่างกนัมรีะดบัแรงจงูใจทีส่บืเน่ืองจากอตัลกัษณ์ของตลาด
น ้าวดัล าพญา แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
วิธีด าเนินการวิจยั     
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรของการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่ที่ตลาดน ้าในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) ตลาดลาดชะโด     
4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์
องคป์ระกอบจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดต้วัแปรการประชาสมัพนัธ์
ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 25 ตวัแปร (ขอ้ค าถาม) ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 10 เท่า 
ของตวัแปร ซึ่งการวจิยัครัง้น้ีใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน (Field, & Miles, 2012) และ            
การสุม่ตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ภมูโิดยใชส้ดัสว่นตามจ านวนประชากร (Proportional 
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Stratified Random Sampling-SRS) โดยค านึงถงึหลกัการใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีสุ่ม่มาจากแต่ละกลุ่มของ
ประชากรมจี านวนทีเ่หมาะสมและก าหนดใหเ้ป็นหน่วยการสุม่ (Sampling units) 

    เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียุธยาเป็นการให้ค่าน ้าหนัก (Rating scale) 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริ์ท (Likert, 1967) 
จ านวน 25 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ผู้ วิจัย ได้ต รวจสอบความ น่า เ ชื่ อ ถือ  ปรากฏผลว่ า ได้ค่ า สัมประสิทธิ แ์ อ ล ฟ่ า                         
(-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.937 
มากกว่าเกณฑ์ 0.70 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได ้และตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ความเหมาะสม
ของเน้ือหาและส านวนภาษาของแบบสอบถาม (Index of Consistency: IOC) ตามวิธีการของ           
Rovinelli, & Hambleton (1977) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งทุกข้อค าถามได้ผลค่า IOC มากกว่า
เกณฑ ์0.50 จงึอยูใ่นเกณฑผ์า่น  

 การวิเคราะหข้์อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติ                 
เชงิพรรณนา โดยใช้สถติดิงัน้ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis Model: EFA) โดยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal-component analysis) และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแม็ก (Varimax 
orthogonal) เพื่อสกดัตวัแปรที่ไม่ส าคญัออกไป ส าหรบัเกณฑ์ที่ใช้ในการตดัสนิใจเลือกตวัแปรที่
ส าคญัจากองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการหมุนแกน คือ ตัวแปรส าคญัของแต่ละ
องค์ประกอบจะต้องมีค่าสัมประสิทธิค์ะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Standardized 
Coefficient) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป (สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2556)  
 
ผลการวิจยั   
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นสว่นๆ เพือ่สะดวกต่อการท าความเข้าใจ ดงัน้ี 
 สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
 สว่นที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
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 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการที่มีร้านคา้อยู่ที่

ตลาดน ้าในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ตลาดน ้าอโยธยา 2) ตลาดน ้าคลองสระบวั 3) 
ตลาดลาดชะโด 4) ตลาดน ้าวดัท่าการอ้ง และ 5) ตลาดน ้าทุ่งบวัชม จ านวน 250 ราย สามารถสรุป
และอธบิายไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 60.8 อาย ุ31-40 ปี คดิ
เป็นร้อยละ 40.4 ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี คดิเป็นร้อยละ 54 และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,000-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.6 ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

รายการ ความถ่ี (n = 250) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 98 39.20 
หญงิ 152 60.80 

อายุ   
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี 96 38.40 
31-40 ปี 101 40.40 
มากกว่า 40 ปี ขึน้ไป 53 21.20 

ระดบัการศึกษา   
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 135 54.00 
ปรญิญาตร ี 93 37.20 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 22 8.80 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากว่า 15,000 บาท 21 8.40 
15,000-20,000 บาท 124 49.60 
ตัง้แต่ 20,000 บาท ขึน้ไป 105 42.00 

