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 งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
จาํนวน 273 ตวัอย่าง โดยไดท้าํการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) แบ่งตามตาํบลในอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เป็น 7 ตาํบล และแบ่ง
ตามประเภทของสถานประกอบการในอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายออก เป็น 3 ประเภท แลว้ทาํ
การสุ่มกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้
แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล  
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนของกิจการอยู่ท่ี 100,000-
500,000 บาท ดาํเนินกิจการมาแลว้ 6-10 ปี และใช้เงินทุนส่วนตวัในการลงทุนดาํเนินกิจการ มี
รายไดใ้นการดาํเนินกิจการเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 50,000-100,000 บาท โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
เลือกใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์เช่นนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั ฯ เป็นส่ือโฆษณา และมีการใชค้อมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ ์เขา้มาใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก  โดยมีความคิดเห็นต่อมีนโยบายการส่งเสริมการค้าของนักการเมืองท้องถ่ินต่อ
ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นต่อความรู้เก่ียวกบักฎหมายการคา้
ระหวา่งประเทศของ 
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ผูป้ระกอบการ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ผูป้ระกอบการมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วน
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก และจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผู ้ประกอบการมีข้อ เสนอแนะเพิ่ม เ ติม  ได้แก่  รัฐบาลควรส่งเสริมเ งินลงทุนกับ
ผูป้ระกอบการรายเล็ก เช่น เงินกูจ้ากธนาคาร หรือกองทุนต่างๆ ส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว และ
จดัการส่งเสริมการตลาดใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อส่งเสริมการคา้การลงทุนในพื้นท่ี 



ABSTRACT 

 

Title of Thesis Study of Marketing Mixed in Chiangkhong District, 

Chiangrai Province. 

Author   Mr. Kamol Songboonnak 

Degree    Master of Science (Management Technology) 

Year    2016 

 

 

The objective of this research are to study the marketing mix and Compare the 

opinions of entrepreneurs on marketing mix in Chiangkhong district Chiangrai 

province by personal factors. This research is quantity research. The totals of 273 

samples were collected data by mean of multi-stage sampling dividing into 7 subdistricts 

and into 3 groups of enterprises. Then, use the simple random sampling technique and 

give out questionnaires to entrepreneurs, partnership or representatives. 

The result of study indicates that most of entrepreneurs are female at age 30-39 

years with graduate qualification. Their registered capital investment is about baht 

100,000-500,000 and come from private property. The monthly income is average at 

baht 50,000-100,000. Their likely advertising media are bulletin, newspaper, and 

brochure.  Most of entrepreneurs have own computers and printers. 

Entrepreneurs are the opinions of the external environment in Chiangkhong. 

Chiangrai province at a high level. The opinion on a policy to promote the trade of 

local to entrepreneurs in high level and the knowledge of the law of international trade 

in low level.  The most Entrepreneurs are the opinions of market mixed factor is the 

process of manufacturing. The likely most impact of market mixed factor are product, 

price, place, promotion, people and physical. From the assumption, it is found the 

factors that have Entrepreneurs are the opinions to all 7 market mixed factors as 

follows. Entrepreneurs aging, entrepreneurs academic level, running period of 

business and monthly income of business are different at level of statistical 

significance .05 
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Entrepreneurs have also suggested the government should support more investments to 

entrepreneurs such as bank loans. Promotion for tourism business and marketing 

promotion. 
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บทที ่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

รูปแบบการคา้ระหว่างประเทศของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา การคา้ในยุค
ปัจจุบนัมีประเทศจีนเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีสาํคญั (กรกรัณย ์ชีวตระกลุพงษ ์และคณะ, 2558: 1) 
โดยธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) นบัเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของ
ประเทศไทยมาโดยตลอด ภาวะการแข่งขนัทางการคา้การลงทุนจากทัว่โลก และการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ยิง่ส่งผลกระทบกบัประเทศ
ไทย โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน (ชาญณรงค์
ชยัพฒัน์, 2553: 19) อีกทั้งยงัมีผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ดว้ย ผลกระทบเหล่าน้ียอ่มมีผลไปถึงองคก์ารธุรกิจต่างๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

รัฐบาลไทยไดป้ระกาศให ้10 จงัหวดัเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่ึงในนั้นคืออาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างฐานการผลิตเพื่อเช่ือมโยงกบัอาเซียนและพฒันาเมือง
การคา้ชายแดน ใช้กลยุทธ์สร้างพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) การลงทุนอยา่งต่อเน่ืองของไทย และจดัระเบียบพื้นท่ี
เศรษฐกิจชายแดนเพื่อมุ่งเน้นในการพฒันาให้เป็นศูนย์กลางการคา้ การท่องเท่ียว และระบบ          
โลจิสติกส์ (สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2559: 1) โดยเม่ือพิจารณา
ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกตามการประยุกษ์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(PESTLE Analysis) (Aguilar, 1967 อา้งถึงใน Gilborne and Rosell, 2014: 9) อนัประกอบดว้ย
สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นเทคโนโลย ีดา้นกฎหมาย 
และดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่าปัจจยัต่างๆ มีอิทธิพลต่อองค์การในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งน้ีการคา้
ชายแดนไทย-ลาวในปี 2557 ท่ีผา่นพิธีการทางศุลกากร มีมูลค่ารวมถึง 132,137.16 ลา้นบาท (ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558) และมีการคาดการณ์ว่าการคา้ดา้นอาํเภอเชียงของจะ
เติบโตข้ึนกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 17,000 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเพื่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั หลงัจาก
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 4 ได้เปิดใช้งาน นอกจากน้ียงัช่วยให้การขนส่งสินคา้มีความ
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สะดวก และลดค่าใชจ่้ายแก่ผูป้ระกอบการไดใ้นอนาคต (ด่านศุลกากรเชียงของ, 2556)  
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง การคา้และการลงทุนของภูมิภาค 
และเม่ือพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มภายในตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Kotler, 2012: 75) 
อนัประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และ (Wirtz, 2001: 47) ไดเ้พิ่มส่วนประสมทางการตลาดบริการอีก 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซ่ึงพบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีความสาํคญัอยา่ง
ยิง่ในการทาํธุรกิจมากเช่นกนั  

ดงันั้นการพฒันาการคา้การลงทุน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ในเขตพื้นท่ีอาํเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย ให้สามารถแข่งขนัและเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ นาํไปสู่
การพฒันาการคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน ตลอดจนเพื่อให้สามารถแข่งขนักบัตลาดต่างประเทศได ้สนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาล จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งทาํการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ี
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดใน

พื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

1.3  ขอบเขตของการวจิยั 
 

1) ประชากรในการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการดา้นการพานิชยใ์นอาํเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย จาํนวน 797 ราย (สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเชียงของ, 2557) 

2) ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (1)  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ทาํเลท่ีตั้งของกิจการ ทุนจดทะเบียน ตาํแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในกิจการ ประเภทของ
ธุรกิจ ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ รายไดข้องกิจการ ส่ือโฆษณาท่ีใชใ้นกิจการ ลกัษณะของแหล่ง
เงินทุน และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกิจการ 
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 (2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ 

3) ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTLE Analysis) 

ประกอบไปด้วยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวฒันธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย และดา้นนิเวศวิทยา (Johnson et al., 2011) และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ประกอบ
ไปด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ (Kotler, 2012) 

4) พื้นท่ีในการวจิยัในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
5) ขอบเขตของระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 

 

1.4  สมมตฐิานการวจิยั 
 

ผูป้ระกอบการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการ ตลาดใน
พื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 

1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิยั 
 

1) ผูป้ระกอบการ ประชาชนอาํเภอเชียงของ นกัลงทุนและบุคคลท่ีสนใจ ไดท้ราบถึงปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อนาํไปปรับปรุง
สินคา้และบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

2) ผูป้ระกอบการ ประชาชนอาํเภอเชียงของ นักลงทุนและบุคคลท่ีสนใจได้ทราบถึง
ขอ้เสนอแนะทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัการคา้เพื่อเอาไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการคา้ให้สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูจ้ดัตั้งธุรกิจ โดยมีลกัษณะพิเศษว่าบุคคลดงักล่าวจะทาํหนา้ท่ีเป็น
ทั้งผูก่้อตั้ง เป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูบ้ริหารของกิจการ ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 

1.7  กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1)   เพศ 
2)   อาย ุ
3)   การศึกษา 
4)   ทาํเลท่ีตั้งของกิจการ  
5)   ทุนจดทะเบียน 
6)   ตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ 
      ในกิจการ 
7)   ประเภทของธุรกิจ 
8)   ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 
9)   รายไดข้องกิจการ 
10) ส่ือโฆษณาท่ีใชใ้นกิจการ  
11) ลกัษณะของแหล่งเงินทุน 
12) เทคโนโลยท่ีีใชใ้นกิจการ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1)   ดา้นผลิตภณัฑ ์
2)   ดา้นราคา 
3)   ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4)   ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5)   ดา้นบุคลากร 
6)   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7)   ดา้นกระบวนการ 



 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จังหวดั
เชียงราย ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา 
ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี  

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
2.3  ขอ้มูลอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
  ในการดําเนินธุรกิจย่อมได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค เช่น คู่แข่งขนั ลูกคา้ ผูข้าย มีผลโดยตรงกบัการดาํเนิน
ธุรกิจ ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วฒันธรรม ส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อนโยบายและแผนงานในอนาคตของธุรกิจ (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 
2551: 34) สภาพแวด ลอ้มระดบัมหภาคถือเป็นปัจจยัท่ีองคก์ารธุรกิจจะตอ้งเผชิญ โดยทัว่ไปการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยใช้ตวัแบบ PESTLE ประกอบไปด้วยสภาพแวดลอ้มทาง
การเมือง (Political Environment) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Environment) สภาพแวดลอ้มทาง
เทคโนโลยี (Technological Environment) สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย (Legal Environment) และ
สภาพแวดลอ้มทางนิเวศวิทยา (Ecology Environment) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดข้อ้มูลจาก
ปัจจยัตวัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั (Johnson et al., 2011: 61) โดยปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการประสบ
ความสาํเร็จ ความลม้เหลว และไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้นในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษา 
คน้ควา้ ในหวัขอ้สภาพแวดลอ้มภายนอกดงัต่อไปน้ี 
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 2.1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment) 
 สภาพแวดลอ้มทางการเมืองเป็นสภาวะทางการปกครอง การบริหารประเทศในระบบต่างๆ 
เก่ียวขอ้งกบันโยบายรัฐบาลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม (Cook, 2005 อา้ง
ถึงใน Gilborne and Rosell, 2014: 11) เช่น กองทุนของรัฐบาล ปัญหาความเสมอภาค หรือแมแ้ต่
การตดัสินใจลงทุนของรัฐบาล (Maylor, 2010: 27) ความขดัแยง้ทางการเมืองก็ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ลบเป็นอนัดบั  ตน้ๆ ต่อความกงัวลของนกัลงทุน ดงันั้นในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จ 
ผูป้ระกอบการจาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และกฎหมายของเมืองนั้นๆ เพราะสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นการเมืองมีผลต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวของธุรกิจ (สุปราณี นาคแกว้, 2550: 67)  

ดงันั้นปัจจยัทางการเมืองถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญั และมีอิทธิพลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และธุรกิจ แนวความคิดทางการเมืองหรือปรัชญาทางการเมืองมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบต่าง
มีอิทธิพลต่อทางเศรษฐกิจและธุรกิจแตกต่างกนัไป เช่น ระบบการเมืองแบบสังคมนิยม เสรีนิยม
หรือ คอมมิวนิสต ์เป็นตน้ นอกจากน้ีแนวนโยบายเศรษฐกิจตอ้งมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ภายใต้
กรอบการเมืองดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง รูปแบบการปกครองและการบริหารจดัการ 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 2.1.1.1 เสถียรภาพทางการเมือง ประเทศท่ีสงบสุข ปราศจากภยัสงคราม ระบบการ 
เมืองในประเทศจะดาํเนินไปอยา่งเรียบร้อย ประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมือง จะทาํใหป้ระชาชน 
นักธุรกิจ นักลงทุน มีความมัน่ใจในการประกอบอาชีพ รัฐบาลสามารถวางนโยบายและกาํหนด
มาตรการทุก ๆ ดา้นในการพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี การไหลของเงินทุนมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทาง
การเมืองและเศรษฐกิจดว้ย (McQuerry, 2000: 175) การพฒันาประเทศเป็นการผสมผสานกนัของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง และนิเวศวิทยาท่ีย ัง่ยนืเขา้ไวด้ว้ยกนั (Bello, 
1999: 140) มีการเช่ือมโยงระหว่างปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจกบัการพฒันาท่ีสร้างเสถียรภาพทาง
การเมือง (Itoh, 1998: 141) และแนวทางการศึกษาเร่ืองเสถียรภาพทางการเมืองยงัสามารถศึกษาผา่น
ทางอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดด้ว้ย (Economic Growth) (Minier, 2003: 228) 
 2.1.1.2 รูปแบบการปกครอง มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ระบบ
คอมมิวนิสต ์ระบบสังคมนิยม ระบบเสรีนิยม เป็นตน้ ระบอบการปกครองท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้
การประกอบการธุรกิจในประเทศนั้นมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2551: 
41) ดงันั้นในการพฒันาประเทศ ผูบ้ริหารประเทศตอ้งมีความตั้งใจ มีความสามารถระดมความคิด 
ความร่วมมือร่วมใจ จากประชาชนในประเทศ เพื่อใหป้ระเทศประสบสาํเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 2.1.1.3 การบริหารจดัการ นอกจากการมีวิสยัทศัน์แลว้ การวางแผนกลยทุธ์ กาํหนด
นโยบาย แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารจดัการบา้นเมืองใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ตามท่ีกาํหนดไว ้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และบริหารจดัการให้การเมืองดาํเนินไปไดอ้ย่างมี
เสถียรภาพ กถื็อเป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของรัฐบาลในแต่ละประเทศ 
 ปัจจยัทางการเมืองยงัถือเป็นปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพของรัฐบาลและ
นโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้น ๆ บางช่วงรัฐอาจมีการส่งเสริมการส่งออก จะส่งผลใหธุ้รกิจท่ีมีการ
ส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศได้เปรียบ รวมไปถึงขอ้ตกลงและขอ้กฎหมายทางการคา้ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาโดยข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐ ปัจจยัการเมืองยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ว่า
จะเป็นการกาํหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การควบคุมทางการคา้ของรัฐบาล (บุณฑวรรณ 
วิงวอน, 2556: 266) 
 ปัญหาทางการเมืองยงัส่งผลต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega-Projects) ของ
รัฐบาล ตวัอยา่งเช่น รัฐบาลมีแผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ แต่เม่ือเกิดปัญหาทางการเมืองจนมี
การยบุสภา ในปี พ.ศ. 2549 ไดส่้งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของรัฐบาลในการอนุมติัโครงการ
ต่างๆ ทาํให้การดาํเนินงานล่าชา้และขาดความต่อเน่ือง เพราะตอ้งรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขา้มา
ดาํเนินงานโครงการต่อไป ส่งผลให้นักลงทุนภาคเอกชนในประเทศ และต่างประเทศขาดความ
เช่ือมัน่เน่ืองจากปัญหาและสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง หากปัญหาทางการเมืองยงัคง
ยืดเยื้อย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซ่ึงอาจส่งผลให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีลดลง 
และไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามท่ีคาดการณ์ไว ้(สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549: 2)  
  

2.1.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐฏิจ (Economic Environment) 
 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความสําคัญต่อการบริหารองคก์ารเป็นอย่างยิ่ง สภาพ
เศรษฐกิจท่ีดีจะเอ้ืออาํนวยให้องคก์ารประสบความสําเร็จ ในทางตรงกนัขา้มถา้สภาพเศรษฐกิจมี
แนวโน้มถดถอยหรือตกตํ่า เง่ือนไขทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และยากท่ีจะ
คาดการณ์จะส่งผลทาํใหก้ารบริหารองคก์ารหยดุชะงกัหรือลม้เหลวได ้ การควบคุมระบบเศรษฐกิจ
เป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลผูบ้ริหารประเทศท่ีจะกาํหนดนโยบาย (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2551: 46) 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเก่ียวขอ้งกบัการ
แลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน ฯลฯ สภาพเศรษฐกิจเป็นเง่ือนไขในการท่ีจะระดมทุน
ในตลาด (Osterwalder and Pigneur, 2010: 208) ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ รายไดป้ระชาชาติ 
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกว่าอยูท่่ามกลางสภาวการณ์อยา่งไร และมี
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ผลกระทบโดยตรงต่อลูกคา้ ผูข้าย การจา้งงาน เป็นตน้ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2551: 47)  
 2.1.2.1 ประเภทของระบบเศรษฐกิจ 

 1) ระบบเศรษฐกิจตามกลไกตลาด (Market Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจ
ท่ีผูบ้ริโภคมีอาํนาจสูงสุดและอิสระในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการผลิตในองคก์ารธุรกิจ 
ในขณะเดียวกนัองคก์ารก็มีอิสระท่ีจะใชท้รัพยากรของตนในการสร้างสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ 
ดงันั้นองคก์ารธุรกิจซ่ึงเป็นผูเ้สนออุปทานจะตอบสนองต่อผูบ้ริโภคซ่ึงมีอุปสงค ์ระบบเศรษฐกิจน้ี
จะมีการกาํหนดราคาและปริมาณตามกลไกของอุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตภณัฑโ์ดยท่ีรัฐบาลเขา้
ไปแทรกแซงในตลาดในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 2)  ระบบเศรษฐกิจแบบรัฐสั่งการควบคุม (Centrally Planned Economy) 
เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดและควบคุมระบบเศรษฐกิจ โดยการ
ตั้งเป้าหมายให้แก่องคก์ารทั้งหมดภายในประเทศนั้น ทั้งในดา้นการจดัสรรทรัพยากรและการผลิต
สินคา้ออกสู่ตลาด ดงันั้นรัฐบาลจะเป็นผูก้าํหนดราคาและปริมาณในทอ้งตลาด เช่น ประเทศใน
ยโุรปตะวนัออกและประเทศคอมมิวนิสต ์

 3)  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีผสม
กนัของระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดและระบบเศรษฐกิจแบบรัฐสัง่การควบคุม แต่ระดบัของการ
ผสมจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  

 2.1.2.2 ปัจจยัตวัช้ีวดัของสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
 1) ผลผลิตของชาติ (National Production) วดัไดจ้ากรายไดข้องประเทศ 

(Gross National Income หรือ GNI) ซ่ึงอยูใ่นรูปของ 
  (1) ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Gross National Product หรือ GNP) 

เป็นมูลค่ารวมของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตโดยใชปั้จจยัการผลิตของประเทศนั้น แมก้าร
ผลิตจริงอาจเกิดข้ึนท่ีใดกต็าม 

   (2) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ 
GDP) เป็นมูลค่ารวมของสินคา้และบริการซ่ึงผลิตภายในประเทศนั้น ไม่ว่าการผลิตนั้นจะใช้
ทรัพยากรของประเทศนั้นหรือไม่กต็าม 

   (3) รายไดต่้อหัวประชากร (Per Capital Income) เป็นระดบัรายไดท่ี้
คาํนวณเฉล่ียต่อคนของแต่ละประเทศโดยใช ้GNP หรือ GDP หารดว้ยจาํนวนประชากร ในธุรกิจ
มกัใช ้GNP หรือ GDP Per Capital ตดัสินระดบัความมัน่คงของชาตินั้น ซ่ึงประเทศท่ีพฒันาแลว้จะ
มีรายไดต่้อหวัของประชากรสูงกวา่ประเทศท่ีกาํลงัพฒันา 
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 2) ระดบัชั้นของประเทศ ประเทศต่างๆทัว่โลกถูกจาํแนกเป็น 3 ระดบัชั้น 
ตามระดบัรายได ้สดัส่วนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดงัต่อไปปน้ี 

  (1) ประเทศพฒันา เป็นประเทศท่ีประกอบอุตสาหกรรมเป็นหลกั ทาํให้
ประชาชนม่ีรายไดสู้ง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น 

  (2) ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เป็นประเทศท่ีมีรายไดแ้ละการส่งออก
สินคา้อุตสาหกรรมทวีข้ึนอยา่งรวดเร็ว เช่น จีน อินเดีย บราซิล 

  (3) ประเทศกาํลงัพฒันา เป็นประเทศยากจน มีโครงสร้างพื้นฐานไม่
แขง็แกร่ง ประชาชนมีรายไดต้ ํ่า พึ่งพาเกษตรกรรม เช่น บางประเทศในแอฟริกา เอเชีย 

 3) เปรียบเทียบกาํลงัซ้ือของประชาชนในประเทศหน่ึงกบัอีกประเทศหน่ึง
ได้โดยใช้ทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาค ซ่ึงจะประมาณถึงจาํนวนหน่วยของสินคา้ท่ีเงินตราของ
ประเทศนั้นท่ีซ้ือไดด้ว้ยเงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ 

 4)  อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสาํคญัตวัหน่ึงซ่ึงมีผลกระทบ
ต่ออตัราดอกเบ้ีย อตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าครองชีพของประชาชน เสถียรภาพ
ทางการเมืองของรัฐบาลและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อตัรเงินเฟ้อเป็นการเพิ่มข้ึนของ
ดชันีราคาผูบ้ริโภคจากช่วงเวลาหน่ึงผา่นไปอีกช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงทาํใหก้าํลงัซ้ือของประชาชนลดลง 
ถา้อตัราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางของประเทศนั้นจะเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเพื่อลดปริมาณเงินในตลาดลง
อนัจะช่วยดึงให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้ แต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงด้วยถ้าอัตรา
ดอกเบ้ียสูงข้ึน ดงันั้นธุรกิจขา้มชาติจึงไม่ตอ้งการไปลงทุนในประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูง ประเทศท่ี
พฒันาแลว้จึงพยายามควบคุมอตัราเงินเฟ้อเพื่อดึงดูดนกัลงทุนชาวต่างชาติใหม้าลงทุน อตัรงเงินเฟ้อ
จะส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศดว้ย ถา้อตัราแลกเปล่ียนอ่อนตวัลงใน
สัดส่วนเท่ากบัอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน ราคาสินคา้ท่ีส่งออกจากประเทศนั้นจะไม่เปล่ียนแปลง แต่ถา้
อตัราแลกเปล่ียนอ่อนตวันอ้ยกว่าอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน จะทาํให้ราคาสินคา้ท่ีส่งออกจากประเทศ
นั้นค่อนขา้งแพงและทาํให้การแข่งขนัธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก
ยิ่งข้ึน นอกจากนั้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีอ่อนตวัลงจะทาํให้สินคา้นาํเขา้มีราคาสูงข้ึนซ่ึงจะทาํให้เงิน
เฟ้อยิง่ข้ึนดว้ย 

 5)  การไดเ้ปรียบและเสียเปรียบดุลการคา้ เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าการ
นาํเขา้และส่งออกสินคา้และบริการของประเทศซ่ึงปรากฏอยูใ่นดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ ซ่ึง
ประกอบดว้ยรายการในดุลบญัชีเดินสะพดั ดงัน้ี 

   (1) บญัชีการซ้ือขายสินคา้ 
   (2) บญัชีการบริการ 
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   (3)  บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
  (4)  บญัชีการโอนเงินใหแ้ต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการแลกเปล่ียนสินคา้

และบริการ 
 การได้เปรียบหรือเสียเปรียบดุลการคา้จะส่งผลกระทบทางออ้มต่อการ

ดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพราะดุลการคา้มีผลต่ออตัราการแลกเปล่ียนเงินตราและนโยบาย
การเงินการคลงัของรัฐบาล ขนาดของการไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบดุลการคา้วดัไดจ้ากการเทียบเป็น
ร้อยละของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศถา้ประเทศใดเสียเปรียบดุลการคา้มากก็จะจาํกดัการ
นาํเขา้และเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเพื่อชะลอสภาพเศรษฐกิจ ผลของการจาํกดัการนาํเขา้ จะทาํให้ธุรกิจ
ขา้มชาติท่ีอาศยัสินคา้หรือวตัถุดิบจากต่างประเทศประสบปัญหาการดาํเนินงาน และถ่ายโอนกาํไน
จากการทาํให้อุปสงค์ในตลาดลดลงและประเทศนั้นจะขาดปัจจัยท่ีดึงดูดใจในการลงทุนจาก
ต่างประเทศในท่ีสุด  

 6) หน้ีสินต่างประเทศ เกิดจากการท่ีประเทศนั้นตอ้งใชจ่้ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้
และบริการจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก เช่น การซ้ือเคร่ืองจกัรเขา้มาทาํการผลิต การนาํเขา้ต่าง 
ๆ การวดัหน้ีสินต่างประเทศจะทาํโดยเทียบเป็นร้อยละของ GDP หรือ GNP หรือวดัเป็นจาํนวนเงิน 
หรือวดัเป็นร้อยละของการส่งออก หรือวดัเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อบริการ หน้ีสินต่างประเทศจะ
เกิดข้ึนจากการเสียเปรียบดุลการคา้ ดงันั้นประเทศท่ีมีหน้ีสินต่างประเทศมากจะพยายามชกัชวนให้
ประชาชนใชสิ้นคา้ท่ีผลิตในประเทศ สาํหรับประเทศท่ีมีปัญหาการเสียเปรียบดุลการคา้มากจนเกิด
สภาวะวิกฤตทางการเงินจะสามารถขอความช่วยเหลือกู้ยืมเงินได้จากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) และกองทุนการเงินระหว่างประ เทศจะมี
มาตรการบงัคบัใหป้ระเทศนั้นเพิ่มการส่งออก ผลิตภายในประเทศทดแทนการนาํเขา้ และลดการใช้
จ่ายในภาคสาธารณะลง ซ่ึงจะมีผลต่อสภาวะและกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัทข้ามชาติ
ภายในประเทศนั้นดว้ย 
 7) ดชันีการพฒันามนุษย ์เป็นการวดัการตอบสนองความตอ้งการของคนใน
ชาติ และวดัการกระจายความพึงพอใจในชีวิตอยา่งเสมอภาค ดชันีการพฒันามนุษยจ์ะเป็นการดูแล
สุขภาพใหมี้อายยุนืยาว การศึกษา และมาตรฐานการครองชีพ 
 นอกจากนั้นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asian Economic Community: AEC) ยงัเป็นการเปิดเสรีในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน 
แรงงานมีฝีมือ และเงินทุน ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นผูบ้ริหารตอ้งมีการ
บริหารจดัการทั้งในเร่ืองตน้ทุน และอตัราแลกเปล่ียนใหดี้เช่นกนั (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556: 265)  
อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัสําคญัทางการแข่งขนัทางเศรษฐกิจดว้ย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นผลการ
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ดาํเนินการของระบบเศรษฐกิจ ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจภายในประเทศ การคา้ระหว่างประเทศ การลงทุน
ระหว่างประเทศ การว่างจา้งงาน ราคาสินคา้ ด้านประสิทธิภาพของรัฐบาลทั้งนโยบายการเงิน 
นโยบายการคลงั การศึกษา กรอบภาคธุรกิจ ดา้นประสิทธิภาพการบริหารของภาคธุรกิจ ในเร่ือง
ความสามารถในการผลิต ตลาดแรงงาน ตลาดการเงิน ตลาดทุน การใชทุ้นของตวัเอง และสุดทา้ย
ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาคือดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบสาธาณูปโภคพื้นฐาน เทคโนโลยี สุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบค่านิยม เป็นตน้ (จินตนา บุญบงการ, 2557: 63-67) 

 
2.1.3 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Environment) 
วฒันธรรมเป็นแบบแผนของการดาํรงชีวิตของชนชาติในประเทศหน่ึง ซ่ึงรวมไปถึงวิถีทาง

การใชชี้วิตประจาํวนั ความเช่ือ ทศันคติ แนวคิด ฯลฯ แต่ละชนชาติ แต่ละประเทศจจะมีวฒันธรรม
ของตนเองซ่ึงแตกต่างจากวฒันธรรมของผูอ่ื้นไม่มากก็นอ้ย แต่บางวฒันธรรมก็มีส่วนท่ีคลา้ยคคลึง
กนั วฒันธรรมจะฝังลึกในจิตใจของผูค้นอยา่งยากท่ีจะเปล่ียนแปลง และเป็นรากฐานท่ีถ่ายทอดจาก
คนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงในระยะยาว  การดาํเนินธุรกิจมกัเผชิญหนา้กบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละประเทศท่ีเขา้ไปทาํธุรกิจดว้ย ทาํให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดความลม้เหลวในการประกอบการ 
ดังนั้นธุรกิจจึงตอ้งทาํการผสมผสานทางวฒันธรรม เพื่อทาํการปรับตวัให้เขา้กับวฒันธรรมท่ี
แตกต่างจากวฒันธรรมของตน โดยปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อการส่ือสาร
และวิธีการส่ือสารทาํให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอก ประเด็นเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูซ้ื้อ (Osterwalder and Pigneur, 2010: 206) 

การวเิคราะห์แนวโนม้ทางสงัคมเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยมี 4 ประการท่ีส่งผลในการดาํเนิน
ธุรกิจ ประการแรกคือกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสังคม ค่านิยมและความเช่ือ
บางส่วนของพวกเขาไดม้าจากอิทธิพลของสังคมซ่ึงสามารถสร้างโอกาสและภยัคุกคามสําหรับ
องคก์รได ้ประการท่ีสองบริษทัลดความเส่ียงของการสร้างช่ือเสียงทางจริยธรรมท่ีแย่ๆ โดยการ
ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและวฒันธรรม ประการท่ีสามการประเมินแนวโนม้ทางสังคมวฒันธรรมท่ี
ถูกตอ้งสามารถช่วยใหธุ้รกิจทาํตามกฎหมายไดอ้ยา่งเขม้งวด และสุดทา้ยการวิเคราะห์แนวโนม้ทาง
สังคมและวฒันธรรมท่ีสําคญัคือการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจในสังคม 
สามารถสร้างโอกาสและภยัคุกคามต่อการเจริญเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรขององคก์รได ้(Harrison 
and John, 2008: 20) โดยองคป์ระกอบของวฒันธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ประกอบดว้ย 
 2.1.3.1 ภาษา เป็นภาพสะทอ้นของวฒันธรรมในใจผูค้น ทั้งท่ีเป็นภาษาพูด  และ
ภาษาท่าทาง ภาษาเป็นส่ือในการรวบรวมและประเมินข่าวสารการเรียนรู้ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและ
ใชใ้นการติดต่อส่ือสารทั้งส่งและรับขอ้มูลท่ีตอ้งการ การเขา้ไปทาํธุรกิจกบัคนในประเทศใดควรพดู
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ภาษาทอ้งถ่ินให้ไดจึ้งจะสามารถส่ือสารไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงจะดีกว่าการใชล่้ามหรือการแปล เพราะ
การแปลคาํจากภาษาหน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึงอย่างไดค้วามหมายครบถว้นเป็นไปไดย้ากและอาจ
ส่ือความหมายผิดก็ได ้ภาษาสากลท่ีใชก้นัแพร่หลายโดยนับจาํนวนประเทศเป็นหลกั สามอนัดบั
แรกคือภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส และภาษาสเปน ตามลาํดบั ส่วนภาษาสากลท่ีใชก้นัแพร่หลาย
โดยนับจํานวนผูใ้ช้เป็นหลัก อันดับแรกคือ จีน ฮินดู สเปน และอังกฤษ  ตามลําดับ อันสืบ
เน่ืองมาจากจาํนวนประชากรในประเทศจีนและอินเดียนัน่เอง  

 2.1.3.2 ศาสนา เป็นส่ิงกาํหนดขอบเขตของคุณค่า ทศันคติ ความเช่ือ แบบแผน
ของพฤติกรรมและแนวทางปฏิบติัของชนผูน้บัถือศาสนานั้น การฝ่าฝืนแนวคิดทางศาสนาเป็นขอ้
ตอ้งหา้มท่ีไม่ควรกระทาํเดด็ขาด เพราะจะก่อใหเ้กิดทศันคติทางลบอยา่งรุนแรงต่อธุรกิจนั้นไดท้นัที 
การกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นปฏิปักษ์กับแนวคิดของศาสนาเท่ากับการวางกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ
ผดิพลาดทั้งหมด 

 2.1.3.3 ประเพณี แต่ละประเทศจะมีจารีตประเพณีท่ีตนยึดมัน่ในการดาํรงชีวิต
รวมทั้งวิถีทางการดาํเนินธุรกิจ เช่น การมอบของขวญัราคาแพงเป็นการปฏิบติัท่ีคุน้เคยกนัดีใน
สงัคมตะวนัตก แต่อาจกลายเป็นการติดสินบนดว้ยเจตนาทุจริตในสหรัฐอเมริกา  

 2.1.3.4 โครงสร้างทางสงัคม  
  1) ประเทศท่ีมีครอบครัวแบบรวมญาติอนัประกอบดว้ย พอ่แม่ ปู่ยาตายาย 
ลูกหลานอยูร่วมกนัจะใชข้องร่วมกนัในปริมาณท่ีมากข้ึน จึงควรออกแบบบรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ข้ึน 
ธุรกิจในประเทศแบบน้ีจะประกอบด้วยบุคคลในครอบครัวเดียวกันช่วยกันทาํหน้าท่ีต่างๆ ใน
กิจการ 

2) ความเสมอภาคทางเพศของแต่ละประเทศมีระดับท่ีแตกต่างกัน 
ประเทศทางตะวนัตกมีจาํนวนสตรีอยู่ในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงมากกว่าประเทศท่ีมีการกีดกนั
ทางเพศอย่างประเทศมุสลิม หรือแมแ้ต่บางประเทศยงัพบว่าอตัราการจา้งสตรีเขา้ททาํงานตํ่ากว่า
เพศชายมาก 

3) ระดบัชั้นทางสงัคมของคนส่วนใหญ่ในประเทศกมี็ส่วนในการกาํหนด
ราคาสินคา้ท่ีจะจาํหน่ายไดด้ว้ยเช่นกนั ประเทศท่ีกาํลงัจะพฒันาจะมีชนชั้นสูงนอ้ยมาก ชนชั้นกลาง
จาํนวนหน่ึง และมีชนชั้นตํ่าจาํนวนมากท่ีสุดเป็นชนกลุ่มใหญ่ ดงันั้นการธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย
สินค้าในประเทศกําลังพัฒนา จึงนิยมใช้กลยุทธ์สินค้าราคาถูก  หรือมีขนาดบรรจุเล็ก  เพื่อ
ครอบครองส่วนแบ่งตลาดหรือจาํนวนลูกคา้ใหม้ากเขา้ไว ้

 2.1.3.5 คุณค่า ทศันคติ และความเช่ือ เป็นแนวคิดท่ีฝังรากลึกเปล่ียนแปลงไดย้าก 
ธุรกิจจึงควรดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดเหล่าน้ีมากกวา่ท่ีจะฝ่าฝืน  
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 2.1.3.6 รสนิยมทางศิลปะ การกาํหนดสีสันของผลิตภณัฑต์อ้งทราบถึงรสนิยมของ
ลูกคา้เป้าหมายในประเทศนั้น เช่น คนจีนชอบสีแดง ทอง สม้ เป็นตน้ 

 
2.1.4 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ี(Technological Environment) 
เทคโนโลยีไม่ไดจ้าํกดัแค่ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น แต่

รวมถึงเทคโนโลยีทางการบริหารจดัการ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ดว้ย  เทคโนโลยีในปัจจุบนั
เปล่ียนไปเร็วมากเน่ืองจากการแข่งขนัทางการตลาดของกิจการผูคิ้ดคน้เทคโนโลยต่ีาง ๆ ในปัจจุบนั 
ปัจจยัเก่ียวกับเทคโนโลยีถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศในสาขาต่าง ๆ หรือ
อาจจะถือประเทศท่ีไม่มีการพฒันาเทคโนโลยีเป็นประเทศลา้หลงั เทคโนโลยีไดน้าํมาใชใ้นการ
ผลิตต่าง ๆ ทุกสาขา รวมถึงรักษาส่ิงแวดลอ้ม การอาํนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู ่(สุปราณี 
นาคแก้ว, 2005: 97) ถือเป็นยุคความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อทิศทางและ
ความกา้วหน้าขององคก์รธุรกิจ เช่น การใชหุ่้นยนตเ์พื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยีรวมไปถึงการแข่งขนัเทคโนโลยีซ่ึงอาจเป็นภยัคุกคามและโอกาสสาํหรับการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ย (Osterwalder and Pigneur, 2010: 206) 

ปัจจยัท่ีทาํให้เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้ไปในแต่ละประเทศไม่เท่ากนั ไดแ้ก่ ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ เง่ือนไขทางดา้นรัฐ เช่น ภาษี การแข่งขนัทางธุรกิจ การดาํเนินงานของกิจการขา้มชาติ 
และกิจการทอ้งถ่ินท่ีมีความทนัสมยั ปัจจยัเหล่าน้ีทาํให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้ไปในแต่ละประเทศ
ในอตัราท่ีไม่เท่ากนั จึงทาํให้แต่ละประเทศมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เหมือนกนั กิจการท่ีสามารถนาํ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ประโยชน์กับกิจการของตน จะได้เปรียบกิจการท่ีไม่สามารถนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ้และประเทศท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีทนัสมยัจะมีผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ออกมาเสมอ มีตน้ทุนตํ่า มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานสูง การท่ีกิจการนาํเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ จึงทาํให้มีผลกาํไรท่ีดีและส่งผลให้รายไดป้ระชาชาติและรายไดต่้อหัวของ
ประชากรสูง 

โดยประโยชน์ของกิจการท่ีนาํเทคโนโลยมีาใช ้คือ มีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยูเ่สมอ มีตน้ทุนตํ่า 
มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานสูง ผลผลิตสูง และผลกาํไรดี การดาํเนินธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งอาศยั
เทคโนโลยีในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละประเทศอาจมีตอบสนองไม่เหมือนกนั ความแตกต่างกนันั้น
ปรากฏทั้ งในด้านชนิดของสินคา้เทคโนโลยี ต้นทุนในการจัดหา ส่งผลในการบริหารจัดการ 
ประเทศท่ีสามารถจดัหาเทคโนโลยต่ีางๆไดง่้ายและราคาถูกจะทาํใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้ลดลงมาก
และมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน กิจการท่ีเป็นผูคิ้ดคน้เทคโนโลยีหรือนาํเทคโนโลยีมาใชอ้าจไม่
จาํเป็นตอ้งมีพนกังานมากหรือเป็นกิจการขนาดใหญ่ ตวัอยา่งเช่น การใชชุ้ดคาํสั่ง (Software) เพื่อ
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ช่วยการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัระบบบญัชีให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน การนาํเทคโนโลยเีคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มาใชแ้ทนแรงงานของคน ส่งผล
ใหอ้งคก์รตอ้งลดจาํนวนพนกังานลงและตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

2.1.5 สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Legal Environment) 
สภาพแวดลอ้มทางดา้นกฎหมาย มีความสมัพนัธ์กบัระบบการเมือง และเป็นปัจจยัภายนอก

ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงกฎหมายต่างๆ (สุปราณี นาคแกว้, 2550: 
72) การดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีความเก่ียวขอ้งกบักฎหมายของประเทศแม่ กฎหมายของ
ประเทศคู่คา้และกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ การดาํเนินการคา้จึงตอ้งอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม
ทางกฎหมายหลายประเทศ  หลายฉบบั รวมทั้งสนธิสัญญาขอ้ตกลงระหว่างประเทศอีกมากมาย ยงั
รวมไปถึงกฎระเบียบท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ กฎหมายและ
ความกดดนัทางกฎหมาย (Maylor, 2010: 28) 
 2.1.5.1 ประเภทของกฎหมาย แบ่งออกเป็น 

 1) กฎหมายจารีตประเพณี เป็นกฎหมายท่ีสืบทอดมาจากจารีตประเพณีและ
วิธีการปฏิบติัอนัชอบธรรมสืบเน่ืองจจากอดีตมาสู่ปัจจุบนั กฎหมายจารีตประเพณีอาจไม่ไดบ้นัทึก
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2)  ประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อรักษาระเบียบแบบแผน
ท่ีดีของบา้นเมืองและการประกอบธุรกิจ ประมวลกฎหมายจะมีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษา
เป็นพระราชบญัญติั และพระราชกาํหนดต่าง ๆ 

 3)  กฎหมายศาสนา เป็นกฎหมายท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือทางศาสนา 
เช่น คมัภีร์โกหร่าน ของชาวมุสลิม  
 2.1.5.2 กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ 
 1)  กฎหมายของประเทศแม่ เป็นกรอบท่ีกาํหนดแนวทางปฏิบัติงานทั้ ง
ภายในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงในบางคร้ังอาจเกิดความขดัแยง้ท่ีมีผลให้การขยาย
ธุรกิจไปสู่ต่างประเทศเกิดปัญหา เช่น การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัของผลิตภฑัท่ี์สูงเกินไป
จะทาํให้ผลิตภณัฑ์นั้นราคาแพงจนไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดต่างประเทศ บางประเทศจะมี
กฎหมายท่ีส่งเสริมธุรกิจในประเทศของตน โดยกีดกนัไม่ให้สินคา้จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนั
และบางประเทศก็ออกเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัรวมไปถึงนอกราชอาณาจกัรของตนดว้ย ทั้งน้ีเพราะถือกนั
ว่า แมน้กัธุรกิจออกไปดาํเนินงานนอกประเทศ แต่ยงัคงถือสัญชาตินั้นอยูจึ่งตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย
ประเทศแม่อยู ่ กฎหมายในประเทศแม่จะกาํหนดการลงโทษ หรือการห้ามนาํเขา้หรือส่งออก เพื่อ
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สกดักั้นการส่งผา่นสินคา้และบริการตามจุดมุ่งหมายทางการเมือง มากกว่าจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนั้ นยงัมีการควบคุมการส่งออกสินคา้และบริการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศและป้องกนัการขาดแคลน รวมทั้งมีการควบคุมวิธีการดาํเนินธุรกิจท่ีอาจจะทาํใหเ้กิดปัญหา 
เช่นการติดสินบนและการทุจริต 
 2)  กฎหมายของประเทศคู่คา้ เป็นกรอบจาํกัดการดาํเนินธุรกิจท่ีจะ
ดาํเนินการภายในประเทศนั้นควบคู่ไปกบัสภาพแวดลอ้มทางการเมือง ธุรกิจท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการ
คา้ระหวา่งประเทศกบัประเทศใดกต็ามจะตอ้งศึกษาและประเมินความเส่ียงในการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
ความเส่ียงในการดาํเนินงาน ตลอดจนความเส่ียงในการถ่ายโอนเงินทุนระหว่างประเทศ ดงันั้น
ธุรกิจจึงตอ้งศึกษากฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเวนคืนของประเทศคู่คา้ให้ดี รวมทั้งการริบ
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นความสูญเสียอยา่งใหญ่หลวงของธุรกิจ 
 3)  กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ เกิดข้ึนจากการกาํหนดขอ้ตกลงของ
ประเทศต่าง ๆ ในท่ีประชุมการคา้ระหวา่งประเทศ เช่น องคก์ารการคา้โลก (WTO) ซ่ึงมีผลทางออ้ม
ต่อบริษทัขา้มชาติ ส่วนกฎหมายท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจระหว่างประเทศในภาคเอกชน 
ไดแ้ก่ กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิทางปัญญา ซ่ึงกาํหนดการใชลิ้ขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัรต่างๆ  
ไวจ้ากการประชุมเพื่อปกป้องทรัพยสิ์นของอุตสาหกรรมท่ีกรุงปารีส โดยมีตวัแทนจากประเทศ
ต่างๆ 96 ประเทศท่ีไดต้กลงกนัถึงระดบัมาตรฐานของการใชสิ้นทรัพยท์างปัญญา ซ่ึงทุกประเทศมี
สิทธิเท่าเทียมกนั โดยท่ีบริษทัขา้มชาติจะไดสิ้ทธิต่อเม่ือมีการจดทะเบียนใหถู้กตอ้ง นอกจากนั้นยงั
มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกมากมายท่ีใช้ในฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทั้ งท่ีเป็น
สนธิสญัญาทวิภาคี ไตรภาคี และพหุพาคี เป็นตน้ 
 

