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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
-ไม่ต้องระบุ3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
4.2 บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
แผนงาน
1.4.4 การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness
Tourism)
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ
คานาหน้า
นางสาว
นาง

ชื่อ-สกุล
วิริยา บุญมาเลิศ
บุณยาพร ภู่ทอง

2. สาขาการวิจัยหลัก OECD
สาขาการวิจัยย่อย OECD
ด้านการวิจัย
3. สาขา ISCED

ตาแหน่งในโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

สัดส่วนการมี เวลาที่ทาวิจัย
ส่วนร่วม (ชั่วโมง/สัปดาห์)
90
10

12
6

1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
เกษตร
00 Generic programmes and qualifications
000 Generic programmes and qualifications not further defined
0000 Generic programmes and qualifications not further defined

4. คาสาคัญ (keyword)
คาสาคัญ (TH) พฤติกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นักท่องเที่ยว
คาสาคัญ (EN) Behavior Ecotourism Tourist
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือได้ว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
รายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ ช่วยในการปรับดุลการชาระเงิน และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นยังก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งนามาสู่การ
จ้างงานและสร้างอาชีพทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรง และการจ้างงานในภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เกิดการ
กระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในภาพรวมจะนาไปสู่การสร้างความเจริญเติบโต และการมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์, 2550) จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวพบว่า ในปี 2558 ประเทศ
ไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 29.88 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 1.44 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 มากถึง 2.7 แสนล้านบาท ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า คนไทยเดินทาง ท่องเที่ยวใน
ประเทศ 138.8 ล้านคน สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาทส่งผลให้ปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่ องเที่ยวอยู่
ที่ 2.23 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2559)
หากแต่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่าง
มหาศาล ทั้งนี้เพราะการสูญเสียสมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย
ปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้เกิดกระแสของการให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในโลก ในการคานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ ของ
“Ecotourism” หรือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
ไฟล์ Template V1B22092560

