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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีตอ่ ส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จาแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จานวน 273 ตัวอย่าง
โดยได้ ทาการเก็บข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีส่มุ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-stage sampling) และ
ใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญ ญาตรี มี ทุนจดทะเบียนของกิจการอยู่ที่ 100,000-500,000 บาท
ดาเนินกิจการมาแล้ ว 6-10 ปี และใช้ เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนดาเนินกิจการ มีรายได้ ในการดาเนินกิจการ
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 50,000-100,000 บาท โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ หรื อแผ่นพับ เป็ นสื่อโฆษณา และใช้ คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ เข้ ามาใช้ ในการดาเนินงานของ
กิจการ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความคิดเห็นต่อการมีนโยบายการส่งเสริ มการค้ าของนักการเมืองท้ องถิ่นต่อผู้ประกอบการใน
พื น้ ที่ อยู่ในระดับมากที่ สุด และมีความคิดเห็นต่อความรู้ เกี่ ยวกับกฎหมายการค้ าระหว่างประเทศของ
ผู้ประกอบการ อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ในส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้ านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นต่อ
1
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ส่วนประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ านช่อ งทางการจัด จ าหน่ าย ด้ า นการส่ง เสริ ม
การตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก และจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื น้ ที่ อาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, อาเภอเชี ยงของ, การตลาดเชี ยงของ

Abstract
This research was quantitative research. The objectives of this research were to study
the marketing mix in Chiangkhong, Chiangrai province and compare the opinions of
entrepreneurs on marketing mix in Chiangkhong, Chiangrai province by personal factors. The
totals of 273 samples were asked and collected data by mean of multi-stage sampling dividing
into 7 sub-districts and into 3 groups of enterprises. Then, the simple random sampling
technique was used and questionnaires were given to entrepreneurs, partnership or
representatives.
The result of the study indicated that most of entrepreneurs were female at age 30-39
years old with degree qualification. Their registered capital investments were about baht
100,000 – 500,000 and came from private property. The monthly income was average at baht
50,000 – 100,000. Their likely advertising media were bulletin, newspaper, and brochure. Most
of entrepreneurs owned computers and printers.
Entrepreneurs had the opinions of the external environment in Chiangkhong, Chiangrai
province at high level. Most entrepreneurs had the highest opinion level in the market mixed
factor in the process of manufacturing. The opinion on product, price, place, promotion, people,
process, and physical aspect was at high level. The hypothesis test revealed that
entrepreneurs’ differences in age, education level, years of business operation, and average
income per month had difference opinions toward marketing mix in Chiangkhong District,
Chiangrai Province at significance level of 0.05.
Keywords: Marketing Mix, Chiangkhong District, Chiangkhong Marketing
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บทนา
การตลาดนับ ว่า มี บ ทบาทส าคัญ ในชี วิ ต ประจ าวัน ของทุ ก คน เพราะทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสินค้ าและบริ การซึ่งกันและกัน การตลาดจึงเกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของคน ส่งผลให้ มีงานทา มีรายได้ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม ส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การประกอบไปด้ วย 7 ด้ านได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งถือ
ว่าการตลาดถือเป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้ าตามแนวชายแดนซึง่ มี
มูล ค่าการค้ าสูง โดยเชี ย งรายถื อ เป็ น อี กจัง หวัดที่ มี ช ายแดนติด กั บ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่อาเภอเชียงของ โดยการค้ าชายแดนไทย- สปป. ลาวในปี 2557 ที่ผา่ นพิธีการ
ทางศุลกากร มีมลู ค่ารวมถึง 132,137.16 ล้ านบาท (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้ า
ต่างประ เทศ, 2558) และมีการคาดการณ์ ว่าการค้ าด้ า นอาเภอเชียงของจะเติบโตขึ ้นกว่าร้ อยละ 10 หรื อ
มากกว่า 17,000 ล้ านบาทต่อปี หลังจากสะพานมิตรภาพไทย- สปป. ลาวแห่งที่ 4 ได้ เปิ ดใช้ งาน
ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องทาการศึกษาเรื่ องส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ
จัง หวัด เชี ย งราย โดยน าผลของการศึก ษาที่ ได้ ม าเป็ น แนวทางในการปรั บ กลยุท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ
พัฒ นาการค้ าในอ าเภอเชี ย ง อี ก ทัง้ ยัง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู้ป ระกอบด้ า นต่างๆ อัน น าไปสู่ก าร
พัฒนาการค้ า ตลอดจนเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีตอ่ ส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการด้ านการในอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จานวน
797 ราย
2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
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2.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ปัจ จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ทุนจดทะเบียน ตาแหน่งงานที่รับผิดชอบในกิจ การ ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ รายได้ ของ
และลักษณะของแหล่งเงินทุน
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ าน
กระบวนการ
3. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดประกอบไป
ด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ
4. พื ้นที่ในการวิจยั ของการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
5. ขอบเขตของระยะเวลา โดยศึกษาตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559