2.1.6 สภาพแวดล้อมทางนิเวศวทิยา (Ecology Environment) 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีสนใจของทุกฝ่าย เพราะมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัชีวิต

ของทุกๆ  คนทั้ งทางตรงและทางอ้อม  การขาดจิตสํานึกในจริยธรรมของนักธุรกิจ  ความ
เจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของจาํนวนประชากรฯ ลว้นแลว้แต่เป็น
สาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน การประกอบธุรกิจย่อมหลีกเล่ียงไม่พน้ท่ีจะนาํ
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มมาประกอบการพิจารณา โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ความแตกต่างกนัทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ ปัจจุบนัการทาํ
ธุรกิจจะเนน้ใหค้วามสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม (สุปราณี นาคแกว้, 2550: 106-108) นอกจากน้ีมลพิษ
ทางส่ิงแวดลอ้มและการกงัวลเก่ียวกบัของเสียมีความสาํคญัมากข้ึนเพราะถือเป็นความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมขององคก์ร โดยส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัธุรกิจ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น
ดงัน้ี (สุปราณี นาคแกว้, 2550: 109) 

 2.1.6.1 ส่ิงแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยท่ีใช้พิจารณาในการดาํเนินธุรกิจ 
ไดแ้ก่ 

 1) สถานท่ีตั้ง ในแง่ภูมิศาสตร์แต่ละประเทศมีสถานท่ีตั้ง ท่ีมีสภาพแวดลอ้ม
แตกต่างกันไป บางประเทศอยู่ติดทะเล บางประเทศอยู่ซีกโลกเหนือ-ใต้ บางประเทศตั้ งอยู่
ศูนยก์ลางเป็นประตูการคา้รอบดา้น บางประเทศเป็นเส้นทางการขนส่งทางทะเล เช่น ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด ์เป็นประเทศท่ีเสียเปรียบในดา้นสถานท่ีตั้ง เพราะไม่ติดทะเล แต่มีภูเขา ทะเลสาบ
มาก และตั้ งอยู่ใจกลางของยุโรป จึงเน้นผลิตสินค้าท่ีมีขนาดเล็ก ใช้เทคนิคสูง เช่น นาฬิกา 
เคร่ืองประดับ  อัญมณี  ซ่ึงไม่มีอุปสรรคในการขนส่งเพราะขนส่งทางอากาศเป็นสําคัญ  ฯ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ จึงเป็นปัจจยัท่ีไม่ควรละเลยในการดาํเนินธุรกิจ  

 2) สภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอมท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั จะมีอิทธิพล
ต่อประชากร และจะสะทอ้นการประกอบอาชีพ และนาํไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ  

 2.1.6.2 ส่ิงแวดลอ้มดา้นภูมิอากาศ  
 ภูมิอากาศจะเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาของแต่ละปี ข้ึนอยู่กบัว่าจะอยู่

ส่วนไหนของโลก ภูมิอากาศเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิต และเสนอขายผลิตภณัฑ์
ในช่วงต่างๆ กนั เช่น  

 1)  ฤดูกาล ประเทศท่ีอยูใ่นส่วนต่างๆของโลกจะมีฤดูกาลไม่เหมือนกนั เพื่อ
จะไดน้าํมาวางแผนกลยุทธ์ในการทาํธุรกิจ เช่น ฤดูร้อนในประเทศเยอรมนั แต่เป็นฤดูหนาวใน
ประเทศนิวซีแลนด ์และเป็นฤดูฝนในประเทศไทย ดงันั้นตวัสินคา้ท่ีจะเสนอขายจะตอ้งแตกต่างกนั
โดยส้ินเชิง  

 2)  อุณหภูมิ  จะมีอิทธิพลต่อประเภทสินค้าท่ีเหมาะสมกับตลาด เช่น 
ประเทศท่ีอยู่ในเขตหนาว เส้ือผา้ รองเทา้ ถุงเทา้ จะตอ้งให้ความอบอุ่น และควรใชเ้คร่ืองทาํความ
อุ่นแทนเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับรถยนตท่ี์ขายในเมืองร้อน ควรมีเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนรถยนต์
ในเมืองหนาว กค็วรมีเคร่ืองทาํความอุ่น เป็นตน้ 

  
 2.1.6.3 ส่ิงแวดลอ้มดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  

ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนโลก ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งส้ิน เช่น อากาศ นํ้า พนัธ์ุพืช 
สัตวป่์า แร่ธาตุ ภูเขา ทะเล นํ้ามนั ฯลฯ ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่ากนั การประกอบ
ธุรกิจจะมีความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติ ดงัน้ี หากเป็นระบบเศรษฐกิจเนน้ระบบแบบยงัชีพ 
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แต่ละครอบครัวจะผลิตหรือประกอบกิจการทุกอย่าง เช่น ปลูกพืช จับปลา ล่าสัตว์ เพื่อเล้ียง
ครอบครัวเท่านั้น ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีการคา้จะไม่เกิด แต่ถา้เป็นระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย ์คือ
เนน้ผลิตเฉพาะอยา่ง เช่น ปลูกขา้ว ทาํประมงอยา่งเดียว ผลผลิตจะนาํไปทาํการคา้ขายแลกเปล่ียนใน
เชิงพาณิชย ์การใชท้รัพยากรธรรมชาติ คือ การจดัหาเก็บเก่ียวทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
และการเล้ียงบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตวัอยา่งเช่น การประมง การทาํป่าไม ้การทาํเหมืองแร่ 
การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า การเพาะเล้ียงไก่ หรือการเพาะเล้ียงโคนม เป็นตน้ 

 2.1.6.4 ส่ิงแวดลอ้มดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 
 ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า โดยพิจารณาปัจจยั  ดงัน้ี จาํนวนประชากร การท่ี
ประชาชนมีจาํนวนท่ีเพิ่มมากข้ึน จะเป็นปัจจยัท่ีดีต่อการผลิตสินคา้ ตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน 
ส่งผลต่อการขยายตวัทางดา้นการผลิตการลงทุน โครงสร้างประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ จะ
มีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศท่ีมีการพฒันาไม่เท่ากนั คุณภาพของประชากร ไดแ้ก่ระดบั
การศึกษา ความรู้ของประชาชน คุณภาพชีวิต และความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
ลกัษณะเช้ือชาติของประชากร ไดแ้ก่ ประเพณี วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ฯลฯ ปัจจยัต่างๆ
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการดาํเนินธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาทั้งส้ิน 

ดงันั้นจากการทบทวนวรรณกรรมปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึง
สรุปปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจประกอบไปดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง (Political Environment) เป็นสภาวะทางการเมืองการปกครองของแต่
ละประเทศ ข้ึนอยู่กบัรัฐบาล แนวคิดทางการเมืองแต่ละแบบมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจท่ีต่างกนัไป 
นโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ มกัพิจารณาปัจจยัทางด้านการเมือง เช่น เสถียรภาพทางการเมือง 
รูปแบบการปกครอง และการบริหารจดัการของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ  ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ (Economic Environment) เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากในการดาํเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ประเภทของระบบเศรษฐกิจ ปัจจยัตวัช้ีวดัของสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไม่วา่จะเป็น GNI GDP การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กาํลงัซ้ือ อตัราเงินเฟ้อ ดุลการคา้ 
หน้ีสินต่างประเทศฯ  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural 
Environment) เป็นแบบแผนของการดาํรงชีวิตของคนในสังคม องคป์ระกอบท่ีพิจารณาในการ
ดาํเนินธุรกิจในเร่ืองของสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ภาษา ศาสนา ประเพณี โครงสร้างทางสังคม 
ทศันคติ ความเช่ือ รสนิยมฯ  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี(Technological Environment) ถือ
วา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศในสาขาต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงการนาํเทคโนโลยมีาใช ้
และประโยชน์ต่อองคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย (Legal environment) การดาํเนินการคา้
จึงตอ้งอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย ปัจจยัทางกฎหมายท่ีพิจารณา ไดแ้ก่ กฎหมายของ
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ประเทศแม่ กฎหมายประเทศคู่คา้ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายเฉพาะต่างๆ  และดา้น
สภาพแวดลอ้มทางนิเวศวิทยา (Ecology Environment) เป็นการพิจารณาปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย ์  

     

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 
 แนวคิดทางการตลาดจะบรรลุเป้าหมายขององคก์รข้ึนอยู่กบัว่าทราบความจาํเป็น ความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย และมีการส่งมอบความพึงพอใจท่ีมากกว่าคู่แข่งไปสู่ลูกคา้ได ้(Kotler 
and Armstrong, 2012: 34) จุดสําคญัของแนวคิดการตลาดคือ เป็นกุญแจสาํคญัในการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเหนือกว่าคู่แข่ง ดว้ยการสร้าง การส่งมอบ 
และการส่ือสารคุณค่าไปยงัตลาดเป้าหมาย (Kotler and Armstrong, 2012: 40)  
 
 2.2.1 ความหมายของการตลาด 
 Evans and Berman (1997: 7) ให้ความหมายง่ายๆ สําหรับการตลาดไวว้่า เป็นการ
คาดการณ์ความตอ้งการ การจดัการความตอ้งการการ และสร้างความพึงพอใจต่อความตอ้งการ 
 Kotler (2001: 4) ใหค้วามหมายว่า การตลาดเป็นกระบวนการทางสังคม โดยท่ีบุคคลและ
กลุ่มไดรั้บส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ โดยผา่นการสร้างสรรค ์การนาํเสนอ และแลกเปล่ียนสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณค่ากบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งอิสระ 

Baker (2006: 4) ให้ความหมายการตลาดว่า คือความพึงพอใจร่วมกนัในการแลกเปล่ียน
ความสมัพนัธ์ต่อกนั 

Kotler and Makens (2006: 13) กล่าวว่าการตลาดเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีช่วยให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีจาํเป็นและส่ิงท่ีตอ้งการ โดยอาศยัการสร้างสรรคข้ึ์นมาหรือการ
แลกเปล่ียน ประกอบไปดว้ย ความจาํเป็น ความตอ้งการอุปสงค์ สินคา้ การแลกเปล่ียน การทาํ
ธุรกรรมและมีความสมัพนัธ์กบัตลาด 

The American Marketing Association (2008: 28) ไดก้ล่าวว่า การตลาดเป็นกิจกรรมซ่ึง
ดาํเนินการโดยกลุ่มของสถาบนัการตลาดต่าง ๆ ผ่านกระบวนการในการสร้างสรรค ์การส่ือสาร 
การส่งมอบ และการแลกเปล่ียนตอบสนองความตอ้งการ (Offerings) ซ่ึงใหคุ้ณค่า (Value) แก่ลูกคา้
ของธุรกิจ (Customers) ผูใ้ชบ้ริการองคก์รการกศุล (Clients) หุน้ส่วนธุรกิจ หรือหุน้ส่วนองคก์รการ
กศุล (Partners) และสงัคมในวงกวา้ง (Society at large) 
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  Mccarthy (1960 อา้งถึงใน กฤติกา สายณะรัตร์ชยั, 2554: 8) ใหค้วามหมายไวว้่า การตลาด
หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมท่ีเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค และเพื่อบรรลุวตัถุปประสงคข์องกิจการ 
 Kotler and Armstrong (2012: 29) กล่าววา่ การตลาดคือขั้นตอนท่ีบริษทัจะสร้างคุณค่า และ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
 Kotler and Keller (2013: 5) ใหค้วามหมายว่า การตลาดเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการกาํหนด และ
การตอบสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละสงัคม และอีกหน่ึงนิยามท่ีดีสั้น ๆของการตลาด คือ การ
บรรลุเป้าหมายในเร่ืองของกาํไร  
 จากนิยามขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงได้สรุปความหมายได้ว่าการตลาด หมายถึง กระบวนการท่ี
นาํเสนอสินคา้และบริการส่งผ่านไปยงัลูกคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างคุณค่าและ
ความพึงพอใจในความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ โดยบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีไดต้ั้งไว ้
  

2.2.2 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
Borden (1965: 386) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด

เป็นการรวมกนัของปัจจยัทางการจดัการตลาดเพ่ือตอบสนองตลาดเป้าหมาย โดยเขาไดจ้ดัหมวดหมู่
ใหม่จาก 12 องคป์ระกอบใหเ้หลือ 4 องคป์ระกอบหรือ 4Ps ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือตอบสนองตลาดเป้าหมาย 

Evans and Berman (1997: 20) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นการรวมกนั
ขององคป์ระกอบทางการตลาดโดยเฉพาะ เพื่อทาํให้กิจการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละสร้างความพึง
พอใจให้กับกลุ่มผู ้บริโภค ลูกค้า  และกลุ่มตลาดเป้าหมาย  โดยส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

Lamb, Hair and McDaniel (2011: 47) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้
ว่า หมายถึง การนาํเอากลยุทธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการ
กาํหนดราคา มาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
กบัตลาดเป้าหมายและทาํใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่าย 

Kotler and Armstrong (2012: 75) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า
หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือยทุธวิธีทางการตลาดท่ีบริษทัไดผ้สมผสานการผลิต การตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
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Mccarthy (1960 อา้งอิงใน  Kotler Keller, 2013: 47) โดย Mccarthy ไดแ้บ่งตวัแปรของ
กิจกรรมทางการตลาด ในเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 4 ชนิด ซ่ึงเรียกว่า 4Ps 
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

Booms and Bitner (1981: 47) เขา้ใจในความสัมพนัธ์กบัทางกายภาพของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ จึงนาํไปสู่การขยายของส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิม โดยการเพิ่มปัจจยัท่ีสาํคญัอีก 
3 ปัจจยัไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการและลกัษณะทางกายภาพ สาํหรับส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

Wirtz (2011: 44) ไดเ้พิ่มตวัแปรอีก 3 ชนิด ท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจการบริการ ประกอบดว้ย 
กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ และบุคลากร โดยไดเ้รียกปัจจยัทั้ง 7 ชนิดว่า 7Ps สําหรับ
การตลาดบริการ ซ่ึงหมายถึงส่วนผสมท่ีจาํเป็นในการสร้างกลยุทธ์เพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ในตลาดการแข่งขนั 

จากความหมายดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่าคือ 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ใชเ้พื่อสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารไดต้ั้งไว ้

 
2.1.3  แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing’s Mix) เป็นชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์ารได้

นาํมาผสมผสานในการผลิต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (Kotler and Armstrong, 
2012: 75) โดยเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ดา้น (4Ps) ประกอบดว้ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Mccarthy, 1960 
อา้งถึงใน Keller, 2013: 47) ต่อมาไดเ้พิ่มองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดอีก 3 ดา้น
ประกอบด้วยด้านกระบวนการ  ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านบุคลากร  โดยได้เ รียก
องคป์ระกอบทั้ง 7 ว่าส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing’s Mix 
หรือ 7Ps) เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดการแข่งขนั (Wirtz, 2011: 44) ส่วนประสม
ทางการตลาด สาํหรับธุรกิจบริการจึงประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 2.1.3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นการรวมกนัหลาย ๆอย่างของสินคา้และบริการ เช่น ความ
หลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑแ์ละบริการ (Kotler and Armstrong, 2012: 
75) สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เป็นสินคา้และบริการท่ีนาํเสนอหรือดาํเนินการโดย
องคก์รหรือบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เป็นท่ีน่าพอใจ (Jobber and Fahy, 
2003: 330) ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายมีทั้งท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้(Kotler and 
Armstrong, 2009: 616) ผลิตภณัฑจึ์งเป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชส้าํหรับการ
เปรียบเทียบแก่นแทข้องผลิตภณัฑ ์ดงันั้นแนวคิดดา้นผลิตภณัฑจึ์งมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่
หรือเปล่ียนตาํแหน่งหรือการเปิดตวัใหม่ การเพิ่มคุณสมบติัและผลประโยชน์ใหม่ ความสมดุลของ
การลงทุน การเปล่ียนแปลงการออกแบบหรือบรรจุภณัฑ ์ (Mercer, 1999: 214) เพื่อให้บริษทั
ได้เปรียบในการแข่งขัน จาํเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ท่ีดีกว่าของคู่แข่ง สมรรถนะของสินค้าท่ี
เหนือกวา่ ซ่ึงสามารถทาํใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ออกไปสู่การรับรู้ของลูกคา้ มีความสาํคญัต่อองคก์รในความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Fifield, 2006: 105) โดยส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส์ามารถ
อธิบายรายละเอียดไดต้ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1) ระดับของผลิตภัณฑ์ ผูว้างแผนผลิตภัณฑ์ทต้องพิจารณาสินค้าและ
บริการออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ (Kotler and Armstrong, 2009: 225) 

 (1) แก่นแทข้องผลิตภณัฑ์ (Core Product) เป็นส่ิงท่ีแกปั้ญหาเร่ือง
ผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคคน้หาเม่ือซ้ือสินคา้และบริการ ดงันั้นการออกแบบ จึงตอ้งทาํเป็นอนัดบั
แรก โดยตอ้งระบุแก่นแทข้องผลประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์จะใหก้บัผูบ้ริโภค การทาํส่ิงน้ีไดน้กัการ
ตลาดตอ้งเขา้ใจประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นอยู ่

 (2) ผลิตภณัฑ์ท่ีแทจ้ริง (Actual Product) จะอยู่รอบแก่นแทข้อง
ผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีแทจ้ริงตอ้งมีคุณสมบติั 5 ประการ คือ ระดบัคุณภาพ รูปลกัษณ์ การ
ออกแบบ ตราสินคา้และบรรจุภณัฑ ์

 (3) ส่วนควบของผลิตภณัฑ ์(Augmented Product) เป็นส่วนท่ีอยูร่อบ
แก่นแทข้องผลิตภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ท่ีแทจ้ริง โดยการเสนอบริการและผลประโยชน์เพิ่มเติมให้
ผูบ้ริโภค  
 2)  ประเภทของผลิตภณัฑเ์ม่ือพิจารณาตามหลกัการใชง้านของผูบ้ริโภคแลว้ 
สามารถจดัแบ่งสินคา้และบริการอยา่งกวา้งๆ ไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (Kotler and Armstrong, 2009: 
226) 
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 (1) ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค (Consumer Product) ผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อเป็น
ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย โดยสามารถจาํแนกตามวิธีการซ้ือของผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี ผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือ 
ผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ ผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือ และผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซ้ือ 

   ก) ผลิตภณัฑส์ะดวกซ้ือ (Convenience Product) เป็นสินคา้และ
บริการเพื่ออุปโภคบริโภค ท่ีลูกคา้ซ้ือบ่อยๆ ใชท้นัที โดยไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัสินคา้ชนิดอ่ืนมาก
นัก ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู สินคา้มีราคาตํ่า มีขายทัว่ไปและเป็นเจา้ของได้อย่างรวดเร็วเม่ือ
ตอ้งการ 

   ข) ผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ (Shopping Product) ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ราคา ความเหมาะสม คุณภาพและรูปแบบ โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจ 
ตวัอยา่งเช่น ของตกแต่งบา้น รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

   ค) ผลิตภณัฑเ์จาะจงซ้ือ (Specialty Product) เป็นสินคา้และบริการ
เพื่ออุปโภคบริโภค มีคุณสมบติัพิเศษ มีกลุ่มลูกคา้เฉพาะ เช่น รถยนตท่ี์มีราคาสูง เส้ือผา้แบรนดเ์นม 
เคร่ืองมือทางการแพทย ์บริการดา้นกฎหมายและบญัชี เป้นตน้ 

   ง)  ผลิตภณัฑ์ไม่แสวงซ้ือ (Unsought Product) เป็นผลิตภณัฑ์
อุปโภคบริโภคท่ีไม่รู้จกัหรือไม่คิดท่ีจะซ้ือ เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมมากๆ หรือ ประกนัชีวิต 
เป็นตน้ 
 (2)  ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (Industrial Product) เป็นส่ิงท่ีซ้ือไปเพื่อใช้
ในกระบวนการต่อไปหรือนาํไปเพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ วสัดุและ
ช้ินส่วน ผลิตภณัฑป์ระเภททุน อะไหล่และบริการ (Kotler and Armstrong, 2009: 227) 

  ก) วสัดุและช้ินส่วน (Material and Parts) หมายถึงวตัถุดิบและวสัดุ
ผลิตข้ึนและช้ินส่วน โดยวตัถุดิบประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์จากฟาร์ม และผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ 
ส่วนวสัดุท่ีผลิตข้ึนและช้ินส่วนนั้น ประกอบดว้ยวตัถุประกอบ ไดแ้ก่ เหล็ก เคร่ืองป่ันดา้ย สายไฟ 
และช้ินส่วนประกอบไดแ้ก่ มอเตอร์เลก็ๆ น็อต ยาง เป็นตน้ 

  ข) ผลิตภณัฑป์ระเภททุน (Capital Items) คือผลิตภณัฑอุ์ตสาห 
กรรมท่ีช่วยในการผลิตหรือการดาํเนินงาน ซ่ึงหมายถึงส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ติดตั้ง และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ เป็นตน้ 

  ค) อะไหล่และบริการ (Supplies and Services) โดยอะไหล่หมายถึง
อะไหล่ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน เช่น ถ่าน นํ้ามนัหล่อล่ืน ดินสอ กระดาษ ตะปู ฯ ส่วนบริการเก่ียวกบั
การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม เช่นการทาํความสะอาดกระจก ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯ  
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 3) การตดัสินใจเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ การตดัสินใจท่ีสาํคญัการพฒันาและ
ทาํการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ จะต้องเน้นการตัดสินใจเก่ียวกับ คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์ ตราผลิตภณัฑ์ การบรรจุภณัฑ์ ป้ายสลาก และการบริการสนับสนุนผลิตภณัฑ์ (Kotler 
and Armstrong, 2009: 230) 

 (1) คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์(Product attibutes) การสร้างสินคา้และ
บริการเก่ียวขอ้งกับการกาํหนดผลประโยชน์ท่ีนําเสนอ โดยกิจการจะตอ้งส่ือสารและส่งมอบ
ประโยชน์ให้กบัผูบ้ริโภคผ่านคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ทางดา้น คุณภาพ รูปลกัษณ์ รวมทั้งสไตล์
และการออกแบบ 

  ก) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการกําหนด
ตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์แบ่งออกเป็น 2 มิติไดแ้ก่ ระดบั และความสอดคลอ้ง โดยเร่ิมจากการเลือก 
ระดบัคุณภาพ ซ่ึงจะสนับสนุนตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ในตลาดเป้าหมาย คุณภาพของผลิตภณัฑ์
หมายถึง คุณภาพของการปฏิบติังาน ซ่ึงคือความสามารถของผลิตภณัฑใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี คุณภาพ
ของความสอดคลอ้ง ตอ้งปราศจากผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และมีความสอดคลอ้งในการส่ง
มอบผลของการปฏิบติังานในระดบัท่ีตั้งเป้าหมายไว ้โดยปัจจุบนัไดห้ันมาให้ความสนใจในเร่ือง
ของ การจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) มาใชเ้พื่อจะพฒันาผลิตภณัฑ์
และคุณภาพของกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง คุณภาพจึงกลายเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการแข่งขนั เพราะ
จะมีเพียงกิจการท่ีมีคุณภาพท่ีดีเท่านั้นท่ีจะเจริญเติบโตได ้

  ข) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างความแตกต่างระหว่าง
ผลิตภณัฑก์บัของคู่แข่ง กิจการตอ้งสาํรวจผูซ้ื้อในอดีตเก่ียวกบัรูปแบบท่ีชอบและตอ้งการ จากนั้น
ตอ้งประเมินรูปลกัษณ์แต่ละแบบกบัตน้ทุน หากรูปลกัษณ์แบบใดท่ีมีคุณค่าตอ้ลูกคา้สูงเม่ือเทียบกบั
ตน้ทุน ควรเพิ่มผลิตภณัฑใ์นรูปแบบนั้นมากข้ึน 

  ค) รูปแบบและการออกแบบ เป็นอีกหน่ึงของการเพ่ิมคุณค่าให้แก่
ลูกคา้ คือ การสร้างลกัษณะเด่นใหรู้ปแบบและการออกแบบผลิตภณัฑ ์รูปแบบและการออกแบบท่ีดี 
จะดึงดูดความสนใจ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ ลดตน้ทุนการผลิต และทาํให้ผลิตภณัฑ์มีความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสาํหรับตลาดเป้าหมาย 
 (2)   ตราผลิตภณัฑ์ การกาํหนดตราผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมากข้ึน 
เพราะในปัจจุบนัผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีตราจะเจริญเติบโตในตลาดไดย้าก การกาํหนดตราผลิตภณัฑช่์วย
ให้ผูบ้ริโภครู้จกัตวัผลิตภณัฑ์มากข้ึนในหลายลกัษณะ ทาํให้ลูกคา้สามารถระบุผลิตภณัฑ์ท่ีจะมี
ประโยชน์ต่อเขาได ้เป็นส่ิงท่ีบอกให้ลูกคา้ทราบถึงคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ ์ฯ ตราผลิตภณัฑย์งัมี
ประโยชน์กบัผูผ้ลิตอีกดว้ยในเร่ืองของการไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายป้องกนัการเลียนแบบ
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จากคู่แข่ง และการกาํหนดตราผลิตภณัฑย์งัช่วยใหผู้ข้ายในการแบ่งส่วนตลาดไดด้ว้ย  ส่ิงสาํคญัใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย การเลือกสรรช่ือตราผลิตภณัฑ ์ผูส้นบัสนุนตรา
ผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ตราผลิตภณัฑ ์(Kotler and Armstrong, 2009: 232) 
 (3)  บรรจุภณัฑ ์ คือ การออกแบบและผลิตส่ิงท่ีห่อหุ้มผลิตภณัฑ ์บรรจุ
ภณัฑร์วมไปถึงบรรจุภณัฑข์ั้นตน้ บรรจุภณัฑข์ั้นท่ีสอง และบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง บรรจุภณัฑท่ี์
มีนวตักรรมจะช่วยใหกิ้จการมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง การทาํบรรจุภณัฑต์อ้งใหค้วามสนใจในเร่ือง
ของความปลอดภยัของบรรจุภณัฑ์ดว้ย ตอ้งพิจารณาเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม โดยปัจจุบนัหลาย
กิจการให้ความสนใจเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ท่ีรักษโ์ลก (Green) มากข้ึน และตอ้งทาํบรรจุภณัฑใ์ห้
เหมาะสมกบัความพอใจของสังคม ตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้และวตัถุประสงคข์องกิจการดว้ย 
(Kotler and Armstrong, 2009: 233) 
 (4)  ป้ายฉลาก รวมถึงป้ายตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ธรรมดาท่ีติดกบัผลิตภณัฑ ์
จนถึงกราฟฟิคท่ีซบัซอ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบรรจุภณัฑ ์ป้ายฉลากทาํหนา้ท่ีหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ทาํ
ให้ระบุผลิตภณัฑห์รือตราผลิตภณัฑไ์ด ้อีกทั้งยงัส่งเสริมความดึงดูดใจของผลิตภณัฑ ์(Kotler and 
Armstrong, 2009: 233) 

 (5)  บริการสนับสนุนผลิตภณัฑ์ บริการ เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์
ผลิตภณัฑ์ กิจการควรนาํเสนอบริการให้กบัลูกคา้ดว้ยบริการท่ีสนับสนุนผลิตภณัฑ์ คือ บริการท่ี
เป็นส่วนควบของผลิตภณัฑ ์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั กิจการควรออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการสนบัสนุนเพื่อใหส้นองความจาํเป็นของลูกคา้เป้าหมาย ขั้นแรกตอ้งสาํรวจเพื่อ
ทาํการประเมินคุณค่าการบริการในขณะนั้นเพื่อทาํการพฒันาใหเ้กิดการบริการสนบัสนุนใหม่ๆ เม่ือ
ทาํการประเมินคุณค่าเสร็จ ขั้นต่อไปคือการประเมินตน้ทุนท่ีใช้ในการจดัการต่าง ๆ จากนั้นขั้น
ต่อไปคือการพฒันาบริการท่ีจะทาํให้ลูกคา้พอใจและสร้างกาํไรให้กิจการ โดยปัจจุบนัยงัมีการ
บริการสนบัสนุนต่างๆโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตเขา้มาช่วยกิจการ เช่น สายการบินต่างๆ เป็นตน้ (Kotler 
and Armstrong, 2009: 234) 
 2.1.3.2 ดา้นราคา 
 ราคาแสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสินคา้หรือบริการสาํหรับผูข้ายและผูซ้ื้อ (Evans and 
Berman, 1997: 586) ราคาของสินคา้หรือบริการคือส่ิงท่ีลูกคา้จ่ายสาํหรับการไดรั้บสินคา้และ
บริการ  การกาํหนดราคาบริษทัควรคาํนึงถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหก้บัลูกคา้ 
นอกจากน้ี Jobber and Fahy (2003: 331) ยงัไดก้ล่าวว่า ราคา หมายถึง มูลค่าท่ีตกลงกนัไวใ้นการ
แลกเปล่ียนโดยซ้ือและผูข้าย  
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 ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือกาํหนดราคา ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์าร 
โดยปัจจัยภายในหลายปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการกําหนดราคาของกิจการจะ
ประกอบดว้ย วตัถุประสงคท์างการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ตน้ทุน และการจดั
องค์การสําหรับการกาํหนดราคา การกาํหนดราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดไดโ้ดยตลาดเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคใ์นตาํแหน่งของกิจการ และกระทบไปยงัการตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดั
จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดปัจจยัภายนอกท่ีตอ้งพิจารณาไดแ้ก่ ธรรมชาติของตลาดและอุป
สงค ์ราคาของคู่แข่งขนั เศรษฐกิจ ความตอ้งการของผูข้ายต่อ การกาํกบัของภาครัฐ และความกงัวล
ในดา้นสงัคม (Kotler and Armstrong, 2009: 300) 
 กลยทุธ์กาํหนดราคาผลิตภณัฑโ์ดยปกติจะเปล่ียนแปลงเม่ือผลิตภณัฑเ์ขา้สู่วงจรชีวิต
ของผลิตภณัฑ ์โดยช่วงแรกเป็นช่วงท่ีทา้ทายท่ีสุดของกิจการท่ีนาํผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาด (Kotler 
and Armstrong, 2009: 314) โดยกิจการจะกาํหนดราคาได ้2 กลยทุธ์คือ การกาํหนดราคาเพ่ือตกัตวง
จากตลาด (Market Skimming Pricing) คือการท่ีกิจการไดก้าํหนดราคาเร่ิมแรกท่ีสูงเพื่อตกัตวง
รายไดใ้นชั้นแรกก่อน จากนั้นจึงลดราคาลงเพื่อตกัตวงรายไดต่้อในอีกชั้น และการกาํหนดราคาเพ่ือ
เจาะตลาด (Market Penetration Pricing) คือกิจการจะกาํหนดราคาเร่ิมแรกตํ่าเพื่อเจาะตลาดอยา่ง
รวดเร็วและลึกซ้ึงเพื่อดึงดูดผูซ้ื้อจาํนวนมากและไดรั้บส่วนแบ่งตลาดสูง ปริมาณขายท่ีสูงก่อใหเ้กิด
การลดตน้ทุนและทาํใหกิ้จการสามารถตดัราคาไดเ้พิ่มข้ึน กลยทุธ์การกาํหนดราคายงัรวมถึงการตั้ง
ค่าราคาท่ีเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการแลกเปล่ียนระหว่างผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต (Lindgren and 
Shimp, 1996: 626) 
 กลยุทธ์การกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนบ่อยเม่ือผลิตภณัฑ์เป็นส่วนหน่ึง
ของส่วนประสมผลิตภณัฑ์ กิจการตอ้งมองหาชุดดราคาท่ีทาํให้กาํไรส่วนประสมผลิตภณัฑ์รวม
สูงสุด ซ่ึงมกัทาํไดย้าก เพราะมีความหลากหลายในอุปสงคแ์ละตน้ทุนต่าง ๆ รวมถึงมีการแข่งขนั
ดว้ย กลยุทธ์กาํหนดราคาส่วนประสมทางผลิตภณัฑมี์อยู่ดว้ยกนั 5 กลยุทธ์ไดแ้ก่ (Kotler and 
Armstrong, 2009: 315) การกาํหนดราคาสายผลิตภณัฑ ์(Product Line Pricing) เป็นการกาํหนด
ราคาเป็นขั้นระหว่างรายการสายผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคาผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ (Optional Product 
Pricing) เป็นกาํหนดราคาผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือหรือผลิตภณัฑป์ระกอบท่ีถูกขายกบัผลิตภณัฑห์ลกั 
การกาํหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์ใชป้ระกอบกนั (Captive Product Pricing) เป็นกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์
ท่ีตอ้งถูกใชก้บัผลิตภณัฑห์ลกั การกาํหนดราคาผลิตภณัฑพ์ลอยได ้(By Product Pricing) เป็น
กาํหนดราคาผลิตภณัฑพ์ลอยไดท่ี้คุณค่าตํ่าเพื่อกาํจดัมนัออกไป และการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ท่ี
ขายร่วมกนั (Product Bundle Pricing) เป็นกาํหนดราคากลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ขายรวมกนั 
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 หลายกิจการมกัปรับราคาเพื่อคาํนึงถึงความแตกต่างของลูกคา้ท่ีหลากหลาย และ
เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ กลยทุธ์ในการปรับราคาประกอบดว้ย (Kotler and Armstrong, 2009: 
319) การกาํหนดราคาส่วนลดและมีส่วนยอมให ้(Discount and Allowance Pricing) เป็นการลด
ราคาเพื่อเป็นรางวลัให้แก่การตอบสนองของลูกคา้ เช่น ส่วนลดเงินสด ส่วนลดปริมาณ ส่วนลด
ทางการคา้ ส่วนลดตามฤดูกาล ส่วนยอมให ้เป็นตน้ การกาํหนดราคาตามการแยง่ส่วน (Segmented 
Pricing) เป็นการปรับราคาตามความแตกต่างของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์และทาํเลท่ีตั้ง การปรับราคาตา
หลกัจิตวิทยา (Psychological Pricing) เป็นการปรับราคาสาํหรับผลกระทบทางจิตวิทยา การกาํหนด
ราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด (Promotional Pricing) เป็นการลดราคาเพียงชัว่คราวเพื่อเพิ่มยอดขาย
ระยะสั้น การกาํหนดราคาตามภูมิศาสตร์ (Geographical Pricing) เป็นการปรับราคาโดยคาํนึงถึง
ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ เช่น การกาํหนดราคาท่ีท่าเรือของประเทศส่งออก การกาํหนด
ราคาเท่ากนัทุกแห่ง การกาํหนดราคาส่งมอบตามเขต การกาํหนดราคาตามจุดฐาน และการกาํหนด
ราคาโดยกิจการรับภาระเอง เป็นตน้ การกาํหนดราคาตามสถานการณ์ (Dynamic Pricing) เป็นการ
ปรับราคาตามลกัษณะและความตอ้งการส่วนตวัของลูกคา้และสถานการณ์ และการกาํหนดราคา
ระหวา่งประเทศ (International Pricing) เป็นการปรับราคาสาํหรับตลาดต่างประเทศ 
 การเปล่ียนราคา โดยหลงัจากท่ีมีการพฒันาในเร่ืองของการกาํหนดราคา กิจการตอ้ง
เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีกิจการอาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนราคาเร่ิมแรก หรือตอบสนองต่อราคาการ
เปล่ียนแปลงของคู่แข่งขนั โดยสามารถทาํกิจกรรมดงัต่อไปน้ี การเร่ิมตน้ปรับเปล่ียนราคา การเร่ืม
ตน้ลดราคา การเร่ิมตน้เพิ่มราคา ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการลดหรือเพิ่มราคาสินคา้ การกระทาํดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อผูซ้ื้อ คู่แข่งขนั ผูจ้ดัจาํหน่าย และผูจ้ดัหา ดงันั้นกิจการตอ้งมีการพิจารณาในเร่ือง
ของการตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนราคาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของผูซ้ื้อ ของคู่
แข่งขนั และการตอบโตต่้างๆต่อการปรับเปล่ียนราคา (Kotler and Armstrong, 2009: 325) 
 2.1.3.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   
 ช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงวิธีการ
ท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ ซ่ึงรวมถึงสถานท่ีท่ีซ้ือท่ีเป็นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยช่องทางการจดัจาํหน่าย
คือ ช่องทางท่ีใช ้ทาํเลท่ีตั้ง วิธีการของการขนส่ง (Jobber and  Fahy, 2003: 331) หรือกิจกรรมท่ีเป็น
การทาํให้ผลิตภณัฑ์เขา้ถึงผูบ้ริโภค (Baker, 2006: 774) หรือชุดของกิจกรรมของบริษทัท่ีจะ
ดาํเนินการในการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินคา้ และให้บริการผลิตภณัฑ์ของ
บริษทั (Jobber and Fahy, 2003: 333) โดยส่วนใหญ่อาศยัคนกลางในการนาํสินคา้ของตนไปสู่ตลาด 
การใชค้นกลางทาํใหก้ารนาํสินคา้เขา้ไปสู่ตลาดเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพมากกว่า บทบาทของคน
กลางจึงถือว่าเป็นการถ่ายโอนผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค โดยช่องทางการจดัจาํหน่ายมี
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หนา้ท่ีท่ีสาํคญัมากคือช่วยใหก้ารคา้ขายสมบูรณ์โดยการ รวบรวมและกระจายขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับ
การวางแผนและช่วยเหลือในการแลกเปล่ียน พฒันาและเผยแพร่ติดต่อส่ือสารท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั
ขอ้เสนอของฝ่ายต่าง ๆ ติดต่อ คน้หา จบัคู่ใหเ้กิดความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
ช่วยเขา้ไปเจรจาเพื่อเขา้ถึงขอ้ตกลงในราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของขอ้เสนอท่ีผูร่้วมธุรกิจยอมรับได ้
นอกจากนั้นยงัเติมเตม็ให้การคา้สมบูรณ์ดว้ยการกระจายสินคา้ ขนส่ง และจดัเก็บสินคา้ การจดัหา
เงิน รวมทั้งการรับความเส่ียงในการถือครองสินคา้สินคา้ออกไปจากช่องทางการทาํงาน (Kotler and 
Armstrong, 2009: 342) 
 ระดบัในช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ระดบัชั้นของคนกลางท่ีทาํหน้าท่ีในการนํา
สินคา้และความเป็นเจ้าของในตวัผลิตภัณฑ์ส่งผ่านไปยงัผูซ้ื้อคนสุดท้าย โดยช่องทางการจัด
จาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคมีหลายๆ รูปแบบ (Kotler and Armstrong, 2009: 342) ไดแ้ก่ ช่องทาง
การตลาดทางตรง (Direct Marketing Channel) เป็นช่องทางท่ีไม่มีระดบัชั้นของคนกลาง ผูผ้ลิตจะ
ขายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง ช่องทางการตลาดทางออ้ม (Indirect Marketing Channel) 
ประกอบไปดว้ยคนกลางหน่ึงระดบั ในตลาดผูบ้ริโภคนั้นคนกลางระดบัน้ีจดัเป็นประเภทของผูค้า้
ปลีก ช่องทางท่ีสามประกอบไปดว้ยคนกลางสองระดบั คือผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก และช่องทางท่ีส่ีมี
ตวักลางสามระดบั มกัใชใ้นกิจการอุตสาหกรรม โดยผูค้า้ส่งอิสระจะซ้ือสินคา้จากผูค้า้ส่งรายใหญ่
และนาํมาขายต่อใหก้บัผูค้า้ปลีกรายยอ่ยอีกต่อหน่ึง 
 ระบบการตลาด โดยทัว่ไปแยกไดเ้ป็น 3 แบบไดแ้ก่ แบบแรกคือระบบการตลาดใน
แนวด่ิง (Vertical Marketing System : VMS) ในอดีตช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความเป็นอิสระ แต่
ละช่องทางมีการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนันอ้ยมาก มีการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายเกิดข้ึนคือมี 
ระบบการตลาดในแนวด่ิง  ข้ึนมาท้าทายต่อระบบเดิม  โดยช่องทางการตลาดแบบดั้ งเดิม 
(Conventional Distribution Channel) ประกอบดว้ยผูผ้ลิต ผูค้า้ส่งและคา้ปลีกตั้งแต่หน่ึงถึงสองราย
ข้ึนไป แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายท่ีจะแสวงหากาํไรสูงสุดใหก้บัตนเอง ส่วนช่องทางการตลาดในแนวด่ิง 
เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีประกอบไปดว้ยผูผ้ลิต ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก จะปฏิบติังานภายใต้
ระบบเดียวกนั สมาชิกของช่องทางรายหน่ึงอาจเป็นเจา้ของสามชิกอีกรายหน่ึง มีการติดต่อซ่ึงกนั
และกนัและมีอาํนาจจากการร่วมมือกนั ระบบการตลาดในแนวด่ิงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ แบบ
จดัตั้งเป็นกิจการ แบบทาํสญัญาร่วมกนั และแบบบริหารงานร่วมกนั  (Kotler and Armstrong, 2009: 
345) แบบท่ีสองคือ ระบบการตลาดในแนวนอน (Horizontal Marketing System) เป็นช่องทางท่ีเกิด
จากกิจการตั้งแต่สองกิจการท่ีอยู่ในระดบัช่องทางเดียวกนั ร่วมมือกนัเพื่อแสวงหาโอกาสทางการ
ตลาด การทาํงานร่วมกนันั้น กิจการสามารถท่ีจะรวมเงินทุน ความสามารถในการผลิต ทรัพยากร
ทางการตลาดเพ่ือให้บรรลุผลสสําเร็จไดดี้กว่าทาํเพียงลาํพงั โดยในความร่วมมืออาจร่วมมือกบั
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คู่แข่งหรือไม่ใช่คู่แข่งก็ได ้(Kotler and Armstrong, 2009: 348) และแบบท่ีสามคือ ช่องทาง
การตลาดแบบผสมผสาน (Multichannel Distribution System) เกิดข้ึนเม่ือกิจการกาํหนดช่องทาง
ทางการตลาดตั้งแต่สองช่องทางในการเขา้สู่ลูกคา้หน่ึงกลุ่มหรือมากกวา่หน่ึงกลุ่ม  
 2.1.3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง กิจกรรมท่ีส่ือสารเร่ืองราวต่างๆของสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภค (Kotler and 
Armstrong, 2013: 76) ยงัเป็นการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการไปยงั
ผูบ้ริโภค เช่น โฆษณาทางโทรทศัน์ (Cate and Marianne, 2008: 8) เป็นการประสานงานของผูข้าย
ผา่นช่องทางการใหข้อ้มูลและเป็นการโนม้นา้วใจเพื่อท่ีจะขายสินคา้และบริการ (Belch, 2009: 18)  
 การส่งเสริมการตลาดหรือเรียกว่าการส่ือสารส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย
การผสมผสานของการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และเป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทัใชใ้นการส่ือสารโนม้นา้วใจ สร้างคุณค่าและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
(Kotler and Armstrong, 2012: 432) วิธีการท่ีบริษทัพยายามท่ีจะชกัชวนและทาํใหผู้บ้ริโภคนึกถึง
สินคา้และบริการท่ีขาย ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม (Kotler and Keller, 2013: 498) จากความหมาย
ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดส้รุปว่าการส่งเสริมการตลาดเป็นการผสมผสานกนัขององคป์ระกอบท่ีแตกต่าง
กนัท่ีจะส่ือสารกบัตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทั และการพฒันาการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ โดยการส่งเสริมการตลาดมีองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี   
 การโฆษณา (Advertising) เป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสาํคญั (Kotler and 
Armstrong, 2009: 436) โดยวตัถุประสงคข์องการโฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีระบุว่าตอ้งทาํใหส้าํเร็จ
ลุล่วงสาํหรับกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย ท่ีระบุไวภ้ายใตร้ะยะเวลาท่ีกาํหนด การทาํแผนการโฆษณาตอ้ง
ทาํการตดัสินใจท่ีสาํคญั 4 ประการคือ ประการแรกไดแ้ก่ การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการโฆษณา 
โดยวตัถุประสงคข์องการโฆษณาจาํแนกไดต้ามจุดหมายท่ีสาํคญัคือ เพื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจ หรือ
เพื่อเตือนความจํา ประการท่ีสองได้แก่ การกําหนดงบประมาณโฆษณาในแต่ละผลิตภัณฑ ์
งบประมาณมกัจะข้ึนอยูก่บัว่าผลิตภณัฑน์ั้นอยูใ่นขั้นตอนใดของวงจรผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑใ์หม่มกั
ตอ้งการงบประมาณการโฆษณาเป็นเงินจาํนวนมากเพ่ือสร้างการรับรู้และทาํใหผู้บ้ริโภคทดลองใช้
สินคา้ ส่วนแบ่งตลาดส่งผลกระทบต่อค่าโฆษณาท่ีตอ้งการเช่นกนั ตราผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนแบ่งตลาด
สูงมกัใชเ้งินโฆษณามากกว่าเม่ือเทียบกบัยอดขาย การกาํหนดงบประมาณโฆษณาไม่ใช่เร่ืองง่าย 
เน่ืองจากมีปัจจยัหลายตวัท่ีกระทบต่อประสิทธิผลของการโฆษณา ปัจจยับางตวัสามารถควบคุมได ้
ปัจจยับางตวัไม่สามารถควบคุมได ้การวดัผลการใชง้บประมาณโฆษณาจึงอาจจะไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัการ การตั้งงบประมาณโฆษณาส่วนมากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลพินิจอยา่งมากร่วมในการตดัสินใจ
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นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประการท่ีสามได้แก่ การพฒันากลยุทธ์การโฆษณา 
ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบคือ การสร้างข่าวสารโฆษณา โดยการสร้างข่าวสารโฆษณาจะตอ้งมี
การวางแผนท่ีดี ตอ้งสร้างจินตนาการและมีส่ิงตอบแทนแก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน  ข่าวสารควรจะเตม็ไป
ดว้ยประโยชน์ ส่ิงจูงใจตอ้งเช่ือถือได ้และมีความโดดเด่น และการเลือกส่ือโฆษณา ปัจจุบนัส่ือ
โฆษณามีหลากหลายประเภท การตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ถึง ความถ่ี และผลกระทบในการเลือก
ส่ือ และประเภทของส่ือโฆษณา ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร ส่ือกลางแจง้และ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซ่ึงแต่ละส่ือก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป และประการสุดท้ายได้แก่ การ
ประเมินผลโฆษณา แผนโฆษณาควรจะมีการประเมินผลในการติดต่อส่ือสารและผลต่อยอดขาย 
เป็นตน้ (Kotler and Armstrong, 2009: 436) 
 การส่งเสริมการขาย คือการจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้การซือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ ในขณะท่ีโฆษณาและการขายโดยพนกังานเป็นการให้เหตุผลของการซ้ือสินคา้และบริการ
นั้น แต่การส่งเสริมการขายเป็นการขายเป็นการใหเ้หตุผลว่าตอ้งทาํการซ้ือสินคา้นั้นทนัที เคร่ืองมือ
การส่งเสริมการขายสู่บริโภค ไดแ้ก่ ตวัอย่างผลิตภณัฑ ์คูปอง ขอ้เสนอให้เงินคืน การลดราคาจาก
ป้ายโดยผูผ้ลิต ของแถม ของท่ีระลึกเพื่อการโฆษณา รางวลัสําหรับลูกคา้ประจาํ การส่งเสริม
การตลาด ณ จุดซ้ือ การแขงขนัชิงรางวลั การชิงโชค เป็นตน้ (Kotler and Armstrong, 2009: 481) 
 การประชาสัมพนัธ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนต่างๆ 
เพื่อให้สาธารณชนช่ืนชอบ สร้างภาพพจน์ท่ีดีขององคก์าร รวมถึงการป้องกนัและจดัการเก่ียวกบั
ข่าวลือ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในดา้นลบ  เคร่ืองมือต่างๆท่ีใชไ้ดแ้ก่ ข่าว สุนทร
พจน์ การจดัเหตุการณ์พิเศษ การแถลงข่าว การเขา้เยีย่ม ฯลฯ (Kotler and Armstrong, 2009: 454) 
 การขายโดยบุคคล เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาดในการส่งเสริม
การตลาด การโฆษณามีการติดต่อส่ือสารทางเดียว  ส่วนการขายโดยบุคคลนั้ นจะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารสองทาง การขายโดยบุคคลค่อนขา้งมีประสิทธิภาพกว่าการโฆษณาในสถานการณ์ท่ีมี
ความซบัซอ้น พนกังานขายสามารถพิสูจน์ให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างๆ ได ้หน่วยงาน
ขายท่ีมีประสิทธิภาพทาํให้กิจการบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดและประสบความสาํเร็จในดา้น
อ่ืนๆดว้ย โดยกระบวนการขายโดยบุคคลประกอบไดด้ว้ยขั้นตอน 7 ขั้นตอนในกระบวนการขาย 
ไดแ้ก่ แสวงหาลูกคา้และกาํหนดคุณสมบติัของลูกคา้ การเตรียมการก่อนเขา้พบลูกคา้ การเขา้พบ
ลูกคา้ การนาํเสนอขายและการสาธิต การขจดัขอ้โตแ้ยง้ การปิดการขาย และการติดตามผล (Kotler 
and Armstrong, 2009: 464) 