2

โครงการวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยั งแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ ก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชมศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์
ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้ น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเกิดประโยชน์ต่อชุม ชนอีกดว้ย กรมป่าไม้(2548) อาจกล่าวได้ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่เพื่อมุ่งประสานผลประโยชน์และความต้องการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็น
เครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) (วรรณา
วงษ์วานิช, 2539) ทั้งนี้กรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในทิศทางที่ยั่งยืน จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีศักยภาพทางการท่ องเที่ยวโดยรวมสู ง เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง มีความสวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ อีกทั้ง แหล่ ง
ท่ องเที่ย วประเภทดัง กล่ าวยั งมี กระจายอยู่ ทุกภู มิภ าคของประเทศไทย ตลอดจนเป็ นแหล่ งท่องเที่ย วที่ส ามารถ
ตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่อ งเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดนครปฐม เพื่อการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประสบการณ์ของการท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการกาหนดวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาและจัดการเขตท่องเที่ยวในจังหวัดให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้า ทั้ง
ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนเน้นการพัฒนาควบคู่กับการ
อนุ รั กษ์และสร้างแหล่ งเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นระหว่างนักท่องเที่ยว หรือผู้ มาเยือนกับชุมชนในพื้นที่และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างรูปแบบการเรียนรู้ทางการท่องเที่ยวร่วมกันกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับคาถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
3) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
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ประชากรสาหรับการวิจัย คือ ประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม จานวน
2,557,074 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 606) ได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยจานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
1.2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักสาหรับการวิจัยเชิง คุณภาพ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม
จานวน 14 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทฤษฎีแรงจูงใจที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง ความต้องการหรือปรารถนาภายในของบุคคลซึ่งกระตุ้นให้
เกิด พฤติกรรม ทฤษฎีเนื้อหาเป็นที่รู้จักและยอมรับ คือ ทฤษฎีลาดับขั้น ความต้องการของ มาสโลว์ ทฤษฎีการจูงใจ
ERG ของ เอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) และทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ แมคคลีแลนด์ (McClelland)
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ
3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ จังหวัดนครปฐม
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กาหนดนิยาม ศัพท์เฉพาะของการวิจัยครั้งนี้ไว้ ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ
และแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยมีการควบคุมผลกระทบ และสร้างบรรยากาศของ
การศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติแวดล้อม พร้อมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และ ได้รับประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ
ชีวิตแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทาความเสียหาย
แก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมีวัถตุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นด้วยแนวคิดพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดที่มิใช่บ้านเมืองที่อาศัยอยู่เป็นประจา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และได้ขยายความต่อไปอีกว่า บุคคลเช่นใด นับเป็นนักท่องเที่ยว และบุคคลเช่นใดไม่
นับเป็นนักท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ คือ
2.1 ผู้ที่เดินทางเพื่อผักผ่อนใจหรือเพื่อสุขภาพ
2.2 ผู้ที่เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.3 ผู้ที่เดินทางเพื่อทาธุรกิจการค้าบางประการ
2.4 ผู้ที่เดินทางมากับเรือที่เพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้า แม้จะแวะพักอยู่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก็ตาม
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรม ที่ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
1.1 ทฤษฏีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
1.2 ทฤษฎีใหม่ทางการค้า (New Trade Theory)
1.3 ทฤษฎีว่าด้วยวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Model)
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
1.1 ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ทฤษฎีการได้เปรียบทางการค้าเป็นทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญและมีแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ คือ อาดัม สมิธ (Adam Smith) และเดวิด ริคาร์โด (David
Ricardo)อาดัม สมิธ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ สานักคลาสสิก ได้เสนอทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์
(Absolute Advantage Theory) ซึ่งอธิบายว่า แต่ละประเทศมีความสามารถในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดได้ไม่เท่ากัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ และความสามารถในการผลิต ดังนั้นในแต่ละประเทศควรเลือก
ผลิตเฉพาะสินค้าที่ประเทศเสียต้นทุนต่ากว่าประเทศอื่น นั่นคือเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์
(Absolute Advantage) เหนือประเทศอื่น ซึ่งต้นทุนการผลิตนั้นสามารถวัดได้จากจานวนแรงงานที่ใช้หรือจานวน
ผลผลิตที่ได้ ดังนั้น การเสียต้นทุนต่ากว่าประเทศอื่นจึงหมายถึง การใช้จานวนแรงงานน้อยกว่าในการผลิตเพื่อให้ได้ผล
ผลิตจานวนเท่ากัน หรือได้จานวนผลิตมากกว่าเมื่อใช้แรงงานเท่ากันด้วยเหตุนี้แต่ละประเทศจะไม่ผลิตสินค้าทุกชนิดที่
ต้องการบริโภค แต่จะเลือกผลิตเฉพาะสินค้าที่ประเทศตนได้เปรียบเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการสาคัญของ อาดัม สมิธ คือ
เน้นหลักการแบ่งงานกันทา(Division of Labor) และการเกิดความชานาญเฉพาะอย่าง (Specialization) แล้วนา
สินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ทาให้เกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้นการค้าระหว่างประเทศตามทฤษฎีความได้เปรียบ
โดยสมบูรณ์นี้มีผลทาให้ทุกประเทศได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น คือมีสินค้าบริโภคแทบทุกชนิด ราคาถูก จานวนผลผลิต
โดยรวมของโลกสู ง ขึ้น เกิด การแบ่ งงานกัน ทาระหว่างประเทศต่า งๆในโลก เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง และ
สวัสดิการของประชากรโลกสูงขึ้น อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตบางประการคือ เนื่องจากหลักการเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศสมัยคลาสสิกเกิดขึ้นในสมัยที่ปริมาณปัจจัยการผลิต และทรัพยากรในแต่ละประเทศ มีอยู่อย่างเหลือเฟือเมื่อ
เทียบกับความต้องการใช้ จะมีก็แต่ปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานเท่านั้นที่มีจานวนจากัด ฉะนั้นการแบ่งงานระหว่าง
ประเทศในทรรศนะของ อาดัม สมิธ จึงอาศัยความแตกต่างในเรื่องของแรงงานที่ประเทศต่างๆมีอยู่เป็นหลักทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศและแนวคิ ดที่สาคัญ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีหลักการได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ (Principle of
absolute advantage) จากทฤษฎีของอาดัม สมิธ มีข้อบกพร่องบางประการที่มีลักษณะไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริ ง อยู่ ห ลายประการ เช่น การที่ ให้ ความส าคัญ ต่อ แรงงานเพีย งอย่า งเดีย วโดยไม่ค านึ งถึ งปั จจั ย กา รผลิ ต และ
ทรัพยากรประเภทอื่นๆ ซึ่งมีความสาคัญและจาเป็นที่จะต้องนามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าง
แรงงาน การไม่นาเรื่องของค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้ามาพิจารณาประกอบในการเลือกผลิตสินค้าของประเทศ
ต่างๆ ตลอดจนข้อสมมติที่ปัจจัยการผลิตไม่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะปัญหากรณีที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ในการผลิตสินค้า 2 ชนิด หรือหลายๆชนิดพร้อมกัน ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งไม่มี
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ความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์แม้เพียงอย่างเดียว สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพของการบริหารงานในองค์กร ได้แก่
1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม
3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย
4) ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
1.2 ทฤษฎีใหม่ทางการค้า Krugman (1980)
ทฤษฎีใหม่ทางการค้า โดยมีแนวคิดว่าประเทศใดจะผลิตสินค้าใดหรือไม่นั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความ
แตกต่างด้านปัจ จัย การผลิตเท่านั้ น แต่ต้องคานึงถึงการมีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ และผลิ ตสิ นค้าที่ตนมีความ
ชานาญ(Experience) มีความได้เปรียบเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) และมีต้นทุนต่า (Low cost) ใน
ขณะเดียวกันก็ซื้อสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ จากประเทศอื่น ๆ การทาการค้าตามทฤษฎีนี้ จะทาให้
การบริโภคภายในประเทศมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีต้นทุนการบริโภคเฉลี่ยลดลง (Krugman, 1983; Hill,
2001; 2004)
1.3 ทฤษฎีว่าด้วยวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ทฤษฎีว่าด้วยวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ในแนวความคิดนี้ เริ่มต้นจากการที่องค์กรทาการพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่ง
ไม่ เพี ย งแต่ ส นองความต้ อ งการภายในประเทศ ส่ ว นเกิน ของสิ น ค้า จะถูก ถ่ ายเทในรูป แบบของการส่ งออก เพื่ อ
จุดประสงค์ให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้าผ่านพ้นเข้าสู่ช่วงอิ่มตัว เทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการในสินค้าดังกล่าวก็จะถูกถ่ายเทไปสู่ประเทศที่เคยทาการนาเข้า ดังนั้นในช่วงนี้เริ่มจะมีการผลิตจากประเทศ
ที่เคยนาเข้าเพื่อทดแทนการนาเข้าในสินค้าดังกล่าว (Import substitution) จนถึงจุด ๆ หนึ่งที่การผลิตจากประเทศที่
เคยนาเข้าเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการผลิตมากขึ้นจนได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ประเทศที่เคยนาเข้าก็จะทา
การส่งออกสินค้าดังกล่าว และเปลี่ยนนโยบายจากการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้ามาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพื่อ
ส่งออก (Export promotion) เมื่อถึงจุดๆนี้ ประเทศที่เคยส่งออกอาจจกลับกลายเป็นประเทศผู้นาเข้าสินค้าดังกล่าว
แทน อันเนื่องมาจากการสูญเสียความได้เปรียบเขิงเปรียบเทียบไป
สาหรับทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ Raymond Vernon ได้ทาการพัฒนาทฤษฎีวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Product Life Cycle Theory) จากการสังเกตพัฒนาการของชีวิต
ผลิ ตภัณฑ์ในประเทศสหรั ฐ อเมริกา และได้จ าแนกวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) สิ นค้าใหม่ ( new
product) 2) สินค้าที่เติมโตเต็มที่ (maturing product) และ 3) สินค้ามาตรฐาน (standardized product) โดย
สรุปว่าช่วงที่ เป็นสินค้าใหม่นั้น เกิดจากการคิดค้น วิจัยและพัฒนาของสหรัฐอเมริกา โดยที่สหรัฐอเมริกาจะมีการ
คิดค้นสินค้าใหม่ที่มีความแตกต่างเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งมีรายได้สูงและราคา
สินค้าก็ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ต ามความต้องการของตลาดในต่างประเทศจะขาย
ตัวตามตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความสามารถในการซื้อ เช่น ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ดังนั้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุ่มดังกล่าว และเมื่อสินค้าอยู่ในขั้นของการ
เติบโตเต็มที่และเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานแล้ว ราคาจะมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจซื้อของผุ้บริโภค ดังนั้นต้นทุนการผลิต
จึง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ในขั้ น นี้ ทาให้ ต้ องมี การย้ า ยฐานการผลิ ต ไปสู่ ป ระเทศที่มี ค วามได้ เปรี ยบด้ านปัจ จั ยการผลิ ต
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นแรงงาน ปั จ จั ย ด้ า นทุ น และเทคโนโลยี ก็ ไ ม่ มี ค วามจ าเป็ น มากนั ก โดยจะมี ก าร
ลอกเลียนแบบกันมากสาหรับขั้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในช่วงนี้ ดังนั้นการได้เปรียบจะอยู่ที่ประเทศที่มีปัจจัย
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติมากนั่นเอง จึงทาให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้คิดค้นและส่งออกก่อนเปลี่ยนจากประ
เทศผู้ส่งออกเป็นประเทศผู้นาเข้าแทน (Vernon, 1966)
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
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ศิริว รรณ เสรีรั ตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กล่ าวไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่สามารถท
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น
บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและ ชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่
บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility)
มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้อง
พยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ความแตกต่ า งทางการแข่ ง ขั น