รวม         250 100.00 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา  

 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการ
ประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สามารถสรุปสว่นส าคญัไดด้งัน้ี การน าผลการ
ประเมินการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า ด้านการจดักิจกรรมต่างๆ มาปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
มคี่าเฉลีย่ 4.40 ซึง่ความคดิเหน็อยู่ระดบัมากทีสุ่ด และแสดงความคดิเหน็มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ 
การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ การตอบข้อซักถาม มีค่าเฉลี่ย 1.17 ซึ่งความคิดเห็นอยู่ระดับน้อยที่สุด 
ดงัแสดงในตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

ข้อความ   S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

1)  ความทนัสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและชอ่งทางการ
ตดิต่อสื่อสารมคีวามเหมาะสม 

1.71 0.454 น้อยทีสุ่ด 

2)  มกีารสื่อสาร/ ประชาสมัพนัธท์ีร่วดเรว็ ทนัต่อนโยบาย 
โครงการต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ภายในตลาดน ้า 

2.50 0.937 น้อย 

3)  ขอ้มลูขา่วสารมคีวามถกูตอ้ง มปีระโยชน์ มน่ีาสนใจ 1.38 0.605 น้อยทีสุ่ด 
4)  มชีอ่งทางการประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย 2.50 0.932 น้อย 
5)  การใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ/ การตอบขอ้ซกัถาม 1.17 0.378 น้อยทีสุ่ด 

10)  การน าผลการประเมนิการประชาสมัพนัธต์ลาดน ้า ดา้นการ
จดักจิกรรมต่างๆ มาปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงาน 

4.40 0.744 มากทีสุ่ด 

15)  ผา่นสื่อใหม ่เชน่ เวบ็ไซต,์ อเีมล, Newsletter, Weblogs, 
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เชน่ TikTok, Facebook, 
Instagram, Twitter, แอพพลเิคชัน่ live chat เชน่ Line, 
WeChat, วดิโีอออนไลน์ เชน่ YouTube 

3.78 0.888 มาก 

20)  มสี่วนชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจเขา้รว่มตลาดน ้า 3.58 0.768 มาก 
25)  ขอ้มลูมกีารเขา้ถงึขอ้มลูงา่ยต่อการเขา้ใจ สิง่ทีต่อ้งการจะ

สื่อสาร และงา่ยต่อการจดจ า 
3.64 0.726 มาก 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
เมื่อท าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้พบว่า เมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปร ทัง้ 25 ตวัไม่

เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ นัน่คอื ตวัแปรทัง้ 25 ตวั มีความสมัพนัธ์กนัเพยีงพอที่จะสามารถน ามา
วเิคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 42935.996, 
df =1170, and Sig.= .000) เมื่อพจิารณารายตวัแปรพบว่า ค่าความเพยีงพอของการเลอืกตวัอย่าง
โดยรวม (KMO) มีค่าเท่ากับ .894 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ (Hair, Tatham, Anderson, & Black, 1998) และค่า Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy = KMO ที่ได้มาน้ีมากกว่า .50 และเขา้สู่ 1.000 ซึ่งบ่งชี้ให้ทราบ
วา่ขอ้มลูมคีวามเหมาะสมในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มลูการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

แบบสอบถาม จ านวนขอ้ค าถาม 
(ตวัแปร) 

KMO Bartlett’s Test Sphericity 
Approx. 

Chi-square 
df Sig. 

การประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า 25 .894 42935.996 1170 .000 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรการประชาสัมพันธ์ของตลาดน ้ า จังหวัด
พระนครศรอียุธยา พบว่า ควรมอีงคป์ระกอบเพยีง 8 องคป์ระกอบ เน่ืองจากเฉพาะ 8 องคป์ระกอบ
แรกเท่านัน้ทีม่คีา่ Eigenvalue  มากกวา่ 1 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4  แสดงคา่สถติหิลงัการสกดัองคป์ระกอบ  
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % Of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 7.218 28.874 28.874 7.218 28.874 28.874 3.120 12.480 12.480 
2 2.109 8.437 37.310 2.109 8.437 37.310 2.705 10.818 23.298 
3 1.790 7.161 44.471 1.790 7.161 44.471 2.633 10.532 33.830 
4 1.411 5.644 50.116 1.411 5.644 50.116 2.315 9.260 43.090 
5 1.291 5.163 55.279 1.291 5.163 55.279 2.146 8.582 51.672 
6 1.166 4.663 59.941 1.166 4.663 59.941 1.645 6.579 58.251 
7 1.124 4.494 64.436 1.124 4.494 64.436 1.375 5.501 63.752 
8 1.004 4.014 68.450 1.004 4.014 68.450 1.174 4.697 68.450 
9 .916 3.665 72.115       
…          