สมมติฐานในการวิจัย
H1: ผู้ประกอบการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการ ตลาดในพื ้นที่
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการวิจัย
ผู้ประกอบการ ประชาชน อาเภอเชียงของ นักลงทุน และบุคคลที่สนใจ ได้ ทราบถึงระดับปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ปั จจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด และได้ ทราบถึงข้ อเสนอแนะ
ทางการตลาดในอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อนาไปพัฒนาสินค้ าและบริการ ตลอดจนปรับกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งและปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิ จัย ได้ ให้ ค วามหมายของส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง
กระบวนการที่นาเสนอสินค้ าและบริ การไปยังลูกค้ า โดยสามารถตอบสนองความต้ องการ สร้ างคุณค่าและ
ความพึงพอใจในความต้ องการให้ กับลูกค้ า เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ ตงไว้
ั ้ โดยส่วน
ประสมทางการตลาดนับเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สาคัญอันประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 7 ด้ านได้ แก่
ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ าน
กระบวนการ และด้ านลักษณะทางกายภาพ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ได้ ศกึ ษาส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการ้ านค้ าปลีกในการพิจารณา
ปรับปรุ งการบริ การให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค โดยผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริ โภคต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลี กในเขตเทศบาลเมื องพะเยา จังหวัดพะเยา
จานวน 7 ด้ านพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้ านกระบวนการ อยู่
ในระดับมาก และด้ านบุคลากร อยูใ่ นระดับน้ อย
มัทวินา ยวนฮี (2550) ได้ ศกึ ษาปั ญหาในการประกอบการธุรกิจการค้ าชายแดนไทย-ลาว ในตลาด
ช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาปั ญหาในการประกอบการธุรกิจการค้ าชายแดนไทยลาว ในตลาดช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเปรี ย บเทียบปัญหาในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ป ระกอบการที่ จ าหน่า ยสิ น ค้ า อุป โภคบริ โภค โดยสุ่ม ตัวอย่างจ าแนก ตามประสบการณ์ ในการ
ประกอบธุรกิจ จานวน 132 คน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ประกอบธุรกิจมามากกว่า 11
ปี มี ทุ น ในการประกอบธุ ร กิ จ 50,000-100,000 บาท และมี ปั ญ หาในการประกอบธุ ร กิ จ ที่ เกิ ด จาก
สภาพแวดล้ อมภายในด้ านการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้ านการส่งเสริ ม การตลาดอยู่ในระดับน้ อย และปั ญ หาภายนอกด้ านสังคมวัฒ นธรรม กฎหมาย
การเมื อง เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี อยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้ป ระกอบการที่ มี เพศ ประสบการณ์ ในการ
ประกอบธุรกิจ ต้ นทุนของธุรกิจที่แตกต่างกันมีปัญหาในการประกอบธุรกิจที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายใน
และภายนอกที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
4) ทาเลที่ตงของกิ
ั้
จการ
5) ทุนจดทะเบียน
6) ตาแหน่งงานที่รับผิดชอบในกิจการ
7) ประเภทของธุรกิจ
8) ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
9) รายได้ ของกิจการ
10) สือ่ โฆษณาที่ใช้ ในกิจการ
11) ลักษณะของแหล่งเงินทุน
12) เทคโนโลยีที่ใช้ ในกิจการ

ส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้ านผลิตภัณฑ์
2) ด้ านราคา
3) ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
5) ด้ านบุคลากร
6) ด้ านลักษณะทางกายภาพ
7) ด้ านกระบวนการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ผู้ประกอบการในอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จานวน 797
ราย (สานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขาเชียงของ, 2557)
2. กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ทาการสุ่ม มาจากประชากร โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ ทาการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปที่ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 และความเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 260 ตัวอย่าง จากนัน้ ได้ ทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีส่มุ ตัวอย่ างแบบ
หลายขันตอน
้
(Multi-Stage Sampling) ดังต่อไปนี ้
2.1 แบ่งกลุ่ม ตัวอย่างจากประชากร ด้ วยวิธี การสุ่ม แบบแบ่ง กลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยแบ่งตามตาบลของอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ออกเป็ น 7 กลุม่
2.2 แบ่งกลุ่ม ตัวอย่างในแต่ละตาบลด้ วยวิธี การสุ่ม แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยแบ่งตามสถานประกอบการ ออกเป็ น 3 ประเภท
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2.3 ท าการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ วยวิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) จากกลุม่ ตัวอย่างข้ างต้ น รวมทังสิ
้ ้นจานวน 273 ตัวอย่าง
เครื่องมือ
1. ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ต่อสภาพแวดล้ อมภายนอก ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. นาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้ วยการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) โดยหลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้ องของเนื ้อหา การใช้
ถ้ อ ยค าส านวนภาษา และการเรี ย งล าดับ ค าถาม แล้ วจึง น าข้ อ เสนอแนะต่างๆ ที่ ได้ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
แบบสอบถาม จึงนาแบบสอบถามไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบความถูกต้ อง ความ
ครอบคลุม ของเนื อ้ หาที่ ต้ อ งการศึก ษา และลงความเห็ น เกี่ ย วกับ ความสอดคล้ อ งของข้ อ ค าถามกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เนื อ้ หา เพื่ อ การประเมิ น ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (The Index of Item Objective
Congruence (IOC)) และหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ กับประชากรที่ไม่ได้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง มาหาค่าความเชื่อมัน่
โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.961 หลังจาก
นันผู
้ ้ วิจยั จึงนาแบบสอบถามที่ได้ ไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
3. ผู้วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติตา่ งๆ ได้ แก่ สถิติเชิง
พรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุมาน

สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีทนุ จดทะเบียนของกิจการอยูท่ ี่ 100,000-500,000 บาท ดาเนินกิจการมาแล้ ว
6-10 ปี และใช้ เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนดาเนินกิจการ มีรายได้ ในการดาเนินกิจการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
50,000-100,000 บาท โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ
เป็ นสื่อโฆษณา และมีการใช้ คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ เข้ ามาใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้ อค้ นพบตามวัตถุประสงค์
ระดั บ ปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในพื น้ ที่ อ าเภอเชี ย งของ จั ง หวัด เชี ย งราย พบว่ า
ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้ านพบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก
ที่สดุ ได้ แก่ ด้ านกระบวนการ สาหรับด้ านที่เหลือมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับ
มาก
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาในแต่ละข้ อ พบว่ามี ความคิด เห็ น
เกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณ ฑ์ ในระดับมากที่ สุดได้ แก่ ร้ านค้ าของท่านมี สินค้ าและ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ในระดับมากได้ แก่
ร้ านค้ าของท่านมีสินค้ าและบริการให้ เลือกหลากหลายประเภท และร้ านค้ าของท่านมีสินค้ าและบริ การที่มี
ความทันสมัย
ด้ านราคา พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ อพบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านราคาในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ คือ ร้ านค้ าของท่านมีสินค้ าราคาถูกกว่าร้ านอื่ นๆ ใน
พื ้นที่ สาหรับข้ อที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาในระดับมาก
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผู้ประกอบการที่ เป็ น กลุ่ม ตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละข้ อพบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับมากทุก
ข้ อ
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาในแต่ละข้ อ
พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดในระดับมากที่สดุ ได้ แก่
คือ ร้ านค้ าของท่านมีบริ การรับเปลี่ยนคืนสินค้ า สาหรับข้ อที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก
ด้ านบุคลากร พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ อพบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านบุคลากรในระดับมากทุกข้ อ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ อ
พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านลักษณะทางกายภาพในระดับมากที่สดุ ได้ แก่
ภายในร้ านค้ าตกแต่งด้ วยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซื ้อสินค้ า สาหรับข้ อที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านลักษณะทางกายภาพในระดับมาก
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ด้ านกระบวนการ พบว่า ผู้ป ระกอบการที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างมี ค วามคิด เห็ นเกี่ ยวกับปั จ จัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ อพบว่ามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ขันตอนการให้
้
บริ การมี
ความสะดวกต่อลูกค้ า สาหรับข้ อที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ
ในระดับมาก
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่ วนประสมทางการตลาด
ค่ าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความ
คิดเห็น
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
3.93
0.459
มาก
2. ด้ านราคา
4.00
0.450
มาก
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.95
0.434
มาก
4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
4.13
0.433
มาก
5. ด้ านบุคลากร
3.77
0.579
มาก
6. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
4.17
0.376
มาก
7. ด้ านกระบวนการ
4.24
0.506
มากที่สดุ
รวม
4.03
0.364
มาก
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ ที่อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ประกอบการเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกันทุกด้ าน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้ประกอบการที่มีอายุตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชี ยงรายแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ในด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้ านผลิตภัณ ฑ์ และด้ านลักษณะทาง
กายภาพ สาหรับด้ านที่เหลือผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ผู้ป ระกอบการที่ มี ระดับการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื น้ ที่
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชี ยงรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านบุคลากร และด้ านกระบวนการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
- 43 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 18 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 30 มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560
Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017