การตลาดทางตรงและการตลาดออนไลน์ โดยมีประโยชน์สําหรับลูกคา้ในหลายๆ 
ทาง โดยรู้สึกสนุกกบัการซ้ือโดยไม่ตอ้งออกไปขา้งนอก เกิดความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา 
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รูปแบบของการตลาดทางตรงไดแ้ก่ การขายแบบตวัต่อตวั การขายทางโทรศพัท์ การตลาดทาง
ไปรษณีย ์การตลาดโดยใชแ้คตตาลอ็ก การตลาดทางทีวี (Kotler and Armstrong, 2009: 500)  ส่วน
การตลาดออนไลน์ไดแ้ก่การบริการออนไลน์เพื่อการพาณิชย ์และอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นโซเชียล
ต่าง ๆ ในปัจจุบนั เป็นตน้ (Kotler and Armstrong, 2009: 509)   
 2.1.3.5 ดา้นบุคลากร 

บุคคลากรหรือพนักงาน คือทุกคนท่ีเขา้ไปติดต่อกับลูกคา้เพื่อจะสร้างความ
ประทบัใจ โดยลูกคา้หลายคนไม่สามารถแยกสินคา้หรือบริการได ้พนักงานจะตอ้งให้ขอ้มูลกบั
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบ ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้ (Marketing and 
the 7Ps, 2010: 8)โดยการไดม้าของพนกังานตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยม
ใหก้บัองคก์าร  

ช่ือเสียงของผลิตภณัฑอ์ยูใ่นกาํมือของพนกังาน พวกเขาจะตอ้งไดรั้บการอบรมอยา่ง
เหมาะสมทั้งแรงบนัดาลใจและมีทศันคติท่ีถูกตอ้ง พนักงานทุกคนท่ีมีการติดต่อกบัลูกคา้ควรวาง
บทบาทใหข้องตวัเองใหเ้หมาะสม  ในยคุของส่ือทางเครือข่ายสังคมพนกังานทุกคนอาจจะสามารถ
เขา้ถึงผูช้มจาํนวนมาก การกาํหนดนโยบายสาํหรับการโตต้อบออนไลน์และทาํให้แน่ใจว่าทุกคน
ยงัคงอยูใ่นส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารกบัลูกคา้ ในทาํนองเดียวกนัลูกคา้มีความสุขก็ถือเป็นผูส้นบัสนุนท่ีดี
สาํหรับธุรกิจ การบริการหลงัการขายและแนะนาํการเพิ่มมูลค่าต่างๆช่วยให้ธุรกิจไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั บริการเหล่าน้ีอาจจะกลายเป็นส่ิงสาํคญักว่าราคาสาํหรับลูกคา้จาํนวนมากเม่ือเวลาผ่านไป 
การสาํรวจผลิตภณัฑท่ี์มียอดขายสูงสุด และสร้างผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีใหเ้พียงพอกบัการสนบัสนุนและ
บริการหลงัการขายให้เป็นท่ีพึงพอใจกบัลูกคา้ สามารถเพ่ิมการสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมมากเกินไป (Marketing and the 7Ps, 2010: 8) 
 2.1.3.6 ดา้นกระบวนการ 
 กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ ลูกคา้ไม่เพียงซ้ือสินคา้หรือบริการ แต่ลูกคา้ถือว่าเขาซ้ือการสร้าง
ประสบการณ์ทั้งหมด เร่ิมตน้จากการคน้พบ เม่ือมีความประทบัใจกใ็ชบ้ริการไปโดยตลอด 
 กระบวนการในการส่งมอบสินคา้หรือบริการ และพฤติกรรมของผูท่ี้ให้บริการมี
ความสาํคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ประสบการณ์การเขา้ใชง้านไดง่้ายทางอินเทอร์เน็ต เวลาใน
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การรอ ขอ้มูลท่ีให้กับลูกคา้ และความเอ้ืออาทรของพนักงานท่ีมีความสําคญัท่ีจะทาํให้ลูกคา้มี
ความสุข ลูกคา้จะไม่สนใจในรายละเอียดของวธีิการเพียงแค่ดูวา่ระบบทาํงาน ลูกคา้เพียงแค่ตอ้งการ
ความมัน่ใจว่าจะซ้ือจากผูจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือของแท ้การจดจาํเป็นการสร้างคุณค่าท่ีดี
สาํหรับความประทบัใจคร้ังแรก ระบุและนาํเสนอส่ิงท่ีเป็นส่วนตวัและส่ิงท่ีลูกคา้ชอบในตอนแรกท่ี
เขา้มาติดต่อกบั บริษทั ไม่วา่จะออนไลน์หรือออฟไลน์ และมัน่ใจในกระบวนการดงักล่าว รวมทั้งมี
ซ้ือเป็นอย่างราบร่ืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไดรั้บการออกแบบเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้ การ
ให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพียงพอ และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมหรือไม่ มี
ประโยชน์หรือไม่ การบริการของคุณดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Marketing and the 7Ps, 
2010: 8) 
 2.1.3.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
เป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพแลการนําเสนอให้กับลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 การเลือกสินคา้หรือบริการท่ีไม่คุน้เคยมีความเส่ียงสําหรับผูบ้ริโภค เพราะเขาไม่
ทราบวิธีการท่ีดีมนัจะเป็นจริงจนกระทัง่หลงัการซ้ือ กิจการสามารถลดความไม่แน่นอนน้ีโดยช่วย
ให้ลูกคา้ไดเ้ห็นศกัยภาพและส่ิงท่ีพวกเขาจะซ้ือ ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและบริเวณ
ตอ้นรับท่ีตกแต่งอยา่ง ความน่าเช่ือถือของตวัอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ
การออกแบบตกแต่งและแบ่งสวนหรือแผนกของพื้นท่ีในอาคารความมีระเบียบภายใน สาํนกังานมี
การจดัวางอุปกรณ์ มีการนาํอุปกรณ์ทนัสมยัมาใช ้เป็นตน้ (Marketing and the 7Ps, 2010: 9) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาดไว้ดังน้ี ส่วนประสมทางการตลาดคือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบ 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใชเ้พื่อสร้างความพึงพอใจ 
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารไดต้ั้งไว ้
   1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์กล่าวถึงระดบัของผลิตภณัฑ ์3 ระดบัไดแ้ก่ แก่นแทข้อง
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีแทจ้ริง ส่วนควบของผลิตภณัฑ์ ประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์
อุปโภคบริโภคและผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม การตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ คุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์ป้ายฉลาก บริการสนบัสนุน เป็นตน้ 
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  2)  ดา้นราคา กล่าวถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือกาํหนดราคา ไดแ้ก่ ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกองคก์าร การกาํหนดราคาเพื่อตกัตวงจากตลาด และการกาํหนดราคาเพ่ือ
เจาะตลาด กลยทุธ์กาํหนดราคาส่วนประสมทางผลิตภณัฑมี์อยูด่ว้ยกนั 5 กลยทุธ์ไดแ้ก่การกาํหนด
ราคาสายผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคาผลิตภณัฑเ์ลือกซ้ือ การกาํหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์ใชป้ระกอบกนั 
การกาํหนดราคาผลิตภณัฑพ์ลอย และการกาํหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์ขายร่วมกนั กลยทุธ์ในการปรับ
ราคาประกอบดว้ย การกาํหนดราคาส่วนลดและมีส่วนยอมให้ การกาํหนดราคาตามการแย่งส่วน 
การปรับราคาตาหลักจิตวิทยา การกําหนดราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด การกําหนดราคาตาม
ภูมิศาสตร์ การกาํหนดราคาตามสถานการณ์ และการกาํหนดราคาระหวา่งประเทศ  

  3)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กล่าวถึง ช่องทางการตลาดทางตรง และ
ช่องทางการตลาดทางออ้ม ระบบการตลาดโดยทัว่ไปแยกไดเ้ป็น 3 แบบไดแ้ก่ ระบบการตลาดใน
แนวด่ิง ระบบการตลาดในแนวนอน และช่องทางการตลาดแบบผสมผสาน 

  4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การประชาสมัพนัธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรงและการตลาดออนไลน์  

   5)  ดา้นบุคลากร การไดม้าของพนกังานตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ช่ือเสียงของ
ผลิตภณัฑอ์ยู่ในกาํมือของพนกังาน จะตอ้งไดรั้บการอบรมอย่างเหมาะสมทั้งแรงบนัดาลใจและมี
ทศันคติท่ีถูกตอ้ง พนกังานทุกคนท่ีมีการติดต่อกบัลูกคา้ควรวางบทบาทใหข้องตวัเองใหเ้หมาะสม    

  6)  ดา้นกระบวนการ กระบวนการในการส่งมอบสินคา้หรือบริการ และ
พฤติกรรมของผูท่ี้ให้บริการมีความสาํคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้เพียงแค่ตอ้งการความ
มัน่ใจว่าจะซ้ือจากผูจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือของแท ้การจดจาํเป็นการสร้างคุณค่าท่ีดีสาํหรับ
ความประทบัใจคร้ังแรก ระบุและนาํเสนอส่ิงท่ีเป็นส่วนตวัและส่ิงท่ีลูกคา้ชอบในตอนแรกท่ีเขา้มา
ติดต่อกบับริษทั  

  7)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพแล
การนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพ
และรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
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2.3  ข้อมูลอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย (พืน้ทีว่จิยั) 
 

2.3.1 ข้อมูลทัว่ไปอาํเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 
อาํเภอเชียงของเป็นเมืองชายแดนเหนือสุดของประเทศไทย เป็นอาํเภอชายแดนตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัเชียงรายติดกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) โดยมีแม่นํ้ าโขงเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติกั้นอาณาเขตระยะทางยาวประมาณ 42 
กิโลเมตร อาํเภอเชียงของอยูห่่างจากตวัจงัหวดัเชียงรายตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1129 (เชียง
แสน-เชียงของ) ประมาณ 141 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1098 และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1174 (แม่จนั-บา้นก่ิวพร้าว-บา้นแก่น-บา้นทุ่งง้ิว) ระยะทางประมาณ 137 
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 950 กิโลเมตร  

ท่ีตั้ งและอาณาเขตของอาํเภอเชียงของ ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นเมืองตน้ผึ้ง แขวงบ่อแกว้ โดยมีแม่นํ้ าโขงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นเมืองหว้ยทราย แขวง
บ่อแกว้ โดยมีแม่นํ้ าโขงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต และติดต่อกบัอาํเภอเวียงแก่น ทิศใต ้ติดต่อกบัตาํบล
ยางฮอม อาํเภอขุนตาล และตาํบลแม่ตํ๋า อาํเภอพญาเม็งราย ทิศตะวนัตก ติดต่อกับตาํบลแม่ตํ๋า 
อาํเภอพญาเม็งราย ตาํบลปงนอ้ยก่ิงอาํเภอดอยหลวง และตาํบลบา้นแซว ตาํบลแม่เงิน อาํเภอเชียง
แสน 

อาํเภอเชียงของมีพื้นท่ีทั้งหมด 837.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 523,062.5 ไร่ มีภูมิประเทศเป็น
ภูเขาทางตอนเหนือทางตะวนัออกและทางตะวนัตก โดยมีพื้นท่ีราบลุ่มตรงกลาง มีท่ีราบเชิงเขาและ
ท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง และแม่นํ้ าอิง พื้นท่ีเต็มไปดว้ยป่าไมแ้ละภูเขาสูงลอ้มรอบ มีความสูงจาก
ระดบันํ้ าทะเลโดยเฉล่ียประมาณ 300 เมตร ฤดูร้อนอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียสมี
ฝนตกชุกเกือบตลอดปี ปริมาณนํ้ าฝนสูงสุดประมาณ 168 มม. ต่อปี สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม
เขตร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศค่อนขา้งเยน็สบายตลอดปี  

อาํเภอเชียงของแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตาํบล 101 หมู่บา้น มีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 9 องคก์ร คือ เทศบาลตาํบล 2 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลเวียง และเทศบาลตาํบลบุญเรือง และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 7 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวียงเชียงของ องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสถาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีดอนชยั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบุญเรือง องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลคร่ึง องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยซ้อ และองค์การบริหารส่วนตาํบลริมโขง 
(เมืองเชียงของ,  2559)  
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ลกัษณะการคา้ อาํเภอเชียงของมีการคา้ขายทั้งในลกัษณะการคา้ขายภายในจงัหวดัและ
ภายนอกจงัหวดั การคา้ขายส่วนใหญ่เป็นสินคา้จากภาคการเกษตร เช่น ผลผลิตการเกษตรจากการ
ทาํนาทาํสวนผลไมพ้ืชผกัต่าง ๆ ผลผลิตจากการทาํประมง มีการคา้ขายในภาคธุรกิจและการบริการ
เช่น การคา้ปลีกและคา้ส่งสินคา้ต่าง ๆ การท่องเท่ียว โรงแรม การขนส่ง การศึกษา เป็นตน้ โดย
การคา้ปลีกจะมีทั้งธุรกิจการคา้ปลีกแบบดั้งเดิมและการคา้ปลีกสมยัใหม่ การคา้ปลีกแบบดั้งเดิมจะมี
การบริหารงานไม่ยุง่ยาก ลงทุนนอ้ย การจาํหน่ายสินคา้หรือ บริการ ยงัขาดความทนัสมยั ส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมในลกัษณะห้องแถว ลูกคา้อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัร้านคา้ ส่วนการคา้ปลีกสมยัใหม่
เป็นรูปแบบการคา้ท่ีมีการปรับปรุงการจาํหน่าย จดัวางสินคา้และบริการท่ีทนัสมยั มีการบริหาร
จดัการแบบสมยัใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ มินิมาร์ท
และซุปเปอร์มาร์เกต็ต่างๆ  

นอกจากน้ีอาํเภอเชียงของยงัมีการคา้ขายชายแดนซ่ึงเป็นการคา้ระดับทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึน
บริเวณพื้นท่ีชายแดนระหว่างประชาชนหรือผูป้ระกอบการคนไทยและคนลาวทั้งรายใหญ่และราย
ยอ่ย การคา้ชายแดนของอาํเภอเชียงของปัจจุบนัซ่ึงส่วนใหญ่ทาํการคา้กบั สปป.ลาว  และประเทศ
จีน ไดก่้อให้เกิดมูลค่าการซ้ือขายมากข้ึน จากรายงานของกรมศุลกากรพบว่า มูลค่าการคา้ชายแดน
ของอาํเภอเชียงของมีมูลค่าสินคา้นาํเขา้ในปี 2558 อยูท่ี่ 3,800 ลา้นบาท ส่วนมูลค่าสินคา้ขาออกอยูท่ี่ 
13,350 ลา้นบาทสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ สินคา้เช้ือเพลิง สินคา้อุปโภค บริโภค ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ ส่ิงทอ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินคา้นําเขา้จาก สปป.ลาว ท่ีสําคญั ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป 
เช้ือเพลิง สินแร่โลหะ (ด่านศุลการกรเชียงของ, 2559) 
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 2.3.2 ข้อมูลสถิติทางการค้าระหว่างไทย-ลาว ปี 2555-2557 
 

ตารางที ่2.1  แสดงมูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศและการคา้ชายแดนไทย-สปป.ลาว ปี 2555-2557 

                                                              

รายการ มูลค่า(ล้านบาท) อตัราการเปลีย่นแปลง%) สัดส่วน(%) 

 2555 2556 2557 55/54 56/55 57/56 2555 2556 2557 

การค้าระหว่างประเทศไทย-สปป. ลาว 

มูลค่าการคา้ 149,484.71 155,235.43 175,508.27 26.66 3.85 13.06 100 100 100 

ส่งออก 110,802.47 113,542.08 129,666.32 32.64 2.47 14.20 100 100 100 

นาํเขา้ 38,682.24 41,693.35 45,841.95 12.16 7.78 9.95 100 100 100 

ดุลการคา้ 72,120.23 71,848.73 83,824.37       

การค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว 

มูลค่าการคา้ 132,016.36 132,137.16 151,063.69 29.86 0.09 14.32 88.31 85.12 86.07 

ส่งออก 109,059.22 108,605.38 123,937.21 34.43 -0.42 14.12 98.43 95.65 95.58 

นาํเขา้ 22,957.14 23,531.78 27,126.48 11.79 2.50 15.28 59.35 56.44 59.17 

ดุลการคา้ 86,073.60 85,073.60 96,810.73       

                                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 
 

แหล่งทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558. 
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ตารางที ่2.2  แสดงมูลค่าการคา้ชายแดนไทย-สปป.ลาว แยกตามรายเดือน ปี 2555-2557 (หน่วย : ลา้นบาท)     
         

เดอืน 2555 2556 2557 

ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า ส่งออก % นําเข้า % ดุลการค้า 

ม.ค. 8,516.66 1,646.58 6,870.08 10,156.99 2,187.95 7,969.04 10,793.24 6.26 2,178.09 -0.45 8,615.15 

 ก.พ 10,033.07 1,518.95 8,514.12 8,905.57 1,806.43 7,099.14 9,992.03 12.20 2,008.95 11.21 7,983.08 

มี.ค. 10,376.45 2,286.33 8,090.12 10,002.79 1,855.60 8,147.19 10,802.98 8.00 1,852.51 -0.17 8,950.47 

เม.ย. 8,947.96 2,173.31 6,774.65 8,707.47 1,918.85 6,788.62 9,988.25 14.71 1,796.02 -6.30 8,192.23 

พ.ค. 10,208.10 2,240.27 7,967.83 9,401.54 1,924.09 7,477.45 10,922.90 16.18 1,913.55 -0.55 9,009.35 

มิ.ย. 8,712.60 2,248.25 6,464.35 8,654.55 1,805.43 6,849.12 10,378.62 19.92 2,086.74 15.58 8,291.88 

ก.ค. 8,442.95 2,180.32 6,262.63 8,048.18 2,020.62 6,027.56 9,762.40 21.30 2,560.62 26.72 7,201.78 

ส.ค. 8,404.91 1,983.84 6,421.07 8,164.75 1,869.54 6,295.21 9,094.94 11.39 2,245.82 20.13 6,849.12 

ก.ย. 8,173.01 1,370.12 6,802.89 8,005.80 2,368.26 5,637.54 9,620.32 20.17 2,574.51 8.71 7,045.81 

ต.ค. 8,755.48 1,711.97 7,043.51 8,887.71 1,909.79 6,977.92 10,629.46 19.60 2,710.03 41.90 7,919.43 

พ.ย. 9,116.96 1,833.43 7,283.53 9,234.92 1,924.60 7,310.32 10,207.06 10.53 2,473.51 28.52 7,733.55 

ธ.ค. 9,371.09 1,763.78 7,607.31 10,435.10 1,940.62 8,494.48 11,745.03 12.55 2,726.13 40.48 9,018.90 

รวม 109,059.22 22,957.14 86,102.08 108,605.38 23,531.78 85,073.60 123,937.23 14.12 27,126.48 15.28 96,819.73 
 

แหล่งทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2558. 

หมายเหตุ:  % หมายถึงอตัราการเปลี่ยนแปลง                                
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ตารางที ่2.3  แสดงมูลค่าการคา้ชายแดนไทย-สปป.ลาว แยกตามรายจงัหวดั ปี 2555-2557 (หน่วย : ลา้นบาท) 
            

จังหวดั 2555 2556 2557 

 ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า ส่งออก % นําเข้า % ดุลการค้า 

หนองคาย 61,349.80 1,998.73 59,351.06 56,044.83 1,198.53 54,846.30 58,631.06 4.61 1,497.30 24.93 57,133.76 

อุบลราชธานี 11,154.30 1,651.82 9,502.48 12,890.18 1,569.69 11,320.49 15,180.48 17.77 1,628.63 3.75 13,551.85 

มุกดาหาร 12,006.95 16,670.24 -4,663.30 11,978.75 18,462.75 -6,484.00 16,771.47 40.01 22,553.70 22.16 -5,782.24 

เชียงราย 9,089.81 559.65 8,530.16 10,839.97 460.91 10,379.06 12,947.88 19.45 110.83 -75.95 12,837.05 

เลย 5,190.92 848.51 4,342.42 9,110.92 814.03 8,296.89 8,490.66 -6.81 449.18 -44.82 8,041.48 

น่าน 4,422.27 187.23 4,235.04 4,262.36 131.08 4,131.27 6,326.19 48.42 61.48 -53.10 6,264.72 

นครพนม 3,111.18 510.31 2,600.87 2,413.71 486.85 1,926.86 4,205.92 74.25 219.64 -54.89 3,986.28 

บึงกาฬ 2,734.00 530.65 2,203.34 1,064.67 407.94 656.72 1,383.55 29.95 605.72 48.48 777.83 

รวม 109,059.22 22,957.14 86,102.08 108,605.38 23,531.78 85,073.60 123,937.23 14.12 27,126.48 15.28 96,819.73 
 

แหล่งทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2558. 

หมายเหตุ:  % หมายถึงอตัราการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที ่2.4  แสดงมูลค่าการคา้ชายแดนไทย-สปป.ลาว แยกตามรายด่านดา้นการส่งออก  

        ปี 2555-2557 (หน่วย : ลา้นบาท) 

    

ที ่ ด่าน 2555 2556 2557 % 57/56 

1) ด่านศุลกากรหนองคาย 61,349.80 56,044.83 58,631.06 4.61 

2) ด่านศุลกากรมุกดาหาร 12,006.95 11,978.75 16,771.47 40.01 

3) ด่านศุลกากรพบูิลมงัสาหาร 9,396.45 10,542.76 13,766.97 30.58 

4) ด่านศุลกากรท่าลี 4,507.93 8,613.60 8,067.54 -6.34 

5) ด่านศุลกากรเชียงแสน 4,823.87 6,808.94 8,186.22 20.23 

6) ด่านศุลกากรทุ่งชา้ง 4,422.27 4,262.36 6,326.19 48.42 

7) ด่านศุลกากรเชียงของ 4,265.94 4,031.02 4,761.66 18.13 

8) ด่านศุลกากรนครพนม 3,111.18 2,413.71 4,205.92 74.25 

9) ด่านศุลกากรเขมราฐ 1,757.85 2,347.42 1,413.51 -39.78 

10) ด่านศุลกากรบึงกาฬ 2,734.00 1,064.67 1,383.55 29.95 

11) ด่านศุลกากรเชียงคาน 682.99 497.33 423.12 -14.92 

รวม 109,059.22 108,605.38 123,937.21 14.12 

 

แหล่งทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558. 

หมายเหตุ:  % หมายถึงอตัราการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที ่2.5  แสดงมูลค่าการคา้ชายแดนไทย-สปป.ลาว แยกตามรายด่านดา้นการนาํเขา้  

                     ปี 2555-2557 (หน่วย : ลา้นบาท) 
                        

ที ่ ด่าน 2555 2556 2557 % 57/56 

1) ด่านศุลกากรมุกดาหาร 16,670.24 18,462.75 22,553.70 22.16 

2) ด่านศุลกากรพบูิลมงัสาหาร 1,628.72 1,519.40 1,523.43 0.27 

3) ด่านศุลกากรหนองคาย 1,998.73 1,198.53 1,497.30 24.93 

4) ด่านศุลกากรบึงกาฬ 530.65 407.94 605.72 48.48 

5) ด่านศุลกากรนครพนม 510.31 486.85 219.64 -54.89 

6) ด่านศุลกากรเชียงคาน 126.86 174.11 242.98 39.56 

7) ด่านศุลกากรท่าลี 721.65 639.93 206.20 -67.78 

8) ด่านศุลกากรเขมราฐ 23.10 50.29 105.20 109.19 

9) ด่านศุลกากรเชียงของ 540.08 446.42 93.40 -79.08 

10) ด่านศุลกากรทุ่งชา้ง 187.23 131.08 61.48 -53.10 

11) ด่านศุลกากรเชียงแสน 19.57 14.49 17.43 20.29 

รวม 22,957.14 23,531.78 27,126.48 15.28 

 

แหล่งทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558. 

หมายเหตุ:  % หมายถึงอตัราการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที ่2.6  แสดงมูลค่าการคา้ชายแดนไทย-สปป. ลาว แยกตามรายสินคา้ดา้นการส่งออก  

                     ปี 2555-2557 (หน่วย : ลา้นบาท) 
                                       

ลาํดับที ่ รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 % 57/56 

1) นํ้ามนัดีเซล 17,253.55 17,609.79 19,846.03 12.70 

2) รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 12,206.01 14,376.82 15,471.21 7.61 

3) นํ้ามนัเบนซิน 5,443.79 6,419.28 6,731.39 4.88 

4) ผลิตภณัฑเ์หลก็และเหลก็กลา้ 2,799.73 3,260.48 6,357.63 94.99 

5) เหลก็และเหลก็กลา้ 4,282.43 5,479.96 5,330.68 -2.72 

6) ไก่ 2,271.70 2,941.36 3,711.08 26.17 

7) สินคา้ปศุสตัวอ่ื์นๆ 1,384.83 2,309.80 2,754.12 19.24 

8) เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 

และส่วนประกอบ 

4,784.05 4,256.02 2,497.22 -41.32 

9) นํ้ามนัสาํเร็จรูปอ่ืนๆ 3,054.33 2,378.46 2,481.66 4.34 

10) ยานพาหนะอ่ืนๆและส่วนประกอบ 2,307.68 2,395.41 2,129.31 -11.11 

11) อ่ืนๆ 53,271.12 47,178.00 56,625.90 20.03 

รวม 109,059.22 108,605.38 123,937.21 14.12 
 

แหล่งทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558. 

หมายเหตุ:  % หมายถึงอตัราการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที ่2.7  แสดงมูลค่าการคา้ชายแดนไทย-สปป.ลาว แยกตามรายสินคา้ดา้นการนาํเขา้  

                     ปี 2555-2557 (หน่วย : ลา้นบาท) 
                            

ลาํดับที ่ รายการสินค้านําเข้า 2555 2556 2557 % 57/56 

1) ทองแดงและผลิตภณัฑ ์ 16,015.34 17,312.37 16,799.01 -2.97 

2) เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณและ

อุปกรณ์ติดตั้ง 

44.89 190.86 4,576.97 2,298.08 

3) ไมแ้ปรรูป 1,671.45 1,436.86 1,140.61 -20.62 

4) ผกัและของปรุงแต่งจากผกั 857.91 876.27 1,072.53 22.40 

5) ปุ๋ย 226.30 367.79 365.39 -0.65 

6) ลวดและสายเคเบิล ท่ีหุม้ฉนวน 361.83 392.15 315.07 -19.66 

7) ผลิตภณัฑไ์มอ่ื้นๆ 164.94 162.81 261.32 60.51 

8) ใบยาสูบ N/A N/A N/A N/A 

9) พืชนํ้ามนัและผลิตภณัฑ ์ 259.56 215.61 230.15 6.74 

10) ผลไมแ้ละของปรุงแต่งจากผลไม ้ 284.85 307.23 228.96 -25.48 

11) อ่ืนๆ 3,070.07 2,269.83 1,892.27 -16.63 

รวม 22,957.14 23,531.78 27,126.48 15.28 

 

แหล่งทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558. 

หมายเหตุ: % หมายถึงอตัราการเปล่ียนแปลง 
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2.4  งานการวจิยัทีเ่กีย่วข้องและตารางสรุปงานวจิยั 
 

ผูว้ิจยัไดส้รุปและแบ่งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามประเภทของตวัแปรในงานวิจยั ดงัน้ี 
 
2.4.1  สภาพแวดล้อมด้านการเมือง 
มทัวินา ยวนฮี (2550: บทคดัย่อ, 59) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้

ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อศึกษาปัญหาในการ
ประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี 
และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
โดยสุ่มตัวอย่างจาํแนก ตามประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ จาํนวน 132 คน พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบธุรกิจมามากกว่า 11 ปี มีทุนในการประกอบธุรกิจ 
50,000-100,000 บาท  

มีปัญหาในการประกอบธุรกิจท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดบันอ้ย และปัญหาภายนอกดา้นสังคมวฒันธรรม กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศ ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ตน้ทุนของธุรกิจท่ี
แตกต่างกนัมีปัญหาในการประกอบธุรกิจท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีแตกต่างกนั 

ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้น
กฎหมายและการเมืองอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ รัฐบาลไม่มีการควบคุมการดาํเนินธุรกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ นโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจล่าชา้เกินไป ผูป้ระกอบการ
ขาดความรู้เร่ืองกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลอยูบ่่อย และ
กฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากทาํให้เกิดความลาํบากต่อการ
ปฏิบติัตาม เป็นตน้ 

พินพนา ต๊ิบคาํ (2551: บทคดัย่อ, 46) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ชายแดน
บริเวณตลาดดอยเวา อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้
ชายแดนและขอ้คิดเห็นในการพฒันาการคา้ชายแดนบริเวณดอยเวา อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากผูป้ระกอบการคา้ชายแดน
บริเวณตลาดดอยเวา อาํเภอแม่สาย จาํหวดัเชียงราย จาํนวน 175 ราย โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ผูป้ระกอบการคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 36-40 ปี ส่วนใหญ่จาํหน่ายสินคา้
บริโภค เช่น ขนม ผลไมส้ด-แห้ง ชา-กาแฟ ธญัพืช เคร่ืองเทศ สมุนไพร และเป็นเจา้ของกิจการเอง 
โดยมีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 1-5 ปี มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการระหว่าง 10,001-
20,000 บาทต่อเดือน และมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมายในภาพรวมส่งผลต่อการคา้ชายแดนในระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การปิดด่านพรมแดน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เง่ือนไข
ดา้นการคา้ของไทยในการส่งออกและนาํเขา้สินคา้บางชนิด การเกิดขอ้พิพาทบริเวณชายแดนไทย-
พม่า อาํเภอแม่สาย ความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกบัพม่า นโยบายของรัฐบาลไทยและ
พม่า ระบอบการปกครองของพม่าท่ีมีต่อนโยบายการคา้ชายแดน ตามลาํดบั 

พิชยนนัทร์ ศรีจนัทร์ (2556: บทคดัยอ่, 35) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ไทย-ลาว 
กรณีศึกษาตลาดบ้านฮวก อาํเภอภูซาง จังหวดัพะเยา เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการ
พฒันาการคา้ชายแดนไทย-ลาว ตลาดบา้นฮวก โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 115 คน เป็น
ผูป้ระกอบการ 100 คน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 15  คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัดา้นสงัคมและวฒันธรรมมาเป็นอนัดบัหน่ึง 
รองลงมาคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกฎหมายและการเมือง และดา้นกายภาพตามลาํดบั  

โดยปัจจยัทางดา้นกฎหมายและการเมือง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาขอ้ย่อยพบว่า 
การผ่อนปรนระยะเวลาเปิด-ปิดด่านพรมแดน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กฎหมายและ
บทลงโทษในการซ้ือขายสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ ความสมัพนัธ์ของผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นท่ี นโยบายของรัฐบาลท่ีให้การสนับสนุนการคา้ชายแดน นโยบายของรัฐบาลลาวท่ีให้การ
สนับสนุนการคา้ชายแดน กฎระเบียบและเง่ือนไขทางการคา้ และความสัมพนัธ์ทางการเมือง
ระหวา่งไทยลาว ตามลาํดบั 

 
2.4.2  สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกจิ 
เปรมประชา ดิเมลโล (2550: บทคดัยอ่, 101) ไดศึ้กษาเร่ืองการคา้ชายแดนและผลกระทบ

ต่อชุมชนในอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพื่อศึกษาพฒันาการทาง
การคา้ชายแดนในอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาลกัษณะรูปแบบของการคา้ชายแดนใน
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการคา้ชายแดนท่ีเกิดข้ึนในอาํเภอ
เชียงของ จงัหวดั เชียงราย และเพื่อศึกษาผลกระทบของการคา้ชายแดนต่อชุมชนในอาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย ผูน้าํชุมชน/ผูสู้งอายุในพื้นท่ี  เจา้หนา้ท่ี/
บุคลากรภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายสินค้า ผูบ้ริโภคสินคา้ และ
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ประชาชนในพ้ืนท่ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากแบบสัมภาษณ์นาํมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยแยกประเด็นท่ีคน้พบออกเป็นส่วนต่างๆ ซ่ึง
จะดาํเนินการไปพร้อมๆ กบัการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนขอ้มูลจากแบบสอบถามนาํมา
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํเสนอในรูปแบบตาราง 
ประกอบการบรรยาย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอได ้ 

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของการคา้ชายแดนต่อชุมชนในอาํเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย มีผลกระทบของต่อชุมชนดา้นเศรษฐกิจในภาพรวมระดบัปานกลาง โดยมีประเด็นเร่ือง
การลงทุนทางการคา้เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปริมาณการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน การคา้นอก
ระบบมีมากข้ึน การจดัเก็บภาษีการคา้เพิ่มข้ึน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง การเคล่ือนยา้ย
แรงงานนอกพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึน คนในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ราคาสินคา้ผา่นแดนถูกลง การจา้งงานคนใน
พื้นท่ีมากข้ึน ตามลาํดบั 

มทัวินา ยวนฮี (2550: 60) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-
ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้
ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้ยู่ในเกณฑสู์ง ค่าใชจ่้ายใน
การขนส่งสูง รายไดข้องลูกคา้เป้าหมายค่อนขา้งตํ่า การขาดแคลนสินคา้ท่ีจาํเป็นและผูซ้ื้อมีความ
ตอ้งการซ้ือสูง และ ค่าเช่าสถานท่ีประกอบธุรกิจสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตามลาํดบั 

พินพนา ต๊ิบคาํ (2550: 45 ) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ชายแดนบริเวณตลาด
ดอยเวา อาํเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในภาพรวมส่งผลต่อการคา้
ชายแดนในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า จาํนวนนักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัรายไดข้องประชาชน สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ราคาตน้ทุนสินคา้ ความ
หลากหลายของสินคา้เลียนแบบ และอตัราการแลกเปล่ียนเงิน ตามลาํดบั 

พิชยนันทร์ ศรีจันทร์ (2556: 34) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคา้ไทย-ลาว 
กรณีศึกษาตลาดบา้นฮวก อาํเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบว่า ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ จาํนวนนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความร่วมมือ
ดา้นการคมนาคม การให้สิทธิพิเศษดา้นภาษีศุลกากรในการนาํเขา้สินคา้จากประเทศลาว ความ
ร่วมมือดา้นการคา้ไทยลาว ระดบัรายไดข้องประชาชน และความร่วมมือดา้นการลงทุนระหวา่งไทย
ลาว ตามลาํดบั 

จูนา ฮอนนัโกวา และ มาเกตา คิมโควา (2011) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของการดาํเนิน
ธุรกิจทางเศรษฐกิจต่อระดบัการว่างงานของสาธารณรัฐเช็ก โดยมีวตัถุประสงคคื์อการวิเคราะห์
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วิวฒันาการของการว่างงานกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐเช็กในช่วงวิกฤตทาง
การเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากช่วงตน้ปี 2009 จนถึงปัจจุบนั และเพ่ือประเมินอิทธิพล
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กกบัการว่างงาน ทาํการวิเคราะห์ PEST จะใชก้าร
วิเคราะห์ทางทฤษฎีของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐเช็กในการเช่ือมต่อกบัอตัราการ
ว่างงานท่ีลงทะเบียนจาก 2009 ในการการเปรียบเทียบจะใชข้อ้มูลทางสถิติซ่ึงจะไดรั้บการประเมิน
ทางทฤษฎีแลว้ และทาํการการประเมินผลกระทบของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระดบัของการ
วา่งงานในสาธารณรัฐเช็ก  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในรัฐบาล และนโยบายการจา้งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิรูปของรัฐบาล มาตรการของรัฐบาลอาจช่วยในการปรับปรุงทางสังคมไม่ได้มากนัก แต่ยงั
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สามารถทาํไดโ้ดยเฉพาะการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนและ
ความหลากหลายของผลประโยชน์ท่ีน่าสนใจใหก้บันกัลงทุน แต่ยงัลดอุปสรรคในการเขา้ (ลดภาษี) 
และการสนบัสนุนทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัท่ีเพิ่งดาํเนินการ (ภาษี) นกัลงทุนใหม่ท่ีมีพื้นฐานท่ีไม่
เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยงันาํใหมี้การจา้งงานใหม่ดว้ย ในช่วงเวลาปัจจุบนัมีการ
กล่าวถึงอยา่งต่อเน่ืองการปฏิรูปไม่ไดเ้ป็นเพียงความมัน่คงภายในของรัฐ แต่ยงัการพฒันาของการ
จา้งงานและความสมดุลทางเศรษฐกิจมหภาค รัฐบาลสามารถท่ีจะให้มีคุณภาพสูงและการทาํงาน 
หลีกเล่ียงการหมุนเวียนของแรงงานท่ีมีทกัษะในต่างประเทศ นอกจากน้ียงัควรแกไ้ขการใชจ่้ายของ
ภาครัฐเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์การวา่งงาน ดงักล่าวแลว้ค่าจา้งขั้นตํ่าและสงัคมจะไดรั้บประโยชน์ใน
ปัจจุบนัจะสามารถทาํงานได ้นอกจากน้ียงัมีประชากรสูงอายซ่ึุงมีความเก่ียวขอ้งกบัการลดอตัราการ
เกิดและความยาวของระยะเวลาของชีวิตท่ีใช้งานทางเศรษฐกิจ ปัญหาน้ีไม่ใช่มีแต่เฉพาะใน
สาธารณรัฐเช็ก แต่ยงัอยู่ในส่วนท่ีเหลือของสหภาพยุโรป จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนดปฏิรูปเงิน
บาํนาญของรัฐบาลท่ีดี เงินท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิม (รายได)้ รัฐบาลใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 
ดงันั้นปัจจยัน้ีจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัยงัอยูใ่นไม่ก่ีปีขา้งหนา้ดว้ย 