25 .141 .562        

 

ทัง้น้ี จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ 1 อธิบายค่าความผนัแปรของ         
ตวัแปรทัง้ 6 ตวัได ้12.480% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -2 อธบิายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้      
9 ตวั ได ้23.298% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -3 อธบิายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 13 ตวั ได ้
33.830% ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -4 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 17 ตวั ได ้43.090% 
ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบที ่1 -5 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 20 ตวั ได ้51.672% ปัจจยัหรอื
องค์ประกอบที่ 1 -6 อธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรทัง้ 22 ตัว ได้ 58.251% ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ 1 -7 อธิบายค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 24 ตวั ได้ 63.752% และ ปัจจยัหรอื
องคป์ระกอบที ่1 -8 อธบิายคา่ความผนัแปรของตวัแปรทัง้ 25 ตวัได ้68.450% จงึได ้8 องคป์ระกอบ  

เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardized coefficient) โดย
การหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax orthogonal rotation) ขององค์ประกอบของ     
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า มี 25 ประเด็นส าคญั และเมื่อ
พจิารณา ค่าสมัประสทิธิค์ะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน ตัง้แต่ .20 ขึ้นไป (สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ์, 
2556) ที่ใช้เป็นเกณฑ์พจิารณาให้เป็นตวัแปรส าคญัเพื่อน าไปสร้างองค์ประกอบเชิงส ารวจของ                          
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผูว้จิยัก าหนดองคป์ระกอบเชงิส ารวจของ
การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยาโดยจะคดัเลอืกเฉพาะองคป์ระกอบทีม่ตีวั
แปรมากกว่า 8 ตัวแปรขึ้นไป ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 มีข้อค าถามที่มี               
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า .20 จ านวน จ านวน 6 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง 0.446 - 0.776 และก าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่1 วา่ “สาร (Message)” องคป์ระกอบที ่2 มขีอ้
ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 3 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.753 - 0.858 จงึไดก้ าหนดชื่อองคป์ระกอบที ่2 ว่า “สื่อ (Media)”  องค์ประกอบที ่3 มขีอ้
ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 4 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.491 - 0.833 จงึไดก้ าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่3 ว่า “กจิกรรม (Activity)”  องคป์ระกอบที ่4 
มขีอ้ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 4 ตวัแปร โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ
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อยู่ระหว่าง 0.333 - 0.803 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า “ประสบการณ์ (Experience)”  
องค์ประกอบที่ 5 มขีอ้ค าถามที่มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า .20 จ านวน 3 ตวัแปร โดยมคี่า
น ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.520 - 0.881 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่  5 ว่า “เข้าถึง 
(Access)” องคป์ระกอบที ่6 มขีอ้ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากกว่า .20 จ านวน 2 ตวัแปร 
โดยมคีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.880 - 0.883 จงึไดก้ าหนดชือ่องคป์ระกอบที ่6 วา่ “ถกูตอ้ง 
(Faultless)” องคป์ระกอบที ่7 มขีอ้ค าถามทีม่คีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบมากกวา่ .20 จ านวน 2 ตวัแปร 
โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.643 - 0.706 จึงได้ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 7 ว่า 
“ติดต่อสื่อสาร (Communication)” และ องค์ประกอบที่ 8 มีข้อค าถามที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
มากกว่า .20 จ านวน 1 ตวัแปร โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.876 จึงได้ก าหนดชื่อ
องคป์ระกอบที ่8 วา่ “ทนัสมยั (Modern)” ดงัแสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5  แสดงคา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบมาตรฐานของการประชาสมัพนัธ ์