(Competitive Differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ
คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดง
ตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น
(New and Improved) ซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า ทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้
ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง
คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่ สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่า
ราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคานึงถึง
1. คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่ง ต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ว่าสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น
2. ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. การแข่งขัน
4. ปัจจัยอื่น ๆ
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือ
ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาด
ว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรม การซื้อ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677) หรือเป็น
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจ
ใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทาการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling)
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้ หลักการเลือกใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย
พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมกับ ลู ก ค้า ผลิ ตภัณ ฑ์คู่แข่ งขัน โดยบรรลุ จุ ดมุ่งหมายร่ ว มกั นได้ เครื่อ งมือการส่ ง เสริ ม
การตลาดที่สาคัญ มีดังนี้
3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และส่งเสริมการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์ รายการ (Armstrong and Kotler. 2009:
33) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ
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1.กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising
tactics)
2. กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่าง บุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูง
ใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขาย แบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ (Etzel,
Walker and Stanton. 2007: 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Armstrong and Kotler. 2009: 616) งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ
1. กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling strategy)
2. การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force management)
3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่ กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009: 617) เป็น เครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุน
การโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 677) ซึ่งสามารถกระตุ้นความ
สนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อโดย ลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการขาย
มี 3 รูปแบบ คือ
1. การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion)
2. การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion)
3.การกระตุ้ น พนั กงานขาย เรีย กว่ า การส่ งเสริม การขายที่มุ่ง สู่ พ นัก งานขาย (Sales force
Promotion)
3.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย ดังนี้
1. การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรื อตราสินค้า หรือบริษัทที่ไม่
ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์
2. ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดย
องค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับ กลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง (Etzel,
Walker and Stanton. 2007: 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกัน ภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท
3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ direct response marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และ การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online
advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้
1. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ direct response marketing) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ นักการตลาด
ใช้ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อและ ทาให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและ
ใช้ สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค
2. การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เป็นข่าวสารการ
โฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับ ฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา
3. การตลาดเชื่อม ตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผ่านสื่อ
อิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือ อินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวังผลกาไรและ
การค้า เครื่องมือที่สาคัญในข้อนี้ประกอบด้วย
1. การขายทางโทรศัพท์
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2. การขายโดยใช้จดหมายตรง
3. การขายโดยใช้แคตตาล็อค
4. การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง
4. การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม
ใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาดสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบัน
การตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง การจัดจาหน่ายจึง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการสาหรับการใช้หรือบริโภค (Kotler and Keller. 2009: 787) หรือหมายถึง
เส้ น ทางที่ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ และกรรมสิ ท ธิ์ที่ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ถูก เปลี่ ย นมื อ ไปยั ง ตลาด ในระบบช่ อ งทางการจั ดจ าหน่า ยจึ ง
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจากผู้ผลิต ผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้
ทาง อุตสาหกรรม
4.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical distribution หรือ
Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การ ปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าสาเร็จรูปจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าโดยมุ่งหวังกาไร (Kotler and Keller. 2009: 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัว
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่สาคัญมีดังนี้
1. การขนส่ง
2. การเก็บรักษาสินค้า และการคลังสินค้า
3. การบริหารสินค้าคงเหลือ
ทั้งนี้จากตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้ นตามทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง
แต่เดิม McCathy, 1964 อ้างถึงใน Goi Lee Chai, 2009) ได้จัดหมวดหมู่ของส่วนประสมทางการตลาดจากเดิม
องค์ประกอบเหลือเพียงแค่ 4 องค์ประกอบ คือ สินค้า ราคา ช่องทางจาหน่าย และส่วนส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งเป็น
การแบ่งที่เรียบง่าย และนาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง (Goi Lee Chai, 2009) จนปัจจุบันนักวิชาการพยายามดัดแปลง
ส่วนประสมทาง การตลาดในหลายนิยามและหลายรูปแบบอีกทั้งเพิ่มเติมส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมในแต่
ละประเภทของธุรกิจ ซึ่งความจริงแล้ว ล้วนครอบคลุมอยู่ในบริบทเดียวกัน คือตามนิยามของ McCathy ดังนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจั ยส่ว นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของผู้ ชมสื่อเนชั่นนี้จึงใช้ส่ว น
ประสมทางการตลาดตามการวิจัยของ Goi lee Chai เรื่อง “A Review of Marketing Mix: 4Ps or More?” (Goi
Lee Chai, 2009) และตามการศึกษาของ Wang KanKiang และคณะ เรื่อง “A Comparative Study on
Marketing Mix Model for Digital Product” (KanLiang Wang, Yuan Wang AND JingTao Yao, 2005) โดย
การศึกษานี้ได้ นาเสนอแนวคิดเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการทากลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิตอล
ซึ่งงานวิจัยได้นี้สรุปว่า ในการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด 4P, 4C และ 4S ซึ่งเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดที่ต่างกันด้านมุมมอง โดยส่วนประสมทางการตลาด แบบ 4P มุมมองทางด้าน ทรัพยากรภายในขององค์กร
(Enterprise-Centric) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C ใช้มุมมอง 22 ด้านลูกค้าเป็นหลัก (Customer-Centric)
และส่วนประสมทางการตลาด 4S ถูกคิดค้นเพื่อสนองต่อ ธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Environment)
พบว่าธุรกิจที่มีเนื้อหาสาระ (Content-Base Product) เป็นหลัก เหมาะสมในการใช้ 4P และรองลงมาคือ 4C และ
สุดท้าย 4S สาหรับธุรกิจด้านอานวยความสะดวก และสาธารณูโภค (Utilities and tools) ควรใช้ 4P หรือ 4S
มากกว่า 4C และสุดท้ายธุรกิจสื่ออนไลน์ (Online Service) ควรใช้รูปแบบส่วนประสมทางการตลาด 4S มากกว่า 4P
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และ 4C ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อของเนชั่นถึงแม้จะมีการดาเนินการทางด้านออนไลน์แต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้ว ยังคงเน้นเรื่องเนื้อหา
สาระของข้อมมูลข่าวสารซึ่งใช้ช่งอทางออนไลน์ใ นการนาเสนอเท่านั้น ดังนั้น จึงใช้ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4P
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมนั ก ท่องเที่ ย ว ศุภ ลั ก ษณ์ อั ครางกรู (2555) กล่ า วว่า พฤติกรรมนัก ท่ องเที่ ยว หมายถึ ง การ
ประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเที่ยว การแสดงออกในขณะเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นคาพูด การกระทา สีหน้า
หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายรูป รับประทานอาหาร ซึ่งการแสดงออกนั้น อาจมีรากฐานมาจาก
อุป นิ สั ย หรื อความต้องการพื้น ฐานของแต่ล ะคน ที่อาจคล้ายคลึ งหรือแตกต่าง หรืออาจมาจากสิ่งแวดล้อม หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับขณะนั้น ชวัลนุช อุทยาน (2551) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการกระทาทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทานั้นหรือไม่ก็ตาม
เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการหนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรม
ที่ผู้อื่นสังเกตได้โ ดยอาศัย ประสาทสัมผัส ส่ วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยวเป็นการทางานของอวัยวะต่างๆ
ภายในร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพัน ธ์กันโดยที่พฤติกรรมภายในจะ
เป็ น ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมภายนอกเป็ น ส่ ว นใหญ่ สรุ ป ได้ ว่ า พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว คื อ การกระท าหรื อ สิ่ ง ที่
นักท่องเที่ยวแสดงออกมาทางร่างกาย ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว เช่น จานวน
วันพักของนักท่องเที่ยว เพื่อนร่วมเดินทาง รูปแบบการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยว องค์ประกอบ
ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่สาคัญ 7 ข้อ คือ
1. เป้ า หมาย หมายถึ ง พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ๆ พฤติ ก รรมจะตอ้ ง มี เ ป้ า หมายในการกระท า เช่ น
นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการเกียรติยศโดยการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเดินทางท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอยู่
2. ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒภิ าวะและความสามารถในการทากิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักการผจญภัย นิยมการปีนเขา ปีนหน้ าผาจะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจจึง
จะสามารถทากิจกรรมนั้นได้
3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอื้ออานวยในการเลือกทากิจกรรม เพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะควรกระทาในยามคลื่นลมสงบ
4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการที่พอใจมากที่สุดใน
สถานการณ์หนึ่งๆ เช่น เวลาเที่ยงตรงเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวสมควรหยุดพัก รับประทานอาหารกลางวัน
5. การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระทากิจกรรมที่ตนได้ตัดสินใจเลือกแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
เช่ น นั ก ท่ องเที่ ย วตั ด สิ น ใจที่จ ะท่ องเที่ย วในช่ ว งวัน หยุ ด ดั ง นั้น นั กท่ อ งเที่ ย วจะต้ องวางแผนการเดิน ทาง และ
ดาเนินการล่วงหน้าตั้งแต่การกาหนดสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การจองที่พัก เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง
6. ผลลั พ ธ์ ที่ ต ามมา คื อ ผลจากการกระท าหนึ่ ง ๆ อาจได้ ผ ลตามที่ ค าดหมายไว้ ห รื อ ตรงกั น ข้ า ม เช่ น
นักท่องเที่ยวได้มีการกาหนดการเดินทางเพื่อมาพักผ่อนวันหยุดในประเทศไทย แต่ในช่วงนั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน
ทาให้สนามบินต้องปิดทาการ เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ที่ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุผลตามที่
คาดหมายไว้ได้
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระทาลงไปไม่บรรลุตาม เป้าหมายตามที่ต้องการ
จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่มาตอบสนองความต้องการหรืออาจจะล้ มเลิกความ
ต้องการไปเพราะเห็นเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวถูกกาหนดจากสิ่งกระตุ้นความปรารถนา ความต้องการและความคาดหวังของบุคคล
ต่างๆ ในสังคมที่มีต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่ 1. สิ่งกระตุ้นในการเดินทาง เช่น สิ่งต่าง ๆ ที่
กระตุ้นความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ มากขึ้น การแนะนาจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทนาเที่ยว