 
2.4.3  สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวฒันธรรม 
มทัวินา ยวนฮี (2550: 58) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-

ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้
ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นสังคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ปัจจยัดงัน้ี สินคา้ท่ีซ้ือแลว้ไม่เกิดความภาคภูมิใจ ผูซ้ื้อมีความเช่ือหรือค่านิยมในการเลือกซ้ือ
สินคา้ตามส่ือโฆษณาดา้นต่างๆโดยไม่เนน้คุณภาพสินคา้ เป็นตน้ 
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เปรมประชา ดิเมลโล (2550: 108) ไดศึ้กษาเร่ืองการคา้ชายแดนและผลกระทบต่อชุมชนใน
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของการคา้ชายแดนต่อชุมชนใน
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีผลกระทบของต่อชุมชนดา้นสังคมในภาพรวมระดบัปานกลาง 
โดยมีประเด็นเร่ืองปัญหาโรคติดต่อจากคนต่างพื้นท่ี รองลงมาคือ เร่ืองปัญหาการป้องกนั/บรรเทา
สาธารณภยั และสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบชุมชนพื้นบา้นเปล่ียนแปลงไป โดยมีประเด็นเร่ือง
การปฏิสมัพนัธ์และแลกเปล่ียนทาง วฒันธรรม มีค่าเฉล่ียต่าํท่ีสุด  

พินพนา ต๊ิบคาํ (2551: 47) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ชายแดนบริเวณตลาดดอย
เวา อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรมในภาพรวมส่งผลต่อการคา้
ชายแดนในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความต่อเน่ืองหรือจาํนวนวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เทศกาล วนัสาํคญัตามประเพณีของทอ้งถ่ิน ค่านิยม
การซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค ค่านิยมต่อการใชสิ้นคา้แบรนด์เนม ความสามารถในการส่ือสารของ
ผูป้ระกอบการ และระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการ ตามลาํดบั 

ชีวิต สารพตัร (2553: บทความ, 24) ไดท้าํการศึกษาอิทธิพลการคา้ชายแดน ความกลมกลีน
ทางวฒันธรรม และนโยบายภาครัฐ (ดา้นการส่งเสริมการคา้ชายแดน และวฒันธรรม) ท่ีส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนประเทศไทยท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศลาวและกมัพชูา ใช้
วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 397 ราย วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์จาํนวน 
16 ราย 

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิทธิพลการคา้ชายแดน ความ
กลมกลืนทางวฒันธรรม และนโยบายภาครัฐ (ดา้นการส่งเสริมการ คา้ชายแดน และวฒันธรรม) ท่ี
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน มีตวัแบบ สมการโครงสร้างเชิงเส้นสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัสาําคญัทางสถิติ ตวัแปรดงักล่าวส่งผลต่อสภาพวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชนชายแดน จากการศึกษายงัพบอีกว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน ชุมชน
ชายแดนโดยรวม ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแปรดา้นนโยบายภาครัฐ ตวัแปรดา้นความกลมกลืนทาง
วฒันธรรม และตวัแปรดา้น อิทธิพลการคา้ชายแดน 

การวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนชายแดนประเทศไทย ท่ีมีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศลาว และกัมพูชา มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกันมาช้านาน ความ กลมกลืนทาง
วฒันธรรม ดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาไทย ลาว และกมัพูชา การนบัถือศาสนา และการทาํกิจกรรม
ทางประเพณีร่วมกนับริเวณชุมชนชายแดน ก่อให้เกิดความร่วมมือ และ สันติภาพ ประชาชนมีการ



47 
 

คา้ขายตามแนวชายแดนในลกัษณะพึ่งพาสินคา้ระหวา่งกนัเพื่อการดาํรงชีพ และสามารถพฒันาไปสู่
การคา้ระหว่างประเทศจากการท่ีประเทศไทยมีนโยบายภาครัฐเปล่ียน สนามรบเป็นสนามการคา้ 
และนโยบายภาครัฐ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการขยายตวัทางการคา้ชายแดน การลงทุน และการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน ดา้นการมีสินคา้อุปโภค
บริโภค ด้านการจ้างงาน และด้านการสร้างรายได้ เพิ่มข้ึน ทั้งยงัพบอีกว่าประชาชนในชุมชน
ชายแดนยงัคงมีการลกัลอบซ้ือขายสินคา้ตามแนวชายแดน เน่ืองจากการขยายตวัทางการคา้ชายแดน 
ความตอ้งการบริโภคสินคา้ราคาถูก  ไม่ตอ้งเสียภาษีอากร แรงจูงใจจากรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนจากการ
ลกัลอบซ้ือขายสินคา้ และ ปัจจยัดา้นพรมแดนท่ีมีบริเวณกวา้งยากต่อการจบักมุของเจา้หนา้ท่ี 

พิชยนันทร์ ศรีจันทร์ (2556: 36) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคา้ไทย-ลาว 
กรณีศึกษาตลาดบา้นฮวก อาํเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบว่า ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาขอ้ย่อยพบว่า มีสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยและลาวจาํหน่าย มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ วิถีชีวิตและการคา้ขายของชุมชนเป็นแบบสมยัดั้งเดิมท่ีหาดูไดย้าก 
มีเทศกาลวันสําคัญตามประเพณีท้องถ่ิน  ค่านิยมในการบริโภคและอุปโภคใกล้เคียงกัน 
ความสามารถด้านภาษาในการส่ือสาร และการมีภาษาและวฒันธรรมท่ีใกลเ้คียงกันและเคยมี
ประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ตามลาํดบั 
 

2.4.4  สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลย ี
มทัวินา ยวนฮี (2550: 60) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-

ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้
ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเทคโนโลยีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่
ปัญหาเสียโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากการไม่มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ  
ขาดส่ิงสนบัสนุนในการใชเ้ทคโนโลยจีากภาครัฐและเอกชน ปัญหาการไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือ
เทคโนโลยใีหม่ๆอยา่งทัว่ถึง การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยมีีความยุง่ยากทาํใหล้าํบากในการ
นํามาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ ต้นทุนในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจสูงมาก ไม่มีการนํา
เทคโนโลยมีาใชใ้นการสต๊อกสินคา้ และนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจล่าชา้
เกินไป ตามลาํดบั 

วีระยทุธ ทนทาน (2555: บทความ, 72) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะการ
ทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการคา้ชายแดนไทย-ลาวในภาคตะวนัออกฉียงเหนือเพื่อรองรับการบูรณา
การประชาคมอาเซียน การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมสมรรถนะ
การทาํธุรกิจ สภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรคท่ีมีต่อการดาํเนินงาน โดยใชว้ิธีการศึกษาระหว่างการ
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วิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัจาํนวน 18 ราย ใน
เขตพื้นท่ีจาํนวน 6 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ และจงัหวดัอุบลราชธานี และการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจาก
ผูป้ระกอบการคา้ชายแดนท่ีข้ึนทะเบียนการคา้ จาํนวน 312 ราย สถิติที่ิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า  ความสามารถ
เชิงสมรรถนะส่วนบุคคล ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร ความสามารถเชิงสมรรถนะ
ดา้นอาชีพ เป็นปัจจยัสําคญัในการส่งเสริมสมรรถนะการทาํธุรกิจ และดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ดาํเนินงานทางสังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยีเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนกัและให้
ความสําคญัเป็นอย่างมากซ่ึงตอ้งอาศยับทบาทการส่งเสริมของรัฐบาลเขา้มาช่วยให้ธุรกิจประสบ
ผลสาํเร็จเพิ่มมากข้ึน  

สภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน พบว่า ด้านสังคมและวฒันธรรม ด้านเทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ และผลกระทบกบัการส่งเสริมความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการการคา้
ชายแดนในเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

ปาลวี  เชาวพ์านิช  และคณะ (2556: บทคดัยอ่, 45) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการพฒันาธุรกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ  SMEs ในเขตอาํเภอเมืองกาฬสินธ์ุ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการธุรกิจ  SMEs 
ในเขตอาํเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จาํนวน 185 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบบชั้นภูมิ และโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  41-50 ปี สถานภาพสมรส 
และระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรี ธุรกิจ SMEs ในเขตอาํเภอเมืองกาฬสินธ์ุส่วน
ใหญ่เป็นหา้งหุน้ส่วน  ประเภทกลุ่มสินคา้แปรรูปการเกษตร ระยะเวลาของการดาํเนินงาน 10-15 ปี 
ทุนจดทะเบียนตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท  รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปีตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท  และจาํนวนพนกังานนอ้ย
กวา่ 20 คน ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโดยรวมและเป็นราย
ดา้นทุกดา้น  อยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการเมืองและกฎหมาย  และ
ดา้นวฒันธรรมสังคม  ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัเก่ียวกบัการพฒันาธุรกิจโดยรวม
และเป็นรายดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ดา้นการตลาด ดา้นความรู้ดา้นการเงิน
และบญัชี ดา้นความรู้ทางการผลิต ดา้นการบริหาร และดา้นการวางแผนกลยทุธ์ สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการพฒันาธุรกิจโดยรวม เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการพฒันา
ธุรกิจ ดา้นความรู้ดา้นการตลาด และดา้นเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการ
พฒันาธุรกิจดา้นการบริหารจดัการ   

ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจดา้นเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คือการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นองคก์รสามารถลดตน้ทุนทางการผลิตและ
ช่วยเพิ่มกาํลงัการผลิตใหม้ากข้ึน และอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถจดัการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
สามารถผลิตสินคา้ใหม่สนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การนาํเทคโนโลยีมาใช้
ช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัและช่องทางการตลาดให้มากข้ึน  และการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อการพฒันาเทคนิคและระบบการผลิตท่ีทนัสมยัข้ึน 
ตามลาํดบั  
 

2.4.5  สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย 
มธุรดา สมยักุล (2557: บทความ, 29) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจการคา้

ชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กมัพูชา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
สภาพการณ์ปัญหาอุปสรรคของการคา้ชายแดนไทยกมัพูชา บริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-
กมัพูชา เพื่อศึกษาความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน บริเวณตลาดมิตรภาพ
ชายแดนไทย-กมัพูชา  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพ แวดลอ้มภายนอกของการคา้
ชายแดนไทย-กมัพูชาภายใตป้ระชาคมอาเซียน และเพ่ือศึกษาแนวทางการ พฒันาเศรษฐกจิการคา้
ชายแดนไทย-กมพัชูา วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ส่วนการศึกษาในเชิง
คุณภาพ ใชก้ารวิจยัเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

ผลการวิจยัพบว่า การคา้ชายแดนไทย-กมัพูชา มีสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งสินคา้ใหม่
และสินคา้มือสอง ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ หลายระดบัราคา ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ 
สามารถตอบสนองความ ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี พื้นท่ีท่ีคา้ขายนั้นมีความเหมาะสม 
การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง มี ความสะดวก ส่วนผูป้ระกอบการส่วนมากเป็นชาวกมัพูชาท่ี
เดินทางมาคา้ขายในประเทศไทย โดยไปเชา้เยน็ กลบั ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ การละเมิด
ลิขสิทธ์ิสินคา้ และปัญหาดา้นการจดัการดา้นส่ิงอาํานวยความ สะดวก สาธารณูปโภคต่างๆ ความ
พรอม้ของประชาชนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยนี ในดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน พบว่า 
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ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดบัดีมาก ส่วนความตระหนักของประชาชนต่อการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน พบวา่ ประชาชนมีความตระหนกัต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของการคา้ชายแดนไทย-กมัพูชาภายใต ้
ประชาคมอาเซยีน พบว่ามีจุดแข็งดา้นทาํเลท่ีตั้ง ความหลากหลายของสินคา้ ความเขม้แข็งของ
ผูป้ระกอบการมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูง ดา้นจุดอ่อนนั้น พบว่า การส่ือสารภาษาต่างประเทศของ
ผูป้ระกอบการชาวไทย ยงัมีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ่อคา้ชาวกัมพูชา การจดัการขยะและการ
จดัการระบบระบายนํ้าในฤดูฝนยงั ไม่ดีเท่าท่ีควร ดา้นโอกาสตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กมัพชูา มี
โอกาสในการพฒันาเป็นจุดกระจายสินคา้ สู่อินโดจีนและตลาดโลก และมีโอกาสในการพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวชายแดน โดยผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเพิ่มศกัยภาพทางการคา้ได ้
ดา้นอุปสรรค พบวา่มีอุปสรรคทางดา้นของกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบติัของการนาําเขา้-ส่งออกผา่น
ชายแดนของทั้ งสองประเทศ เน่ืองจากขั้นตอนมากและความไม่แน่นอนในวิธีการปฏิบติัของ
ประเทศเพ่ือนบา้น 

ปาลวี  เชาวพ์านิช  และคณะ (2556: 43) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี
มีผลต่อการพฒันาธุรกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ใน
เขตอาํเภอเมืองกาฬสินธ์ุ พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ดา้นการเมืองและกฎหมายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย เช่น การกาํหนดเขตการ
ลงทุนและการมีขอ้กาํหนดทางการลงทุนส่งผลต่อการเปิดเสรีทาง การคา้และธุรกิจไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนทั้งดา้นเงินทุนและการพฒันาเทคโนโลย ี และอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี  แนวนโยบายของภาครัฐสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและศกัยภาพ
ด้านการผลิตและจาํหน่ายให้เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ยืน การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย เช่น 
กฎหมายภาษีและกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ ส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิต การจาํหน่าย 
และบริการของผูป้ระกอบการ SMEs และแนวทางการปฏิบติังานของภาครัฐช่วยสร้างความเขม้แขง็
ของธุรกิจ สามารถเพ่ิมมูลค่าของสินคา้และบริการได ้ ตามลาํดบั 
 

2.4.6  สภาพแวดล้อมด้านนิเวศวทิยา 
เปรมประชา ดิเมลโล (2550: 122) ไดศึ้กษาเร่ืองการคา้ชายแดนและผลกระทบต่อชุมชนใน

อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของการคา้ชายแดนต่อชุมชนใน
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีผลกระทบของต่อชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมระดบัมาก 
โดยมีประเดน็เร่ือง การบุกรุกพื้นท่ีทั้งบนบกและแม่นํ้า และทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย รองลงมา
คือเร่ืองวงจรชีวิต ระบบนิเวศของธรรมชาติเปล่ียนแปลง มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเช่น นํ้าเสีย คุณภาพ
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นํ้า มลพิษทางอากาศ การจราจร ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างและขนส่ง เป็น
ตน้ 

 
2.4.7  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 
มทัวินา ยวนฮี (2550: 53) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-

ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้
ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การ
จดัเรียงสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ การคน้หาสินคา้ใชเ้วลานาน สินคา้มีให้เลือกน้อยประเภท สินคา้
ชาํรุดไม่สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้ สินคา้ท่ีจาํหน่ายไม่เป็นท่ีรู้จัก สินคา้ขาดแคลนไม่มี
จาํหน่าย และสินคา้ในร้านมีคุณภาพตํ่า เป็นตน้ 

ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551: บทคดัย่อ, 35) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบ
การ้านคา้ปลีกในการพิจารณาปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยใช้
กลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกในจงัหวดัพะเยาจาํนวน 6 แห่ง จาํนวน 400 
ตวัอย่าง ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดั
พะเยา จาํนวน 7 ดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สาํหรับดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก และดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบันอ้ย 

โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ดา้นผลิตภณัฑพ์บว่า สินคา้มีให้เลือกหลากหลายชนิด มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ มีสินคา้หลากหลายยี่ห้อให้เลือก การจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ 
สินคา้มีคุณภาพดี รูปแบบบรรจุภณัฑท์นัสมยั และมีสินคา้หลากหลายประเภทท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

ดลฤดี จนัทร์แกว้ และคณะ (2557: บทคดัยอ่, 113) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพูชา การ
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้
และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาด 
(ส่วนผสมทางการตลาด: Marketing Mix) อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
สถานท่ีการจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
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ตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพูชา เป็นแนวทางในการ 
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสินคา้และบริการของไทย สร้างมาตรฐานและการยอมรับของสินคา้
และ บริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว และ กมัพูชาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558  ผลการสาํรวจความคิดเห็นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้และ
บริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว  กัมพูชา (กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี มุกดาหาร และนครพนม) จาํนวน 400 คน จาํแนกเป็นสัญชาติลาว จาํนวน 244 คน 
กมัพูชา 107 คน และเวียดนาม 49 คน สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียในภาพรวมของผูบ้ริโภคอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
สถานท่ีการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามลาํดบั  

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้และบริการของไทย ตามแนว
ชายแดนไทย ลาว กมัพูชา ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สินคา้มีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือและสามารถตอบสนองความ ตอ้งการลูกคา้ได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการชดัเจน  บรรจุภณัฑส์ะอาด / มิดชิด
ปลอดภยั  สินคา้บริโภคได้สะดวก  สินคา้มีให้เลือกหลายขนาด (ปริมาณ)  รสชาติ / กล่ินของ
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ บรรจุภณัฑ ์ มีความมัน่คงและสวยงาม ตรายี่ห้อของผลิตภณัฑห์รือบริการ
ได้รับความนิยม สีสันและความสวยงามของผลิตภัณฑ์หรือบริการส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลากหลายเหมาะต่อการเลือกใช้ และความแปลกใหม่ของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการส่งผลการตดัสินใจ ตามลาํดบั 

   
2.4.8  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
มทัวินา ยวนฮี (2550: 54) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-

ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้
ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ไม่มีการ
ลดราคาสินคา้ ตั้งราคาสินคา้ไม่เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ การคิดค่าบริการขนส่งสินคา้มากเกินไป 
มีการเปล่ียนแปลงราคาขายสินคา้ตามตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนทุกคร้ัง สินคา้ราคาแพงกว่าร้านอ่ืน (กรณี
สินคา้เหมือนกนั) ไม่มีป้ายแสดงราคาสินคา้ท่ีชดัเจน และ ผูซ้ื้อไม่สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้
เป็นตน้ 

ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551:  37) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกใน
เขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ดา้นราคาพบว่า 
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สินคา้ทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไวช้ดัเจน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ตรงกบัป้าย
บอกราคา วิธีการชาํระเงินหลากหลาย สินคา้ราคาตํ่ากว่าร้านคา้ทัว่ไป คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบั
ราคา เป็นตน้ 

ดลฤดี จนัทร์แกว้ และคณะ (2557: 114) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา พบว่า ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว 
กมัพูชา ดา้นราคา โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คือราคาผลิตภณัฑ์หรือบริการเหมาะสมกบั
คุณภาพในกลุ่มเดียวกนั อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ การติดป้ายบอกราคาผลิตภณัฑห์รือบริการ
อย่างชดัเจนทาํให้ง่ายต่อการตดัสินใจ ราคาของผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเม่ือเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน การลดราคาผลิตภณัฑ์หรือบริการจากราคาปกติ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ การลด ราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามช่วงเทศกาลพิเศษ และ สามารถต่อรองราคา
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการได ้ตามลาํดบั   

โชติกา แสนทายก (2551: บทคดัยอ่, 55) ไดท้าํการศึกษากลยทุธ์การตลาดในการดาํเนิน
ธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านขายของชาํในเขตอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัการเลือกใชก้ลยุทธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านขายของชาํ 
และประสิทธิภาพของกลยทุธ์ท่ีร้านขายของชาํในเขตอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายนาํมาใชอ้ยา่ง
ไดผ้ล โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 207 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติ
ท่ีใช้ได้แก่   ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 
ผูป้ระกอบการร้านขายของชาํท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 36-50 ปี มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา มีทาํเลท่ีตั้งของร้านติดถนนใหญ่ รูปแบบของร้านเป็นอาคารพาณิชย ์
ขนาด 2 คูหา และเป็นเจา้ของร้านคา้เอง ผูป้ระกอบการร้านขายของชาํให้ความสาํคญัระดบัมาก
ท่ีสุดกบัปัจจยัในการเลือกใชก้ลยทุธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจดา้นการเลือกสินคา้ รองลงมาดา้น
การบริการและการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ดา้นการจดัวางสินคา้และการจดัร้าน และดา้น
เศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารอยู่ในระดบัมาก ให้ความสําคญักบักลยุทธ์การตลาดในการ
ดาํเนินธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริม
การตลาดอยูใ่นระดบันอ้ย  

โดยพบว่าผูป้ระกอบการให้ความสําคญัต่อกลยุทธ์ด้านราคาในการดาํเนินธุรกิจ อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ราคาสินคา้มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
การคิดเงินเร็วและถูกตอ้ง มีป้ายบอกราคาสินคา้ต่าง ๆ ชดัเจน มีการลดราคาตํ่ากว่าป้ายราคา และมี
การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ ตามลาํดบั 
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2.4.9  ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
มทัวินา ยวนฮี (2550: 55) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาว

ในตลาดช่องเม็ก อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้
ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ การขนส่งสินคา้ไม่สะดวก ไม่มีพนกังานขายสินคา้เพียงพอ การขนส่งสินคา้มีค่าใชจ่้าย
สูง ไม่มีพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้ท่ีขาย เวลาท่ีปิด-เปิดใหบ้ริการของร้านคา้ไม่เหมาะสม สถานท่ีจอดรถไม่
เพียงพอสําหรับลูกคา้ และสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้อยู่ในตาํแหน่งท่ีไม่สะดวกในการเดินทางเขา้มา
ติดต่อซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551: 39) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกใน
เขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายพบว่า เวลาปิด-เปิดร้านมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การจัด
ตาํแหน่งของแผนกต่างๆมีความเหมาะสม ร้านคา้อยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ การเลือกหา
หมวดสินคา้ท่ีตอ้งการทาํไดง่้าย และรูปแบบการจดัวางสินคา้สวยงาม เป็นตน้ 

ดลฤดี จนัทร์แกว้ และคณะ (2557: 115) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา พบว่า ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว 
กมัพูชา ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย โดยรายการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือทาํเลท่ีตั้งของสถานท่ีจดั
จาํหน่ายเขา้ถึงไดง่้าย อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานท่ีจดัจาํหน่ายส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ การบริการของร้านจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ การจดัวางผลิตภณัฑเ์หมาะสม หยบิ
จบัง่าย ทาํใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือและการจดัร้านสะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็และส่ิงสกปรกทาํใหง่้าย
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการ บรรยากาศภายใน
สถานท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการสวยงามน่าเขา้ไปจบัจ่ายและการรับรองจากรัฐในสถานท่ี
ขาย ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์หรือบริการ สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อความ ตอ้งการ
ของลูกคา้ และการมีรถเขน็หรือตะกร้าไวค้อยบริการลูกคา้ทาํใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือ ตามลาํดบั   

โชติกา แสนทายก (2551: บทคดัยอ่, 56) ไดท้าํการศึกษากลยทุธ์การตลาดในการดาํเนิน
ธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านขายของชาํในเขตอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า  
ผูป้ระกอบการให้ความสําคญัต่อกลยุทธ์ดา้นการจดัจาํหน่ายในการดาํเนินธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ความเป็นมิตรของพนกังานและเจา้ของร้านมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา
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ได้แก่ ร้านคา้อยู่ใกลชุ้มชน ภายในร้านสะดวก มีลานจอดรถ การบริการและความรวดเร็วของ
พนกังานและเจา้ของร้านน ช่วงเวลาเปิดปิดนานกวา่ร้านอ่ืน และมีหอ้งนํ้าบริการ ตามลาํดบั 

Palade (2011: 233) ไดท้าํการศึกษาการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบนผลิตภณัฑ์
เคร่ืองสาํอาง กรณีศึกษา บริษทัเอวอน โดยงานวิจยัน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
โดยทาํการวิเคราะห์บริษทั AVON และเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อทาํการวิเคราะห์ผล โดยได้
ทาํการเก็บขอ้มูลจากผูห้ญิงท่ีใช้เคร่ืองสําอาง และนาํเสนอการวิเคราะห์ตลาดเคร่ืองสําอางของ 
AVON  จากการศึกษาพบว่าผูห้ญิงร้อยละ 73 ซ้ือสินคา้จากแคตตาลอ็ก ใชสิ้นคา้ทุกวนั และส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภณัฑบ์าํรุง โดยดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้จากแคตตาล็อก 
ร้อยละ 73  รองลงมาไดแ้ก่การซ้ือสินคา้ออนไลน์ ร้อยละ 10 และการซ้ือสินคา้ท่ีสาํนกังานขาย ร้อย
ละ 2 ตามลาํดบั 

 
2.4.10  ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
มทัวินา ยวนฮี (2550: 56) ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-

ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้
ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัน้อย 
ไดแ้ก่ ไม่มีการโฆษณาทางวิทยชุุมชน ไม่มีบริการเปล่ียนคืนสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ท่ีซ้ือไปแลว้ชาํรุด 
ไม่มีบริการหลงัการขาย เช่น การให้บริการจดัส่งถึงบา้น ไม่มีการโฆษณาในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ไม่มีการติดป้ายโฆษณาบริเวณหน้าร้านหรือบริเวณใกลเ้คียง ไม่มีการให้เครดิตในการซ้ือสินคา้ 
และ ไม่มีบริการรับสัง่ซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 

ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551: 39) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกใน
เขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ดา้นการส่งเสริม
การตลาดพบวา่ มีการแจกสินคา้พิเศษ สินคา้ตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ สินคา้ท่ีลง
โฆษณามีจาํหน่ายจริง มีการลดราคาสินคา้ในเทศกาลต่างๆ มีการประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ และมี
การสะสมคูปองเพื่อแลกของรางวลั เป็นตน้ 

วิสิฐ วงษเ์ขียว (2551:บทคดัย่อ, 64) ไดศึ้กษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่วน
ประสมการตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศึกษา สวนสยาม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวสวนสยาม 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียวจาํนวน 450 คน โดยทาํการศึกษาความแตกต่างระหว่างความตอ้งการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 8 ดา้น จาํแนกตามเพศและช่วงอายุ สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ
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ความแตกต่างระหว่าเพศหญิงและเพศชายคือ t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ
คือ ANOVA ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 15-20 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความตอ้งการ
ส่วนประสมทางการตลาดกบัเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
เม่ือเปรียบเทียบกบัอาย ุพบว่า ดา้นการจดัสถานท่ีใหบ้ริการ กบัดา้นผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีความตอ้งการในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่ 
คูปองส่วนลด บตัรฟรี รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณา เช่น ทางวิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต จดหมาย 
เป็นตน้ 

ดลฤดี จนัทร์แกว้ และคณะ (2557: 116) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา พบว่า ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว 
กมัพูชา ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรายการท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ให้
รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการเขา้ใจไดโ้ดยง่าย อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ พนักงานขาย
สุภาพ มีอธัยาศยัดีส่งเสริมใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์มีตวัอยา่งใหท้ดลองก่อนตดัสินใจซ้ือจริง 
การขายผลิตภณัฑห์รือบริการแบบแพค็ (หีบห่อหรือบริการเสริม) มีผลต่อการซ้ือ การใหค้าํแนะนาํ
จากผูมี้ความรู้ หรือผูเ้ช่ียวชาญในผลิตภณัฑ์หรือบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ
หากมี บริการชาํระเงินผ่านบตัรเครดิตทาํให้ตดัสินใจไดง่้าย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มีผล 
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ และการลด แลก แจก แถม เหมาะสมกบั ผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ  

 
2.4.11  ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร 
ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551: 43) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ดา้นบุคลากรพบว่า 
พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานใหค้าํแนะนาํและ
คาํปรึกษาสินคา้ท่ีตอ้งการ พนกังานมีความสุภาพ อธัยาสัยดี พนกังานขายมีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้มีความประทบัใจ เป็นตน้ 

เจริญ วาริพนัธน์ (2550: บทคดัย่อ, 90) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่ง
สินคา้เกษตรดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ทางรถไฟ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการขนส่ง
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สินคา้เกษตรดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ของโรงงานผูผ้ลิตและผูส่้งออกสินคา้เกษตรในภาคตะวนัออกฉียง
เหนือ และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบริการขนส่งสินคา้ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
โรงงานผลิตและส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัทัว่ประเทศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38 ไม่ทราบขอ้มูล
ข่าวสารการใหบ้ริการขนส่งดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ทางรถไฟ ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงค่าใชจ่้ายใน
การขนส่งทางรถไฟ กลุ่มตวัอย่างใช้บริการขนส่งสินคา้จากบริษทัรับจา้งขนส่งเน่ืองจากความ
สะดวกคล่องตวั สาเหตุท่ีไม่นิยมขนส่งสินคา้ทางรถไฟไดแ้ก่เส้นทางไม่เหมาะสมและบริการล่าชา้ 
ในส่วนปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่งสินคา้เกษตรดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ทางรถไฟ พบ
ว่าปัจจท่ีัมีความสาํคญัท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการ ผลการทดสอบความแตกต่าง
ของระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อการจูงใจให้
โรงงานส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ทางรถไฟ 
จาํแนกตามสถานตั้งโรงงานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบว่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
และมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการดาํเนินงานของรถรถไฟแห่งประเทศไทยควรมุ่งเป้าหมายไป
ยงักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัรับจา้งขนส่ง 3 rd เป็นหลกั พิจารณาปรับปรุงการดาํเนินงานท่ีสาํคญัก่อน-
หลงั ปรับกลยทุธ์ใหต้รงตามความตอ้งการลูกคา้ในแต่ละภูมิภาค ควรพิจารณาเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการขนส่งเสน้ทางไปยงัท่าเรือแหลมฉบงัเพื่อรองรับปริมาณสินคา้ท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ปัจจยัดา้นบุคลากรโรงงานจะให้ความสําคญัในเร่ือง เจา้หน้าท่ีมีความซ่ือสัตยไ์ม่มีสินคา้
ขาดหาย มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีเต็มใจให้บริการ สุภาพ อธัยาสัยดี เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ 
ความชาํนาญ เหมาะกบังาน และเจา้หนา้ท่ีเขา้ใจความตอ้งการบริการของผูส่้งออก ตามลาํดบั 

 
2.4.12  ส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551: 45) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพพบว่า มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกและปลอดภยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้าน บรรยากาศในร้านเยน็สบาย ความสว่าง
ในร้านเป็นท่ีพอใจ และ ความมีช่ือเสียงของร้าน เป็นตน้ 

เจริญ วาริพนัธน์ (2550: 91) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่งสินคา้เกษตร
ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โรงงานจะให้
ความสําคญัในเร่ือง ระบบรักษความปลอดภยัของสินคา้ มีพื้นท่ีกวา้งขวางเพื่อขนถ่าย/จดัวางตู้
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สินค้า/จัดเรียงสินค้าเข้าตู ้ ระบบรักษาส่ิงแวดล้อม การตกแต่งสถานท่ี ความโอ่โถง ความ
สะดวกสบาย และความทนัสมยัของสาํนกังาน ตามลาํดบั 

นพรัตน์ วงศว์ิทยาพาณิชย ์และคณะ (2554:บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาตลาด
การคา้ชายแดนไทย กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เกณฑม์าตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํตลาดการคา้ชายแดนทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ และนาํมาจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนทาํการศึกษาตลาดตน้แบบท่ีมี
การบริหารจดัการตลาดท่ีดี เช่น ตลาดบองมาเช่ และ ตลาดนดักรุงเทพมหานคร (ตลาดนดัจตุจกัร) 
ในเชิงลึก เพื่อนาํมาเป็นตน้แบบการบริหารจดัการตลาด การคา้ชายแดนท่ีดี อีกทั้งไดศึ้กษาปัจจยั
แวดล้อมต่างๆ อาทิ ปัญหาและอุปสรรค บทบาทขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง โครงสร้างพื้นฐาน 
มาตรฐานตลาดท่ีกาํหนด และระดบัความเจริญของจุดผ่านแดนท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาตลาด
การคา้ชายแดนโรงเกลือ ทั้งจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ
การบริหารจดัการตลาดการคา้ชายแดนไทยเชิงลึก จดัทาํการประเมิน  การบริหารจดัการตลาด
การคา้ชายแดนโรงเกลือท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และจดัทาํการทอดแบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การพฒันาตลาดการคา้ชายแดน รวมทั้งยงัได ้จดัทาํแนวทางการพฒันาตลาด การคา้ชายแดนโรง
เกลือท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาจดัสัมมนาเพ่ือนาํเสนอแนวทางการพฒันาตลาดการคา้ชายแดนโรงเกลือ 
โดยการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารของจงัหวดั เจา้ของ ร้านคา้ ผูเ้ช่าใน
ตลาด และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ เพื่อพฒันาสู่นโยบายสาธารณะดา้นการพฒันา ตลาดการคา้
ชายแดนโรงเกลือ และนาํเสนอต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัสระแกว้ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เทศบาลตาํบลป่าไร่  ผลการศึกษาวิจยัท่ีไดจ้าก
งานช้ินน้ี พบว่าปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้ งแนวทางการแก้ไขเพื่อ การพฒันาพื้นท่ีตลาดการคา้
ชายแดนโรงเกลือมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ  

ประการแรก คือ ปัญหาการจดัเก็บขยะโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน้ี คือ ตอ้งจดัหางบประมาณเพ่ิมเติมจากแหล่งทุนอ่ืน ตอ้งออกมาตราในการปรับ
ผูฝ่้าฝืนการท้ิงขยะลงบนพื้นถนนอยา่งจริงจงั ตอ้งกาํหนดจุดจอดรถบรรทุกท่ีไกลจากตวัตลาดโรง
เกลือก่อนในระยะแรก ตอ้งเปิดจุดผา่นแดน ถาวรช่องบา้นหนองเอียนเพิ่มเพื่อการขนส่งโลจิสติกส์ 
ตอ้งนาํเอาขยะเปียกมาจดัทาํเป็นนํ้ าหมกัปุ๋ยชีวภาพ ตอ้งนาํขยะมารีไซเคิล ตอ้งสร้างบ่อพกัขยะโรง
กาํจดัขยะ และเตาเผาขยะ   

ประการท่ีสอง คือ ปัญหานํ้ าท่วมตลาดโรงเกลือ ซ่ึงมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ี คือ ตอ้งมี
การวางระบบรางท่อขนาดใหญ่ ตอ้งเพ่ิมรางระบายนํ้ าใหค้รอบคลุมทุกตลาด ควรมีการวางผงัตลาด
ท่ีดี เพื่อลดการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพิ่มภายในตลาดควรมีการขดุลอกคลองลึก และขอความร่วมมือ
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หรือ ขออนุญาตขุดคลองจากทางกมัพูชาอย่างเป็นทางการ แมจ้ะไม่ทราบว่าเป็นเขตชายแดนของ
ประเทศใด   

ประการท่ีสาม คือ ปัญหาการบริหารจดัการตลาดโรงเกลือท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไม่สามารถเขา้ไปสั่งการหรือบงัคบัให้ตลาดเอกชนท่ีอยู่รายรอบตลาดโรงเกลือทาํตามมาตรฐาน
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ี คือ ตอ้งของรัฐขอความร่วมมือแบบเป็นทางการและตอ้งขอความ
ร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ   

ประการท่ีส่ี คือปัญหาการขาดความร่วมมือในการบริหารจดัการตลาดของทั้ง 3 องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและจากหน่วยงานภายนอก แนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ี คือขอความร่วมมือ
จาก ผูใ้หญ่ของจงัหวดัเป็นผูด้าํเนินการประชุม ตอ้งจดัใหมี้การประชุมท่ีต่อเน่ืองและผลกัดนัปัญหา
ไปสู่ หนทางแก้ไขปัญหา ต้องจัดให้มีการวางมาตรฐานความปลอดภัย  ความสะอาด การ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีเป็นระบบ  

วิสิฐ วงษ์เขียว (2551: 67) ไดศึ้กษาความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่วนประสม
การตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศึกษา สวนสยาม พบว่า ด้านสภาพแวดลอ้มโดยรวมมีความ
ตอ้งการในระดบัมาก ไดแ้ก่ จดัสถานท่ีสะอาด มีป้ายบอกทางชดัเจน ตกแต่งปรับปรุงสวยงาม แผน่
ป้ายแจ้งเตือน ขอ้ปฏิบติั ขอ้ควรระวงั มีรถบริการรับส่ง มีเคร่ืองดับเพลิง บนัไดหนีไฟ มีห้อง
พยาบาล เป็นตน้ 

พิชยนันทร์ ศรีจันทร์ (2556: 37) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคา้ไทย-ลาว 
กรณีศึกษาตลาดบา้นฮวก อาํเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบว่า ปัจจยัทางดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาขอ้ย่อยพบว่า มีทาํเลท่ีตั้งชายแดนสามารถเดินทางเขา้ออกสะดวก  มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เส้นทางสัญจรมีความสะดวก ปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการคา้ขายเป็นวิถี
ชีวิตแบบชาวบา้น ความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศ มีทรัพยากรธรรมชาติของลาวท่ีแตกต่างจาก
ของไทย และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติเป็นท่ีดึงดูดใจ ตามลาํดบั 

 
2.4.13  ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ 
ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551: 47) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ดา้นกระบวนการ
พบว่า การให้บริการเป็นไปด้วยความถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวก
รวดเร็วในการใหบ้ริการและจาํนวนพนกังานมีเพียงพอในการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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เจริญ วาริพนัธน์ (2550: 90) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่งสินคา้เกษตร
ดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ทางรถไฟ พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการ โรงงานจะให้ความสําคญัใน
เร่ือง มีมาตรฐานการทาํงาน กระบวนการรับ/ส่งตูสิ้นคา้ครบถว้นถูกตอ้ง ขนส่งสินคา้ถึงปลายทาง
ไดต้รงตามวนัและเวลาท่ีกาํหนด มีบริการขนส่งสินคา้ครบวงจร และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2.8  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นการเมือง 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง 

1) มทัวินา  
    ยวนฮี 

ปัญหาในการ 
ประกอบ การ 
ธุรกิจการคา้ 
ชายแดนไทย- 
ลาวในตลาด 
ช่องเมก็ อาํเภอ 
สิรินธร จงัหวดั 
อุบลราชธานี 

เพื่อศึกษาปัญหาในการ 
ประกอบการธุรกิจการคา้ 
ชายแดนไทย-ลาวในตลาด 
ช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร 
 จงัหวดัอุบลราชธานี และ 
เพื่อเปรียบเทียบปัญหาใน 
การประกอบธุรกิจของ 
ผูป้ระกอบการที่จาํหน่าย 
สินคา้อุปโภคบริโภค 

แบบสอบถามถาม สุ่มตวัอยา่งโดย 
จาํแนกตาม 
ประสบการณ์ในการ 
ประกอบธุรกิจ 
จาํนวน 132 คน 

       พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ประกอบธุรกิจมามากกว่า 11 ปี มีทุน
ในการประกอบธุรกิจ50,000-100,000 บาท 
       ปัญหาในการประกอบธุรกิจที่เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในดา้นการตลาด ไดแ้ก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัด
จําหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับน้อย และ
ปัญหาภายนอกด้านสั งคมวัฒนธรรม 
กฎหม า ย  ก า ร เ มื อ ง  เ ศ รษฐ กิ จ  และ
เทคโนโลยอียูใ่นระดบัปานกลาง  
       ผูป้ระกอบการที่มีเพศ ประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจ  ต้นทุนของธุรกิจที่
แตกต่างกนัมีปัญหาในการประกอบธุรกิจที่
เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ที่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

     ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้ชายแดน
ไทย-ลาวที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก
ดา้นกฎหมายและการเมืองอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ได้แก่ รัฐบาลไม่มีการควบคุมการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิ ภาพ นโยบาย
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
ธุรกิจล่าช้าเ กินไป  ผู ้ประ  กอบการขาด
ความรู้เรื่องกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอยู่
บ่อย และกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆเกี่ยวกบั
การดาํเนินธุรกิจมีอยู่เป็นจาํนวนมากทาํให้
เกิดความลาํบากต่อการปฏิบตัิตาม เป็นตน้ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องขอ้มูลของผูป้ระกอบการ และสภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง และดา้นกฎหมาย 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) พินพนา ติ๊บคาํ ปัจจยัที่ส่งผลต่อ 
การคา้ชายแดน 
บริเวณตลาดดอย 
เวา อาํเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ก า ร ค้ า ช า ย แ ด น แ ล ะ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนา 
การค้าชายแดนบริ เวณ
ดอย เวา  อํา เภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

ใชแ้บบสอบถาม ผูป้ระกอบการค้าชาย 
แดนบริเวณตลาดดอย
เวา เภอแม่สาย จาํหวดั
เชียงราย จํานวน 175 
ราย โดยใช้การสุ่มตวั 
อยา่งแบบง่าย 

       ผู ้ประกอบการค้าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  มีอายุในช่วง  36-40 ปี  ส่วนใหญ่
จาํหน่ายสินคา้บริโภค เช่น ขนม ผลไมส้ด-
แห้ง ชา-กาแฟ ธญัพืช เครื่องเทศ สมุนไพร 
และเป็นเจา้ของกิจการเอง โดยมีระยะเวลา
ในการประกอบกิจการ 1-5 ปี มีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการระหวา่ง 10,001-20,000 
บาทต่อเดือน  และมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 
       ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายใน
ภาพรวมส่งผลต่อการคา้ชายแดนในระดบั
ปานกลาง  พบว่า  การปิดด่านพรมแดน 
เงื่อนไขการคา้ในการส่งออกและนาํเขา้ การ
เกิดข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย-พม่า 
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกบั
พม่า  นโยบายของรัฐบาลไทยและพม่า 
ระบอบการปกครอง ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัใน
เรื่องขอ้มูลของผูป้ระกอบการ และสภาพแวดลอ้มดา้นกฎหมาย ดา้นการเมือง 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) พิชยนนัทร์  
    ศรีจนัทร์ 