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 
21) .776        
22) .738 .213       
20) .658    .398    
23) .641 .284  .368     
14) .549 .287 .354      
19) .446    .237  .271  
11)  .858       
12) .224 .838  .224     
10)  .753 .256 .254     
8) .212  .833      
9) .241  .741      
6)   .720 .251     
7) .293 .305 .491 .357     
17)    .803     
16)  .221  .753     
18) .249 .257 .265 .650     
15) .297 .325 .310 .333   .318  
25) .217    .881    
24) .279    .870    
13)  .242 .241  .520  .354 -.369 
3)      .883   
2)      .880   
5)       .706  
4)       .643 .316 
1)        .876 
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สรปุและอภิปรายผล     
 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ได้องค์ประกอบจ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาร (Message) 2) สื่อ (Media)                     
3) กิจกรรม (Activity) 4) ประสบการณ์ (Experience) 5) เข้าถึง (Access) 6) ถูกต้อง (Faultless)              
7) ตดิต่อสือ่สาร (Communication) และ 8) ทนัสมยั (Modern)    

1. สาร (Message)  จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียุธยาส่งสารทีม่คีวามถูกต้อง ชดัเจน เชื่อถอืได ้ปรมิาณเน้ือหามคีวามเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจและวางแผนท่องเที่ยว โดยต้องมีรูปแบบในการน าเสนอข่าวสาร                
ทีน่่าสนใจ ทัง้น้ี สารเป็นหน่ึงในปัจจยัของกระบวนการสือ่สารตามแนวคดิของ David, K. B. (1960) 
มอีงคป์ระกอบการสือ่สาร 6 ประการ ไดแ้ก่ ผูส้ง่สาร (Communication source) ผูเ้ขา้รหสั (Encoder) 
สาร (Message) สื่อ (Channel) ผู้ถอดรหสั (Decoder) และ ผู้ร ับสาร (Communication receiver)  
และสอดคล้องกับ Bucur-Sabo (2006) ที่กล่าวว่า การส่งสารอย่างต่อเน่ืองถึงผู้บริโภคเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑ์และบรกิารของการท่องเที่ยวนัน้ จะค่อยๆ สร้างการเปลีย่นแปลงทีด่ใีนดา้นทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Na Songkhla, R., & Ninaroon 
P. (2019) ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า ขอ้มูลขา่วสาร เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วในการเลอืก
ท่องเที่ยวตลาดลาดชะโด จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็น การเขา้มามบีทบาทของ            
สื่อใหม่ โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ และการวางแผนประชาสมัพนัธ์ที่มสีสีนั และมคีวามน่าสนใจ
ลว้นแต่สง่ผลใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกมาเทีย่วทีต่ลาดเพิม่มากขึน้ 

2. สื่อ (Media) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จังหวดั
พระนครศรีอยุธยาใช้สื่อหลากหลายประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อใหม่ 
สอดคล้องกบั สวสัดิ ์กาญจนสุวรรณ (2552) ที่ชี้ให้เห็นว่าการใชส้ือ่และการบรหิารสือ่ใหเ้หมาะสม           
มผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการสือ่สาร โดยจะตอ้งยดึหลกั 2 ประการคอื 1) สือ่แต่ละสือ่
จะเข้าถึงผู้ร ับสารที่แตกต่างกัน และสื่อแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ (ข้อดี/ ข้อด้อย) และมีความ
เหมาะสมต่อขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั และ 2) พยายามเลอืกสือ่ทีค่วบคุมได ้และควบคุมไม่ได ้โดยใหม้ี
การประสมประสานกนัอยา่งเหมาะสม แต่จะตอ้งพจิารณาถงึงบประมาณวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของ
การประชาสมัพนัธก์ลุ่มเป้าหมาย ความพรอ้มของบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ และเวลา  