หน่วยงานรัฐบาล 2. ข้อกาหนดของบุคคลในสังคม เป็นลักษณะของข้ อบังคับในการตั้งวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3. การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายนอก กาหนดความเชื่อมั่นให้แก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการให้ บ ริ ก ารของผู้ ป ระกอบการ ภาพพจน์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาของ
นักท่องเที่ยว ข้อจากัดทางด้านราคาและเวลา เป็นต้น
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
การจั ดการโลจิ ส ติกส์ การท่องเที่ย วเป็ นหนึ่งในเครื่องมือสาคัญที่นามาช่ว ยการบริห ารจัดการระบบการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการทั้งภาค
การผลิตและภาคบริการจากต้นทางไปสู่ปลายทาง การจัดการ
โลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยวจะครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของ การให้และรับข้อมูล
ข่าวสาร และการรับจ่ายเงิน (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ, 2547) ยิ่งกว่านั้น กล่าวได้อีกว่าการจัดการโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นจากการขนส่งนักท่องเที่ยวโดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน ห่วง
โซ่อุปทานที่เกื้อกูลกัน การใหข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยา
แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับหลายลักษณะ ได้แก่ สิ่งที่
มีให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในรูปของยานพาหนะ ความสามารถในการเข้าถึงการบริการข้อมูลข่าวสาร เวลาในการ
ให้บริการ ความเอาใจ ใส่การอานวยความสะดวก การสร้างความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการรับบริการ (คมสัน สุริยะ, 2551) อย่างไรก็ตามธุรกิจนาเที่ ยวมี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องให้ความสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบ สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจในระดับมหภาคต่อไป (Avci, Madanoglu and Okumus, 2011) การ
วางแผนและพั ฒ นากลยุ ทธ์ ก ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ส าหรั บการท่ องเที่ ย วให้ มี เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ ในการบริ ก ารแก่
ผู้รับบริการตั้งแต่การต้อนรับนักท่องเที่ยว การขนส่ง และกระบวนการอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
เพลิดเพลิน มีความพึงพอใจและประทับใจจากการมารับบริการ ในที่สุดนักท่องเที่ยวก็จะกลับมาใช้บริการซ้าอีก
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น
การส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต
สินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิด
งานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้า นสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อน
คลาย ความตึ ง เครี ย ด พร้ อ ม กั บ การได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในวั ฒ นธรรมที่ ผิ ด แผกแตกต่ า งออกไปอี ก ครั้ ง
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับ
ดุลการชาระเงินได้ เป็นอย่ างมาก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนาเอาทรัพยากรของ
ประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านขายเป็นของที่ระลึก
สาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสรุปได้ว่าบาทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง มีดังต่อไปนี้
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา รายได้
จาก การท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้ลาดับที่ 1 เมื่อเทียบกับรายได้จากสินค้าออกอื่น ๆ รายได้จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปของเงินตราต่างประเทศนี้มีส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพ ให้ กับดุลยภาพชาระเงิน เช่น ในปี
พ.ศ. 2527 การท่องเที่ยวทารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ 27,317 ล้านบาทนั้น รายจ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยว
ของคนไทย เป็นเงินเพียงประมาณ 7,208 ล้านบาท ส่วนที่ เกินดุลนี้จึงมีส่วน ช่วยแก้ไขการขาดดุลในด้านอื่นได้เป็น
อย่างมาก รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง สร้างงานสร้างอาชีพ
มากมายและเป็นการเสริมอาชีพด้วยอาชีพที่เกิดต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว เช่น การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือการ
ผลิตอาหารไปป้อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็จะเป็นอาชีพเสริมที่ทารายได้เป็นอย่างดี หรือในเมืองท่องเที่ยว ก็
อาจจะเป็นผู้นาเที่ยวด้วย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบาทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมากมายและกว้างขวาง
เนื่องจากเป็น อุตสาหกรรมบริการที่ต้องใช้คนทาหน้าที่บริการ โดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง เช่น โรงแรม ภัตตาคาร
บริษัท นาเที่ยว ฯลฯ ส่วนในธุรกิจทางอ้อมอาจเป็นอาชีพเสริม เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน การใช้เวลาว่างมารับจ้าง
ก่อสร้ าง เป็นต้น การท่องเที่ยวจะมีบ ทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซื้อผลิตผลพื้นเมือง และหากพัก
แรมก็จะ ต้องใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก เงินที่จ่ายออกไปนี้จะไม่ตกอยู่เฉพาะกับโรงแรมแต่จะกระจาย ออกไปสู่เกษตรกร
รายย่อยต่าง ๆ เมื่อหัตถกรรมพื้นเมืองขายเป็ นของที่ระลึกได้ก็จะมีการใช้วัสดุ พื้นบ้านมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก
แม้จะ เป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เมื่อรวมกันเป็นปริมาณมาก ๆ ก็เป็นรายได้สาคัญ ซึ่งจะกระตุ้นการผลิตหรือที่
เรียกว่า Multiplier Effect ทางการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในลักษณะที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการผลิตสินค้า หรืออุตสาหกรรม
อื่น ๆ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจากัดในการจาหน่าย อาจเรียกได้ว่าเป็น Limitless Industry
เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ จากสถิติที่ผ่านมา จานวนนักท่องเที่ยวนานาชาติของโลก ได้มีปริมาณที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว
การท่องเที่ยวถือได้ว่า เป็นเรื่องของความพึงพอใจของแต่ละบุคคล องค์การสหประชาชาติ ประกาศว่า "การ
เดินทางท่องเที่ยวเป็นสิทธิมนุ ษยชนอย่างหนึ่งที่รัฐพึงสนับสนุน " อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีขีดจากัดในเรื่องการผลิต
เพราะไม่ ต้ อ งพึ่ ง ดิ น ฟ้ า อากาศเหมื อ นการเกษตรอื่ น ๆ ผลผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ สนอขายให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว คือ ความสวยงามของธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล ป่าไม้ ภูเขา สภาพอากาศและสิ่งที่มนุษย์ก่อสร้าง
ขึ้น เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม โบราณสถาน อาคารบ้านเรือนในท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่มีความยั่งยืนไม่ผันแปรหรือขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้า
อากาศดังเช่นการผลิตด้านเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมอื่น ไม่ต้องลงทุนเป็นจานวนมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ย วจึ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น และ หั น มาใช้ อุตสาหกรรมนี้ เ ป็น ประโยชน์เ พิ่ม เติม ต่อ อาชี พเกษตรกรรมหรื อ
อุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม นับเป็นความได้เปรียบอย่างมากของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หากกล่าวถึงคาว่า"การท่องเที่ยว" หลายคนอาจนึกถึงคาว่า การเดินทาง ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ หรือเพื่อไป
ร่วมกิจกรรมบางอย่าง เยี่ยมเยือนญาติมิ ตร ไปประชุม หรือบางคนอาจจะนึกถึงชาวต่างประเทศ สะพายกระเป๋าอยู่
กลางถนน นอนอาบแดดอยู่ริมชายหาด ดังนั้นจึงพบว่ากิจกรรมการเดินทางนั้น มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิต
มนุย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ อาทิเช่น การทาสงคราม การแสวงหาสินค้า แสวงหาดินแดนใหม่ หรือเพื่อนมัส การสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการเดินทางบางอย่างยังคงปรากฎให้เห็นจนถึงปัจจุบัน จะพบว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเดิน ทาง แต่ปั ญหาอยู่ ที่ว่า การเดินทางไม่ใช่การท่องเที่ยวเสมอไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งที่ควรจะรู้
ความหมายของการท่องเที่ยว ซึ่ งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ และในปี พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม
ประเทศอิตาลี และได้ให้คาจากัดความของคาว่า “การท่องเที่ยว” ไว้ว่า “การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ
เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พานักอยู่เป็นการถาวร”
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องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวดังนี้
“Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places outside their
usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other
purpose.” จากความหมายนี้สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่
อื่นเป็นการชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและ
วัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด
แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่
ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง
การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พานักอาศัยประจาของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดย
ไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได้
จากคานิยามและความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) ผู้เขียนหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ข้างต้นสรุป
ได้ดังนี้ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ประจาไปยังสถานที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพโดยตรง แม้ว่ารูปแบบของ
การท่องเที่ยวบางประเภทจะมีเรื่องของอาชีพ หรือธุรกิจการงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง เช่น การท่องเที่ยวในรู ปแบบ
ของการจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัดฝึกอบรม นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางท่องเที่ยวมักจะมีเหตุผลหรือประเภท
ของจุดมุ่งหมายในการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปโดยมีปัจจัยประกอบที่เป็นตัวสนับสนุน หรือแรงผลักที่เป็นส่วน
บุคคลซึ่งไม่เท่ากัน ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ รายได้ เวลา โอกาสครอบครัว การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความสนใจส่วน
บุคคล เช่น สนใจเรื่องราวของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม นันทนาการ หรือความต้องการ
ที่จะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่นักท่อ งเที่ยวต่างก็คาดหวังที่
จะได้รับ คือ ความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่สนองตอบความต้องการ
ส่วนบุคคลที่มีอยู่
tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากที่พักอาศัยของตน แล้วกลับมาเกินกว่า 24 ชั่วโมงและได้พักแรม
ที่ไหนแห่งหนึ่งชั่วคาบเวลาหนึ่ง บางประเทศก็เรียกว่า night visitor
excursionist หมายถึง นักท่องเที่ยวแบบช้าไป เย็นกลับ หรือกลับมาถึงบ้านภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่พักแรม
ณ ที่ใด บางประเทศก็เรียกว่า day visitor
visitor หมายถึงอย่างเดียวกับ tourist แต่เป็นคาที่ประเทศหนึ่งใช้เรียกนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เข้ามา ใน
ประเทศของตน และบางทีก็เรียกเต็มยศว่า foreign visitor นอกจากนี้ในประเทศที่ใช้คาvisitor แทนคา tourist นี้
มักจะใช้คาว่า tourist หรือ domestic tourist ให้หมายถึงนักท่องเที่ยว ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศหนึ่งแล้ว
ท่องเที่ยวไปแต่เฉพาะภายในประเทศของตนเอง
การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงาน
ประจา โดยปกติ การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางของคนจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เป็นการชั่วคราว โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการพักผ่อน หรือหาความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจตราบที่ผู้เ ดินทางยังมิได้ตั้งหลัก
แหล่งถาวรและไม่ได้รับรายได้เพื่อยังชีพจากเจ้าของถิ่นปลายทางโดยการท่องเที่ยวยังเป็นผลรวมของประสบการณ์
พิเศษกับสัมพันธภาพซึ่งเกิดจาการเดินทางและการพักแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว โดยมิได้ประกอบอาชีพ
ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ คือ
1. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ
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3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
กรอบแนวความคิด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาในงานวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการกาหนดกรอบแนวความคิดการวิจัยไว้ 2
ด้านใดๆ ด้วยกันคือด้านระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและด้านทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม โดยแต่ละกรอบแนวคิดจะมีทั้งส่วนที่เป็นในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพิ่มมิติของการวิจัย
ทีค่ รอบคลุมเนื้อหาทุกด้านที่ต้องการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
– เพศ
– อายุ
– สถานภาพ – ระดับการศึกษา
– อาชีพ
– รายได้
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
– ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
– วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
– สมาชิกที่ร่วมเดินทาง
– ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
– วันที่เดินทางมาท่องเที่ยว
– ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
– ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
– ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
– แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
– จานวนสมาชิกในการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดนครปฐม

ส่วนประสมทางการตลาด (8Ps)
– ด้านผลิตภัณฑ์
– ด้านราคา
– ด้านการจัดจาหน่าย
– ด้านการส่งเสริมการตลาด
– บรรจุภัณฑ์
– พนักงานขาย
– การให้ข่าวสาร
– การใช้พลัง
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
พัช ริ น ทร์ งามเลิ ศ (2548) ศึ กษาถึง พฤติ กรรมการท่ องเที่ยวของนัก ท่องเที่ย วชาวไทย กรณี ศึกษา :
พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมี
อายุในช่วง 26-35 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และมีระดับรายได้ต่อรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ากว่า 10,000 บาท เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ต่างๆ ของนักท่องเที่ย วชาวไทย ที่มาเที่ยวพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านจานวนครั้งที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2-3 ครั้งในรอบ 1
ปี ในด้านค่าใช้จ่าย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยคิดเป็น 438.46 บาท ด้าน
จานวนคนที่ร่ว มเดินทางมาด้วยกัน จานวน 4 คน ส่ว นในด้านของแนวโน้มในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใน
พระราชวังบางปะอินอีกครั้งในระดับมากอย่างยิ่ง ในด้านบุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้โดยส่วนใหญ่มากับ
ครอบครัว ส่วนวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจ และเหตุผลในการเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียง
บุศรา เกิดแก้ว (2550) ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ามาท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวจากข่าวสารวิทยุ/ โทรทัศน์ สาเหตุการ
ท่องเที่ยวมาจากความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ความถี่ในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 8 ครั้งขึ้นไปต่อปี และมักจะท่องเที่ยว
ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ เดินทางท่องเที่ยวด้วยการใช้รถยนต์ส่วนตัว การใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด มีจานวนค่าใช้จ่าย
ระหว่าง 1,001-5,000 บาท เดินทางมากับเพื่อน มีความสนใจด้านภูมิทัศน์และสถานที่ของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่จัดขึ้นสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้เข้ามาท่องเที่ยว
คือ การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยทราบข้อมูลการจัดงานทางวิทยุและโทรทัศน์ในภาพรวมของผู้เข้ามาท่องเที่ยวมี
ระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสถานที่ ด้านการอานวยความสะดวกและด้านการบริการอยู่ในระดับมากและ
เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้
เข้ามาท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อด้านการอานวยความสะดวกแตกต่างกัน และ
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสถานที่ ด้านการอานวยความสะดวกและด้านบริการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สุพรรณบุรีจาแนกตามพฤติกรรม พบว่า ผู้เข้ามาท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเดินทางแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ด้านสถานที่ ด้านการอานวยความสะดวก และด้านการบริการแตกต่างกัน และจานวนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อด้านการอานวยความสะดวกและด้านการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
ฉัตรชัย อินทสังข์, ดุษฎี เทียมเทศ และบุญมา สูงทรง (2554) ได้ศึกษาวิจัยถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการรับรู้ข้อ มูลข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยใช้กลุ่มตั วอย่างที่
เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิจานวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ระดับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว พบว่า รับรู้ ข่าวสารจากสื่อบุคคลเป็นอันดับแรก 2) พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พบว่า เลือกท่องเที่ยวในฤดูหนาวโดยใช้ระยะเวลา 1-3 วัน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้าพักโรงแรม มีค่าใช้จ่าย
1,000-2,000 บาท เดินทางมากับครอบครัว นิยมซื้ออาหารและเครื่องดื่มเป็นของระลึกและเพื่อนมีผลต่อการตัดสินใจ
3) ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารในแต่ละด้านจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และรายได้ครอบครัวของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกัน ส่วนด้านเพศ
และการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับการรับรู้ที่ไม่แตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนด้านอายุ การศึกษา อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กัลยกร แสวงผล (2558) การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวตลาดน้าไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้าไทร
น้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และเพื่อสารวจสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดน้าไทรน้อย
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีประชากรคือ พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดน้าไทรน้อยจานวน 50 คน และนักท่องเที่ยว
จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน พ่อค้าแม่ค้ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยโดยมีส่วนร่วมใน
การรับทราบศึกษาปัญหามากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า พ่อค้าแม่ค้าที่มีระยะเวลาพานักและ
รายได้ที่แตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันในด้านการมีส่วนในการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ น การแตกต่า งกัน ส่ ว นด้า นการมีส่ ว นร่ ว มในการรับทราบศึกษาปัญหา การมีส่ ว นร่ว มในด้านการวางแผน
ดาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ในด้านทัศนคติของนักท่องเที่ยวพบว่า
นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อตลาดน้าไทรน้อย ในระดับปานกลาง โดยนักท่องเที่ยวมีทัศนคติด้านการเดินทางคมนาคม
และสิ่งอานวยความสะดวกมากที่สุด อยู่ในระดับดี ทัศนคติด้านสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนคติด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจ
ในการเดินทาง และทัศนคติด้านคุณภาพสินค้าและราคาอยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่ต่างกันมีทัศนคติทางการ
ท่องเที่ยวตลาดน้าไทรน้อยแตกต่างกัน ส่วนเพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติทางการท่องเที่ยวตลาดน้าไทรน้อยไม่ต่างกัน

10. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี (เฉพาะเป้าหมายที่ 1)
10.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น)
Basic Research
Basic principles observed and reported
Concept and/or application formulated
Concept demonstrated analytically or experimentally
Prototype Development
Key elements demonstrated in laboratory environments
Key elements demonstrated in relevant environments
Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments
Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation
Final development version of the deliverable demonstrated in operational
environment
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Actual deliverable qualified through test and demonstration
Operational use of deliverable
10.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความสาเร็จ (เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียง
หัวข้อเดียวเท่านั้น)
Basic Research
Basic principles observed and reported
Concept and/or application formulated
Concept demonstrated analytically or experimentally
Prototype Development
Key elements demonstrated in laboratory environments
Key elements demonstrated in relevant environments
Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation
Final development version of the deliverable demonstrated in operational
environment
Actual deliverable qualified through test and demonstration
Operational use of deliverable
11. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 หากระบุเป็นตัวเลขได้
โปรดระบุ)
11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.2) ความสามารถในการแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. วิธีการดาเนินการวิจัย
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐมมุ่งเน้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยว การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด
นครปฐม การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1967: 887) กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ไม่เกิน 5% สูตรการคานวณ ดังนี้
สูตรคานวณหาจานวนกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง
𝑁
n
=
2
1+(𝑁)(𝑒)