ปัจจัย ที่ ส่งผลต่อ
การค้าไทย -ลาว 
กรณีศึกษาตลาด
บ้านฮวก อาํเภอภู
ซาง จงัหวดัพะเยา 

เ พื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการพฒันาการ
คา้ชายแดนไทย-ลาว 
 ตลาดบา้นฮวก 

ใชแ้บบสอบถามใน
การเกบ็ขอ้มูล 

โดยศึกษาจากกลุ่มตวั 
อย่างจํานวน 115 คน 
เ ป็นผู ้ป ระกอบการ 
100 คน และเจา้หน้าที่
ที่เกี่ยวขอ้งจาํนวน 15  
คน 

       พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความสําคัญ
ดา้นสังคมและวฒันธรรมมาเป็นอนัดบัหนึ่ง 
รองลงมาคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกฎหมาย
และการเมือง และดา้นกายภาพตามลาํดบั  
       โดย ปั จจัยท า งด้านกฎหมายและ
การเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด การผ่อน
ปรนระยะเวลาเปิด-ปิดด่านพรมแดน  มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ กฎหมาย
และบทลงโทษในการซื้อขายสินคา้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ความสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการ
กบัหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ นโยบายของ
รัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการคา้ชายแดน 
นโยบายของรัฐบาลลาวที่ให้การสนบัสนุน
การค้าชายแดน กฎระเบียบและเงื่อนไข
ทางการคา้ และความสัมพนัธ์ทางการเมือง
ระหวา่งไทยลาว ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง และดา้นกฎหมาย 
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ตารางที ่2.9  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นเศรษฐกิจ 
 

 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 

1) เปรมประชา  
    ดิเมลโล 

ก า รค้ า ช า ย แดน
และผลกระทบต่อ
ชุมชนในอํา เภอ
เชียงของ จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อศึกษาพฒันาการทาง
การค้าชายแดนในอาํเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
เพื่อศึกษาลกัษณะรูปแบบ
ของการค้าชายแดนใน
อําเภอเชียงของ  จังหวัด
เชียงราย เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของการค้า
ช า ย แ ด น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
อําเภอเชียงของ  จังหวัด 
เชียงราย  และเพื่อศึกษา
ผลกระทบของการค้า
ช า ย แดน ต่อ ชุ มชน ใน
อําเภอเชียงของ  จังหวัด
เชียงราย 

เ ค รื่ อง มือ ที่ ใช้ใน
การวจิยัประกอบ 
ดว้ยแบบ สัมภาษณ์
และแบบ สอบถาม 

ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น
การ ศึกษาประกอบ 
ด้วย ผูน้ําชุมชน/ผูสู้ง 
อายุในพื้นที่  เจ้าหน้า 
ที่ / บุ คล าก รภ าค รั ฐ 
และ เอกชนที่เกี่ยวขอ้ง 
ผู ้ ประกอบการที่จาํ 
หน่ายสินคา้ ผูบ้ริโภค
สินคา้ และประชาชน
ในพื้นที่ 

       ผลการศึกษาพบว่า  ผลกระทบของ
การคา้ชายแดนต่อชุมชนในอาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย มีผลกระทบของต่อชุมชน
ดา้นเศรษฐกิจในภาพรวมระดบัปานกลาง 
โดยมีประเด็นเรื่องการลงทุนทางการค้า
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ปริมาณการ
ส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น การคา้นอกระบบมี
มากขึ้น การจดัเก็บภาษีการคา้เพิ่มขึ้น การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง  การ
เคลื่อนยา้ยแรงงานนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น คนใน
พื้นที่มีรายไดเ้พิ่มขึ้น ราคาสินคา้ผ่านแดน
ถูกลง  การจ้างงานคนในพื้นที่มากขึ้น 
ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
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ตารางที ่2.9  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) มทัวินา  
    ยวนฮี 

ปัญหาในการ 
ประกอบ การ 
ธุรกิจการคา้ 
ชายแดนไทย-ลาว 
ในตลาดช่องเมก็ 
อาํเภอสิรินธร 
จงัหวดั 
อุบลราชธานี 

          พบว่า  ปัญหาในการประกอบธุรกิจ
ก า ร ค้ า ช า ย แดนไทย -ล า ว ที่ เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดลอ้มภายนอกด้านเศรษฐกิจอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
อัต ร า ดอก เ บี้ ย เ งิ น กู้ อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ สู ง 
ค่าใชจ้่ายในการขนส่งสูง รายไดข้องลูกคา้
เป้าหมายค่อนขา้งตํ่า การขาดแคลนสินคา้ที่
จาํเป็นและผูซ้ื้อมีความตอ้งการซื้อสูง และ 
ค่าเช่าสถานที่ประกอบธุรกิจสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
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ตารางที ่2.9  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) พินพนา 
    ติ๊บคาํ 

ปัจจัย ที่ ส่งผลต่อ
ก า รค้ า ช า ย แดน
บริเวณตลาดดอย
เวา อาํเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

          พบว่า ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ส่งผลต่อการคา้ชายแดนในระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  จํานวน
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ระดับรายได้ของประชาชน สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ ราคาต้นทุนสินค้า 
ความหลากหลายของสินคา้เลียนแบบ และ
อตัราการแลกเปลี่ยนเงิน ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
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ตารางที ่2.9  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

4) พิชยนนัทร์ 
    ศรีจนัทร์ 

ปัจจัย ที่ ส่งผลต่อ
การค้า ไทย -ลาว 
กรณีศึกษาตลาด
บ้านฮวก อาํเภอภู
ซาง จงัหวดัพะเยา 

          พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า 
จํานวนนักท่องเ ที่ยว  มีค่า เฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่  ความร่วมมือด้านการ
คมนาคม  การให้ สิท ธิ พิ เศษด้านภา ษี
ศุลกากรในการนาํเขา้สินคา้จากประเทศลาว 
ความร่วมมือด้านการค้าไทยลาว ระดับ
รายไดข้องประชาชน และความร่วมมือดา้น
การลงทุนระหวา่งไทยลาว ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
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ตารางที ่2.9  (ต่อ) 
 

 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

5) จูนา  
    ฮอนนัโกวา 
    และ 
    มาเกตา  
    คิมโควา 

ผลกระทบของการ
ดาํ เนินธุรกิจทาง
เศรษฐกิจต่อระดบั
การว่ างงานของ
สาธารณรัฐเชก็ 

วิเคราะห์วิวฒันาการของ
การว่างงานกับประสิทธิ 
ภ าพทา ง เ ศ รษฐ กิ จ ใน
สาธารณรัฐ เช็กในช่วง
วิกฤตทางการ เ งินและ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจาก
ช่ ว ง ต้น ปี  2009 จ น ถึ ง
ปัจจุบนั และเพื่อประเมิน
อิท ธิพล เ กี่ ยวกับความ 
สัมพัน ธ์ เศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐเช็กกับการ
วา่งงาน 

วิเคราะห์จากขอ้มูล
ที่ได้มีการรวบรวม
ไว ้

        ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยที่สําคญัที่สุด
ในรัฐบาล นโยบายการจา้งงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับการปฏิรูปของรัฐบาล มาตรการของ
รัฐบาลอาจช่วยในการปรับปรุงทางสังคม
ไม่ไดม้ากนกั แต่ยงัปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ สามารถทาํได้โดยเฉพาะ
การเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนและความ
หลากหลายของผลประโยชน์ที่น่าสนใจ
ให้กบันักลงทุน แต่ยงัลดอุปสรรคในการ
เข้า  (ลดภาษี)  และการสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจสําหรับบริษทัที่เพิ่งดาํเนินการ 
(ภาษี )  นักลงทุนใหม่ที่ มี พื้นฐานที่ไม่
เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
แต่ยงันาํให้มีการจา้งงานใหม่ดว้ย ในช่วง
เวลาปัจจุบันมีการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง
การปฏิรูปไม่ได้เป็นเพียงความมั่นคง
ภายในของรัฐ แต่ยงัการพฒันาของการจา้ง
งานและความสมดุลทางเศรษฐกิจมหภาค  
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ตารางที ่2.9  (ต่อ) 
 

 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 ผลกระทบของ
การดาํ เนินธุรกิจ
ทางเศรษฐกิจต่อ
ระดบัการวา่งงาน
ของสาธารณรัฐ
เชก็ 

       รัฐบาลสามารถ หลีกเลี่ยงการหมุนเวียน
ของแรงงานที่มีทักษะในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ย ังควรแก้ไขการใช้จ่ายของ
ภาครัฐเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์การว่างงาน 
ดังกล่าวแล้วค่าจ้างขั้ นตํ่ าและสังคมจะ
ได้รับประโยชน์ในปัจจุบันจะสามารถ
ทาํงานได ้นอกจากนี้ยงัมีประชากรสูงอายุ
ซึ่งมีความเกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราการเกิด
และความยาวของระยะเวลาของชีวิตที่ใช้
งานทางเศรษฐกิจ  ปัญหานี้ไม่ใช่มีแต่
เฉพาะในสาธารณรัฐเชก็ แต่ยงัอยูใ่นส่วนที่
เหลือของสหภาพยุโรป จึงจาํเป็นที่จะตอ้ง
กาํหนดปฏิรูปเงินบาํนาญของรัฐบาลที่ดี 
เงินที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม (รายได้) 
รัฐบาลใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ ดังนั้ น
ปัจจยันี้จึงเป็นปัจจยัที่สาํคญัยงัอยูใ่นไม่กี่ปี
ขา้งหนา้ดว้ย 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
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ตารางที ่2.10  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรม 

1) มทัวินา ยวนฮี ปัญหาในการ 
ประกอบ การ 
ธุรกิจการคา้ 
ชายแดนไทย-ลาว
ในตลาดช่องเม็ก 
อํา เ ภ อ สิ ริ น ธ ร 
จงัหวดั 
อุบลราชธานี 

          พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจ
ก า รค้ า ช า ย แดนไทย -ล าว ที่ เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมและ
วฒันธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ปัจจัยดังนี้ สินค้าที่ซื้อแล้วไม่เกิดความ
ภาคภูมิใจ ผูซ้ื้อมีความเชื่อหรือค่านิยมใน
การเลือกซื้อสินค้าตามสื่อโฆษณาด้าน
ต่างๆโดยไม่เนน้คุณภาพสินคา้ เป็นตน้ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรม 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) เปรมประชา  
    ดิเมลโล 

การค้าชายแดน
และผลกระทบต่อ
ชุมชนในอํา เภอ
เชียงของ จังหวดั
เชียงราย 

          ผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบของ
การคา้ชายแดนต่อชุมชนในอาํเภอเชียง
ของ จงัหวดัเชียงราย มีผลกระทบของ
ต่อชุมชนดา้นสังคมในภาพรวมระดบั
ปานกลาง โดยมีประเด็นเรื่องปัญหา
โรคติดต่อจากคนต่างพื้นที่ รองลงมา
คือ เรื่องปัญหาการป้องกนั/บรรเทาสา
ธารณภัย  และสภาพวิ ถี ชีวิตความ
เป็นอยูแ่บบชุมชนพื้นบา้นเปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีประเด็นเรื่องการปฏิสัมพนัธ์
และแลกเปลี่ยนทาง  วัฒนธรรม  มี
ค่าเฉลี่ยต่าํที่สุด 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรม 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) พินพนา ติ๊บคาํ ปัจจัย ที่ส่งผลต่อ
การค้าชายแดน
บริเวณตลาดดอย
เวา อาํเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย 

          พบ ว่ า  ปั จ จั ย ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
วฒันธรรมในภาพรวมส่งผลต่อการคา้
ชายแดนในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจ ารณา เ ป็นรายข้อ  พบว่ า  ความ
ต่อเนื่องหรือจาํนวนวนัหยุดนักขตัฤกษ ์
มีค่ า เฉ ลี่ย สูง ที่ สุด  รองลงมาได้แ ก่ 
เทศกาล  วันสําคัญตามประเพณีของ
ท้องถิ่น ค่านิยมการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค ค่านิยมต่อการใชส้ินคา้แบรนด์
เนม ความสามารถในการสื่อสารของ
ผูป้ระกอบการ และระดบัการศึกษาของ
ผูป้ระกอบการ ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรม 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

4) ชีวติ สารพตัร อิ ท ธิพลการค้า
ชายแดน  ความ
ก ล ม ก ลี น ท า ง
วัฒนธรรม  และ
นโยบายภาครัฐ 
(ดา้นการส่งเสริม
การค้าชายแดน 
และวัฒนธรรม) 
ที่ส่งผลต่อวถิีชีวิต
ของประชาชนใน
ชุมชนชายแดน
ประเทศไทยที่มี
พรมแดนติดต่อ
กับประเทศลาว
และกมัพชูา 

เ พื่อศึกษาปัจจัยอิทธิพล
การคา้ชายแดน ความกลม
กลีนทางวฒันธรรม และ
นโยบายภาครัฐ (ดา้นการ
ส่งเสริมการค้าชายแดน 
และวฒันธรรม) ที่ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชนชายแดนประเทศ
ไทยที่มีพรมแดนติดต่อกบั
ประเทศลาวและกมัพชูา 

ไดท้าํการศึกษา ใช้
วิ ธี ก า รวิ จัย แบบ
ผสมผสาน (mixed 
methodology)  
โดยวธิีการวจิยั 
เชิงปริมาณ 
(quantitative 
 research) และ 
วธิีการวจิยัเชิง 
คุณภาพ 
 (qualitative 
 research)  
 

วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
เ ก็ บ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน  397 
ราย  วิ ธี การวิจัย เ ชิ ง
คุ ณ ภ า พ จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์จํานวน  16 
ราย 

       ผลการวิ จัย เ ชิ งป ริม าณ  พบว่ า
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพล
การค้าชายแดน  ความกลมกลืนทาง
วฒันธรรม และนโยบายภาครัฐ (ด้าน
การส่ง เส ริมการ  ค้าชายแดน  และ
วัฒนธรรม)  ที่ ส่งผลต่อวิ ถี ชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนชายแดน มีตวัแบบ 
สมการโครงสร้างเชิงเส้นสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัสาําคญัทาง
สถิติ ตวัแปรดงักล่าวส่งผลต่อสภาพวิถี
ชีวติของประชาชนในชุมชนชายแดน  
       จากการศึกษายงัพบอีกว่าตวัแปรที่
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน 
ชุ ม ช น ช า ย แ ด น โ ด ย ร ว ม  ซึ่ ง
ประกอบดว้ย ตวัแปรดา้นนโยบาย 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 อิทธิพลการคา้ชายแดน 
คว ามกลมก ลีนทา ง
วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
นโยบายภาครัฐ (ด้าน
การ ส่ ง เ ส ริมกา รค้า
ช า ย แ ด น  แ ล ะ
วฒันธรรม) ที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของประชาชน
ใ น ชุ ม ช น ช า ย แ ด น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ มี
พ รม แดน ติ ด ต่ อ กับ
ป ร ะ เ ท ศ ล า ว แ ล ะ
กมัพชูา 

          จากการศึกษายงัพบอีกว่าตวัแปรที่
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน 
ชุ ม ช น ช า ย แ ด น โ ด ย ร ว ม  ซึ่ ง
ประกอบด้วย  ตัวแปรด้านนโยบาย
ภาครัฐ ตวัแปรดา้นความกลมกลืนทาง
วฒันธรรม และตัวแปรด้าน อิทธิพล
การคา้ชายแดน 
       ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  พ บ ว่ า
ประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชนชายแดน
ประเทศไทย  ที่ มีพรมแดนติดต่อกับ
ป ร ะ เ ท ศ ล า ว  แ ล ะ กั ม พู ช า  มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาช้านาน 
ความ กลมกลืนทางวฒันธรรม ดา้นการ
สื่อสารดว้ยภาษาไทย ลาว และกมัพูชา 
การนับถือศาสนา และการทาํกิจกรรม
ทางประเพณีร่วมกันบริ เวณชุมชน
ชายแดน ก่อให้เกิดความร่วมมือ และ 
สันติภาพ ประชาชนมีการคา้ขายตาม  
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 อิทธิพลการคา้ชายแดน 
คว ามกลมก ลีนท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
นโยบายภาครัฐ (ด้าน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ค้ า
ช า ย แ ด น  แ ล ะ
วฒันธรรม) ที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของประชาชน
ใ น ชุ ม ช น ช า ย แ ด น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ มี
พ ร ม แ ดน ติ ด ต่ อ กั บ
ประเทศลาวและกมัพชูา 

          แนวชายแดนในลกัษณะพึ่งพาสินคา้
ระหว่ า งกัน เ พื่ อการดํา ร ง ชีพ  และ
สามารถพัฒนาไปสู่การค้าระหว่าง
ประ เทศจ ากก า ร ที่ป ระ เทศไทย มี 
นโยบายภาครัฐเปลี่ยน สนามรบเป็น
สนามการคา้ และนโยบายภาครัฐ ปัจจยั
ต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายตวัทาง
การคา้ชายแดน  
        ก า ร ล ง ทุ น  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนชายแดน ดา้นการมี
สินคา้อุปโภคบริโภค ด้านการจ้างงาน 
และดา้นการสร้างรายได ้เพิ่มขึ้น ทั้งยงั
พบอีกว่าประชาชนในชุมชนชายแดน
ยงัคงมีการลกัลอบซื้อขายสินคา้ตามแนว
ชายแดน เนื่องจากการขยายตวัทางการค ้
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ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

     การค้าชายแดน ความต้องการบริโภค
สินค้าราคาถูก  ไม่ต้องเสียภาษีอากร 
แรงจูงใจจากรายไดท้ี่เพิ่มมากขึ้นจากการ
ลักลอบซื้อขายสินค้า และ ปัจจัยด้าน
พรมแดนที่มีบริเวณกว้างยากต่อการ
จบักมุของเจา้หนา้ที่ 

 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรม 
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5) พิชยนนัทร์  
    ศรีจนัทร์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการคา้
ไทย -ลาว  กรณีศึกษา
ตลาดบา้นฮวก อาํเภอภู
ซาง จงัหวดัพะเยา 

          พบว่า  ปัจจัยทางด้านสังคมและ
วฒันธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เ มื่อ
พิจารณาข้อย่อยพบว่า มีสินค้าที่เป็น
เอกลกัษณ์ของไทยและลาวจาํหน่าย มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ วิถีชีวิต
และการคา้ขายของชุมชนเป็นแบบสมยั
ดั้งเดิมที่หาดูไดย้าก มีเทศกาลวนัสาํคญั
ตามประเพณีท้องถิ่น  ค่านิยมในการ
บ ริ โภคและ อุปโภค ใกล้ เ คี ย ง กัน 
ความสามารถดา้นภาษาในการสื่อสาร 
และการ มีภ าษาและวัฒนธรรม ที่
ใกล้เ คียงกันและเคยมีประวัติความ
เป็นมาที่เกี่ยวขอ้งกนั  ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรม 
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ตารางที ่2.11  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นเทคโนโลย ี
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี

1) มทัวินา ยวนฮี ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ประกอบ การธุรกิจ
การคา้ชายแดนไทย-
ลาวในตลาด ช่อง
เม็ก อาํเภอสิรินธร 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

          พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการค้า
ชายแดนไทย -ลาวที่ เ กิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง 
ไดแ้ก่ปัญหา เสียโอกาสในการสร้างรายไดจ้าก
การไม่มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีจากคู่แข่งขนั
ทางธุรกิจ  ขาดสิ่งสนบัสนุนในการใชเ้ทคโนโลยี
จากภาครัฐและเอกชน ปัญหาการไม่ไดร้ับขอ้มูล
ข่าวสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างทั่วถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีมีความยุง่ยากทาํ
ให้ล ําบากในการนํามาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ 
ตน้ทุนในการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นธุรกิจสูงมาก 
ไม่มีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการสต๊อกสินคา้ 
และนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู ้
ประกอบธุรกิจล่าชา้เกินไป ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี
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2) วรีะยทุธ        
    ทนทาน 

แ น ว ท า ง ก า ร
ส่งเสริมสมรรถนะ
การทํา ธุ ร กิ จของ
ผู ้ประกอบการค้า
ชายแดนไทย-ลาว
ในภาคตะวนัออกฉี
ยงเหนือเพื่อรองรับ
ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ประชาคมอาเซียน 

เ พื่อศึกกษาปัจจัย
ด้านการส่งเสริม
สมรรถนะการทํา
ธุ ร กิ จ  ส ภ า พ
ปั จ จุ บัน  ปั ญห า 
อุ ปส ร รค ที่ มี ต่ อ
การดาํเนินงาน 

โ ด ย ใ ช้ วิ ธี
การศึกษาระหว่าง
ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างเชิงลึก 
และแบบสอบถาม
ใ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปริมาณ 

ผู ้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สํ า คั ญ
จาํนวน 18 ราย ในเขต
พื้นที่จาํนวน 6 จงัหวดั
ไ ด้ แ ก่  จั ง ห วัด เ ล ย 
จั ง ห วัด ห น อ ง ค า ย 
จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม 
จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร 
จังหวัดอํานาจเจ ริญ 
และจังหวัดอุบลราช 
ธานี และการวิจัยเชิง
ป ริ ม า ณ โ ด ย ใ ช้
แ บบสอบถ า ม จ า ก
ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค้ า
ชายแดนที่ขึ้นทะเบียน
การค้า  จํานวน  312 
ราย 

       ผลการ วิ จั ย  พบว่ า  คว ามสามารถ เ ชิ ง
สมรรถนะส่วนบุคคล ดา้นการบริหาร ดา้นอาชีพ 
เป็นปัจจยัสาํคญัในการส่งเสริมสมรรถนะการทาํ
ธุรกิจ และดา้นสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานทาง
สังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
ผู ้ป ร ะ ก อบก า ร จ ะ ต้ อ ง ต ร ะหนั ก แ ล ะ ใ ห้
ความสําคญัเป็นอย่างมากซึ่งตอ้งอาศัยบทบาท
การส่งเสริมของรัฐบาลเข้ามาช่วยให้ ธุรกิจ
ประสบผลสาํเร็จเพิ่มมากขึ้น  
       สภาพแวดล้อมการดาํเนินงาน พบว่า ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม  ด้านเทคโนโลยี  และ
เศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ และผลกระทบกบัการ
ส่งเสริมความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการการคา้
ชายแดนในเชิงลบ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี
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ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) ปาลวี   
    เชาวพ์านิช     
    และคณะ 

สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจที่มีผลต่อการ
พัฒนา ธุ ร กิ จต าม
แผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของผู ้
ประกอบธุรกิจ 
SMEs ในเขตอาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ 

 ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ   

โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จ ากผู ้ป ระกอบการ
ธุรกิจ  SMEs ในเขต
อาํเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จาํนวน 185 คน ไดม้า
โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบบชั้นภมูิ 

     พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ   41-50 ปี  สถานภาพสมรส  และระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 
ธุรกิจ SMEs ในเขตอาํเภอเมืองกาฬสินธุ์ส่วน
ใหญ่เป็นหา้งหุน้ส่วน  ประเภทกลุ่มสินคา้แปรรูป
การเกษตร ระยะเวลาของการดาํเนินงาน 10-15 ปี 
ทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 5  ลา้นบาท  รายได้โดย
เฉ ลี่ย ต่อปีตํ่ ากว่า  5 ล้านบาท   และจํานวน
พนกังานนอ้ยกวา่ 20 คน  
       ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมและเป็นราย
ด้าน ทุกด้าน   อยู่ ในระดับมากได้แ ก่  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมืองและ
กฎหมาย  และดา้นวฒันธรรมสังคม   
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 สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจที่มีผลต่อการ
พัฒนา ธุ ร กิ จต าม
แผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของผู ้
ประกอบธุรกิจ 
SMEs ในเขต 
อาํเภอเมือง 
กาฬสินธุ์ 

        ผู ้ประกอบการมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
เกี่ยวกบัการพฒันาธุรกิจโดยรวมและเป็นรายดา้น
ทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ดา้น
การตลาด ดา้นความรู้ดา้นการเงินและบญัชี ดา้น
ความรู้ทางการผลิต ดา้นการบริหาร และดา้นการ
วางแผนกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัการพฒันาธุรกิจโดยรวม เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัการพฒันาธุรกิจ ดา้น
ความรู้ด้านการตลาด  และด้านเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการ
พฒันาธุรกิจดา้นการบริหารจดัการ   
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ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจที่มีผลต่อการ
พัฒนา ธุ ร กิ จต าม
แผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของผู ้
ประกอบธุรกิจ 
SMEs ในเขตอาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ 

          ผู ้ประกอบการมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด คือการนาํเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมา
ใช้ในองค์กรสามารถลดตน้ทุนทางการผลิตและ
ช่วยเพิ่มกาํลงัการผลิตให้มากขึ้น และอยูใ่นระดบั
มากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ยดงันี้ 
ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศที่ดีส่งเสริมให้ธุรกิจ
สามารถจดัการติดต่อสื่อสารไดอ้ย่างรวดเร็วและ
สามารถผลิตสินคา้ใหม่สนองความตอ้งการลูกคา้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเทคโนโลยีมาใช้
ช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัและช่องทาง
การตลาดให้มากขึ้น  และการเปลี่ยนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อการ
พฒันาเทคนิคและระบบการผลิตที่ทนัสมยัขึ้น  

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี



 

84 

ตารางที ่2.12  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นกฎหมาย 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นกฎหมาย 

1) มธุรดา สมยักุล แนวทางก ารพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค้ า
ชายแดน  กรณีศึกษา
ตลาดมิตรภาพชายแดน
ไทย-กมัพชูา 

วตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาสภาพการณ์
ปัญหา อุปสรรค
ข อ ง ก า ร ค้ า
ช า ย แ ด น ไ ท ย
กัมพู ช า  บ ริ เ วณ
ต ล า ด มิ ต ร ภ า พ
ช า ย แ ด น ไ ท ย -
กมัพูชา เพื่อศึกษา
ความพร้อมในการ
เ ข้ า สู่ ป ร ะช าคม
อ า เ ซี ย น  ข อ ง
ประชาชน บริเวณ
ต ล า ด มิ ต ร ภ า พ
ช า ย แ ด น ไ ท ย -
กั ม พู ช า   เ พื่ อ
วเิคราะห์ 

เป็นการศึกษาทั้ ง
เ ชิ งป ริม าณและ
คุณภาพ  โดยใช้
แบบสอบถามเป็น
เครืองมือในการ
วจิยั 

ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ชายแดนไทย-กมัพชูา 

       ผลการวิจัยพบว่า การค้าชายแดนไทย-
กัมพูชา  มีสินค้าที่มีความหลากหลาย  ทั้ ง
สินคา้ใหม่และสินคา้มือสอง ซึ่งเป็นสินคา้ที่
มีคุณภาพ หลายระดับราคา ขึ้นอยู่กับความ
ตอ้งการของลูกคา้ สามารถตอบสนองความ 
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี พื้นที่ที่
คา้ขายนั้นมีความเหมาะสม การเดินทาง การ
คมนาคมขน ส่ ง  มี ค ว ามสะดวก  ส่ วน
ผูป้ระกอบการส่วนมากเป็นชาวกัมพูชาที่
เดินทางมาคา้ขายในประเทศไทย โดยไปเชา้
เยน็ กลบั     
       ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การละเมิด
ลิขสิทธิ์สินคา้ และปัญหาดา้นการจดัการดา้น
สิ่งอําานวยความ  สะดวก สาธารณูปโภค
ต่างๆ  
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ตารางที ่2.12  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 แนวทางการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค้ า
ชายแดน กรณีศึกษา
ต ล า ด มิ ต ร ภ า พ
ชายแดนไทย-กมัพชูา 

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ภาย ในและสภาพ 
แวดล้อมภายนอก
ของการค้าชายแดน
ไทย-กัมพูชาภายใต้
ประชาคมอาเ ซียน 
และเ พื่อศึกษาแนว
ท า ง ก า ร  พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ ก จิ ก า ร ค้ า
ชายแดนไทย-กมัพชูา 

         ความพร้อมของประชาชนในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ในด้านความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชนมีความ
รู้อยูใ่นระดบัดีมาก  
ส่วนความตระหนกัของประชาชนต่อการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ ประชาชนมีความ
ตระหนักต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อยู่
ในระดบัปานกลาง  
       จุดแข็งดา้นทาํเลที่ตั้ง ความหลากหลาย
ของสินคา้ ความเขม้แขง็ของผูป้ระกอบการมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัสูง 
        จุ ด อ่ อ น นั้ น  พ บ ว่ า  ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศของผูป้ระกอบการชาวไทย 
ยงัมีนอ้ยเมื่อเปรียบเทียบกบัพอ่คา้ชาวกมัพชูา 
การจดัการขยะและการจดัการระบบระบาย
นํ้าในฤดูฝนยงั ไม่ดีเท่าที่ควร 

 

 



 

86 

ตารางที ่2.12  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 แนวทางการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค้ า
ชายแดน กรณีศึกษา
ต ล า ด มิ ต ร ภ า พ
ชายแดนไทย-กมัพชูา 

          โอกาส ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-
กัมพูชา  มีโอกาสในการพัฒนา เ ป็น จุด
กระจายสินคา้ สู่อินโดจีนและตลาดโลก และ
มีโอกาสในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชายแดน  โดยผู ้ประกอบการสามารถใช้
เทคโนโลยเีขา้มาเพิ่มศกัยภาพทางการคา้ได ้ 
       อุปสรรค พบว่ามีอุปสรรคทางดา้นของ
กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิของการนาําเขา้-
ส่งออกผ่านชายแดนของทั้ งสองประเทศ 
เนื่องจากขั้นตอนมากและความไม่แน่นอน
ในวธิีการปฏิบตัิของประเทศเพื่อนบา้น 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ีดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นกฎหมาย 
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ตารางที ่2.12  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) ปาลวี   
    เชาวพ์านิช   
    และคณะ 

สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีผลต่อการ
พัฒ น า ธุ ร กิ จ ต า ม
แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
SMEs ในเขตอาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ 

          พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นดว้ย
เ กี่ ยวกับสภาพแวดล้อมทาง ธุร กิจด้าน
การเมืองและกฎหมายอยู่ในระดบัมากที่สุด 
คือ ขอ้จาํกัดทางกฎหมาย เช่น การกาํหนด
เขตการลงทุนและการมีขอ้กาํหนดทางการ
ลงทุนส่งผลต่อการเปิดเสรีทาง การคา้และ
ธุรกิจไม่ได้รับการสนับสนุน  การ
เปลี่ยนแปลงดา้นกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษี
และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
และแนวทางการปฏิบตัิงานของภาครัฐช่วย
สร้างความเขม้แข็งของธุรกิจ สามารถเพิ่ม
มูลค่าของสินคา้และบริการได ้ ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นกฎหมาย 
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ตารางที ่2.13  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

1) เปรมประชา 
    ดิเมลโล 

การค้าชายแดนและ
ผลกระทบต่อชุมชน
ในอํา เภอเ ชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย 

        ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของการคา้
ชายแดนต่อชุมชนในอาํเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย  มีผลกระทบของต่อชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับมาก  โดยมี
ประเด็นเรื่อง การบุกรุกพื้นที่ทั้งบนบกและ
แม่นํ้ า และทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย 
รองลงมาคือเรื่องวงจรชีวิต ระบบนิเวศของ
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง มลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม
เช่น นํ้ าเสีย คุณภาพนํ้ า มลพิษทางอากาศ 
การจราจร  ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น  ฝุ่ น
ละอองจากการก่อสร้างและขนส่ง เป็นตน้ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องสภาพแวดลอ้มดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที ่2.14   แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

1) มทัวินา ยวนฮี ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ประกอบ การธุรกิจ
การคา้ชายแดนไทย-
ลาวในตลาดช่องเม็ก 
อํ า เ ภ อ สิ ริ น ธ ร 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

   พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการค้า
ชายแดนไทย-ลาวที่เกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ได้แก่ การจัดเรียงสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ 
การคน้หาสินคา้ใชเ้วลานาน สินคา้มีให้เลือก
นอ้ยประเภท สินคา้ชาํรุดไม่สามารถเปลี่ยน
หรือคืนสินคา้ได ้สินคา้ที่จาํหน่ายไม่เป็นที่
รู้จัก  สินค้าขาดแคลนไม่มีจําหน่าย  และ
สินคา้ในร้านมีคุณภาพตํ่า เป็นตน้ 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
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ตารางที ่2.14  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) ผอ่งพรรณ  
    สุวรรณรัตน์ 

ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดของร้านคา้
ปลีกในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา  อํา เภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา 

เ พื่ อ เ ป็นแนวทาง
สําหรับผู ้ประกอบ
กา ร้ านค้าปลีกใน
ก า ร พิ จ า ร ณ า
ปรับปรุงการบริการ
ให้ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูบ้ริโภค 

แบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
ผู ้บ ริ โ ภ ค ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ร้ านค้าป ลีกในจังหวัด
พะ เ ย า จํ า น วน  6 แ ห่ ง 
จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้
วิ ธี สุ่ ม ตั ว  อ ย่ า ง แ บ บ
บงัเอิญ 

       พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา อยู่
ในระดบัมากที่สุด สําหรับดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก และดา้น
บุคลากร อยูใ่นระดบันอ้ย 
      ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเ มืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า สินคา้มี
ให้เลือกหลากหลายชนิด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาไดแ้ก่ มีสินคา้หลากหลายยี่ห้อให้
เลือก การจัดวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ 
สินค้า มี คุณภาพดี  รูปแบบบรร จุภัณฑ์
ทนัสมยั และมีสินคา้หลากหลายประเภทที่
ตอ้งการ เป็นตน้ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
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ตารางที ่2.14  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) ดลฤดี  
    จนัทร์แกว้   
    และคณะ 

ปัจจยัทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ บ ริ โ ภ ค
สินคา้และบริการของ
ไทย  ตามแนวชาย 
แ ด น ไ ท ย  ล า ว 
กมัพชูา 

เ พื่ อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง
ปัจจยัทางการตลาด 
( ส่ ว น ผ ส ม ท า ง
ก า ร ต ล า ด : 
Marketing mix) ที่มี
อิ ท ธิ  พล ต่ อ ก า ร 
ตัด สิน ใจบ ริ โภค
สินค้าและบริการ
ของไทยตามแนว
ชายแดนไทย  ลาว 
กั ม พู ช า  เ ป็ น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร 
ส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพสินคา้และ
บริการของไทย  

แบบสอบถาม จาํนวน 400 คน จาํแนก
เป็นสัญชาติลาว จาํนวน 
244 คน กมัพูชา 107 คน 
และ เวี ยดนาม  49  คน
       

พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของ
ผู ้บ ริ โภคอยู่ ในระดับมาก  พบว่า  ด้าน
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
สถานที่การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นราคา ตามลาํดบั  
       ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ บ ว่ า  สิ น ค้ า มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพที่น่าเชื่อถือและ
สามารถตอบสนองความ ตอ้งการลูกคา้ได ้
ฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ หรือ
บริการชัดเจน  บรรจุภัณฑ์สะอาด สินค้า
บริโภคได้สะดวก  สินค้ามีให้เลือกหลาย
ขนาด (ปริมาณ)  รสชาติ บรรจุภณัฑ์ ตรา
ยี่ห้อของผลิตภณัฑ์หรือบริการไดร้ับความ
นิยม  สีสัน  รูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการหลากหลายเหมาะต่อการเลือกใช ้
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2.14  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

  สร้างมาตรฐานและ
การยอมรับของ
สินคา้และ บริการ
ของไทยตามแนว
ชายแดนไทย ลาว 
และ กมัพชูาในการ
เขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

ในปี 2558 
 

   

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ 
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
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ตารางที ่2.15  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นราคา 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

1) มทัวินา  
    ยวนฮี 

ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ประกอบ การธุรกิจ
การคา้ชายแดนไทย-
ลาวในตลาดช่องเม็ก 
อํ า เ ภ อ สิ ริ น ธ ร 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

          พบว่า  ปัญหาในการประกอบธุรกิจ
ก า ร ค้ า ช า ย แ ดน ไท ย -ล า ว ที่ เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านราคาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่มีการลดราคา
สินค้า  ตั้ งราคา สินค้าไ ม่ เหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา้ การคิดค่าบริการขนส่งสินคา้
มากเกินไป มีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
สินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง สินค้า
ราคาแพงกวา่ร้านอื่น(กรณีสินคา้เหมือนกนั) 
ไม่มีป้ายแสดงราคาสินคา้ที่ชัดเจน และ ผู ้
ซื้อไม่สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
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          ตารางที ่2.15  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) ผอ่งพรรณ   
    สุวรรณรัตน์ 

ส่วนประสมทางการ 
ตลาดของร้านคา้ปลีก
ในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา  อํา เภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 

         โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีก
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา 
ด้านราคาพบว่า สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอก
ราคาไวช้ดัเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่  ราคาสินค้าตรงกับป้ายบอกราคา 
วิธีการชาํระเงินหลากหลาย สินคา้ราคาตํ่า
กว่าร้านคา้ทั่วไป คุณภาพสินคา้เหมาะสม
กบัราคา เป็นตน้ 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
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ตารางที ่2.15  (ต่อ) 

 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) ดลฤดี  
    จนัทร์แกว้  
    และคณะ 

ปัจจยัทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ บ ริ โ ภ ค
สินคา้และบริการของ
ไทย  ตามแนวชาย 
แ ด น ไ ท ย  ล า ว 
กมัพชูา 

          พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้และบริการ
ของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา 
ดา้นราคา โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
คือราคาผลิตภณัฑ์หรือบริการเหมาะสมกบั
คุณภาพในกลุ่มเดียวกัน อยู่ในระดับมาก 
รอ งล งม า คื อ  ก า ร ติ ด ป้ า ยบอกร าค า
ผลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งชดัเจนทาํให้ง่าย
ต่อการตดัสินใจ ราคาของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอื่นที่เกี่ยวขอ้งส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซื้อ เ มื่อ เ ทียบกับยี่ห้อ อื่น  การลดราคา
ผลิตภณัฑ์หรือบริการจากราคาปกติ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจ การลด ราคาผลิตภัณฑ์
หรือบริการตามช่วงเทศกาลพิเศษ  และ 
สามารถต่อรองราคาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ
ได ้ตามลาํดบั   

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
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ตารางที ่2.15  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

4) โชติกา  
     แสนทายก 

กลยุทธ์การตลาดใน
การดาํเนินธุรกิจของ
ผูป้ระ กอบการร้าน
ขายของชํา ใน เขต
อํ า เ ภ อ เ ชี ย ง ข อ ง 
จงัหวดัเชียงราย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
การเลือกใชก้ลยุทธ์
ก ารตลาดในการ
ดํา เ นิน ธุ ร กิจของ
ผูป้ระกอบการร้าน
ข า ย ขอ งชํ า  แล ะ
ประสิทธิภาพของ
กลยุท ธ์ ที่ ร้ านขาย
ของชาํในเขตอาํเภอ
เ ชียงของ  จังหวัด
เชียงราย 

ใ ช้
แบบสอบถาม 

จาํนวน 207 ชุด        ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการร้าน
ขายของชาํที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เ ป็น เพศชาย  อายุ ร ะหว่ า ง  36-50 ปี  มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีทาํเลที่ตั้ ง
ของร้านติดถนนใหญ่ รูปแบบของร้านเป็น
อาคารพาณิชย์ ขนาด  2 คูหา  และเป็น
เจา้ของร้านคา้เอง  
       ผู ้ประกอบการ ร้ านขายของชํา ให้
ความสําคญัระดบัมากที่สุดกบัปัจจยัในการ
เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจดา้นการเลือกสินคา้ รองลงมาดา้นการ
บริการและการอํานวยความสะดวกแก่
ลูกคา้ ดา้นการจดัวางสินคา้และการจดัร้าน 
และด้านเศรษฐกิจ  ส่วนปัจจัยด้านการ
สื่อสารอยูใ่นระดบัมาก ให้ความสาํคญักบั
กลยุทธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจด้าน
การจดัจาํหน่ายมากที่สุด รองลงมาดา้นราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการ ส่ง เส ริม
การตลาดอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางที ่2.15  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 กลยุทธ์การตลาดใน
การดาํเนินธุรกิจของ
ผูป้ระ กอบการร้าน
ขายของชํา ใน เขต
อํ า เ ภ อ เ ชี ย ง ข อ ง 
จงัหวดัเชียงราย 

        โดยพบวา่ผูป้ระกอบการใหค้วาม สาํคญั
ต่อกลยทุธ์ดา้นราคาในการดาํเนินธุรกิจ อยู่
ในระดับมาก  เ มื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ราคาสินค้ามีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาได้แก่ การคิดเงินเร็วและ
ถูกตอ้ง มีป้ายบอกราคาสินคา้ต่าง ๆ ชดัเจน 
มีการลดราคาตํ่ากวา่ป้ายราคา และมีการขาย
สินคา้เป็นเงินเชื่อ ตามลาํดบั 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องขอ้มูลของผูป้ระกอบกร และส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
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ตารางที ่2.16  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

1) มทัวินา ยวนฮี ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ประกอบ การธุรกิจ
การคา้ชายแดนไทย-
ลาวในตลาดช่องเม็ก 
อํ า เ ภ อ สิ ริ น ธ ร 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

   พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการค้า
ชายแดนไทย-ลาวที่เกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกดา้นช่องทางการจัดจาํหน่ายอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ การขนส่งสินคา้ไม่
สะดวก ไม่มีพนกังานขายสินคา้เพียงพอ การ
ขนส่งสินคา้มีค่าใชจ้่ายสูง ไม่มีพื้นที่จดัเก็บ
สินค้าที่ขาย เวลาที่ปิด-เปิดให้บริการของ
ร้านค้าไม่ เหมาะสม  สถานที่จอดรถไม่
เพียงพอสําหรับลูกคา้ และสถานที่จาํหน่าย
สินคา้อยู่ในตาํแหน่งที่ไม่สะดวกในการเดิน
ทางเขา้มาติดต่อซื้อสินคา้ เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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ตารางที ่2.16  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) ผอ่งพรรณ  
    สุวรรณรัตน์ 

ส่วนประสมทางการ 
ตลาดของร้านคา้ปลีก
ในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา  อํา เภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 

          โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกใน
เขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา ดา้น
ช่องทางการจัดจาํหน่ายพบว่า เวลาปิด-เปิด
ร้านมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ การจัดตาํแหน่งของแผนก
ต่างๆมีความเหมาะสม ร้านคา้อยู่ในทาํเลที่
สะดวกต่อการใชบ้ริการ การเลือกหาหมวด
สินคา้ที่ตอ้งการทาํไดง้่าย และรูปแบบการจดั
วางสินคา้สวยงาม เป็นตน้ 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 
 



 

100 

ตารางที ่2.16  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) ดลฤดี  
    จนัทร์ แกว้    
    และคณะ 

ปัจจยัทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ บ ริ โ ภ ค
สินคา้และบริการของ
ไทย  ตามแนวชาย 
แ ด น ไ ท ย  ล า ว 
กมัพชูา 

           พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจบริโภค สินค้าและบริการ
ของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพูชา 
ดา้นสถานที่การจดัจาํหน่าย โดยรายการ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือทาํเลที่ตั้ งของสถานที่จัด
จําหน่าย เข้า ถึงได้ง่ าย  อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่จัด
จาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ การบริการ
ของร้านจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ การจัด
วางผลิตภณัฑ์เหมาะสม หยิบจับง่าย ทาํให้
ง่าย ต่อการตัดสินใจซื้อและการจัด ร้าน
สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นและสิ่งสกปรกทาํให้
ง่ายต่อการตดัสินใจซื้อ ความสะดวกในการ
เ ดินทา ง เ ข้ า ถึ ง ผ ลิ ตภัณฑ์ห รื อบ ริ ก า ร 
ตามลาํดบั   