3. กิจกรรม (Activity) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้ า 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยามกีารวางแผนประชาสมัพนัธ์และก าหนดแผนงานดา้นการจดักจิกรรมและ
บรกิารพเิศษ โดยมุ่งเน้นการมสีว่นร่วมของบุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอก และด าเนินการ
จดักจิกรรม ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการประชาสมัพนัธ ์สอดคลอ้งกบั Henche (2004) ทีก่ล่าววา่
ควรประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยอาจมีรูปภาพและเสียงเพื่อ
ประกอบการน าเสนอ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ บุษบา สุธีธร และรุ่งนภา พติรปรีชา  (2539)              
ที่ชี้ ให้เห็นว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ต้องประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลเพื่อผลิตงาน
ประชาสมัพนัธ์นัน้ เป็นสิง่ที่นักประชาสมัพนัธ์ต้องศึกษาอย่างรอบคอบโดยต้องท าแผนการผลติ            
เพื่อก าหนดขัน้ตอนล าดับความส าคัญก่อนหลังของการท างาน นอกจากน้ี สอดคล้องกับ                 
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กุลธดิา เชวงวรรณ (2558) ทีก่ล่าวว่า ธุรกจิและการคา้ในประเทศไทยมกีารใชก้ารตลาดเชงิกจิกรรม
ซึ่งอยู่ในส่วนการประชาสมัพนัธ์ที่มสี่วนช่วยในการสร้างการรบัรู้ และชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมายซื้อ
สนิคา้และบรกิารต่างๆ  

4. ประสบการณ์ (Experience) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธต์ลาด
น ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยาจดัใหม้กีารสรา้งประสบการณ์ใหน้ักท่องเทีย่วก่อนการเดนิทางและเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อแสดงความคดิเห็นต่อการท่องเที่ยวได้อย่าง
อิสระ และมีการจัดกิจกรรมพเิศษต่างๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว 
ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานอยู่สม ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชลิดา 
อู่ผลเจริญ (2559) ที่ค้นพบว่า ปัจจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาท (Sense) และจากความรูส้กึ (Feel) มากที่สุด รองลงมาคอื การรบัรูจ้าก
ความคดิ (Think) จากการกระท า (Act) และจากความเชื่อมโยง (Relate) ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ
พบวา่ ในอนาคตเทคโนโลยจีะเขา้มามบีทบาทในการเสรมิสรา้งการตลาดเชงิประสบการณ์ ซึง่การใช้
เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวสามารถเพิ่มประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม           
การท่องเทีย่ว และการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีดา้นการท่องเทีย่ว (Swart, Sotiriadis, 
& Engelbrecht, 2019) นอกจาก น้ี  ผลกา รศึกษาขอ ง  Na Songkhla, R, et al (2021) พบว่ า
ความสามารถทางนวตักรรมของผูป้ระกอบการมอีทิธพิลทางตรงต่อศกัยภาพดา้นการตลาดเพือ่สรา้ง
มลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารของการท่องเทีย่วโดยชุมชน จงัหวดัพทัลุง 

5. เขา้ถงึ (Access) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาใช้ช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยที่ข้อมูลนัน้ง่ายต่อ                 
การเขา้ใจ และง่ายต่อการจดจ า มรีูปแบบการน าเสนอน่าความสนใจและน่าตดิตาม สอดคล้องกบั 
ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ ์(2554) ทีก่ล่าววา่ สือ่ออนไลน์มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูและมผีลตอ่
การตดัสนิใจท่องเที่ยว และปัจจยัการเชื่อมต่อและการเข้าถึงของโลกออนไลน์ส่งผลโดยตรงกบั
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ(รุ่งทวิา ชูทอง และ นิธนิพ ทองวาสนาส่ง, 
2561) นอกจากน้ี อาจใช้บุคคลที่คุน้เคยหรอืบุคคลในท้องถิน่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ปณิศา               
มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) ที่ค้นพบว่า อิทธิพลการบอกเล่าปากต่อปากของคนที่มี
ประสบการณ์ตรงจะท าใหม้คีวามเชื่อถอืได ้เน่ืองจากบุคคลทีบ่อกต่อนัน้เป็นบุคคลที่รูจ้กัคุน้เ คยอยู่
แล้ว จึงไว้วางใจและเชื่อถือได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ความคดิและการมีประสบการณ์
โดยตรงของผูบ้อกต่อ หรอือาจใชบุ้คคลทีม่ชีือ่เสยีง Muda, Musa, & Putit (2010) กล่าววา่ บุคคลทีม่ี
ชือ่เสยีง คอื กลุ่มบุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของสงัคมจากความส าเรจ็ในหลากหลายอาชพีการงาน เช่น กฬีา 
ธุรกจิบนัเทงิ การเมอืง สื่อวทิยุ และโทรทศัน์ องค์การธุรกจิ และอื่นๆ โดยผูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรม            
ในการเลยีนแบบในสิง่ทีบุ่คคลทีม่ชีือ่เสยีงแสดง หรอืสือ่สารออกมา 