เมื่อ

n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
=
จานวนหน่วยประชากร
e
=
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
จากนั้น ทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
โดยเก็บ ข้อมูล แบบสอบถามจากนั กท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว และผู้ ประกอบการ เมื่อผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถาม และทาการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นาข้อมูลมา
ประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการใช้บ ริการของนักท่องเที่ย วชาวไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว และสถานประกอบการใช้ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการ และรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ในการใช้บริ การของผู้ใช้บริ การ โดยใช้ส่ ว นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้ควบคู่กับค่า เฉลี่ ย เพื่อแสดงลั กษณะการ
กระจายของข้อมูล ใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variances) และ
ไคสแควร์ ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% สาหรับผลการศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระแบ่งเป็นดังนี้
ลักษณะส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
1.1 ปัจจัยด้านที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางด้าน 6P’s
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพของการบริการ ประกอบด้วย ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย การตอบสนอง
และความรวดเร็ว ความสามารถในการให้บริการ ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ และความเข้าใจต่อผู้ใช้บริการ
ราคา ประกอบด้วย อัตราค่าบริการ การให้เครดิตในการชาระค่าบริการ
ช่องทางการจัดจาหน่าย การมีเครือข่ายการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
การส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด
บุคลากรด้านการให้บริการ สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
และการแก้ปัญหา
กระบวนการในการให้บริการ ขั้นตอนในการให้บริการรวดเร็ว ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
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1.2 ปัจจัยด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ
ความเชื่อถือได้
การตอบสนอง และความรวดเร็วในการให้บริการ และความสามารถในการให้บริการ
ความปลอดภัย
มนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ และความเข้าใจต่อผู้ใช้บริการ
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
2. ตัวแปรตามพฤติกรรมการตัดสินใจและแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แหล่งที่มาของข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาสร้างแบบสอบถาม
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ ตารา งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
พฤติกรรมการบริโภค และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาออกแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้ามีต่อร้านอาหาร
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยกาหนดลักษณะของคาถามเป็นคาถามปลายปิดและคาถามปลายเปิดด้วยกาหนดเกณฑ์และ
เลือกตอบคาถาม 5 ระดับตามมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) คือเห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
ความคิดเห็นมากที่สุด
5
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
1
คะแนน
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ตอนที่1 แบบสอบถาม ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา จานวน 6 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ชนิดปลายปิด(Close-end
response questions) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข้อที่ 1 เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
scale)
ข้อที่ 2 อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale) (ปฐมพงษ์ บาเริบ. 2550)
โดยแบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้
1. ต่ากว่า 15 ปี
2. 15 - 23 ปี
3. 24 - 32 ปี
4. 33 - 41 ปี
5. 42 - 50 ปี
6. 51 ปีขึ้นไป
ข้อที่ 3 อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท
คือ
1. นักเรียน / นักศึกษา
2. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานบริษัทเอกชน
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. พ่อบ้าน / แม่บ้าน
6. อื่นๆ (โปรดระบุ) __________
ข้อที่ 4 สถานภาพสมรส ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่งเป็น
3 ประเภท คือ
1. โสด
2. สมรส/อยู่ด้วยกัน
3. หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
ข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) (วสุ สุวรรณ
วงศ์. 2547) โดยแบ่งเป็น 5 ช่วง ดังนี้
1. ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
2. 5,001 – 15,000 บาท
3. 15,001 – 25,000 บาท
4. 25,001 – 35,000 บาท
5. 35,001 บาทขึ้นไป
ข้อที่ 6 ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) โดยแบ่งเป็น 5
ช่วง ดังนี้
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า
4. ปริญญาตรี
5. สูงกว่าปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม
โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale questions) ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนน
ดังนี้
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาคะแนนจากการกาหนดดังกล่าวมาประเมินค่า เพื่อแปลความหมาย
หาค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544 : 29)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=

คะแนนสูงสุด− คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
5−1

=
5
=
0.8
จากนั้น
กาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดของลูกค้า ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.61 – 3.40
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
มีความพึงพอในระดับน้อย
1.00 – 1.80
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านปัจจัยยุทธศาสตร์ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 8 P’s ได้แก่
1) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
2) กลยุทธ์ราคา (Price Strategy)
3) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
5) กลยุทธ์หุ้นส่วน (Partnership Strategy)
6) กลยุทธ์การเขียนโปรแกรม (Programming Strategy)
7) กลยุทธ์การใช้บุคลากร (People Strategy)
8) กลยุทธ์การวางแผน (Planning Strategy)
โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale
questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ใน
การกาหนดคะแนนเช่นเดียวกับตอนที่ 2
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
นครปฐม แบบสอบถามเป็นคาถามปลายเปิด (Open-ended Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน
(Ratio Scale)
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 ชุด ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมเอาไว้ ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ดังนี้
1.1 หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ
1.2 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3 การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามคืนแล้วผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดาเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามกาหนดไว้ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว นามาบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล
ข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for the Social Sciences
หรือ SPSS)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ดังนี้
1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่1 ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนและระดับ การศึกษา และตอนที่ 4 ได้แก่
เหตุผลสาคัญที่ท่านมาใช้บริการ บุคคลที่ท่านมาใช้บริการด้วย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากที่สุด
และช่วงวันใดที่ท่านมาใช้บริการบ่อยที่สุด
1.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean : ) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ตอนที่3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านปัจจัย
ยุทธศาสตร์ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม 8 P’s ตอนที่ 4 ได้แก่ ความถี่ในการมา
ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการ ท่องเที่ยว และตอนที่5 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ ของ ลูกค้า
1.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) สาหรับวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด ของลูกค้า ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ด้านปัจจัยยุทธศาสตร์ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม 8 P’s
ตอนที่ 4 ได้แก่ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยวต่อการส่งเสริม กลยุทธ์ทางการตลาดของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม
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2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมุติฐาน ดังนี้
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่1 ด้านเพศ
2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way
Analysis of variance) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัว อย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบ สมมติฐานข้อที่1 ด้าน
อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา
2.3 สถิติสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation
coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบ สมมติฐานข้อที่2 , 3 และ 4
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื้นฐานประกอบด้วย
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (อภินันท์ จันตะนี. 2538 : 75)
𝑓 ×100
P
=
𝑛
เมื่อ P
แทน ร้อยละหรือ % (Percentage)
f
แทน ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ
n
แทน จานวนความถี่ทั้งหมดหรือจานวนประชากร
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2544 : 35)
∑𝑥

x
=
𝑛
เมื่อ x
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑x
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2544 : 65)
S.D.
เมื่อ

=

S.D.
X
n
∑ 𝑥2
2
(∑ 𝑥)

√

𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง
แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
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14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
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3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม
การนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ด้านวิชาการ
ผู้ที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้ใช้
การใช้ประโยชน์
อาจารย์
ใช้ในการเรียนการสอน
นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ผู้ประกอบการ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
1. เผยแพร่ผ่านการบูรณาการร่วมกับโครงการบริการวิชาการ ซึ่งวางแผนดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยการจัด
อบรมสัมมนาให้แก่ครู อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน โดยการสุ่ม โดยยกกลุ่มตัวอย่างมาจากพื้นที่สารวจข้อมูล
2. เผยแพร่ผ่านการสร้างสื่อการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ในรูปแบบของวิดิทัศน์ เพื่อ
เผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป และเก็บสื่อดังกล่าวเพื่อมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์
3. เผยแพร่ผ่านบทความวิชาการใน TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุม่ 2หรือตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.หรือเผยแพร่ผ่านการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
16. ระยะเวลาการวิจัย
ระยะเวลาโครงการ 1
ปี
0
เดือน
วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 วันที่สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563
แผนการดาเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด)
ร้อยละของ
ปี
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. กิจกรรมใน
กิจกรรม