 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 



 

101 

ตารางที ่2.16  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

4) โชติกา 
     แสนทายก 

กลยทุธ์การตลาดใน
การดํา เ นิน ธุ ร กิ จ
ของผูป้ระ กอบการ
ร้านขายของชําใน
เขตอาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย 

          ผลการศึกษาพบว่า  ผูป้ระกอบการให้
ความสาํคญัต่อกลยทุธ์ดา้นการจดัจาํหน่ายใน
การดํา เ นินธุร กิจ  อยู่ ในระดับมาก  เ มื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความเป็นมิตรของ
พนักงานและเจ้าของร้านมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ร้านคา้อยูใ่กลชุ้มชน ภายใน
ร้านสะดวก มีลานจอดรถ การบริการและ
ความรวดเร็วของพนกังานและเจา้ของร้านน 
ช่วงเวลาเปิดปิดนานกว่า ร้านอื่น  และมี
หอ้งนํ้าบริการ ตามลาํดบั 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 
 



 

102 

ตารางที ่2.16  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

5) อเลก็ซานดรา  
    พาลาด 

ส่ ว น ป ร ะ ส ม
ทางการ ตลาดบน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง 
กรณีศึกษา บริษทัเอ
วอน 

เ พื่อวิ เคราะห์ส่วน
ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาด 

แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผูห้ญิงที่
ใช้ เค รื่องสําอางของ 
AVON   

     จากการศึกษาพบวา่ เป็นผูห้ญิงร้อยละ 73 
ซื้อสินค้าจากแคตตาล็อก ใช้สินค้าทุกวนั 
และส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑบ์าํรุง  
       โดยด้าน ช่อ งทา งก ารจัด จําห น่ า ย 
ผูบ้ริโภคเลือกซื้อสินคา้จากแคตตาลอ็ก ร้อย
ละ 73  รองลงมาไดแ้ก่การซื้อสินคา้
ออนไลน์ ร้อยละ 10 และการซื้อสินคา้ที่
สาํนกังานขาย ร้อยละ 2 ตามลาํดบั 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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ตารางที ่2.17  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

1) มทัวินา ยวนฮี ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ประกอบ การธุรกิจ
การคา้ชายแดนไทย-
ลาวในตลาด ช่อง
เม็ก อาํเภอสิรินธร 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

          พบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจ
การค้าช ายแดนไทย -ลาว ที่ เ กิ ดจ าก
สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นการส่งเสริม
การตลาดอยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ไม่มีการ
โฆษณาทางวิทยุ ชุมชน  ไม่ มีบ ริการ
เปลี่ยนคืนสินค้า เมื่อซื้อสินค้าที่ซื้อไป
แลว้ชาํรุด ไม่มีบริการหลงัการขาย เช่น 
การให้บริการจัดส่งถึงบ้าน  ไม่มีการ
โฆษณาในหนงัสือพิมพท์อ้งถิ่น ไม่มีการ
ติดป้ายโฆษณาบริ เวณหน้า ร้านหรือ
บริเวณใกลเ้คียง ไม่มีการใหเ้ครดิตในการ
ซื้อสินคา้ และ ไม่มีบริการรับสั่งซื้อสินคา้
ทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ตารางที ่2.17  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) ผอ่งพรรณ    
    สุวรรณรัตน์ 

ส่ ว น ป ร ะ ส ม
ทางการ ตลาดของ
ร้านค้าปลีกในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา 
อาํเภอเมือง จงัหวดั
พะเยา 

        โดยความคิดเห็นของผู ้บริโภคต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ดา้นการส่งเสริมการตลาด
พบว่า  มีการแจกสินค้า พิ เศษ  สินค้า
ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ไดแ้ก่ สินคา้ที่ลงโฆษณามีจาํหน่ายจริง มี
การลดราคาสินคา้ในเทศกาลต่างๆ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ทางสื่อต่างๆ และมีการ
สะสมคูปองเพื่อแลกของรางวลั เป็นตน้ 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 



 

105 

ตารางที ่2.17  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3) วสิิฐ วงษเ์ขียว ความต้องการของ
นัก ท่องเที่ยว
เกี่ยวกบัส่วนประสม
การตลาดของสวน
ส นุ ก ไ ท ย 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ส วน
สยาม 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ ล ะ
เปรียบเทียบความ
ต้ อ ง ก า ร ส่ ว น
ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดของนัก
ท่ อ ง  เ ที่ ย ว ที่
เ ดินทางมา เ ที่ ยว
สวนสยาม 

โดยทาํการศึกษา
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ส่ ว น
ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดบริการ 
8 ด้ า น  จํ า แ นก
ตามเพศและช่วง
อายุ สถิติที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระ
หว่าเพศหญิงและ
เพศชายคือ t-test  

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น
นักท่องเที่ยวจํานวน 450 
คน 

     ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  15-20 ปี  มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท และเมื่อทาํ
การ เปรียบเทียบความต้องการส่วน
ประสมทางการตลาดกบัเพศ พบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบกบัอาย ุ
พบว่า ดา้นการจดัสถานที่ให้บริการ กบั
ด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
     ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี
ความตอ้งการในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดั
โปรโมชัน่ คูปองส่วนลด บตัรฟรี  

 
 
 



 

106 

ตารางที ่2.17  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

   และเปรียบ เทียบ
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ระหว่างช่วงอายุ
คือ ANOVA 

        รองลงมาได้แก่  การโฆษณา เช่น 
ทางวิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต จดหมาย 
เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ตารางที ่2.17  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

4) ดลฤดี  
    จนัทร์แกว้   
    และคณะ 

ปัจจยัทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ บ ริ โ ภ ค
สินคา้และบริการของ
ไทย  ตามแนวชาย 
แ ด น ไ ท ย  ล า ว 
กมัพชูา 

          พบว่ า  ปั จ จั ย ด้ า นก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด โดยรายการที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ให้รับรู้
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์หรือบริการเขา้ใจได้
โดยง่าย อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
พนักงานขายสุภาพ มีอธัยาศยัดีส่งเสริม
ใหล้กูคา้ตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ ์มีตวัอยา่ง
ให้ทดลองก่อนตดัสินใจซื้อจริง การขาย
ผลิตภณัฑ์หรือบริการแบบแพค็ (หีบห่อ
หรือบริการเสริม) มีผลต่อการซื้อ การให้
ค ําแนะนําจากผู ้มีความรู้ในผลิตภัณฑ์
หรือบริการมีผลต่อการตดัสินใจซื้อ การ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์มีผล ต่อการ
ตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์หรือบริการ และ
การลด  แลก  แจก  แถม  เหมาะสมกับ 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ตารางที ่2.18  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นบุคลากร 
 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร 

1) ผอ่งพรรณ    
    สุวรรณตน์ 

ส่วนประสมทางการ 
ตลาดของร้านคา้ปลีก
ในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา  อํา เภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 

          โดยความคิดเห็นของผู ้บริโภคต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
จังหวัดพะ เ ย า  ด้าน บุคลากรพบว่ า 
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ยม าก ที่ สุ ด  รองลงมาได้แ ก่ 
พนักงานให้ค ําแนะนําและคําปรึกษา
สินคา้ที่ตอ้งการ พนักงานมีความสุภาพ 
อั ธ ย า สั ย ดี  พนั ก ง า น ข า ย มี ค ว า ม
กระตือรือร้นในการให้บริการ และการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้มีความประทบัใจ เป็น
ตน้ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร 

 



 

109 

ตารางที ่2.18  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2) เจริญ  
    วาริพนัธน์ 

ปัจจยัทางการตลาดที่
มีผล ต่อการขนส่ ง
สิ นค้ า เ ก ษต รด้ว ย
ร ะ บ บ ตู้ ค อ น เ ท น
เนอร์ทางรถไฟ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ก า ร ขน ส่ ง สิ นค้ า
เกษตรด้วยตู ้คอน
เ ท น เ น อ ร์ ข อ ง
โรงงานผูผ้ลิตและผู ้
ส่งออกสินคา้เกษตร
ในภาคตะวันออก 
เ ฉี ย ง เ ห นื อ  แ ล ะ
ศึกษาแนว ทางใน
การปรับปรุงและ
พฒันาบริการขนส่ง
สินคา้ 

แ บ บส อ บ ถ า ม
แ ล ะ แ บ บ
สัมภาษณ์ 

โ ด ยก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง คื อ
โรงงานผลิตและส่งออก
แป้งมันสํ าปะหลังทั่ว
ประเทศ 

       พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38 ไม่
ทราบขอ้มูลข่าวสารการให้บริการขนส่ง
ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ 
ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งทางรถไฟ กลุ่มตวัอย่างใช้บริการ
ขนส่งสินค้าจากบริษัทรับจ้างขนส่ง
เนื่องจากความสะดวกคล่องตวั สาเหตุที่
ไม่นิยมขนส่งสินค้าทางรถไฟได้แก่
เส้นทางไม่เหมาะสมและบริการล่าชา้ ใน
ส่วนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ขนส่งสินคา้เกษตรดว้ยระบบตูค้อนเทน
เ น อ ร์ ท า ง ร ถ ไ ฟ  พ บ ว่ า ปั จ จั ที่ มี
ค ว า ม สํ า คัญ ที่ สุ ด  คื อ  ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการการใหบ้ริการ  
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ตารางที ่2.18  (ต่อ) 

 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 ปัจจยัทางการตลาดที่
มีผล ต่อการขนส่ ง
สิ นค้ า เ ก ษต รด้ว ย
ร ะ บ บ ตู้ ค อ น เ ท น
เนอร์ทางรถไฟ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ก า ร ขน ส่ ง สิ นค้ า
เกษตรด้วยตู ้คอน
เ ท น เ น อ ร์ ข อ ง
โรงงานผูผ้ลิตและผู ้
ส่งออกสินคา้เกษตร
ในภาคตะวันออก 
เ ฉี ย ง เ ห นื อ  แ ล ะ
ศึกษาแนว ทางใน
การปรับปรุงและ
พฒันาบริการขนส่ง
สินคา้ 

แ บ บส อ บ ถ า ม
แ ล ะ แ บ บ
สัมภาษณ์ 

โ ด ยก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง คื อ
โรงงานผลิตและส่งออก
แป้งมันสํ าปะหลังทั่ว
ประเทศ 

       ผลการทดสอบความแตกต่างของ
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีผลต่อ
การจูงใจให้โรงงานส่งออกแป้งมัน
สาํปะหลงัตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่ง
สินค้าด้วยตู ้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ 
จําแนกตามสถานตั้ งโรงงานที่ระดับ
นยัสาํคญั 0.05 พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนัยสําคญัทางสถิติ และมีขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงการดาํเนินงานของรถ
รถไฟแห่งประเทศไทยควรมุ่งเป้าหมาย
ไปยงักลุ่มลูกคา้ที่เป็นบริษทัรับจา้งขนส่ง 
3 rd เป็นหลกั พิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานที่สําคัญก่อน-หลัง ปรับกล
ยทุธ์ใหต้รงตามความตอ้งการลูกคา้ในแต่
ล ะ ภู มิ ภ า ค  ค ว ร พิ จ า ร ณ า เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการขนส่งเส้นทางไปยงั
ท่าเ รือแหลมฉบังเ พื่อรองรับปริมาณ
สินคา้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 



 

111 

 

ตารางที ่2.18  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

 ปัจจยัทางการตลาดที่
มีผล ต่อการขนส่ ง
สิ นค้ า เ ก ษต รด้ว ย
ร ะ บ บ ตู้ ค อ น เ ท น
เนอร์ทางรถไฟ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ก า ร ขน ส่ ง สิ นค้ า
เกษตรด้วยตู ้คอน
เ ท น เ น อ ร์ ข อ ง
โรงงานผูผ้ลิตและผู ้
ส่งออกสินคา้เกษตร
ในภาคตะวันออก 
เ ฉี ย ง เ ห นื อ  แ ล ะ
ศึกษาแนว ทางใน
การปรับปรุงและ
พฒันาบริการขนส่ง
สินคา้ 

แ บ บส อ บ ถ า ม
แ ล ะ แ บ บ
สัมภาษณ์ 

โ ด ยก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง คื อ
โรงงานผลิตและส่งออก
แป้งมันสํ าปะหลังทั่ว
ประเทศ 

       ปัจจัยด้านบุคลากรโรงงานจะให้
ความสําคัญในเรื่อง เจ้าหน้าที่มีความ
ซื่อสัตย์ไม่มีสินค้าขาดหาย  มากที่สุด 
ร อ ง ล งม า ได้แ ก่  เ จ้ า หน้ า ที่ เ ต็ ม ใ จ
ให้บริการ สุภาพ อธัยาสัยดี เจา้หน้าที่มี
ความรู้ ความชาํนาญ เหมาะกบังาน และ
เจา้หนา้ที่เขา้ใจความตอ้งการบริการของ
ผูส้่งออก ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร 
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ตารางที ่2.19  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

1)  ผอ่งพรรณ      
     สุวรรณรัตน์ 

ส่วนประสมทางการ 
ตลาดของร้านคา้ปลีก
ในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา  อํา เภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 

          โดยความคิดเห็นของผู ้บริโภคต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ลักษณะทางกายภาพพบว่า มีที่จอดรถ
เพียงพอสะดวกและปลอดภยั มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสะอาด
แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ร้ า น 
บรรยากาศในร้านเยน็สบาย ความสว่าง
ในร้านเป็นที่พอใจ และ ความมีชื่อเสียง
ของร้าน เป็นตน้ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตารางที ่2.19  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2)  เจริญ  
     วาริพนัธน์ 

ปัจจยัทางการตลาดที่
มีผล ต่อการขนส่ ง
สิ นค้ า เ ก ษต รด้ว ย
ร ะ บ บ ตู้ ค อ น เ ท น
เนอร์ทางรถไฟ 

          พบว่ า  ปั จ จั ย ด้ า นลัก ษณะท า ง
กายภาพ โรงงานจะให้ความสําคัญใน
เรื่อง ระบบรักษความปลอดภยัของสินคา้ 
มีพื้นที่กว้างขวางเพื่อขนถ่าย/จัดวางตู ้
สินค้า/จัดเรียงสินค้าเข้าตู ้ ระบบรักษา
สิ่งแวดลอ้ม การตกแต่งสถานที่ ความโอ่
โถง  ความสะดวกสบาย  และความ
ทนัสมยัของสาํนกังาน ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตารางที ่2.19  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

3)  นพรัตน์  
     วงศว์ทิยาพาณิชย ์    
     และคณะ 

ก า ร พัฒ น า ต ล า ด
การค้าชายแดนไทย 
กรณีศึกษาตลาดโรง
เ ก ลื อ  จั ง ห วั ด
สระแกว้ 

เ พื่อ ศึกษาแนวคิด 
ท ฤ ษ ฎี  เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน ที่เกี่ยวกบั
ก า ร จั ด ทํ า ต ล า ด
การค้าชายแดนทั้ ง
ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ  และ
นํ า ม า จั ด ทํ า เ ป็ น
ฐานขอ้มูลอย่างเป็น
ร ะ บ บ  อี ก ทั้ ง ไ ด้
ศึ ก ษ า ปั จ จั ย
แวดลอ้มต่างๆ อาทิ 
ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป 
สรรค บทบาทของ
องค์กรที่เ กี่ยวข้อง 
โครงสร้างพื้นฐาน 
มาตรฐานตลาดที่
กาํหนด 

แบบสัมภาษณ์และ 
แบบสอบถาม  

        ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรค
พร้อมทั้ งแนวทางการแก้ไขเพื่อ  การ
พัฒนาพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนโรง
เกลือมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ  
       ประการแรก คือ ปัญหาการจัดเก็บ
ขยะโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
       ประการที่สอง  คือ  ปัญหานํ้ าท่วม
ตลาดโรงเกลือ  
       ประการที่สาม คือ ปัญหาการบริหาร
จดัการตลาดโรงเกลือที่ 
        ประการที่สี่ คือปัญหาการขาดความ
ร่วมมือในการบริหารจดัการตลาดของทั้ง 
3 องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและจาก
หน่วยงานภายนอก  
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ตารางที ่2.19  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

  และระดบัความเจริญ
ของจุดผา่นแดนที่มี
ผลกระทบต่อการ
พฒันาตลาดการคา้
ชายแดนโรงเกลือ 
 
 

          
 
 
 

 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ 
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตารางที ่2.19  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 
4)  วสิิฐ  
     วงษเ์ขียว 

ความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยว
เกี่ยวกบัส่วน
ประสมการตลาด
ของสวนสนุกไทย 
กรณีศึกษา:สวน
สยาม 

 
 
 

         พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มโดยรวมมี
ความตอ้งการในระดบัมาก ไดแ้ก่ จดั
สถานที่สะอาด มีป้ายบอกทางชดัเจน 
ตกแต่งปรับปรุงสวยงาม แผน่ป้ายแจง้
เตือน ขอ้ปฏิบตัิ ขอ้ควรระวงั มีรถบริการ
รับส่ง มีเครื่องดบัเพลิง บนัไดหนีไฟ มี
หอ้งพยาบาล เป็นตน้ 

 
 
หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ 
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตารางที ่2.19  (ต่อ) 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

5)  พิชยนนัทร์  
     ศรีจนัทร์ 

ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ก า ร ค้ า ไ ท ย -ล า ว 
กร ณี ศึ กษ า ตล า ด
บ้านฮวก  อํา เภอภู
ซาง จงัหวดัพะเยา 

          พบว่า ปัจจัยทางดา้นกายภาพอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาขอ้ยอ่ยพบวา่ 
มี ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ช า ย แ ดนส าม า ร ถ เ ดิ น
ทางเข้าออกสะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่ เส้นทางสัญจรมีความ
สะดวก ปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการ
ค้าขายเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ความ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ  มี
ทรัพยากรธรรมชาติของลาวที่แตกต่าง
จากของไทย และสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเป็นที่ดึงดูดใจ ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตารางที ่2.20  แสดงสรุปผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดา้นกระบวนการ 
 

ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 

1)  ผอ่งพรรณ  
     สุวรรณรัตน์ 

ส่ ว น ป ร ะ ส ม
ทางการ ตลาดของ
ร้านค้าปลีกในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา 
อาํเภอเมือง จงัหวดั
พะเยา 

          โดยความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
จังหวดัพะเยา ด้านกระบวนการพบว่า 
การให้บริการเป็ฯไปดว้ยความถูกตอ้ง มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ ความ
สะดวกรวมเร็วในการให้บริการและ
จํานวนพนัก ง าน มี เ พี ย งพอในการ
ใหบ้ริการ เป็นตน้ 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 
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 ตารางที ่2.20  (ต่อ) 

 
ผู้วจิัย ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิัย 

2)  เจริญ  
     วาริพนัธน์ 

ปัจจยัทางการตลาด
ที่มีผลต่อการขนส่ง
สินค้า เกษตรด้วย
ระบบตู้ค อน เทน
เนอร์ทางรถไฟ 

          พบว่า  ปัจจัยด้านกระบวนการ 
โรงงานจะให้ความสําคัญในเรื่อง  มี
มาตรฐานการทาํงาน กระบวนการรับ/
ส่งตูส้ินคา้ครบถว้นถูกตอ้ง ขนส่งสินคา้
ถึงปลายทางได้ตรงตามวัน / เวลา ที่
กาํหนด มีบริการขนส่งสินคา้ครบวงจร 
และมีสิ่งอาํนวยความสะดวกในการขน
ถ่ายสินคา้ ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ความเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้  
สามารถอธิบายตวัแปรตน้ของการวจิยัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงขั้นตอนการวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร ตวั
แปร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั วิธีการดาํเนินการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  

3.1.1 ประชากร 

           ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการดา้นการพานิชยใ์นอาํเภอเชียงของ จงัหวดั

เชียงราย จาํนวน 797 ราย (สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเชียงของ: 2557) โดยจาํแนกสถาน

ประกอบการในอาํเภอเชียงของทั้งหมดออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กิจการเจา้ของคนเดียว บริษทั

จาํกดั และหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

 

        3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

         กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มมาจากประชากร โดยขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งไดท้าํการเปิดตารางสาํเร็จรูปการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 

(1970: 608) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 260 ตวัอย่าง โดยไดท้าํการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) ดงัต่อไปน้ี 
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 3.1.2.1  แบ่งกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรออกเป็น 7 กลุ่ม ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) โดยแบ่งตามตาํบลของอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ ตาํบล

เวียงเชียงของ ตาํบลสถาน ตาํบลศรีดอนชยั ตาํบลบุญเรือง ตาํบลคร่ึง ตาํบลห้วยซอ้ และตาํบลริม

โขง แลว้ทาํการสุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กนั จาํนวนกลุ่มละ 39 ตวัอยา่ง 

 3.1.2.2  แบ่งกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตาํบล ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) โดยจาํแนกสถานประกอบการออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กิจการเจา้ของคน

เดียว บริษัทจาํกัด และห้างหุ้นส่วนจาํกัด แลว้ทาํการสุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กัน จะได้กลุ่มตวัอย่าง

ประเภทละ 91 ตวัอยา่ง 

 3.1.2.3  ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 

sampling) จากกลุ่มตวัอย่างขา้งตน้ ตามประเภทของสถานประกอบการ และตาํบล รวมทั้งส้ิน

จาํนวน 273 ตวัอยา่ง โดยผูใ้หข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถามตอ้งเป็นเจา้ของกิจการ หุน้ส่วน หรือ

ผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลแทนเจา้ของกิจการได ้
 

ตารางที ่3.1  การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตําบล 

ประเภทกจิการ 

กจิการเจ้าของ

คนเดียว 

บริษัทจํากดั ห้างหุ้นส่วน

จํากดั 

รวม 

ตาํบลเวียงเชียงของ  

ตาํบลสถาน  

ตาํบลศรีดอนชยั  

ตาํบลบุญเรือง  

ตาํบลคร่ึง  

ตาํบลหว้ยซอ้  

ตาํบลริมโขง 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

รวม 91 91 91 273 
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3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

 

         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ

ของแบบสอบถาม ความเท่ียงตรงและความเช่ือถือ ดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล แนวความคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจยัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและส่วนประสมทางการตลาด แลว้นาํมากาํหนดเป็นกรอบ

ปัจจยัใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

 2) สร้างแบบสอบถาม ตามกรอบปัจจยัท่ีไดใ้นขอ้ 1) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี     

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มีลกัษณะเป็นแบบให้

เลือกตอบจาํแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ทาํเลท่ีตั้ งของกิจการ ทุนจดทะเบียน ตาํแหน่งงานท่ี

รับผิดชอบในกิจการ ประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ รายไดข้องกิจการ ส่ือ

โฆษณาท่ีใชใ้นกิจการ ลกัษณะแหล่งเงินทุนของกิจการ และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกิจการ รวมจาํนวน

ทั้งหมด 12 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึง

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด 12 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

การตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มีเกณฑก์ารใหน้ํ้ าหนกัของคะแนน 

ดงัน้ี  
 

5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด     

4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง     

2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑห่์างในแต่ละช่วงเท่ากนั   

= 5 – 1 = 0.8 ดงัน้ี 
 

ระดบัคะแนน   ความหมาย 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  มีความเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  มีความเห็นดว้ยปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  มีความเห็นดว้ยนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  มีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด

ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ท่ีเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า มีเกณฑก์ารใหน้ํ้ าหนกัของคะแนน ดงัน้ี  
 

5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด     

4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง     

2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
       

 เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑห่์างในแต่ละช่วงเท่ากนั  

 = 5 – 1 = 0.8 ดงัน้ี 
 

ระดบัคะแนน   ความหมาย 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  มีความเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  มีความเห็นดว้ยปานกลาง 
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ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  มีความเห็นดว้ยนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  มีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มี

ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะดา้น

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

โดยการหาความเท่ียงตรง (Validity) และการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

 (1) หาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเสร็จแลว้ นาํไป

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ ความถูกตอ้งของเน้ือหา การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนภาษา และการเรียงลาํดบัคาํถาม แลว้จึงนาํ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม แลว้จึงนาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 คน คือ ดร.เสาวพงษ ์ยมาพฒัน์ ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร และ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 

ช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง และความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา ลงความเห็นเก่ียวกบั

ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา เพื่อการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

IOC (The Index of Item Objective Congruence) โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา คือ 1 หมายถึง 

แน่ใจว่า แบบสอบถามวดัตรงตามวตัถุประสงค์หรือตรงตามเน้ือหา 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า 

แบบสอบถามวดัตรงตามวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา และ -1 หมายถึง แน่ใจว่า แบบสอบถาม

ไม่ไดว้ดัตรงตามวตัถุประสงค์หรือตรงตามเน้ือ เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณาแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการ

คาํนวณหาค่า IOC ของแต่ละขอ้คาํถาม และจะเลือกใชเ้ฉพาะคาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 

เป็นคาํถามท่ีจะใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

 (2) หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข

จากผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้คาํแนะนาํแลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 

ตวัอยา่ง แลว้นาํแบบสอบถามในส่วนท่ีมีการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาหา

ค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั

เท่ากบั 96.1 % หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงนาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทาํการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3.3  วธีิการรวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้การลงพื้นท่ีวิจัยในอาํเภอเชียงของ 

จงัหวดัเชียงราย เพื่อไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งรวม 273 ชุด โดยการออกสนามในพ้ืนท่ีคร้ังน้ี 

ดาํเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน เสร็จส้ินเดือนพฤษภาคม รวมเวลาทั้งส้ิน 30 วนั 

 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

 

3.4.1 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

 3.4.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี

และค่าร้อยละ  

 3.4.1.2 ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกและส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์

โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.4.1.3 การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบความแตกต่าง โดย

การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  สาํหรับ

ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี กาํหนดไวใ้นระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดสถิติท่ีใช้

ดงัตารางท่ี 3.4.1 

 3.4.1.4 หากผลการทดสอบมีรายคู่ใดท่ีแตกต่างกนั จะทาํการทดสอบความแตกต่าง

ของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) ต่อไป 
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ตารางที ่3.2  แสดงสถิติท่ีใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 

ตวัแปรต้น ประเภทตวัแปรต้น ตวัแปรตาม ประเภทตวัแปรตาม สถิตทิีใ่ช้ 

1)  เพศ ตวัแปรระดบั 
นามบญัญติั 

(Nominal Scale) 
2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

t-test 

2)  อาย ุ ตวัแปรอนัดบั 
(Ordinal Scale) 
มากกวา่ 2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

One-way 
Analysis of 
Variance 

3)  การศึกษา ตวัแปรอนัดบั 
(Ordinal Scale) 
มากกวา่ 2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

One-way 
Analysis of 
Variance 

4)  ทุนจดทะ เบียน ตวัแปรอนัดบั 
(Ordinal Scale) 
มากกวา่ 2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

One-way 
Analysis of 
Variance 

5)  ตาํแหน่งงานท่ี  
     รับผดิชอบ 

ตวัแปรระดบั 
นามบญัญติั 

(Nominal Scale) 
มากกวา่ 2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

One-way 
Analysis of 
Variance 

6)  ระยะเวลาในการ 
     ดาํเนินกิจ การ 

ตวัแปรอนัดบั 
(Ordinal Scale) 
มากกวา่ 2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

One-way 
Analysis of 
Variance 

7)  รายไดข้องกิจการ ตวัแปรอนัดบั 
(Ordinal Scale) 
มากกวา่ 2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

One-way 
Analysis of 
Variance 

8)  ลกัษณะของ 
     แหล่งเงินทุน 

ตวัแปรระดบั 
นามบญัญติั 

(Nominal Scale) 
มากกวา่ 2 รายการ 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ตวัแปรระดบัช่วง 
(Interval Scale) 

One-way 
Analysis of 
Variance 
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บทที ่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 286 ชุด โดยมีขอ้มูลท่ีตอบกลบัมาและสมบูรณ์ จาํนวน 273 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 95.45 โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง
ประกอบคาํบรรยายตามลาํดบัขั้นตอน ซ่ึงไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  
 4.1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
4.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
4.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 
4.5  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ทาํเลท่ีตั้ งของกิจการ ทุนจดทะเบียน ตาํแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในกิจการ ประเภทของกิจการ 
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ รายไดข้องกิจการ ส่ือโฆษณาท่ีใชใ้นกิจการ ลกัษณะแหล่งเงินทุน
ของกิจการ และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกิจการ โดยนาํเสนอรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.1  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. ชาย  
2. หญิง    

92 
181 

33.70 
66.30 

รวม 273 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 181 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.30 และเป็นเพศชาย จาํนวน 92 คน คิดเป้นร้อยละ 33.70 ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.2  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  ตํ่ากวา่ 20 ปี  
2)  20-29 ปี    
3)  30-39 ปี     
4)  40-49 ปี    
5)  50 ปี ข้ึนไป 

7 
61 
155 
36 
14 

2.56 
22.34 
56.78 
13.19 
5.13 

รวม 273 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จาํนวน 155 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.78 รองลงมาไดแ้ก่มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34 
มีอายรุะหว่าง 40-49 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 มีอาย5ุ0 ปี ข้ึนไป จาํนวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.13 และมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.3  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  
2)  มธัยมศึกษาตอนตน้   
3)  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า       
5)  ปริญญาตรี   
  

14 
67 
62 
53 
77 

5.1 
24.5 
22.7 
19.4 
28.2 

รวม 273 100.00 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาไดแ้ก่ มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54 มีการศึกษาในระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่า จาํนวน 62 คิดเป็นร้อย
ละ 22.71 มีการศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41 และมี
ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 ตามลาํดบั 

  
ตารางที ่4.4  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามทาํเลท่ีตั้งของกิจการ 
 

ทาํเลทีต่ั้งของกจิการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  ตาํบลเวยีงเชียงของ   
2)  ตาํบลสถาน   
3)  ตาํบลศรีดอนชยั    
4)  ตาํบลบุญเรือง  
5)  ตาํบลคร่ึง      
6)  ตาํบลหว้ยซอ้  
7)  ตาํบลริมโขง 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

14.29 
14.29 
14.29 
14.29 
14.29 
14.29 
14.29 

รวม 273 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่าทาํเลท่ีตั้งของกิจการทั้ง 7 ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลเวียงเชียงของ ตาํบล

สถาน ตาํบลศรีดอนชยั ตาํบลบุญเรือง ตาํบลคร่ึง ตาํบลหว้ยซอ้ และตาํบลริมโขง มีจาํนวนเท่าๆ กนั 
ท่ีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 
ตารางที ่4.5  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 
 

ทุนจดทะเบียนของกจิการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  นอ้ยกวา่ 100,000 บาท   
2)  100,000-500,000 บาท    
3)  500,001-1,000,000 บาท 
4)  มากกวา่ 1,000,000 บาท   

55 
126 
55 
37 

20.15 
46.15 
20.15 
13.55 

รวม 273 100.00 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 100,000-500,000
จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาไดแ้ก่ มีทุนจดทะเบียนนอ้ยกว่า 100,000 บาท และมี
ทุนจดทะเบียน 500,001-1,000,000 บาท เท่า ๆ กนั จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15 และมีทุนจด
ทะเบียนมากกวา่ 1,000,000 บาท  จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.55 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.6  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ

ในกิจการ 
 

ตําแหน่งงานทีรั่บผดิชอบในกจิการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  เจา้ของกิจการ 
2)  หุน้ส่วนของกิจการ     
3)  พนกังาน    

130 
73 
70 

47.62 
26.74 
25.64 

รวม 273 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ จาํนวน 130 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.62 รองลงมาไดแ้ก่ เป็นหุน้ส่วนของกิจการ จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74 และ
เป็นพนกังาน จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.7  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทของกิจการ 
 

ประเภทของกจิการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  กิจการเจา้ของคนเดียว  
2)  บริษทัจาํกดั      
3)  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

91 
91 
91 

33.33 
33.33 
33.33 

รวม 273 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามดาํเนินกิจการในรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว 

บริษทัจาํกดั และหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เท่าๆ กนั จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  
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ตารางที ่4.8  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระยะเวลา  
ในการดาํเนินกิจการ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินกจิการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  1-5 ปี    
2)  6-10 ปี 
3)  11-15 ปี    
4)  มากกวา่ 15 ปี 

62 
122 
14 
75 

22.71 
44.69 
5.13 
27.47 

รวม 273 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดาํเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 6-10 

ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 44.69 รองลงมาไดแ้ก่ ดาํเนินกิจการมามากกว่า 15 ปี จาํนวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.47  ดาํเนินกิจการมา 1-5 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.71 และดาํเนิน
กิจการมา 11-15 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 ตามลาํดบั  
 
ตารางที ่4.9  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  
2)  10,001-50,000 บาท 
3)  50,001-100,000 บาท   
4)  100,001 บาท ข้ึนไป 

2 
112 
153 
6 

0.73 
41.03 
56.04 
2.20 

รวม 273 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 50,001-

100,000 บาท จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 56.04 รองลงมาไดแ้ก่ มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 
10,001-50,000 บาท จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03 มีรายไดต่้อเดือน 100,001 บาท ข้ึนไป 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท จาํนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.73 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.10   แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามส่ือโฆษณาท่ีกิจการใช ้
 

ส่ือโฆษณาทีก่จิการใช้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  ส่ือโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน   
2)  ส่ือวิทยชุุมชน  
3)  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสาร   
     หนงัสือพิมพ ์แผน่พบัฯ  
4)  ส่ือโฆษณากลางแจง้ เช่น ป้ายโฆษณา 
     ขา้งทางฯ 
5)  รถยนตว์ิ่งโฆษณาในพื้นท่ี 

71 
27 
102 

 
65 
 
8 

26.01 
9.89 
37.36 

 
23.81 

 
2.93 

รวม 273 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชส่ื้อโฆษณาประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์

เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั ฯ จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 37.36 รองลงมาไดแ้ก่ ส่ือ
โทรทศัน์ทอ้งถ่ิน จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.01 ส่ือโฆษณากลางแจง้ เช่น ป้ายโฆษณาขา้ง
ทาง ฯ จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ส่ือวิทยชุุมชน จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.89 และ
รถยนตว์ิ่งโฆษณาในพ้ืนท่ี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.11  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามลกัษณะของแหล่งเงินทุน             
                       หมุนเวียน 
 

ลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวยีน จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  เงินทุนหมุนเวยีนส่วนตวัทั้งหมด 
2)  เงินทุนหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการร่วมทุน 
     ของผูถื้อหุน้  
3)  เงินทุนหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการกูเ้งินจาก 
     สถาบนัการเงิน   

153 
73 
 

47 
 

56.04 
26.74 

 
17.22 

 
รวม 273 100.00 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชเ้งินทุนหมุนเวียนส่วนตวัทั้งหมด
ในการดาํเนินกิจการ จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 56.04 รองลงมาไดแ้ก่ ใชเ้งินทุนหมุนเวียนท่ีได้
จากการร่วมทุนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74 และใชเ้งินทุนหมุนเวียนท่ีไดจ้าก
การกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.12  แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามชนิดของเทคโนโลยท่ีีใช้

ในกิจการ 
 

ชนิดของเทคโนโลยทีีใ่ช้ในกจิการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1)  อุปกรณ์สาํนกังาน เช่น คอมพิวเตอร์  
      เคร่ืองพิมพ ์    
2)  ใชส้มาร์ทโฟนและมือถือ 
3)  โปรแกรมสาํเร็จรูป เช่น โปรแกรมทาง 
      บญัชี โปรแกรมทางการเงิน 

146 
 

86 
41 
 

53.48 
 

31.50 
15.02 

 
รวม 273 100.00 

 

จากตารางท่ี  4.12 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์สํานักงาน  เ ช่น 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ในการดาํเนินกิจการ จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 รองลงมาไดแ้ก่ 
ใชส้มาร์ทโฟนและมือถือ จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เช่น 
โปรแกรมทางบญัชี โปรแกรมทางการเงิน จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.02 ตามลาํดบั 

 
4.2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก 
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ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง
เก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อส่วนประสมทาง 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คดิเห็น 
 
1)    มีนโยบายการส่งเสริมการคา้ของรัฐบาลต่อ  
       ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 
2)    มีนโยบายการส่งเสริมการคา้ของประเทศ 
       เพื่อนบา้น 
3)    มีนโยบายการส่งเสริมการคา้ของนกัการ  
       เมืองทอ้งถ่ินต่อผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี 
4)    ผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธ์อนัดีกบั 
       หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี 
5)    รายไดข้องประชาชนในพื้นท่ีเพยีงพอต่อ 
       การซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 
6)    การตดัสินใจลงทุนในพื้นท่ีของนกัลงทุน 
       ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมีความคึกคกั 
7)    ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการส่ือสาร  
       ภาษาต่างประเทศกบัลูกคา้ต่างชาติ 
8)    มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการ 
       สินคา้คงคลงั 
9)    มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นระบบการชาํระเงิน 
10)  มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในเร่ือง 
       ของการโฆษณา 
11)  มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  
       กบัลูกคา้ 
12)  ความรู้เก่ียวกบักฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 
       ของผูป้ระกอบการ 

 
4.60 

 
4.61 

 
4.46 

 
3.92 

 
4.00 

 
4.21 

 
3.96 

 
4.10 

 
4.15 
4.25 

 
3.93 

 
1.40 

 

 
.491 

 
.488 

 
.499 

 
.617 

 
.450 

 
.516 

 
.592 

 
.628 

 
.481 
.626 

 
.614 

 
.491 

 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
นอ้ยท่ีสุด 

รวม 3.96 .253 มาก 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่  

มีนโยบายการส่งเสริมการคา้ของรัฐบาลต่อผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี มีนโยบายการส่งเสริม
การค้าของประเทศเพ่ือนบ้าน  มีนโยบายการส่งเสริมการค้าของนักการเมืองท้องถ่ินต่อ
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี การตดัสินใจลงทุนในพื้นท่ีของนกัลงทุนส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นท่ีมีความ
คึกคกั และมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในเร่ืองของการโฆษณา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี รายไดข้องประชาชนใน
พื้นท่ีเพียงพอต่อการซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศกบัลูกคา้ต่างชาติ มีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงั มีการนาํ
เทคโนโลยีมาใชใ้นระบบการชาํระเงิน และมีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 
อยู่ในระดบัมาก โดยท่ีความรู้เก่ียวกบักฎหมายการคา้ระหว่างประเทศของผูป้ระกอบการ อยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

4.3  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 
ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 
 
ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5)  ดา้นบุคลากร 
6)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7)  ดา้นกระบวนการ 

3.93 
4.00 
3.95 
4.13 
3.77 
4.17 
4.24 

.459 

.450 

.434 

.433 

.579 

.376 

.506 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
รวม 4.03 .364 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีความคิดเห็น
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เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ สาํหรับดา้นท่ีเหลือมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.15  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
  

ด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับอทิธิพล 
 

1)  ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการใหเ้ลือก  
     หลากหลายประเภท 
2)  ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการท่ีมี  
     คุณภาพ 
3)  ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการท่ีมีความ 
     ทนัสมยั 

4.10 
 

4.21 
 

3.51 
 

 

.543 
 

.516 
 

.595 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

ด้านผลติภัณฑ์โดยรวม 3.93 .459 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93) เม่ือพิจารณาใน
แต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการให้เลือกหลากหลาย
ประเภท และร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการท่ีมีความทนัสมยั  

 
ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัดา้นราคา 
 

ด้านราคา ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 
1)  ร้านคา้ของท่านมีการตั้งราคาสินคา้ท่ี     
     เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ 
 

3.85 .661 มาก 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

ด้านราคา ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 
2)  ร้านคา้ของท่านมีป้ายแสดงราคาสินคา้  
      และบริการท่ีชดัเจน 
3)  ร้านคา้ของท่านมีวิธีการชาํระค่าสินคา้ 
      และบริการใหลู้กคา้ไดเ้ลือกหลากหลาย 
      ช่องทาง เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ  
      เงินเช่ือ 
4)  ร้านคา้ของท่านมีสินคา้ราคาถูกกวา่ร้าน 
      อ่ืนๆในพื้นท่ี 

3.96 
 

3.66 
 
 
 

4.55 

.592 
 

.651 
 
 
 

.587 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มากท่ีสุด 
 

ด้านราคาโดยรวม    4.00 .450 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00) เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ 
ร้านคา้ของท่านมีสินคา้ราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆในพื้นท่ี สาํหรับขอ้ท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคาในระดบัมาก 

 
ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัดา้นช่องทาง 
 การจดัจาํหน่าย 

 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1)  ร้านคา้ของท่านตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีสะดวก 
     ต่อการเดินทาง 
2)  ร้านคา้ของท่านมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
     ต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ 
 

4.10 
 

3.85 
 
 

.543 
 

.578 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

3)  ร้านคา้ของท่านมีเวลาปิดเปิดท่ีเหมาะสม 
4)  ท่านมีการจดัสรรพื้นท่ีในการจดัเกบ็สินคา้ 
      แยกออกจากส่วนของหนา้ร้านชดัเจน 

3.96 
3.90 

 

.668 

.543 
มาก 
มาก 

 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวม 3.95 .434 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.95) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายในระดบัมากทุกขอ้ 

 
ตารางที ่4.18   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1)  ร้านคา้ของท่านมีการใชส่ื้อโฆษณา 
      เพื่อทาํการส่งเสริมการขาย 
2)  ร้านคา้ของท่านมีบริการหลงัการขาย 
3)  ร้านคา้ของท่านมีบริการรับเปล่ียนคืนสินคา้ 
4)  ร้านคา้มีการส่งเสริมการขาย 
     (ลด แลก แจก แถม) 

4.10 
 

4.15 
4.25 
4.05 

 

.628 
 

.481 

.626 

.501 

มาก 
 

มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 4.13 .433 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.13) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
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การตลาดในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ร้านคา้ของท่านมีบริการรับเปล่ียนคืนสินคา้ สําหรับขอ้ท่ี
เหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก 

 

ตารางที ่4.19  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร 

 
ด้านบุคลากร ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1)  พนกังานของร้านมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 
2)  ร้านคา้มีจาํนวนพนกังานเพียงพอ 
     ในการใหบ้ริการลูกคา้ 
3)  พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ 

3.51 
3.85 

 
3.96 

.743 

.578 
 

.668 

มาก 
มาก 

 
มาก 

ด้านบุคลากรโดยรวม 3.77 .579 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77) เม่ือพิจารณาในแต่
ละขอ้พบวา่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรในระดบัมากทุกขอ้ 

 
ตารางที ่4.20 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1)  ร้านคา้ของท่านมีความสะอาด 
2)  ร้านคา้ของท่านมีการจดัเรียงสินคา้ 
      และบริการเป็นระเบียบตามหมวดหมู่ 
3)  ร้านคา้ของท่านมีระบบรักษาความปลอดภยั  
     โดยมีถงัดบัเพลิงและป้ายสญัลกัษณ์แสดง 
      ชดัเจน 
4)  ภายในร้านคา้ตกแต่งดว้ยสีโทนสวา่ง  
     ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

3.90  
4.10 

 
4.15 

 
 