6. ถกูตอ้ง (Faultless) จากผลการศกึษาอาจสรุปไดว้า่ การประชาสมัพนัธต์ลาดน ้า จงัหวดั
พระนครศรอียธุยาสง่ขอ้มลูขา่วสารมคีวามถกูตอ้ง มปีระโยชน์ น่าสนใจ และน่าเชือ่ถอื สอดคลอ้งกบั 
วรีะนันท์ ค านึงวุฒ ิ(2562) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบสื่อประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์
ส าหรบัสนิคา้ OTOP ในประเทศไทย กรณีศกึษาสนิคา้ OTOP จงัหวดันครนายก ผลการวจิยัพบว่า 
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ผูป้ระกอบการมคีวามต้องการรูปแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์และการตลาดออนไลน์ที่เป็นเวบ็ไซต์แบบ         
อีคอมเมิร์ซที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ OTOP ที่มีความถูกต้อง และความชดัเจนของ
ขอ้มลูผลติภณัฑ ์น าเสนอเน้ือหาทีส่ะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดันครนายก  

7. ติดต่อสื่อสาร (Communication) จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยาส่งเสรมิการใหข้อ้มูลเพิม่เตมิและการตอบขอ้ซกัถาม สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการขอ้มูลเกี่ยวกบัในเรื่องต่างๆ 
ไดแ้ก่ สถานที ่การเดนิทาง ซึง่ตอ้งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ทราบ (รุ่งทวิา ชูทอง และ นิธนิพ ทองวาสนาส่ง, 2561) ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์
ตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านัน้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19          
การตดัสนิใจเดินทางของนักท่องเที่ยวได้รบัอทิธิพลส่วนใหญ่จากความเชื่อมัน่ในการสื่อสารจาก
รฐับาลและหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกบัสถานการณ์และความปลอดภยัส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม               
การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการจากแหล่งอื่น หรือโซเชียลเน็ตเวริ์กจะส่งผลเสยีต่อความเชื่อมัน่ใน                  
การตดัสนิใจในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว (Villace-Molinero, T., et al., 2021) 