ปีงบประมาณ

(งบประมาณ)

2562 ทบทวนวรรณกรรม
2562 - ส ร้ า ง ก ร อ บ แ น ว คิ ด ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ตรวจสอบกรอบแนวคิด
- ออกแบบการวิจัย
- สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ
2562 ลงพื้ น ที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจในงานวิ จั ย แก่
ชุมชน
2562 การศึ ก ษารู ป แบบกลเป็ น กลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
2562 การสร้างเครื่องมือแบบทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ
- เครื่องมือสาหรับการประเมิน
- เครื่องมือแบบสอบถาม
- เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
รวม
2563 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะข้อมูล
ไฟล์ Template V1B22092560

X X X
X X X

0

X X X X X
X X X X X
X X X X X X

100
X X
25

โครงการวิจัย
ปี

ร้อยละของ

กิจกรรม

(งบประมาณ)

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลจากแบบสอบถาม
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
2563 สรุปและอภิปรายผล
2563 การตัดทารูปเล่มวิจัย
2563 การนาเสนอผลการวิจัย
บทความวิ ช าการ/ประชุ ม วิ ช าการ/
รายงานการวิจัย
รวม

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย. กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ

X X X
X
X X
100

17. งบประมาณของโครงการวิจัย
17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดาเนินงาน)
ปีที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณที่เสนอขอ
ปีที่ 1
2562
ปีที่ 2
2563
รวม
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ
ประเภทงบประมาณ
รายละเอียด
งบบุคลากร
1.ค่าจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัยทางานเต็มเวลา
วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท ต่อ 1 คน
จานวน 1 คน 1 เดือน
งบดาเนินการ : ค่าตอบแทน
งบดาเนินการ : ค่าใช้สอย

งบลงทุน : ครุภัณฑ์
รวม
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ค่าจัดทาเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท
ค่าผลิตเอกสารรูปเล่มงานวิจัย 4 เล่มๆ ละ
500 บาท รวม 2,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
15,000

3,000

เป็นค่าสาธารณูปโภค ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
งบวิจัยไม่รวมครุภัณฑ์
18,000
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17.3 เหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ)
ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน
สถานภาพ

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน
(ถ้ามี)

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน

ลักษณะการใช้
งานและความ
จาเป็น

ไม่มีครุภณ
ั ฑ์นี้
ไม่มีครุภณ
ั ฑ์นี้

-

-

-

ชื่อครุภัณฑ์

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงการ
สิ้นสุด
-

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของ
ผลผลิต

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังนี้
1.1 ระดับอุตสาหกรรม
1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
1.3 ระดับภาคสนาม
1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ

จานวนนับ
ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

รวม

หน่วยนับ

ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ

ระดับ
ความ
สาเร็จ
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

2.ต้นแบบเทคโนโลยี โดยระบุ ดังนี้

2.1 ระดับอุตสาหกรรม
2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
2.3 ระดับภาคสนาม
2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ

ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังนี้

3.1 ระดับอุตสาหกรรม
3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
3.3 ระดับภาคสนาม
3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ

กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ

Primary
Result

เรื่อง
เรื่อง

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

ครั้ง

Primary
Result

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)

4.1 ..……………
4.2 ..……………
4.3 ..……………

เรื่อง

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี
5.2 การฝึกอบรม
5.3 การจัดสัมมนา

ครั้ง

Primary
Result
Primary
Result

ครั้ง

Primary
Result

ครั้ง

Primary
Result

ครั้ง

6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี
6.2 การฝึกอบรม
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จานวนนับ

หน่วยนับ

ระดับ
ความ
สาเร็จ

ครั้ง

Primary
Result

7.1 นศ.ระดับปริญญาโท
7.2 นศ.ระดับปริญญา

คน

Primary
Result
Primary
Result

7.3 นักวิจัยหลังปริญญา

คน

Primary
Result

7.4 นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน ภาคบริการและ
ภาคสังคม

คน

Primary
Result

เรื่อง

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของ
ผลผลิต

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

6.3 การจัดสัมมนา

ปี
2566

รวม

7. การพัฒนากาลังคน
คน

เอก
เอก

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่ งหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นต้น (โปรดระบุ)

8.1 ...............
8.2 ...............
8.3 .............

เรื่อง
เรื่อง

9. บทความทางวิชาการ

9.1 วารสารระดับชาติ
9.2 วารสารระดับ
นานาชาติ

เรื่อง

Primary
Result
Primary
Result

ครั้ง

Primary
Result

ครั้ง

Primary
Result

ครั้ง

Primary
Result

ครั้ง

Primary
Result

เรื่อง

10. การประชุม/สัมมนาระดับชาติ

10.1 นาเสนอแบบปาก
เปล่า
10.2 นาเสนอแบบ
โปสเตอร์
11. การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ

11.1 นาเสนอแบบปาก
เปล่า
11.2 นาเสนอแบบ
โปสเตอร์

19. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
ชื่อผลลัพธ์
ประเภท
ปริมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ

รายละเอียด

20. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ)
ชื่อผลงาน
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ลักษณะผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย /
ผู้ใช้ประโยชน์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
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ชื่อผลงาน

ลักษณะผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย /
ผู้ใช้ประโยชน์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

21. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ประเภททรัพยสิน
ทางปัญญา

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อผู้ประดิษฐ์

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์

22. มาตรฐานการวิจัย
มีการใช้สัตว์ทดลอง
มีการวิจัยในมนุษย์
มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund
ประเภท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

แนวทางร่วมดาเนินการ

ภาคการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย)
ภาคอุตสาหกรรม
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน)

การร่วมลงทุน

จานวนเงิน
(In cash (บาท))

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทาหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ
24. สถานที่ทาการวิจัย
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี)
ในประเทศ/
ชื่อประเทศ/
พื้นที่ที่ทาวิจัย
ชื่อสถานที่
ต่างประเทศ
จังหวัด
ละติจูด
ลองจิจูด
ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในประเทศ นครปฐม
ภาคสนาม
จังหวัดนครปฐม
ต่างประเทศ
สานักงาน
*องศาทศนิยม (DD)

25. สถานที่ใช้ประโยชน์
ในประเทศ/
ชื่อประเทศ/
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โครงการวิจัย
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นครปฐม
จังหวัดนครปฐม

ละติจูด
999.99999

ลองจิจูด
999.99999
*องศาทศนิยม (DD)

26. การเสนอข้ อ เสนอหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของงานวิ จั ย นี้ ต่ อ แหล่ ง ทุ น อื่ น หรื อ เป็ น การวิ จั ย ต่ อ ยอดจาก
โครงการวิจัยอื่น
มี
ไม่มี
หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น
.............................................................................................................................
ชื่อโครงการ
.............................................................................................................................
ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
สถานะการพิจารณา
ไม่มีการพิจารณา
โครงการได้รับอนุมัติแล้ว สัดส่วนทุนที่ได้รับ .......... %
โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา
27. คาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
ลงชื่อ
( นางสาววิริยา บุญมาเลิศ)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
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