4.55 
 

.543 

.628 
 

.481 
 
 

.587 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มากท่ีสุด 
 

ด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม 4.17 .376 มาก 
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จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.17) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง
กายภาพในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ภายในร้านคา้ตกแต่งดว้ยสีโทนสวา่ง ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 
สําหรับขอ้ท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพใน
ระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.21  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการ 
 

ด้านกระบวนการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1)  การใหบ้ริการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
2)  ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความสะดวก 
      ต่อลูกคา้ 
3)  การขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้มีความรวดเร็ว 

4.10 
4.55 
4.10 

.543 

.587 

.543 

มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 

ด้านกระบวนการโดยรวม 4.24 .506 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.24) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใน
ระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกต่อลูกคา้ สาํหรับขอ้ท่ีเหลือมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการในระดบัมาก 

 

4.4  ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะ 
 
 จากการเก็บขอ้มูลวิจยั มีผูป้ระกอบการไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปดงัต่อไปน้ี 
   4.4.1  ขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ ์(19 คาํตอบ) 
 4.4.1.1  สินคา้ควรมีหลากหลายใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ (2 คาํตอบ) 
 4.4.1.2  สินคา้ตอ้งมีความทนัสมยั (2 คาํตอบ) 
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 4.4.1.3  มีการตุนสินคา้ในสตอ๊กในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการขาย (1 คาํตอบ) 
 4.4.1.4  ควรส่งเสริมสินคา้พื้นเมืองใหม้ากข้ึน (3 คาํตอบ) 
 4.4.1.5  รัฐบาลควรส่งเสริมเงินลงทุนกับผูป้ระกอบการรายเล็ก เช่น เงินกู้จาก
ธนาคาร หรือกองทุนต่างๆ (5 คาํตอบ) 
 4.4.1.6  เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมีความคึกคกั เน่ืองจากมีการกาํหนดให้พื้นท่ีอาํเภอเชียง
ของเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุน รวมไปถึงการพฒันาเสน้ทางคมนาคมท่ีดีข้ึนดว้ย (3 คาํตอบ) 
 4.4.1.7  ธุรกิจประเภทห้องพกัและโรงแรมกาํลงัเติบโต ควรส่งเสริมการท่องเท่ียว
มากข้ึน (3 คาํตอบ) 
 4.4.2  ขอ้เสนอแนะดา้นราคา (13 คาํตอบ) 
 4.4.2.1  มีป้ายแสดงราคาชดัเจน (2 คาํตอบ) 
 4.4.2.2  สินค้าขายได้ป ริมาณสูง ข้ึน  ในช่วงวันหยุด เทศกาลและมีจํานวน
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน (2 คาํตอบ) 
 4.4.2.3  ต้นทุนราคาสินคา้สูงตามปัจจัยภายนอก เช่น ค่าขนส่ง ค่านํ้ ามัน อัตรา
แลกเปล่ียนในกรณีท่ีสัง่สินคา้นาํเขา้มาจากเพ่ือนบา้น (3 คาํตอบ) 
 4.4.2.4  เปรียบเทียบแหล่งท่ีซ้ือสินคา้เพื่อตน้ทุนท่ีถูกกวา่ (2 คาํตอบ) 
 4.4.2.5  รัฐบาลควรส่งเสริมและมีนโยบายทางดา้นภาษีเพื่อสนบัสนุนผูป้ระกอบการ
ในพื้นท่ีมากยิง่ข้ึน (4 คาํตอบ) 
 4.4.3  ขอ้เสนอแนะดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (8 คาํตอบ) 
 4.4.3.1  ร้านคา้ควรตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีเห็นไดช้ดัเจนและเดินทางสะดวก (2 คาํตอบ) 
 4.4.3.2  มีท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ (4 คาํตอบ) 
 4.4.3.3  มีบริการส่งถึงบา้นใหลู้กคา้ในพ้ืนท่ี (2 คาํตอบ) 
 4.4.4  ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมการตลาด (21 คาํตอบ) 
 4.4.4.1  มีการขายเช่ือ และใหเ้ครดิตการคา้กบัลูกคา้ในพื้นท่ี (4 คาํตอบ) 
 4.4.4.2  ใหบ้ริการติดตั้ง ซ่อม และบริการหลงัการขาย (4 คาํตอบ) 
 4.4.4.3  จดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้และบริการจากลูกคา้ (6 คาํตอบ) 
 4.4.4.4  ส่งเสริมการขายผ่านส่ือท้องถ่ินมากข้ึน  เพื่อการรับรู้และจดจําของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงของกิจการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน (7 คาํตอบ) 
 4.4.5  ขอ้เสนอแนะดา้นบุคลากร (11 คาํตอบ) 
 4.4.5.1  อบรมและพฒันาพนักงานให้มีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ รวมถึงการ
ใหบ้ริการลูกคา้ (4 คาํตอบ) 
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 4.4.5.2  พนกังานในร้านตอ้งใหบ้ริการท่ีเตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส และพร้อมให้บริการ
ลูกคา้ตลอดเวลา (7 คาํตอบ) 
 4.4.6  ขอ้เสนอแนะดา้นลกัษณะทางกายภาพ (9 คาํตอบ) 
 4.4.6.1  ร้านคา้ตอ้งมีความสะอาด จดัวางสินคา้ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้ (3 คาํตอบ) 
 4.4.6.2  ควรมีหอ้งนํ้าไวบ้ริการลูกคา้ (1 คาํตอบ) 
 4.4.6.3  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์เขา้มาช่วยในกิจการมากข้ึน เช่น เคร่ืองสแกนราคาสินคา้ (2 
คาํตอบ) 
 4.4.6.4  รูปแบบร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นแบบสมยัเก่า และขนาดเลก็ สู้ร้านคา้ปลีกรายใหญ่ท่ี
เขา้มาลงทุนไดย้าก (3 คาํตอบ) 
 4.4.7  ขอ้เสนอแนะดา้นกระบวนการ (1 คาํตอบ) 
 4.4.7.1  กิจการตอ้งวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้เขา้ร้านเพื่อไม่ใหสิ้นคา้ขาด  
(1 คาํตอบ) 
 

4.5  การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐานการวิจยั ผูป้ระกอบการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 

สมมติฐาน (1) ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม

ทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามเพศ 
               (n= 273) 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

เพศ 

t Sig. ชาย (92) หญงิ (181) 

 S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.94 .464 3.93 .458 .203 .840 
2)  ดา้นราคา 4.00 .506 4.00 .420 -.068 .946 
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ตารางที ่4.22   (ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

เพศ 

t Sig. ชาย (92) หญงิ (181) 

 S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.94 .464 3.93 .458 .203 .840 
2)  ดา้นราคา 4.00 .506 4.00 .420 -.068 .946 
3)  ดา้นช่องทางการ  
     จดัจาํหน่าย 

3.92 .460 3.96 .421 -.599 .550 

4)  ดา้นการส่งเสริม 
     การตลาด 

4.10 .443 4.15 .429 -.803 .423 

5)  ดา้นบุคลากร 3.75 .647 3.78 .543 -.391 .696 
6)  ดา้นลกัษณะทาง 
     กายภาพ 

4.18 .406 4.17 .360 .224 .823 

7)  ดา้นกระบวนการ 4.26 .537 4.23 .491 .470 .638 

 
จากตารางท่ี 4.22  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น จาํแนกตาม

เพศ โดยใชส้ถิติ Independent Sample t–test ในการทดสอบ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 
ดา้น มีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) มากกว่า 0.05 ทุกขอ้ นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูป้ระกอบการเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนัทุกดา้น ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐาน (2) ผูป้ระกอบการที่มีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.23  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
                     จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามอาย ุ                   (n= 273) 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

อาย ุ
F Sig. ตํ่ากวา่ 20 ปี  20–29ปี 30–39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป 

 S.D  S.D  S.D  S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.80 .262 3.84 .428 3.92 .453 4.12 .511 4.02 .497 2.496 .043* 
2)  ดา้นราคา 3.92 .449 3.89 .424 3.99 .454 4.15 .401 4.25 .490 3.225 .013* 
3)  ดา้นช่องทาง 
     การจดัจาํหน่าย 

3.89 .318 3.89 .385 3.92 .441 4.11 .453 4.12 .467 2.389 .051 

4)  ดา้นการส่งเสริม 
     การตลาด 

4.42 .449 4.04 .401 4.12 .444 4.22 .365 4.32 .504 2.606 .036* 

5)  ดา้นบุคลากร 3.57 .629 3.71 .458 3.75 .611 3.89 .611 4.02 .546 1.492 .205 
6)  ดา้นลกัษณะ 
     ทางกายภาพ 

4.28 .267 4.06 .341 4.14 .374 4.35 .334 4.44 .429 5.848 .000** 

7)  ดา้นกระบวนการ 4.23 .498 4.15 .489 4.23 .527 4.45 .458 4.23 .356 2.012 .093 
หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05                                
                   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้น
ผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ สําหรับด้านท่ีเหลือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
 ดงันั้นจึงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเป็นรายคู่ในดา้นท่ีแตกต่างกนัดว้ย
วิธีการของ Least Significant Difference (LSD) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.24-4.27 

 
ตารางที ่4.24  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 
 ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์จาํแนกตามอาย ุ
 

 ตํ่ากวา่ 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50ปีข้ึนไป 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 
 
20-29 ปี 
 
30-39 ปี 
 
40-49 ปี 
 
50 ปีข้ึนไป 

- 
 

-.03747 
(.837) 

- 

-.11736 
(.505) 

-.07989 
(.246) 

- 

-.32011 
(.090) 

-.28264 
(.003**) 
-.20275 
(.017*) 

- 
 

-.21429 
(.310) 

-.17681 
(.191) 

-.09693 
(.446) 
.10582 
(.461) 

- 
หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                  

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายดา้นผลิตภณัฑ ์จาํแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบความ
แตกต่าง 2 คู่ คือ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 40-49 ปี พบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์
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นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 40-49 ปี อย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.28264 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 30-39 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 40-49 ปี พบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.017 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ30-39 ปี มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์
นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 40-49 ปี อย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.20275 

 
ตารางที ่4.25  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา จาํแนกตามอาย ุ
 

 ตํ่ากวา่ 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50ปีข้ึนไป 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 
 
20-29 ปี 
 
30-39 ปี 
 
40-49 ปี 
 
50 ปีข้ึนไป 

- 
 

.03513 
(.843) 

- 

-.06175 
(.719) 

-.09688 
(.149) 

- 

-.23115 
(.208) 

-.26628 
(.005**) 
-.16940 
(.040*) 

- 

-.32143 
(.118) 

-.35656 
(.007**) 
-.25968 
(.037*) 
-.09028 
(.518) 

- 
หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                  

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา จาํแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบความ
แตกต่าง 4 คู่ คือ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 40-49 ปี พบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.05 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ20-29 ปี 
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ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา นอ้ย
กวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ40-49 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.26628 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.007 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ20-29 
ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา
นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.35656 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 30-39 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 40-49 ปี พบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.040 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ30-39 ปี มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา นอ้ย
กวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ40-49 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.16940 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 30-39 ปี กับผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.037 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ30-39 
ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา
นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.25968 

 

ตารางที ่4.26  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด   
                        ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามอาย ุ
 

 ตํ่ากวา่ 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50ปีข้ึนไป 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 
 
20-29 ปี 
 
30-39 ปี 
 
40-49 ปี 
 
50 ปีข้ึนไป 

- 
 

.38349 
(.026*) 

- 

.30438 
(.067) 

-.07911 
(.223) 

- 

.19940 
(.261) 

-.18408 
(.042*) 
-.10497 
(.187) 

- 

.10714 
(.590) 

-.27635 
(.031*) 
-.19724 
(.101) 

-.09226 
(.495) 

- 
หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามอายุเป็น
รายคู่ พบความแตกต่าง 3 คู่ คือ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 20 ปี กับผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี พบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.026 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุ ํ่า
กวา่ 20 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ20-29 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.38349 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 40-49 ปี พบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.042 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ40-49 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.18408 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี กับผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.031 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ20-29 
ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป อย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.27635 

 

ตารางที ่4.27   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด     
 ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามอาย ุ

 

 ตํ่ากวา่ 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50ปีข้ึนไป 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 
 
20-29 ปี 
 
30-39 ปี 
 
40-49 ปี 
 
50 ปีข้ึนไป 

- 
 

.21604 
(.137) 

- 

.14055 
(.318) 

-.07549 
(.170) 

- 

-.06845 
(.649) 

-.28449 
(.000**) 
-.20901 
(.002**) 

- 

-.16071 
(.340) 

-.37676 
(.001**) 
-.30127 
(.003**) 
-.09226 
(.421) 

- 
หมายเหตุ:  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.27 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามอายเุป็นราย
คู่ พบความแตกต่าง 4 คู่ คือ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 40-49 ปี พบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ40-49 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.28449 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 20-29 ปี กับผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ20-29 
ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.37676 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 30-39 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 40-49 ปี พบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ30-39 ปี มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ40-49 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.20901 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 30-39 ปี กับผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุ30-39 
ปี มีการตดัสินใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ50 
ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.30127 
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150 

สมมติฐาน (3) ผูป้ระกอบการที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 

 ตารางที ่4.28  แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย   
                        จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
  

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

ระดบัการศึกษา 
F Sig. ตํ่ากวา่มธัยมตน้ มธัยมตน้ มธัยมปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี 

 S.D  S.D  S.D  S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.95 .450 3.82 .403 3.82 .429 3.95 .423 4.10 .508 4.801 .001** 
2)  ดา้นราคา 3.94 .429 3.92 .450 3.93 .438 4.00 .382 4.12 .487 2.484 .044* 
3)  ดา้นช่องทาง 
     การจดัจาํหน่าย 

3.82 .372 3.89 .406 3.90 .384 3.92 .429 4.07 .488 2.489 .044* 

4)  ดา้นการส่งเสริม 
     การตลาด 

4.14 .497 4.11 .461 4.04 .433 4.21 .425 4.17 .399 1.267 .283 

5)  ดา้นบุคลากร 3.54 .548 3.72 .539 3.76 .461 3.65 .623 3.94 .639 3.067 .017* 
6)  ดา้นลกัษณะ 
     ทางกายภาพ 

4.16 .334 4.09 .361 4.07 .363 4.24 .332 4.27 .405 3.820 .005** 

7)  ดา้นกระบวนการ 4.35 .546 4.15 .490 4.11 .471 4.35 .522 4.34 .501 3.236 .013* 
หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    
                   **มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01
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จากตารางท่ี 4.28 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นลกัษณะทางกายภาพ สาํหรับดา้นท่ี
เหลือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเป็นรายคู่ในดา้นท่ีแตกต่างกนัดว้ย
วิธีการของ Least Significant Difference (LSD) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.29-4.34 

 
ตารางที ่4.29   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์
จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 ตํ่ากวา่มธัยม

ตน้  
มธัยมตน้
  

มธัยม
ปลาย 

อนุปริญญา
  

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่มธัยมตน้ 
  
มธัยมตน้ 
  
มธัยมปลาย 
  
อนุปริญญา 
  
ปริญญาตรี 

- 
 

.12651 
(.337) 

- 

.12442 
(.348) 

-.00209 
(.979) 

- 

-.00359 
(.979) 

-.13010 
(.115) 

-.12802 
(.127) 

- 

-.15584 
(.232) 

-.28235 
(.000**) 
-.28027 
(.000**) 
-.15225 
(.058) 

- 
 

หมายเหตุ:  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ี
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์ จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 2 คู่ คือ 
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ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.28235 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.28027 

 
ตารางที ่4.30  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ 

 ส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา  
 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 ตํ่ากวา่มธัยม

ตน้  
มธัยมตน้
  

มธัยม
ปลาย 

อนุปริญญา
  

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่มธัยมตน้ 
  
มธัยมตน้ 
  
มธัยมปลาย 
  
อนุปริญญา 
  
ปริญญาตรี 

- 
 

.02106 
(.872) 

- 

.01094 
(.934) 

-.01011 
(.898) 

- 

-.06301 
(.638) 

-.08406 
(.306) 

-.07395 
(.376) 

- 

-.18344 
(.158) 

-.20450 
(.006*) 
-.19439 
(.011*) 
-.12044 
(.131) 

- 
 

หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ี
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา จาํแนกตามระดบั
การศึกษา พบความแตกต่าง 2 คู่ คือ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.006 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคา น้อยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.20450 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.011 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นราคาน้อยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.19439 

 
ตารางที ่4.31  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ 
 ส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นช่องทาง 
 การจดัจาํหน่าย จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 ตํ่ากวา่มธัยม
ตน้  

มธัยมตน้
  

มธัยม
ปลาย 

อนุปริญญา
  

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่มธัยมตน้ 
  
มธัยมตน้ 
  
มธัยมปลาย 
  
อนุปริญญา 
  
ปริญญาตรี 

- 
 

-.07409 
(.558) 

- 

-.08583 
(.500) 

-.01174 
(.877) 

- 

-.10310 
(.425) 

-.02901 
(.714) 

-.01727 
(.830) 

- 

-.25649 
(.041*) 
-.18240 
(.012*) 
-.17066 
(.021*) 
-.15339 
(.046*) 

- 
หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.31 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ี
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบความแตกต่าง 4 คู่  

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่ามธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.041 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.25649 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.012 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.18240 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.021 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.17066 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.046 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.15339 
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ตารางที ่4.32   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ 
 ส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นบุคลากร  
 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 ตํ่ากวา่มธัยม
ตน้  

มธัยมตน้
  

มธัยม
ปลาย 

อนุปริญญา
  

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่มธัยมตน้ 
  
มธัยมตน้ 
  
มธัยมปลาย 
  
อนุปริญญา 
  
ปริญญาตรี 

- 
 

-.17377 
(.302) 

- 

-.21582 
(.203) 

-.04205 
(.677) 

- 

-.10647 
(.536) 
.06730 
(.522) 
.10935 
(.307) 

- 

-.40043 
(.017*) 
-.22666 
(.018*) 
-.18461 
(.059) 

-.29396 
(.004*) 

- 
 

หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ี
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบความแตกต่าง 3 คู่ คือ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่ามธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.017 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นบุคลากรนอ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.40043 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.018 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
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ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นบุคลากรนอ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.22666 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.004 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นบุคลากรนอ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.29396 

 
ตารางที ่4.33  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะ 
ทางกายภาพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 ตํ่ากวา่มธัยม

ตน้  
มธัยมตน้
  

มธัยม
ปลาย 

อนุปริญญา
  

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่มธัยมตน้ 
  
มธัยมตน้ 
  
มธัยมปลาย 
  
อนุปริญญา 
  
ปริญญาตรี 

- 
 

.06370 
(.557) 

- 

.08410 
(.441) 
.02040 
(.754) 

- 

-.07985 
(.471) 

-.14355 
(.035*) 
-.16395 
(.018*) 

- 

-.11851 
(.269) 

-.18221 
(.003*) 
-.20261 
(.001*) 
-.03865 
(.557) 

- 
 

หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ี
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
จาํแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 4 คู่ คือ 
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ผู ้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมต้น กับผู ้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.035 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้านลักษณะทางกายภาพ น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.14355 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.003 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้านลักษณะทางกายภาพ น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.18221 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย กับผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.018 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้านลักษณะทางกายภาพ น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.16395 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.001 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้านลักษณะทางกายภาพ น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.20261 
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ตารางที ่4.34  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ 
 ส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ  
 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 ตํ่ากวา่มธัยม

ตน้  
มธัยมตน้
  

มธัยม
ปลาย 

อนุปริญญา
  

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่มธัยมตน้ 
  
มธัยมตน้ 
  
มธัยมปลาย 
  
อนุปริญญา 
  
ปริญญาตรี 

- 
 

.20291 
(.167) 

- 

.24424 
(.099) 
.04133 
(.638) 

- 

-.00135 
(.993) 

-.20426 
(.027*) 
-.24559 
(.009*) 

- 

.01515 
(.917) 

-.18776 
(.025*) 
-.22909 
(.008*) 
.01650 
(.853) 

- 
 

หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ี
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ จาํแนก
ตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 4 คู่ คือ 

ผู ้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมต้น กับผู ้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.027 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ นอ้ยกวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัอนุปริญญา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.20426 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.025 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
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ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ นอ้ยกวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.18776 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย กับผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ นอ้ยกวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัอนุปริญญา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.24559 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย กบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.008 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ นอ้ยกวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.22909 
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สมมติฐาน (4) ผูป้ระกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.35  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
                       จาํแนกตามทุนจดทะเบียน  
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

ทุนจดทะเบียน   
F 

Sig. 
นอ้ยกวา่ 100,000  100,000 -500,000 500,001 -1,000,000 มากกวา่ 1,000,000 

 S.D  S.D  S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.93 .480 3.95 .445 3.93 .449 3.88 .504 .217 .885 
2)  ดา้นราคา 4.03 .467 4.05 .403 3.94 .463 3.85 .528 2.279 .080 
3)  ดา้นช่องทาง 
     การจดัจาํหน่าย 

3.95 .385 3.99 .374 3.89 .485 3.87 .585 1.192 .313 

4)  ดา้นการส่งเสริม 
     การตลาด 

4.12 .396 4.19 .382 4.10 .487 4.02 .544 1.686 .170 

5)  ดา้นบุคลากร 3.82 .475 3.84 .491 3.63 .695 3.64 .753 2.590 .053 
6)  ดา้นลกัษณะ 
     ทางกายภาพ 

4.16 .373 4.18 .334 4.17 .392 4.14 .487 .116 .951 

7)  ดา้นกระบวนการ 4.21 .510 4.20 .438 4.37 .573 4.26 .593 1.610 .187 
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จากตารางที่ 4.35  พบวา่ผูป้ระกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
 

สมมติฐาน (5) ผูป้ระกอบการที่มีตาํแหน่งงานที่รับผดิชอบในกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่ 
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.36  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
         จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามตาํแหน่งงานที่รับผดิชอบในกิจการ 

  (n= 273) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ตาํแหน่งงานที่รับผดิชอบในกิจการ F Sig. 

เจา้ของกิจการ หุน้ส่วน  พนกังาน 
  

 S.D  S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.97 .485 3.92 .479 3.87 .381 1.206 .301 
2)  ดา้นราคา 4.02 .448 3.97 .502 3.99 .398 .243 .785 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.95 .462 3.96 .436 3.92 .378 .133 .876 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.14 .447 4.15 .445 4.10 .398 .263 .769 
5)  ดา้นบุคลากร 3.77 .619 3.80 .546 3.72 .542 .314 .731 
6)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.18 .386 4.18 .402 4.14 .328 .348 .706 
7)  ดา้นกระบวนการ 4.28 .537 4.19 .499 4.24 .453 .746 .475 

จากตารางที่ 4.36  พบวา่ผูป้ระกอบการที่มีตาํแหน่งงานที่รับผดิชอบในกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่ 
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อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
สมมติฐานขอ้ที่ (6) ผูป้ระกอบการที่มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่ 

อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
ตารางที ่4.37  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  

         จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ                                                                                                         (n= 273) 
 

                  
ส่วนประสมทาง

การตลาด 

ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 
F Sig. 1-5 ปี  6-10 ปี 11-15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

 S.D  S.D  S.D  S.D 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.91 .413 3.96 .471 4.26 .373 3.85 .468 3.446 .017* 
2.ดา้นราคา 3.98 .465 4.00 .413 4.25 .392 3.96 .497 1.616 .186 
3.ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

3.94 .420 3.93 .432 4.17 .397 3.94 .450 1.383 .248 

4.ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.16 .424 4.12 .436 4.23 .285 4.11 .463 .431 .731 

5.ดา้นบุคลากร 3.76 .637 3.73 .582 4.02 .591 3.79 .519 1.074 .361 
6.ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.18 .359 4.15 .356 4.42 .284 4.14 .421 2.419 .067 

7.ดา้นกระบวนการ 4.24 .512 4.28 .527 4.52 .385 4.13 .465 2.868 .037* 
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จากตารางท่ี 4.37 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นกระบวนการ สาํหรับดา้นท่ีเหลือ
ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเป็นรายคู่ในดา้นท่ีแตกต่างกนัดว้ย
วิธีการของ Least Significant Difference (LSD) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.38-4.39 

 
ตารางที่ 4.38   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด

ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์จาํแนกตามระยะเวลาในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

 
 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

1-5 ปี  
 
6-10 ปี  
 
11-15 ปี  
 
มากกวา่ 15 ปี 

- 
 

-.05050 
(.476) 

- 

-.34793 
(.010**) 
-.29742 
(.021*) 

- 

.06065 
(.437) 
.11115 
(.096) 
.40857 

(.002**) 
- 

 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05      

    **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.38 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์ จาํแนกตามระยะเวลาในการ
ดาํเนินธุรกิจเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 3 คู่  

ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 1-5 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาใน
การดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.010 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
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ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นผลิตภณัฑ ์ นอ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.34793 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 6-10 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาใน
การดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.021 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ด้านผลิตภณัฑ์ น้อยกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.29742 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาใน
การดาํเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ด้านผลิตภณัฑ์ มากกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดย
มีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.40857 

 
ตารางที ่4.39 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด

ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ จาํแนกตามระยะเวลา   
ในการดาํเนินธุรกิจเป็นรายคู่ 

 
 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

1-5 ปี  
 
6-10 ปี  
 
11-15 ปี  
 
มากกวา่ 15 ปี 

- 
 

-.04495 
(.566) 

- 

-.28187 
(.059) 

-.23692 
(.095) 

- 

.10416 
(.227) 
.14911 
(.044*) 
.38603 
(.009*) 

- 
หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.39 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ จาํแนกตามระยะเวลาในการ
ดาํเนินธุรกิจเป็นรายคู่พบความแตกต่าง 2 คู่  

ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 6-10 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาใน
การดาํเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.044 ซ่ึงนอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ มากกว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย
มีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.14911 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี กบัผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาใน
การดาํเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นกระบวนการ มากกวา่ ผูป้ระกอบ 
การท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจมากกวา่ 15 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่าง 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั .38603
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166 

สมมติฐาน (7)  ผูป้ระกอบการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทาง 
การตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายที่แตกต่างกนั 
ตารางที ่4.40  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
                       จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ 
 

 ส่วนประสมทาง
การตลาด 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ 
F Sig. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 10,001-50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001 บาท ขึ้นไป 

 S.D  S.D  S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.83 .235 3.97 .428 3.91 .488 3.77 .272 .637 .592 
2)  ดา้นราคา 3.87 .176 4.08 .424 3.94 .468 4.12 .306 2.243 .084 
3)  ดา้นช่องทาง 
     การจดัจาํหน่าย 

3.62 .530 3.97 .394 3.94 .467 3.87 .209 .550 .649 

4)  ดา้นการส่งเสริม 
     การตลาด 

4.25 .707 4.16 .377 4.09 .454 4.75 .418 4.785 .003** 

5)  ดา้นบุคลากร 3.00 .942 3.81 .554 3.76 .595 3.55 .403 1.668 .174 
6)  ดา้นลกัษณะ 
     ทางกายภาพ 

4.12 .176 4.22 .349 4.12 .393 4.50 .158 2.883 .036* 

7)  ดา้นกระบวนการ 4.66 .942 4.29 .464 4.21 .537 4.11 .172 1.157 .327 
หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05           

 **มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01
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จากตารางท่ี 4.40 พบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกิจการต่างกนัมีความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย
ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นการส่งเสริมการตลาด มีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ สาํหรับดา้นท่ีเหลือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 

ดงันั้นจึงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเป็นรายคู่ในดา้นท่ีแตกต่างกนัดว้ย
วิธีการของ Least Significant Difference (LSD) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.41-4.42 

 
ตารางที ่4.41  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด

ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกิจการ 

 
 นอ้ยกวา่ 

10,000 บาท 
10,001-

50,000 บาท 
50,001-

100,000 บาท 
100,001 บาท 

ข้ึนไป 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท
  
10,001-50,000 บาท
  
50,001-100,000 บาท
  
100,001 บาท ข้ึนไป 

- 
 

.08929 
(.769) 

- 

.15359 
(.612) 
.06431 
(.225) 

- 

-.50000 
(.151) 

-.58929 
(.001*) 
-.65359 
(.000*) 

- 
 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.41 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของกิจการเป็นรายคู่พบความแตกต่าง 2 คู่  

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้10,001-50,000 บาท กบัผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้100,001 บาท 
ข้ึนไป  พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
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ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้10,001-50,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้
100,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.58929 

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้50,001-100,000 บาท กบัผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้100,001 บาท 
ข้ึนไป  พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้50,001-100,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้
100,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.65359 
 
ตารางที ่4.42   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด

ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของกิจการ 

 
 นอ้ยกวา่ 

10,000 บาท 
10,001-

50,000 บาท 
50,001-

100,000 บาท 
100,001 บาท 

ข้ึนไป 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท
  
10,001 -50,000 บาท
  
50,001-100,000 บาท
  
100,001 บาท ข้ึนไป 

- 
 

-.09598 
(.718) 

- 

-.00408 
(.988) 
.09190 
(.048*) 

- 

-.37500 
(.218) 

-.27902 
(.075) 

-.37092 
(.017*) 

- 
 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.42 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ของความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง

การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนของกิจการ พบความแตกต่าง 2 คู่  

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้10,001 -50,000 บาท กบัผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้50,001-100,000 
บาท  พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.048 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
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ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้10,001 -50,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มากกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้
50,001-100,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.09190 

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้50,001-100,000 บาท กบัผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้100,001 บาท 
ข้ึนไป  พบว่ามีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.017 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้50,001-100,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ น้อยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได ้
100,001 บาท ข้ึนไป อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.37092



168 
 

 

170 

สมมติฐาน (8) ผูป้ระกอบการที่มีลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
ตารางที ่4.43  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อาํเภอเชียงของ  
                       จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

 (n= 273) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ F Sig. 
เงินทุนหมุนเวยีนส่วนตวั

ทั้งหมด 
เงินทุนหมุนเวยีนที่ไดจ้าก
การร่วมทุนของผูถ้ือหุน้ 

เงินทุนหมุนเวยีนที่ไดจ้าก
การกูย้มื   

 S.D  S.D  S.D 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.94 .459 3.91 .502 3.94 .395 .093 .911 
2)  ดา้นราคา 4.02 .431 3.96 .494 3.98 .445 .375 .688 
3)  ดา้นช่องทาง 
     การจดัจาํหน่าย 

3.99 .423 3.90 .501 3.90 .344 1.389 .251 

4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.16 .416 4.05 .473 4.17 .417 1.856 .158 
5)  ดา้นบุคลากร 3.82 .544 3.72 .640 3.67 .583 1.670 .190 
6)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.18 .366 4.14 .436 4.18 .301 .418 .659 
7)  ดา้นกระบวนการ 4.21 .463 4.25 .586 4.35 .503 1.455 .235 
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จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่
แตกต่างกนัทุกดา้น 

 
ตารางที ่4.44  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐานการวจัิย ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1  ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศแตกต่างกนั  
มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2  ผูป้ระกอบการท่ีมีอายแุตกต่างกนั  
มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3  ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั
มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4  ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนแตกต่างกนั
มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5  ตาํแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในกิจการแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.44  (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวจัิย ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.6  ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนิน
ธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย
แตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.7  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
กิจการแตกต่างกนั มีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย
แตกต่างกนั 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.8  ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของแหล่งเงินทุน
ห มุน เ วี ยนของ กิ จก า รแตก ต่ า งกัน  มี ค ว าม คิ ด เ ห็ นของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอ 
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

 



 
บทที ่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เป็นงานวิจยั
เชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 273 ตวัอยา่ง โดยไดท้าํการ
เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยผูว้ิจยัได้
ทาํการสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผลการวิจยั 
5.2  สรุปผลการวิเคราะห์และขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์
5.3  อภิปรายผล 
5.4  ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 
 5.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนของกิจการอยู่ท่ี 100,000-500,000 บาท 
ดาํเนินกิจการมาแลว้ 6-10 ปี และใชเ้งินทุนส่วนตวัในการลงทุนดาํเนินกิจการ มีรายไดใ้นการ
ดาํเนินกิจการเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 50,000-100,000 บาท โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เลือกใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพ ์เช่นนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์แผน่พบัฯ เป็นส่ือโฆษณา และมีการใชค้อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์
เขา้มาใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
 5.1.2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยนโยบายการส่งเสริมการคา้ของรัฐบาลต่อผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี นโยบาย
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การส่งเสริมการคา้ของประเทศเพื่อนบา้น นโยบายการส่งเสริมการคา้ของนกัการเมืองทอ้งถ่ินต่อ
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี การตดัสินใจลงทุนในพื้นท่ีของนกัลงทุนส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นท่ีมีความ
คึกคกั และมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในเร่ืองของการโฆษณา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี รายไดข้องประชาชนใน
พื้นท่ีเพียงพอต่อการซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศกบัลูกคา้ต่างชาติ มีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงั มีการนาํ
เทคโนโลยีมาใชใ้นระบบการชาํระเงิน และมีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 
อยูใ่นระดบัมาก และความรู้เก่ียวกบักฎหมายการคา้ระหว่างประเทศของผูป้ระกอบการ อยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด 
 

5.1.3  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ สาํหรับดา้นท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในระดบัมาก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่านมี
สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
ในระดบัมากไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการใหเ้ลือกหลากหลายประเภท และร้านคา้ของ
ท่านมีสินคา้และบริการท่ีมีความทนัสมยั  

ดา้นราคา พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้
ราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆในพ้ืนท่ี สาํหรับขอ้ท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคาในระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใน
ระดบัมากทุกขอ้ 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
แต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ร้านคา้ของท่านมีบริการรับเปล่ียนคืนสินคา้ สําหรับขอ้ท่ีเหลือมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก 

ดา้นบุคลากร พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรในระดบัมากทุกขอ้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
แต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ภายในร้านคา้ตกแต่งดว้ยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ สําหรับขอ้ท่ี
เหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก 

ดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่า
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ 
ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความสะดวกต่อลูกคา้ สาํหรับขอ้ท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นกระบวนการในระดบัมาก 

 
5.1.4  ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะในงานวจัิย 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระกอบการในการเสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ์ คือ สินคา้ควรมี
หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีความทันสมัย ควรมีการบริหารจัดการ
คลงัสินคา้ในสต๊อกในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการขาย และควรส่งเสริมสินคา้พื้นเมืองให้มากข้ึน 
รัฐบาลควรส่งเสริมเงินลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายเล็ก เช่น เงินกูจ้ากธนาคาร หรือกองทุนต่าง ๆ 
และดาํเนินแผนงานหรือนโยบายทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีมีความคึกคกั เน่ืองจากมีการกาํหนดใหพ้ื้นท่ี
อาํเภอเชียงของเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุน รวมไปถึงการพฒันาเส้นทางคมนาคมท่ีดีข้ึนดว้ย 
และควรส่งเสริมการท่องเท่ียวมากข้ึน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระกอบการในการเสนอแนะขอ้เสนอแนะดา้นราคา คือ ร้านคา้
ควรมีป้ายแสดงราคาชดัเจน ส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว เน่ืองจากสินคา้ขายไดป้ริมาณสูงข้ึน ในช่วง
วนัหยุดเทศกาลและมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน รัฐบาลควรส่งเสริมและมีนโยบายทางดา้นภาษี
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เพื่อสนับสนุนผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน เพื่อช่วยเร่ืองต้นทุนราคาสินคา้สูงตามปัจจัย
ภายนอก เช่น ค่าขนส่ง ค่านํ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีสั่งสินคา้นาํเขา้มาจากเพื่อนบา้น อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการตอ้งเปรียบเทียบแหล่งท่ีซ้ือสินคา้เพื่อตน้ทุนท่ีถูกกวา่ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระกอบการในการเสนอแนะขอ้เสนอแนะดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย คือ ร้านคา้ควรตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเห็นไดช้ดัเจนและเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ 
และ มีบริการส่งถึงบา้นใหลู้กคา้ในพื้นท่ี  

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระกอบการในการเสนอแนะขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริม
การตลาด คือ ร้านคา้ควรมีการขายเช่ือ และให้เครดิตการคา้กบัลูกคา้ในพื้นท่ี และให้บริการติดตั้ง 
ซ่อม และบริการหลงัการขาย จดัโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้และบริการจากลูกคา้ และ
ส่งเสริมการขายผ่านส่ือทอ้งถ่ินมากข้ึน เพื่อการรับรู้และจดจาํของประชาชนในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงั
เป็นการสร้างช่ือเสียงของกิจการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระกอบการในการเสนอแนะขอ้เสนอแนะดา้นบุคลากร คือ 
ควรจดัอบรมและพฒันาพนักงานให้มีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ รวมถึงพนักงานในร้านตอ้ง
ใหบ้ริการท่ีเตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส และพร้อมใหบ้ริการลูกคา้ตลอดเวลา 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระกอบการในการเสนอแนะขอ้เสนอแนะดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ คือ ร้านคา้ตอ้งมีความสะอาด จดัวางสินคา้ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 
ควรมีห้องนํ้ าไวบ้ริการลูกคา้ และควรมีการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เขา้มาช่วยในกิจการมากข้ึน 
เช่น เคร่ืองสแกนราคาสินคา้ และปรับปรุงรูปแบบร้านคา้ใหดู้ทนัสมยั 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระกอบการในการเสนอแนะขอ้เสนอแนะดา้นกระบวนการ คือ 
กิจการตอ้งวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้เขา้ร้านเพื่อไม่ใหสิ้นคา้ขาด  
 
 5.1.5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ระกอบการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 สมมติฐาน (1) ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐาน (2) ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 สมมติฐาน (3) ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั  
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 สมมติฐาน (4) ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐาน (5) ผูป้ระกอบการท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในกิจการต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐาน (6) ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั 
 สมมติฐาน (7) ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกิจการต่างกนัมีความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย
ท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐาน (8) ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ต่างกนัมีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนั 
 

5.2  สรุปผลการวเิคราะห์และข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ 
 

5.2.1 ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย พบว่า
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
ระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ สาํหรับดา้นท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในระดบัมาก  

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่านมี
สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
ในระดบัมากไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการใหเ้ลือกหลากหลายประเภท และร้านคา้ของ
ท่านมีสินคา้และบริการท่ีมีความทนัสมยั  

ดา้นราคา พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้
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ราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆในพ้ืนท่ี สาํหรับขอ้ท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคาในระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใน
ระดบัมากทุกขอ้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
แต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ร้านคา้ของท่านมีบริการรับเปล่ียนคืนสินคา้ สําหรับขอ้ท่ีเหลือมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก 

ดา้นบุคลากร พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรในระดบัมากทุกขอ้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
แต่ละขอ้พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ภายในร้านคา้ตกแต่งดว้ยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ สําหรับขอ้ท่ี
เหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก 
ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่ามีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความสะดวกต่อลูกค้า สําหรับข้อท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการในระดบัมาก 

 
5.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดใน

พื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  
ผูป้ระกอบการเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ี

อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนัทุกดา้น ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นราคาและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นผลิตภณัฑ์และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ สาํหรับดา้นท่ีเหลือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
พื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นลกัษณะทางกายภาพ สาํหรับดา้นท่ีเหลือผูป้ระกอบการ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
พื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

ผูป้ระกอบการท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบในกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการ สําหรับดา้นท่ีเหลือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จังหวดัเชียงรายท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นการส่งเสริมการตลาด มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ สาํหรับดา้นท่ีเหลือผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
  

5.3  อภปิรายผล 
 
 การอภิปรายผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียง 
ราย แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 5.3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
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พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ 
สําหรับด้านท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 5.3.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
 จากการวิจยัพบว่า ร้านคา้ตอ้งมีสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ มีสินคา้และบริการให้
เลือกหลากหลายประเภท มีสินคา้และบริการท่ีมีความทนัสมยั และจากขอ้คาํถามปลายเปิดดา้น
ผลิตภณัฑท่ี์ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอธิบายว่า ควรส่งเสริมสินคา้พื้นเมืองและการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน
ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์ ท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (2551) พบว่า สินคา้ควรมีใหเ้ลือก
หลากหลายชนิด มีสินคา้หลากหลายยี่ห้อให้เลือก การจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ สินคา้มี
คุณภาพดี รูปแบบบรรจุภณัฑท์นัสมยั และมีสินคา้หลากหลายประเภทท่ีตอ้งการ และผลการวิจยัท่ี
ไดก้เ็ป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัดลฤดี จนัทร์แกว้ และคณะ ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพูชา 
(2557) พบว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทยตาม
แนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สินคา้มีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือและสามารถตอบสนองความ ตอ้งการลูกคา้ได ้ซ่ึงทั้งสองงานวิจยัได้
ช้ีใหเ้ห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีความทนัสมยั มีสินคา้และบริการใหเ้ลือกหลากหลาย 
สามารถตอบสนองของลูกคา้ จะทาํให้ร้านคา้เป็นท่ียอมรับ และดาํเนินกิจการขายสินคา้และบริการ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.3.1.2 ดา้นราคา 

 จากการวิจยัพบว่า ร้านคา้มีสินคา้ราคาถูกกว่าร้านอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี ร้านคา้มีป้ายแสดง
ราคาสินคา้และบริการท่ีชัดเจน และร้านคา้ของท่านมีการตั้งราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ
สินคา้และบริการ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ ท่ีได้ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (2551)  โดยพบว่า 
สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจน ราคาสินค้าตรงกับป้ายบอกราคา วิธีการชําระเงิน
หลากหลาย สินคา้ราคาตํ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคา และสอดคลอ้งกบัมทัวิ
นา ยวนฮี ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอ
สิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี (2550) พบว่า การตั้งราคาสินคา้ไม่เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ สินคา้
ราคาแพงกว่าร้านอ่ืน (กรณีสินคา้เหมือนกัน) ไม่มีป้ายแสดงราคาสินคา้ท่ีชัดเจน และ ผูซ้ื้อไม่
สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้เป็นปัญหาสําคญัของการดาํเนินกิจการ ดงันั้นจะเห็นว่างานวิจยัทั้ง



 
 
 

 

 
 

181 

สอง ช้ีให้เห็นตรงกนัโดยนาํเสนอในมุมท่ีต่างกนัถึงปัจจยัดา้นราคาว่า หากร้านคา้มีการแสดงป้าย
ราคาท่ีชดัเจน การตั้งราคาเหมาะกบัคุณภาพ ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน จะส่งผลต่อดีการดาํเนิน
กิจการ ในอีกมุมหน่ึง หากไม่มีการติดป้ายท่ีชดัเจน ราคาสินคา้แพงกว่า และราคากบัคุณภาพสินคา้
ไม่เหมาะสมกนั ยอ่มส่งผลเสียต่อการดาํเนินกิจการไดเ้ช่นกนั 

 5.3.1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 จากการวิจยัพบว่า ร้านคา้ของท่านตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง ร้านคา้ของ