8. ทันสมัย (Modern)  จากผลการศึกษาอาจสรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกช่องทาง                 
การติดต่อสื่อสารที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ ณภัทร  ญาโนภาส (2561)                       
ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า โทรศพัท์เคลื่อนที ่อนิเทอร์เน็ต ขอ้มูลเครอืข่าย ลว้นเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัต่อทางดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของโลกในขณะน้ี และทีส่ าคญัทีส่ดุคอื พฤตกิรรมการท่องเทีย่วไรรู้ปแบบ 
การท่องเทีย่วไดทุ้กทีทุ่กเวลา ไม่มคีวามแน่นอน และยากจะคาดเดา นกัท่องเทีย่วจงึมคีวามตอ้งการ
ทีม่ากขึน้ในการใชเ้ทคโนโลยเีครอืข่ายขอ้มูลข่าวสารทีเ่พยีงพอและสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยว 
เพราะเหตุน้ี การสร้างและพฒันาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart tourism) จึงเป็นปัจจัยส าคญั              
ในการเพิม่ขดีความสามารถในการสร้างขอบข่ายการท่องเที่ยว โดยการศกึษาของ Hamid, R.A.,              
et al. (2021) พบว่า การท่องเที่ยวอัจฉริยะมีองค์ประกอบหลัก 12 ประการ ได้แก่ เรียลไทม์
ประสบการณ์ของผูใ้ช้ ขอ้มูลขนาดใหญ่ โซเชยีลมเีดยี การรบัรู้ บรบิท การรกัษาความเป็นส่วนตวั 
ระบบผูแ้นะน า การสร้างแบบจ าลองผูใ้ช้ เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ การมสี่วนร่วมทางทฤษฎี 
อนิเทอรเ์น็ตส าหรบัทุกสรรพสิง่ และมรดกทางวฒันธรรม  

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั  
 การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า จังหวดั
พระนครศรอียธุยาพบวา่ องคป์ระกอบของการประชาสมัพนัธข์องตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มีจ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาร 2) สื่อ 3) กิจกรรม 4) ประสบการณ์ 5) เข้าถึง 6) ถูกต้อง                       
7) ตดิต่อสื่อสาร และ 8) ทนัสมยั ผลการวจิยัครัง้น้ีจงึก่อให้เกดิประโยชน์เชงิทฤษฎี (Theoretical 
contributions) กล่าวคอื การน าทฤษฎมีาบูรณาการเพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ เพือ่เป็นการเพิม่พูน
องคค์วามรูแ้ละหลกัฐานเชงิประจกัษ์ซึง่จะสนับสนุนประเดน็การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าส าหรบั
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การวิจัยในอนาคต และประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial contributions) กล่าวคือ การน า           
องคค์วามรูไ้ปประยกุต์ใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าเชงิอนุรกัษ์หรอืแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในชุมชนอื่นทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนั รวมถงึสามารถน าขอ้มูลจากการวจิยัใช้
พิจารณาเพื่อการก าหนดนโยบาย ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการวางแผนการประชาสมัพนัธ์จาก
องค์ประกอบเชิงส ารวจของการประชาสมัพันธ์ของตลาดน ้ า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น               
การวางแผนจดัท าเน้ือหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัตลาดน ้า โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึ้น 
โดยสารนัน้ควรมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีปริมาณเน้ือหาที่มี                
ความเหมาะสม มีการสื่อสารที่รวดเร็ว การวางแผนการใช้สื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพมิพ์                   
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และโดยเฉพาะอย่างยิง่สือ่ใหม่ทีม่คีวามทนัสมยั นักท่องเทีย่วสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ได้ง่าย การวางแผนการจดักจิกรรมพเิศษเพื่อสร้างประสบการณ์อนัดใีห้กบันักท่อง เที่ยว เป็นต้น 
นอกจากน้ี ผูบ้รหิารตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สามารถน าผลการวจิยัมาเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาการจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้าในอนาคต กล่าวคอื              
รายขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีไ่ดค้ะแนนมากทีส่ดุ สามารถน าไปสง่เสรมิหรอืต่อยอดใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกี
ก็พงึท าได้ คอื การน าผลการประเมนิการประชาสมัพนัธ์ตลาดน ้า ด้านการจดักิจกรรมต่างๆ มา
ปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน รวมถงึปรบัปรุงและพฒันารายขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็ทีไ่ดค้ะแนน
น้อยที่สุด คอื การให้ขอ้มูลเพิม่เตมิ/ การตอบขอ้ซกัถาม เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและความยัง่ยนืต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป   
 ควรวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการประชาสมัพนัธ์ของตลาดน ้า
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยศกึษาเชงิลกึดา้นเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ที่มผีลต่อ
ภาพลกัษณ์ของตลาดน ้า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา หรอืการประชาสมัพนัธ์ดว้ยกลยุทธ์การตลาด
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์  
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