ท่านมีเวลาปิดเปิดท่ีเหมาะสม มีการจดัสรรพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้แยกออกจากส่วนของหนา้ร้าน
ชดัเจน และร้านคา้ของท่านมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ ซ่ึงผลตรงกบัขอ้
คาํถามปลายเปิดให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมว่า ร้านคา้ควรตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเห็นได้ชัดเจนและเดินทาง
สะดวก มีท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ และมีบริการส่งถึงบา้นใหลู้กคา้ในพ้ืนท่ี โดยผลการวิจยัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของดลฤดี จนัทร์แกว้ และคณะ ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา (2557) พบว่า ปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย 
ลาว กมัพูชา ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือทาํเลท่ีตั้งของสถานท่ีจดัจาํหน่าย
เขา้ถึงไดง่้าย อีกทั้งงานวิจยัของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ ท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของ
ร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จังหวดัพะเยา (2551)  ยงัให้ผลตรงกันด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่ายว่า เวลาปิด-เปิดร้านมีความเหมาะสม การจดัตาํแหน่งของแผนกต่างๆมี
ความเหมาะสม ร้านคา้อยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ รวมถึงมทัวินา ยวนฮี ท่ีไดศึ้กษาปัญหา
ในการประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี (2550) โดยพบว่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ได้แก่ การขนส่งสินค้าไม่สะดวก ไม่มี
พนกังานขายสินคา้เพียงพอ การขนส่งสินคา้มีค่าใชจ่้ายสูง ไม่มีพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ท่ีขาย เวลาท่ีปิด-
เปิดใหบ้ริการของร้านคา้ไม่เหมาะสม สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอสาํหรับลูกคา้ และสถานท่ีจาํหน่าย
สินคา้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีไม่สะดวกในการเดินทางเขา้มาติดต่อซ้ือสินคา้ ซ่ึงทั้งสามงานวิจยัช้ีใหเ้ห็นว่า
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีสําคญัตอ้งมีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง มีท่ี
จอดรถเพียงพอ การจดัสรรพื้นท่ีในร้าน รวมทั้งมีเวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสมดว้ยจึงจะทาํใหก้ารดาํเนิน
ธุรกิจประสบความสาํเร็จ เป็นตน้ 
 5.3.1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 จากการวิจยัพบว่า ร้านคา้มีบริการรับเปล่ียนคืนสินคา้  ร้านคา้มีบริการหลงัการขาย 
ร้านคา้มีการใชส่ื้อโฆษณาเพื่อทาํการส่งเสริมการขาย และร้านคา้มีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก 
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แจก แถม) รวมไปถึงในคาํถามปลายเปิดท่ีเสนอความคิดเห็นว่า ควรมีการขายเช่ือ และให้เครดิต
การคา้กบัลูกคา้ในพื้นท่ี และส่งเสริมการขายผ่านส่ือทอ้งถ่ินมากข้ึน เพื่อการรับรู้และจดจาํของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงของกิจการให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมทัวินา 
ยวนฮี ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิ
รินธร จงัหวดัอุบลราชธานี (2550) พบว่า ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ไม่มีการโฆษณา
ทางวิทยชุุมชน ไม่มีบริการเปล่ียนคืนสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ท่ีซ้ือไปแลว้ชาํรุด ไม่มีบริการหลงัการขาย 
เช่น การให้บริการจดัส่งถึงบา้น ไม่มีการโฆษณาในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ไม่มีการติดป้ายโฆษณา
บริเวณหนา้ร้านหรือบริเวณใกลเ้คียง ไม่มีการให้เครดิตในการซ้ือสินคา้ และ ไม่มีบริการรับสั่งซ้ือ
สินคา้ทางโทรศพัท ์ซ่ึงผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่าหากกิจการไม่มีการส่งเสริมการตลาดเหล่าน้ีแลว้ 
ยอ่มก่อให้เกิดผลเสียและปัญหาต่อการดาํเนินธุรกิจได ้โดยท่ีวิสิฐ วงษเ์ขียว ไดศึ้กษาความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศึกษา สวนสยาม (2551) 
โดยพบว่าดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดัโปรโมชัน่ คูปองส่วนลด บตัรฟรี การโฆษณา 
เช่น ทางวิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต จดหมาย เป็นตน้ ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของดลฤดี จนัทร์
แกว้ และคณะท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้และ
บริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพูชา (2557)  พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจบริโภค สินคา้และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพูชา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ให้รับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการเขา้ใจได้
โดยง่าย มี บริการชาํระเงินผา่นบตัรเครดิตทาํให้ตดัสินใจไดง่้าย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มี
ผล ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ และการลด แลก แจก แถม เหมาะสมกบั ผลิตภณัฑ์
และบริการ ซ่ึงทั้งหมดน้ีช้ีให้เห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการส่งเสริมการขาย การ
บริการหลงัการขาย การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ส่งผลต่อการดาํเนินกิจการไปในทางท่ีดี  

 5.3.1.5 ดา้นบุคลากร 
 จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัทุกขอ้มีอิทธิพลระดบัมาก คือ พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ดว้ย

ความสุภาพ ร้านคา้มีจาํนวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการลูกคา้และพนกังานของร้านมีความรู้
เก่ียวกบัสินคา้ และคาํถามปลายเปิดท่ีเสนอความคิดเห็นเสนอวา่ ควรอบรมและพฒันาพนกังานใหมี้
ความรู้ในตวัสินคา้และบริการ รวมถึงการให้บริการลูกคา้ และพนกังานในร้านตอ้งใหบ้ริการท่ีเตม็
ใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส และพร้อมให้บริการลูกคา้ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผ่องพรรณ 
สุวรรณรัตน์ ท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา (2551) โดยพบว่า พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ พนกังานให้คาํแนะนาํ
และคาํปรึกษาสินคา้ท่ีตอ้งการ พนกังานมีความสุภาพ อธัยาสัยดี พนกังานขายมีความกระตือรือร้น
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ในการให้บริการ และการให้บริการแก่ลูกคา้มีความประทบัใจ ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของเจริญ วาริ
พนัธน์ ดว้ยท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่งสินคา้เกษตรดว้ยระบบตูค้อนเทน
เนอร์ทางรถไฟเจริญ (2550) พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรโรงงานจะใหค้วามสาํคญัในเร่ือง เจา้หนา้ท่ีมี
ความซ่ือสัตยไ์ม่มีสินคา้ขาดหาย เจา้หน้าท่ีเต็มใจให้บริการ สุภาพ อธัยาสัยดี เจา้หน้าท่ีมีความรู้ 
ความชาํนาญ เหมาะกบังาน และเจา้หนา้ท่ีเขา้ใจความตอ้งการบริการของผูส่้งออก  

 5.3.1.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 จากการวิจยัพบว่า ภายในร้านคา้ตกแต่งดว้ยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ มี

ระบบรักษาความปลอดภยั โดยมีถงัดบัเพลิงและป้ายสัญลกัษณ์แสดงชดัเจน ร้านคา้มีการจดัเรียง
สินคา้และบริการเป็นระเบียบตามหมวดหมู่ และร้านคา้มีความสะอาด โดยท่ีผลของการแสดงความ
คิดเห็นในคาํถามปลายเปิดพบว่า รูปแบบร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นแบบสมยัเก่า และขนาดเลก็ สู้ร้านคา้
ปลีกรายใหญ่ท่ีเขา้มาลงทุนไดย้าก ร้านคา้ควรมีห้องนํ้ าไวบ้ริการลูกคา้ โดยงานวิจยัของผอ่งพรรณ 
สุวรรณรัตน์ ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา (2551)  พบว่าด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพพบว่า ความ
สะอาดและความเป็นระเบียบของร้าน บรรยากาศในร้านเยน็สบาย ความสว่างในร้านเป็นท่ีพอใจ 
อีกทั้งเจริญ วาริพนัธน์ ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่งสินคา้เกษตรดว้ยระบบตู้
คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ (2550)  พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โรงงานจะใหค้วามสาํคญัใน
เร่ือง ระบบรักษความปลอดภยัของสินคา้ รวมไปถึงวิสิฐ วงษ์เขียว ได้ศึกษาความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศึกษา สวนสยาม (2551) พบว่า 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ จดัสถานท่ีสะอาด มีป้ายบอกทางชดัเจน ตกแต่งปรับปรุงสวยงาม แผ่น
ป้ายแจ้งเตือน ขอ้ปฏิบติั ขอ้ควรระวงั มีรถบริการรับส่ง มีเคร่ืองดับเพลิง บนัไดหนีไฟ มีห้อง
พยาบาล เป็นตน้ ซ่ึงทั้งสามงานวิจยัช้ีให้เห็นว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองของ การจดั
สถานท่ี ความปลอดภยั ความสวยงาม ความสวา่งและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ส่งผลใหกิ้จการไดรั้บความนิยมมากกวา่คู่แข่งขนั 

 5.3.1.7 ดา้นกระบวนการ 
 จากการวิจยัพบว่า ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกต่อลูกคา้ การให้บริการ

เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง และการขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้มีความรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ ท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (2551) โดยในดา้นกระบวนการพบว่า การให้บริการเป็นไปดว้ย
ความถูกต้อง  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  ซ่ึงงานวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
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กระบวนการควรมีการดาํเนินการท่ีสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง เพื่อจะทาํใหกิ้จการไม่มีขอ้ผดิพลาด
และมีลูกคา้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
 5.3.2 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ 
 ผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ นั่นหมายถึงผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนั ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีโอกาสในสังคม
เท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการศึกษา การทาํงาน และการดาํเนินธุรกิจ ในอดีตผูช้ายถือเป็น
เสาหลกัของครอบครัวในการหารายได ้แต่ปัจจุบนัผูห้ญิงมีบทบาทมากข้ึนในการหารายได ้หลาย
องคก์ารมีผูห้ญิงท่ีเป็นเจา้ของและเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั้นการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั เพศจึงมี
ผลต่อความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั โดยผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมทัวินา ยวนฮี ท่ี
ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาํเภอสิรินธร 
จงัหวดัอุบลราชธานี (2550) พบว่า ผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาในการประกอบ
ธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอาํเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นราคาและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของแต่
ละบุคคลยอ่มแปรเปล่ียนไปตามระยะเวลา โดยในช่วงวยัวยัเด็ก พ่อแม่จะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้
มาใหบ้ริโภคเกือบทั้งหมด พอเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ท่ีมีรายไดเ้ป็นของตนเอง อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือจะ
มีมากท่ีสุด ภาระและความรับผดิชอบก็มีมากดว้ยเช่นกนั ฉะนั้นผูป้ระกอบการท่ีมีอายมุากกว่า จะมี
ภาระค่าใชจ่้ายของครอบครัวท่ีมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีอายนุอ้ย  ดงันั้นในการพิจารณาซ้ือสินคา้
และบริการ จึงมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย 
และพิจารณาถึงคุณภาพของสินคา้และบริการก่อนเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผ่องพรรณ 
สุวรรณรัตน์ ท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา (2551) โดยไดเ้ปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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จาํแนกตามอาย ุพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
พื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการ และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาท่ีสูงกวา่ ยอ่มมีความคิดเห็นในปัจจยัต่างๆ ท่ีแตกต่าง
กนักบัผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาในระดบัท่ีตํ่ากว่า โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าย่อมคาดหวงั
และมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการท่ีดีกว่า ใน
ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัทาํใหเ้กิดการตดัสินใจเปรียบเทียบปัจจยัใน
หลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพของสินคา้และบริการ ราคา ความตอ้งการซ้ือ กาํลงัซ้ือ การส่งเสริม
การตลาด และช่องทางในการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่งพรรณ 
สุวรรณรัตน์ ท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา (2551) ท่ีไดเ้ปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่างกนัต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จาํแนกตามระดบั
การศึกษา โดยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
พื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ นัน่หมายถึงผูป้ระกอบการผูป้ระกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียน
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพราะทุนจด
ทะเบียนของผูป้ระกอบการในทางบญัชี มีทั้งท่ีชาํระแลว้ และยงัไม่ชาํระ นัน่หมายถึงจาํนวนทุนจด
ทะเบียนท่ีแสดงในหุน้ของกิจการอาจจะไม่ใช่ตวัเงินลงทุนท่ีแทจ้ริงในกิจการ ฉะนั้นทุนจดทะเบียน
อาจจะไม่ใช่ปัจจยัท่ีช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างกนั โดยอาจจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ แทน 
เพื่อจะไดท้ราบถึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เช่น รายได ้ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร และกาํไร (ขาดทุน) ในการดาํเนินกิจการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมทัวินา ยวนฮี ท่ี
ไดศึ้กษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาํเภอสิรินธร 
จงัหวดัอุบลราชธานี (2550) ท่ีไดท้าํการเปรียบเทียบปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้ชายแดน
ไทย-ลาว จาํแนกตามตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ โดยพบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีตน้ทุนในการ
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ประกอบธุรกิจต่างกนั มีปัญหาในการประกอบธุรกิจท่ีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นกระบวนการ ทั้งน้ีเพราะผูป้ระกอบการบางคนให้ความสาํคญักบั
ปัจจยับางปัจจยั ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบางคนใหค้วามสาํคญักบัอีกปัจจยัหน่ึง ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตวัช้ีนาํ
ท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างกันไดแ้ก่ รูปแบบของธุรกิจ ลกัษณะนิสัยส่วนตวั ความรู้และประสบ 
การณ์ในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ
มากกว่ายอ่มมีความคิดเห็นและวิสัยทศัน์ในดา้นต่างๆ มากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการ
ดาํเนินธุรกิจน้อยกว่า เพราะประสบการณ์ท่ีลองผิดลองถูกมาก่อนจะทาํให้ทราบว่าปัญหาและ
วิธีการแกไ้ขต่าง ๆ ตอ้งดาํเนินการยงัไง จะทาํให้การคิด วิเคราะห์ มีมุมมองท่ีแตกต่างออกไป ดัง่
สุภาษิตไทยท่ีว่าอาบนํ้ าร้อนมาก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมทัวินา ยวนฮี ไดศึ้กษาปัญหาใน
การประกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเมก็ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี
(2550) ท่ีไดท้าํการเปรียบเทียบปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาว จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ โดยพบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจ 3-10 ปี และผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 11 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาในการประกอบธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ในดา้นการส่งเสริมการตลาด มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะรายไดท่ี้ผูป้ระกอบการไดรั้บในแต่ละเดือนไม่เท่ากนั 
บางกิจการมีรายไดสู้ง บางกิจการมีรายไดน้้อย ข้ึนอยู่กบัประเภทของกิจการ ผูป้ระกอบการท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ยอ่มมีการตดัสินใจซ้ือไดม้ากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดน้อ้ย กิจการท่ีมีรายไดม้าก
มกัให้ความสนใจและมีการลงทุนในปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพของกิจการ ชอบความทนัสมยั 
และมีการส่งเสริมงบประมาณในการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของกิจการ รวมถึงการทุ่ม
งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากิจการท่ีมีรายไดน้อ้ย ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ ท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (2551) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่างกนัต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จาํแนก
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ตามรายได ้โดยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นท่ีอํา เภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรายน้ี 
ผูป้ระกอบการ หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นท่ี ประชาชนและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจสามารถนาํผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ ปรับกลยทุธ์การตลาด
ของกิจการเพ่ือให้การดาํเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จ และสามารถปรับให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจาํไดมี้ขอ้เสนอแนะ โดยแยกเป็น ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์จากการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากไดแ้ก่ 
ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการให้เลือกหลากหลายประเภท และร้านคา้ของท่านมีสินคา้และ
บริการท่ีมีความทนัสมยั ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการออกแบบ พฒันา และคิดคน้สินคา้และ
บริการใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย และมีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมถึงการควบคุมเร่ืองของ
คุณภาพและมาตรฐาน แสดงเคร่ืองหมายการรับรองมาตรฐานของสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้ได้
เห็น ทั้งน้ีเพื่อความมัน่ใจของลูกคา้ว่าจะไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานกว่าร้านคา้
ของคู่แข่ง 

 5.4.1.2 ด้านราคา พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ คือ ร้านคา้ของท่านมีสินคา้ราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆใน
พื้นท่ี ร้านคา้ของท่านมีป้ายแสดงราคาสินคา้และบริการท่ีชดัเจน ดงันั้นนอกจากการพฒันาในเร่ือง
ของสินคา้และบริการแลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งมีการใชก้ลยุทธ์ทางดา้นการกาํหนดราคาเขา้มาใช้
เพื่อให้กิจการไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งขนั เช่น การคิดราคาสินคา้และบริการท่ีตํ่ากว่าคู่แข่ง การติดป้าย
ราคาสินคา้และบริการให้ชดัเจน และการเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุนในตลาดดว้ยการสรรหาผูจ้ดัส่ง
วตัถุดิบ (Supplier) ท่ีให้ราคาถูก และสั่งซ้ือในปริมาณเยอะ เพื่อจะทาํให้ตน้ทุนสินคา้มีราคาตํ่ากว่า
และสามารถกาํหนดราคาขายท่ีตํ่ากวา่คู่แข่งได ้

 5.4.1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ร้านคา้ของท่าน
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ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง ร้านคา้ของท่านมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใชบ้ริการ
ของลูกคา้ ดังนั้นสําหรับร้านคา้ใหม่ ผูป้ระกอบการตอ้งวิเคราะห์ทาํเลท่ีตั้ งของกิจการว่าอยู่ใน
ตาํแหน่งท่ีลูกคา้สะดวกมาใชบ้ริการหรือไม่ เส้นทางการคมนาคมเพ่ือมายงัร้านคา้ และมีท่ีจอดรถ
เพียงพอในการบริการ ส่วนร้านคา้เดิมท่ีมีทาํเลท่ีไม่เหมาะสม ผูป้ระกอบการตอ้งคิดหาวิธีอ่ืนเพื่อจะ
ทาํให้ลูกคา้มาซ้ือสินคา้และบริการของกิจการ เช่น เพิ่มช่องทางในการขายทางโทรศพัท ์หรือ การ
ขายทางอินเทอร์เน็ต และมีบริการส่งถึงบา้นลูกคา้ เพื่อลดปัญหาเร่ืองของเวลา ท่ีจอดรถของกิจการ 
และเพิ่มความสะดวกของลูกคา้ไม่ตอ้งเดินทางมายงัร้านคา้ 

 5.4.1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมากท่ีสุดได้แก่ คือ ร้านคา้ของท่านมี
บริการรับเปล่ียนคืนสินคา้ การจดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้และบริการจากลูกคา้ และการ
ส่งเสริมการขายผ่านส่ือทอ้งถ่ินมากข้ึนมากสุด ดงันั้นผูป้ระกอบควรพฒันาสินคา้และบริการให้มี
คุณภาพ ทนัสมยั ผลิตและขายสินคา้พื้นเมืองให้มากข้ึน พฒันาระบบการจัดการคลงัสินคา้นํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการดาํเนินกิจการ หลงัจากนั้นก็มีการส่งเสริมการขายผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นรถวิ่งโฆษณาในพ้ืนท่ี ป้ายโฆษณา แผน่พบั ส่ือวิทยทุอ้งถ่ิน ส่ือโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน
เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงสินคา้และบริการของกิจการ และเป็นการกระตุน้ยอดขายไดด้ว้ยเช่นกนั 
นอกจากมีส่งเสริมการขาย การจัดส่งถึงบา้นลูกคา้แลว้นั้น ผูป้ระกอบการตอ้งเพิ่มในเร่ืองการ
รับประกนัสินคา้และบริการหากชาํรุดจากการผลิตและการขนส่ง มีบริการแลกเปล่ียนคืนสินคา้
ภายใน 7 วนั 

 5.4.1.5 ดา้นบุคลากร พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านบุคลากรในระดับน้อยท่ีสุด เร่ืองการมีความรู้เก่ียวกับสินคา้และบริการของ
พนักงาน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรส่งเสริมให้พนักงาน ผูป้ระกอบการ หรือหุ้นส่วนท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักิจการให้ไดรั้บการฝึกอบรม พฒันาทกัษะในเร่ืองความรู้ของสินคา้และบริการ และ
ขั้นตอนในการให้บริการ รวมไปถึงเร่ืองของกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ ระบบภาษีและ
ศุลกากร ดว้ยการส่งไปอบรมกบัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเปิดใหอ้บรมหรือสมัมนา  เพื่อจะได้
นาํมาปรับใชใ้นกระบวนการทาํงานให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยงัไดน้าํความรู้ไปพฒันาและต่อยอดในดา้น
ต่างๆ ของกิจการเพ่ือรองรับการเป็นเมืองการคา้ของเชียงของไดอี้กดว้ย 

 5.4.1.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ คือ ภายในร้านคา้
ตกแต่งดว้ยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ สะอาด มีการจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ ดงันั้น
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ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสนใจเร่ืองของความสว่างภายในร้าน ดูค่าความสว่างของหลอดไฟ 
รวมทั้งมีการจดัเรียงสินคา้ท่ีเป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ หยบิไดง่้าย 

 5.4.1.7 ดา้นกระบวนการ จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการไดเ้สนอแนะความ
คิดเห็น ในประเด็นรัฐบาลควรส่งเสริมเงินลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายเล็ก เช่น เงินกูจ้ากธนาคาร 
หรือกองทุนต่างๆ ดงันั้นหน่วยงานท่ีส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เช่น 
สถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย ์สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์การเกษตร  กองทุนหมู่บา้นในพื้นท่ีฯ 
ตอ้งมีการสนบัสนุนและกระตุน้ดา้นเงินทุนสาํหรับผูป้ระกอบการ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดมี้เงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ ส่งผลต่อการพฒันาการคา้การลงทุน และดา้นเศรษฐกิจในพื้นท่ีดว้ย รวมไปถึง
ส่งเสริมธุรกิจการส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้น เช่น ธุรกิจส่งออกผลไม ้เช่น มงัคุด มะม่วงฯ โดย
ผา่นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 ซ่ึงถือว่าเป็นการใชโ้อกาสอนัดีน้ีสาํหรับธุรกิจส่งออก
และส่งเสริมการท่องเท่ียวในอาํเภอเชียงของ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการส่งเสริมธุรกิจ
ต่างๆ ในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนาํเท่ียว ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจร้านอาหาร ในอาํเภอเชียงของ ปรับปรุง
เร่ืองโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีใหดี้ข้ึน พฒันาเส้นทางท่องเท่ียว อาทิเช่น ธุรกิจบริการนาํเท่ียวตาม
เส้นทางท่ีเช่ือมถึงกัน ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรมท่ีน่าสนใจหลายแห่งท่ีมีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น วดัหลวง
บา้นเชียงใจ หมู่บา้นวฒันธรรมไทยล้ือ พระธาตุเมืองสิงห์ในแขวงนํ้ าทา และสถานท่ีสาํคญัในเมือง
เชียงรุ่ง  นอกจากนั้นควรส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารตามริมนํ้ าโขง โดยนาํเสนอเมนูพิเศษของเชียง
ของต่อนกัท่องเท่ียวนัน่คือ เมนูปลาบึก รวมถึงพฒันาลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารใหส้ะอาด 
ถูกสุขลกัษณะ และพฒันาโรงแรมและท่ีพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการ
ท่องเท่ียวท่ีจะขยายตวัสูงข้ึนในอนาคต  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ตอ้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของ 
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีท่ีเขม้แข็งยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่าง 
ผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  มีเวทีใหผู้ป้ระกอบการไดพ้ฒันาศกัยภาพของกิจการ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพของแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ 
และทุกภาคส่วนมากข้ึน รวมถึงสร้างทศันคติท่ีดีต่อผปู้ระกอบการต่อการดาํเนินกิจการ ซ่ึงจะส่งผล 
ให้ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ และกิจการท่ีมีรายได ้
ต่างกนัจะไดใชแ้หล่งน้ีเป็นศูนยก์ลางเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้กนั และส่งผลให้การคา้ในพื้นท่ีมี
ความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการ มีความสามคัคี และสนับสนุนกันเองระหว่างผูป้ระกอบการ
ดว้ยกนั  
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 5.4.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

5.4.2.1  ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะไดเ้ห็นบริบทของแต่ละพื้นท่ีท่ีต่างกนัออกไป เพื่อ
จะไดน้าํขอ้คน้พบต่าง ๆ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ มาปรับปรุงและพฒันาใน
เร่ืองการคา้ต่อไป เช่น การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
พื้นท่ีการคา้ชายแดนจงัหวดัสระแกว้ หรือ การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อทาํใหท้ราบมุมมองของผูบ้ริโภค 

5.4.2.2  ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรเพ่ิมการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบต่อส่วนประสมทาง
การตลาด  

 
 



บรรณานุกรม 



192 
 

  
บรรณานุกรม 

 
กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์.  2551.  การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร:  

 เทก็ซ์แอนดเ์จอร์นลั พบัลิเคชัน่. 
กรกรัณย ์ชีวตระกลุพงษ ์และคณะ.  2558.  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการคา้ในโลกและผลกระทบต่อ

รูปแบบการคา้ การส่งออก และการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย. สัมมนา
วชิาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําปี 2558.  คน้วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2558 จาก 
https://www.pier.or.th/?conferences=bot-symposium-2015-the-thai-economy-under-the-
new-normal. 

จินตนา บุญบงการ.  2557.  สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
เจริญ วาริพนัธน.์  2550.  ปัจจัยการตลาดทีม่ผีลต่อการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์

ทางรถไฟ.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ชาญณรงค ์ชยัพฒัน์.  2553.  ประชาคมอาเซียนระดบัการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ.  

 วารสารนักบริหาร.  30 (3): 19-24. 
ชีวิต สารพตัร. 2553. อิทธิพลการคา้ชายแดน ความกลมกลืนทางวฒันธรรม และนโยบายภาครัฐ      

(ดา้นการส่งเสริมการคา้ชายแดน และวฒันธรรม) ท่ีส่งผลต่อวถีิชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนชายแดน.  วารสารการบริหารและพฒันา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.    

 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม):  22. 
โชติกา แสนทายก.  2551.  กลยุทธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกจิของผู้ประกอบการร้านขายของชําใน

เขตอาํเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย.  สารนิพนธ์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 
ดลฤดี จนัทร์แกว้ และคณะ.  2557.  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้และ

บริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา.  วารสารศรีวนาลยัวจิัย.   
 4 (มกราคม-มิถุนายน ): 102. 
ด่านศุลกากรเชียงของ.  2556.  สํารวจความคดิคนเชียงของ: การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.         

คน้วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.citizenthaipbs.net/ node/3817 



193 
 

ด่านศุลกากรเชียงของ.  2559.  ลกัษณะการค้าอาํเภอเชียงของ.  คน้วนัท่ี 20 เมษายน 2559 จาก
http://www.chiangkhongcustoms.com 

นพรัตน ์วงศวิ์ทยาพาณิชย ์และคณะ.  2554.  การพฒันาตลาดการค้าชายแดนไทย กรณศึีกษาตลาด     
โรงเกลอื จังหวดัสระแก้ว.  เอกสารวิจยั เสนอต่อแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กบั
สถาบนัอุดมศึกษาไทย เพ่ือการพฒันานโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.)โดยการสนบัสนบัของ
สานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 

บุญฑวรรณ วิงวอน.  2556.  การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภวิัตน์.  กรุงเทพมหานคร:  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ปาลวี  เชาวพ์านิช  และคณะ.  2553.  สภาพแวดล้อมทางธุรกจิท่ีมผีลต่อการพฒันาธุรกจิตาม

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติของผู้ประกอบธุรกจิ  SMEs ในเขตอาํเภอ 
 เมืองกาฬสินธ์ุ.  เอกสารวิจยั เสนอต่อคณะเทคโนโลยสีงัคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ. 
เปรมประชา ดิเมลโล.  2550.  การค้าชายแดนและผลกระทบต่อชุมชนในอาํเภอเชียงของ จังหวดั

เชียงราย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์.  2551.  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลกีในเขตเทศบาล

เมืองพะเยา อาํเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา.  สารนิพนธ์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย. 

พิชยนนัทร์ ศรีจนัทร์.  2556.  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้าไทย-ลาว:  กรณศึีกษาตลาดบ้านฮวก อําเภอภูซาง 
จังหวดัพะเยา.  สารนิพนธ์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

พินพนา ต๊ิบคาํ.  2551.  ปัจจยัทีส่่งผลต่อการค้าชายแดนบริเวณตลาดดอยเวา อาํเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย.  สารนิพนธ์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

มธุรดา สมยักลุ.  2557.  แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจการคา้ชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดน
ไทย-กมัพชูา.  Academic Services Journal Prince of Songkla University.   
25 (January-April): 22. 

มทัวินา ยวนฮี.  2550.  ปัญหาในการประกอบธุรกจิการค้าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก  
อาํเภอสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี. 



194 
 

เมืองเชียงของ.  2559.  เมืองเชียงของ.  คน้วนัท่ี 20 เมษายน 2559 จาก http://www.chiangkhong.net/ 
วิสิฐ วงษเ์ขียว.  2551.  การศึกษาความต้องการของนักท่องเทีย่วเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดของ 
  สวนสนุกไทย: กรณศึีกษา สวนสยาม.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วีระยทุธ ทนทาน.  2555.  แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการการคา้

ชายแดนไทย-ลาว ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการบูรณาการประชาคม
อาเซียน.  Naresuan University Journal.  20 (2): 67. 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมการคา้ต่างประเทศ.  2558.  สถิติการนาํเขา้-ส่งออก 
 ของไทย.  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์.  คน้วนัท่ี 15 กรกฏาคม 2558 จาก 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=164 
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ.  2559.  เขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทย 

มกราคม 2559.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ. 

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.  2549.  ความขดัแยง้ทางการเมืองมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
อยา่งไร.  ใน เอกสารประเดน็ร้อนของเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (Hot Issue) โครงการ 
Intelligence Unit สศอ,  30 มีนาคม 2549.  กรงุเทพมหานคร: สาํนกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม. หนา้ 2. 

สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเชียงของ.  2557.  ทิศทางการดาํเนินการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
จังหวดัเชียงราย.  คน้วนัท่ี 5 เมษายน 2559 จาก www.dopachiangrai.com/ทิศทาง/? 
download= 

สุปราณี นาคแกว้.  2550.  ธุรกจิระหว่างประเทศกบัส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง.  

Aguilar, Francis J.  1967.  Quoted in Gilborne, Madeleine and Rosell, Carl.  2014.  Evaluating a 
New Business Opportunity for Alfa Laval.  Master’s thesis, Chalmer University of 
Technology. 

American Marketing Association.  2008.  About AMA: Definition of Marketing.  Retrieved  
  July 15, 2008 from http://www.marketing power.com /About AMA 



195 
 

Baker, Michael J.  2006.  The Marketing Book edition by Michael J. Baker.  Great Britain: 
Butterworth-Heinemann. 

Belch, George E. and Belch, Michael A.  2009.  Advertising and Promotion: An Integrated 
Marketing Communications Perspective.  USA: McGraw-Hill. 

Bello, Walden F. 1999. The Asian Economic Implosion: Causes, Dynamics, Prospects.  
  Race and Class.   40 (2/3): 133-143. 
Booms, B. H. and Bitner, M. J.  1981.  Quoted in Donnelly, J. H. and George, W. R.  Marketing of 

Services.   Chicago: American Marketing Association.  
Borden, Nail H.  1965.  Quoted in Schwartz, George.  Science in marketing.  New Jersey: Wiley. 
Charles, W.; Lamb, Joseph F.; Hair, Jr and McDaniel, Carl.   2011.  Marketing 11e.  United States: 

South-Western Cengage Learning. 
The Chartered Institute of Marketing (CIM).  2010.  Marketing and the 7Ps: A Brief Summary of 

Marketing and how it Work.  United Kingdom: The Chartered Institute of Marketing. 
Christopher, Lovelock and Jochen, Wirtz.  2011.  Services Marketing: People Technology Strategy 

Upper Saddle River.  New Jersey: Prentice Hall. 
Cook, Sarah.  2005.  Quoted in Gilborne, Madeleine and Rosell, Carl.  2014.  Evaluating a New 

Business Opportunity for Alfa Laval.  Master’s thesis, Chalmer University of 
Technology. 

Elizabeth, McQuerry.  2000.  Financial Globalization and Democracy in Emerging Markets.   
  Journal of Interamerican Studies and World Affairs.  42 (Fall): 171-184. 
Evans, Joel R. and Berman, Barry.  1997.  Marketing.   7th ed.  United States: Prentice Hall. 
Farrall, Cate and Lindsley, Marianne.  2008.  Professional English in Use Marketing.  

UK:Cambridge University Press. 
Fifield, Paul.  2006.  Marketing Strategy the Difference between Marketing and Markets. 

London: Routledge. 
Harrison, Jeffrey S. and Caron, H. St. John.  2008.  Foundations in Strategic Management.  
  United States: Thomson South-Western. 



196 
 

Hornungova, Jana and Klimkova, Marketa.  2011.  The Economic Impact of Performance of 
Enterprise to the Level of Unemployment in the Czech Republic.  Economics and 
Management. 16 (August): 1101-1107. 

Itoh, William H.  1998.  Letter from Bangkok.  SAI REVIEW.  18 (Summer/Fall): 135-151. 
Jobber, David and Fahy, John.  2009.  Foundations of Marketing.  Maidenhead: McGraw-Hill. 
Johnson, Corey et al.  2011.  Interventions on Rethinking the Border in Border Studies.  Political 

Geography.  30 (2): 61-69. 
Kotler, Philip.  2011.  Marketing Management Millenium Edition.  United States:  
  Pearson Prentice Hall. 
Kotler, Philip; Bowen, John T. and Makens, James C.  2006.  Marketing for Hospitality and 

Tourism.  United Statet: Pearson Prentice Hall. 
Kotler, Philip and Armstrong, Gary.  2009.  Principle of Marketing.  United States:  
  Pearson Prentice Hall. 
Kotler, Philip and Armstrong, Gary.  2012.  Principle of Marketing.  United States:  
  Pearson Prentice Hall. 
Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane.  2013.  Marketing Management.  United States:  
  Pearson Prentice Hall. 
Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle W.  1970.  Determinining Sample Size for Research 

Activities.   Educational and Psychological Measurement.  30 (September): 607-610. 
Lindgren, John H. and Shimp, Terence A.  1996.  Marketing: An Interactive Learning System. 

USA: International Thomson. 
Maylor, Harvey.  2010.  Project Management.   4th ed. UK:  Financial Times Prentice Hall. 
Mccarthy, Jerome E.  1960.  Quoted in Kotler, Phillip and Keller, Kevin Lane.  2013.  Marketing 

Management.  United States of America: Pearson Prentice Hall. 
Mccarthy, Jerome E.  Quoted in กฤติกา สายณะรัตร์ชยั.  2554.  ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า

และของทีร่ะลกึสําหรับนักท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 



197 
 

Mercer, D.  1999.  Marketing.  3rd ed.  Oxford: Blackwell. 
Minier, Jenny A.  2003.  Democrats Dictators and Demonstrators.  Economic Inquiry.   

2 (April): 224-233. 
Osterwalder, Alexander and Pigneur, Yves.  2010.  Business Model Generation: A Handbook for 

Visionaries Game Changers and Challengers.  New Jersey: Wiley. 
Palade, Alexandra.  2011.  Analysis of Marketing Mix on Cosmetics Products Case Study: AVON 

Company.  Annals of the University of Petroşani Economics.  11(4): 233-244. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 

 
 

       
 

เลขท่ีแบบสอบถาม................ 
คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย จัดทาํข้ึนเพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูลในการทาํวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยกีารบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(นิดา้)  จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นทั้งหมด      
4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ตอนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะ 

การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเพื่อการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มีกระทบต่อการตอบ
แบบสอบถาม โดยขอ้มูลท่ีได ้ใชใ้นการเสนอผลวิจยัต่อไป 
 
 
 

ขอขอบคุณท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
              กมล สงบุญนาค 
                      ผูว้ิจยั 
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ตอนที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 

คาํแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตวัเลือกท่ีตรงกบัคาํตอบหรือเติมคาํตอบลง 

     ในช่องวา่ง 
1) เพศ 

□  ชาย    □  หญิง 
2) อาย ุ
 □ ตํ่ากวา่ 20 ปี   □ 20-29 ปี   □ 30-39 ปี  

□ 40-49 ปี  □ 50 ปี ข้ึนไป 

3) ระดบัการศึกษา 
□ ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  □ มธัยมศึกษาตอนตน้   
□ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า □ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า        
□ ปริญญาตรี    □ สูงกวา่ปริญญาตรี 

4) ทาํเลท่ีตั้งของกิจการ 
□ ตาํบลเวียงเชียงของ   □ ตาํบลสถาน   
□ ตาํบลศรีดอนชยั    □ ตาํบลบุญเรือง  
□ ตาํบลคร่ึง     □ ตาํบลหว้ยซอ้  
□ ตาํบลริมโขง 

5) ทุนจดทะเบียน 
 □ นอ้ยกวา่ 100,000 บาท   □ 100,000-500,000 บาท      
 □ 500,001-1,000,000 บาท  □ มากกวา่ 1,000,000 บาท   
6)  ตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบในกิจการ 
 □ เจา้ของกิจการ    □ หุน้ส่วน      
 □ พนกังาน    □ อ่ืนๆ……………………. 
7) ประเภทของธุรกิจ 
 □ กิจการเจา้ของคนเดียว   □ บริษทัจาํกดั      
 □ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั   □ อ่ืนๆ…………………….   
8) ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 

□ 1-5 ปี    □ 6-10 ปี 
□ 11-15 ปี    □ มากกวา่ 15 ปี 
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9) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกิจการ 
□ นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  □ 10,001-50,000 บาท 
□ 50,001-100,000 บาท  □ 100,001 บาท ข้ึนไป 

10) ส่ือโฆษณาชนิดใดท่ีร้านคา้ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

□ ส่ือโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน    
□ ส่ือวิทยชุุมชน  
□ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์แผน่พบัฯ   
□ ส่ือโฆษณากลางแจง้ เช่น ป้ายโฆษณาขา้งทางฯ 
□ ส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น เฟสบุค๊ เวบ็ไซต ์
□ รถยนตว์ิ่งโฆษณาในพื้นท่ี 
□ ส่ืออ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 

11) ลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการท่านเป็นแบบใด 
□ เงินทุนหมุนเวยีนส่วนตวัทั้งหมด    
□ เงินทุนหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการร่วมทุนของผูถื้อหุน้  
□ เงินทุนหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน   
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 

12) ท่านใชเ้ทคโนโลยชีนิดใดบา้งในการดาํเนินธุรกิจ 
□ อุปกรณ์สาํนกังาน เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์    
□ ใชส้มาร์ทโฟนและมือถือ 
□ โปรแกรมสาํเร็จรูป เช่น โปรแกรมทางบญัชี โปรแกรมทางการเงิน 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 
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ตอนที ่2  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 

คาํแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาํตอบท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน 

 

ปัจจัย 
ระดับความสําคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1) นโยบายการส่งเสริมการคา้ของรัฐบาล 
ต่อผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 

     

2) นโยบายการส่งเสริมการคา้ของ 
ประเทศเพ่ือนบา้น 

     

3) นโยบายการส่งเสริมการคา้ของ 
นกัการเมืองทอ้งถ่ินต่อผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 

     

4) ผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธ์อนัดีกบั
หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี 

     

5) รายไดข้องประชาชนในพื้นท่ีเพยีงพอต่อ
การซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

     

6) การตดัสินใจลงทุนในพื้นท่ีของนกัลงทุน
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมีความคึกคกั 

     

7) ผูป้ระกอบการมีความสามารถใน 
การส่ือสารภาษาต่างประเทศกบัลูกคา้ต่างชาติ 

     

8) มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการ
สินคา้คงคลงั 

     

9) มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นระบบ 
การชาํระเงิน 

     

10) มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในเร่ือง 
ของการโฆษณา 

     

11) มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้น 
การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 

     

12) ความรู้เก่ียวกบักฎหมายการคา้ระหวา่ง
ประเทศของผูป้ระกอบการ 
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ตอนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

คาํแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาํตอบท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน 

 

ปัจจัย 
ระดับความสําคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1) ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการ 
ใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 

     

2) ร้านคา้ของท่านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
ของคนในพ้ืนท่ี 

     

3) ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพ 

     

4) ร้านคา้ของท่านมีสินคา้และบริการท่ีมี 
ความทนัสมยั 

     

ด้านราคา (Price) 
1) ร้านคา้ของท่านมีการตั้งราคาสินคา้ท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ 

     

2) ร้านคา้ของท่านมีป้ายแสดงราคาสินคา้และ
บริการท่ีชดัเจน 

     

3) ร้านคา้ของท่านมีวิธีการชาํระค่าสินคา้และ
บริการใหลู้กคา้ไดเ้ลือกหลากหลายช่องทาง 
เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือ เงินเช่ือ 

     

4) ร้านคา้ของท่านมีสินคา้ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืนๆ
ในพื้นท่ี 

     

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
1) ร้านคา้ของท่านตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกต่อ
การเดินทาง 

     

D 
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cปัจจัย 
ระดับความสําคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2) ร้านคา้ของท่านมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อ      
การใชบ้ริการของลูกคา้      
3) ร้านคา้ของท่านมีเวลาปิดเปิดท่ีเหมาะสม      
4) ท่านมีการจดัสรรพื้นท่ีในการจดัเกบ็สินคา้
แยกออกจากส่วนของหนา้ร้านชดัเจน 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
1) ร้านคา้ของท่านมีการใชส่ื้อโฆษณา 
เพื่อทาํการส่งเสริมการขาย 

     

2) ร้านคา้ของท่านมีบริการหลงัการขาย      
3) ร้านคา้ของท่านมีบริการรับเปล่ียนคืนสินคา้      
4) ร้านคา้มีการส่งเสริมการขาย  
(ลด แลก แจก แถม) 

     

ด้านบุคลากร (People) 
1) พนกังานของร้านมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้      
2) ร้านคา้มีจาํนวนพนกังานเพียงพอใน 
การใหบ้ริการลูกคา้ 

     

3) พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ      

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
1) ร้านคา้ของท่านมีความสะอาด      
2) ร้านคา้ของท่านมีการจดัเรียงสินคา้และ
บริการเป็นระเบียบตามหมวดหมู่ 

     

3) ร้านคา้ของท่านมีระบบรักษาความปลอดภยั 
โดยมีถงัดบัเพลิงและป้ายสญัลกัษณ์แสดง
ชดัเจน  

     

‘ 

‘ 
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ปัจจัย 
ระดับความสําคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4) ภายในร้านคา้ตกแต่งดว้ยสีโทนสวา่ง  
ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

     

ด้านกระบวนการ (Process) 
1) การใหบ้ริการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง      
2) ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความสะดวกต่อ
ลูกคา้ 

     

3) การขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้มีความรวดเร็ว      
 

ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะ 

 1) ขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2) ขอ้เสนอแนะดา้นราคา (Price) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3) ขอ้เสนอแนะดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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4) ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5) ขอ้เสนอแนะดา้นบุคคล (People) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6) ขอ้เสนอแนะดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7) ขอ้เสนอแนะดา้นกระบวนการ (Process) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

เอกสารขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอืการทาํวจิัย 
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ภาคผนวก ข (ต่อ) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

การหาค่าความเทีย่งตรงของเคร่ืองมอื 
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คะแนนจากผู้เช่ียวชาญในการหาค่า IOC 
 
 

คาํถามข้อที ่
คะแนนความเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัความคดิเห็นด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
ขอ้ท่ี 1 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 4 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความคดิเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านราคา 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 4 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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คาํถามข้อที ่
คะแนนความเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านบุคลากร 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 4 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
ด้านกระบวนการ 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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