0.01 ในด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านลักษณะทางกายภาพ สาหรับด้ านที่เหลือผู้ป ระกอบการมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน
ผู้ประกอบการที่ มี ทุน จดทะเบี ยนต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื น้ ที่
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกันทุกด้ าน
ผู้ประกอบการที่ มีตาแหน่งงานที่รับผิดชอบในกิจการต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันไม่แตกต่างกันทุกด้ าน
ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในพื น้ ที่ อ าเภอเชี ยงของ จัง หวัด เชี ยงรายแตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ในด้ า น
ผลิตภัณฑ์ และด้ านกระบวนการ สาหรับด้ านที่เหลือผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ผู้ประกอบการที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการต่างกันมีความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ในด้ านการส่งเสริมการตลาด มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้ านลักษณะทางกายภาพ
สาหรับด้ านที่เหลือผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ผู้ประกอบการที่มีลกั ษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกันทุกด้ าน
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนบุคคล

ด้ าน
ผลิตภัณฑ์

1. เพศ
.840
2. อายุ
.043*
3. ระดับการศึกษา
.001**
4. ทุนจดทะเบียน
.885
5. ตาแหน่งงาน
.301
6. ระยะเวลา
.017*
7. รายได้
.592
8. แหล่งเงินทุน
.911
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด
จาหน่าย
.946
.013*
.044*
.080
.785
.186
.084
.688

.550
.051
.044*
.313
.876
.248
.649
.251

ด้ านการ
ส่งเสริ ม
การตลาด

ด้ าน
บุคลากร

ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ

ด้ าน
กระบวน
การ

.423
.036*
.283
.170
.769
.731
.003**
.158

.696
.205
.017*
.053
.731
.361
.174
.190

.823
.000**
.005**
.951
.706
.067
.036*
.659

.638
.093
.013*
.187
.475
.037*
.327
.235

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้ประกอบการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาในแต่ละด้ านพบว่ามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุดได้ แก่ ด้ านกระบวนการ สาหรับด้ านที่เหลือมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก ซึง่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
ด้ านผลิตภัณฑ์
จากการวิ จัย พบว่า ร้ านค้ า ต้ อ งมี สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี คุณ ภาพ มี สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ เลื อ ก
หลากหลายประเภท มีสินค้ าและบริ การที่มีความทันสมัย และจากข้ อคาถามปลายเปิ ดด้ านผลิตภัณฑ์ที่ให้
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมอธิบายว่า ควรส่งเสริ มสินค้ าพื ้นเมืองและการท่องเที่ยวให้ มากขึ ้นด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ที่ได้ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขต
เทศบาลเมื องพะเยา อาเภอเมื อง จัง หวัดพะเยา พบว่า สินค้ าควรมี ให้ เลื อกหลากหลายชนิ ด มี สินค้ า
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หลากหลายยี่ห้อให้ เลือก การจัดวางสินค้ าแยกเป็ นหมวดหมู่ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพดี รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัย
และมีสินค้ าหลากหลายประเภทที่ต้องการ
ด้ านราคา
จากการวิจยั พบว่า ร้ านค้ ามีสินค้ าราคาถูกกว่าร้ านอื่นๆ ในพืน้ ที่ ร้ านค้ ามีป้ายแสดงราคาสินค้ า
และบริ การที่ชดั เจน และร้ านค้ าของท่านมีการตังราคาสิ
้
นค้ าที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้ าและบริ การ ซึ่ง
ตรงกับงานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ที่ได้ ศกึ ษาส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกใน
เขตเทศบาลเมื องพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยพบว่า สินค้ าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไว้ ชัดเจน
ราคาสินค้ าตรงกับป้ายบอกราคา วิธีการชาระเงินหลากหลาย สินค้ าราคาต่ากว่าร้ านค้ าทั่วไป คุณภาพ
สินค้ าเหมาะสมกับราคา และสอดคล้ องกับมัทวินา ยวนฮี (2550) ที่ ได้ ศึกษาปั ญหาในการประกอบการ
ธุรกิจการค้ าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การตังราคา
้
สินค้ าไม่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า สินค้ าราคาแพงกว่าร้ านอื่น (กรณี สินค้ าเหมือนกัน) ไม่มีป้ายแสดง
ราคาสินค้ าที่ชดั เจน และ ผู้ซื ้อไม่สามารถต่อรองราคาสินค้ าได้ เป็ นปั ญหาสาคัญของการดาเนินกิจการ
ดังนัน้ จะเห็นว่างานวิจัยทัง้ สอง ชี ใ้ ห้ เห็นตรงกันโดยนาเสนอในมุม ที่ ต่างกันถึงปั จจัยด้ านราคาว่า หาก
ร้ านค้ ามีการแสดงป้ายราคาที่ชดั เจน การตังราคาเหมาะกั
้
บคุณภาพ ราคาสินค้ าถูกกว่าร้ านอื่น จะส่งผลต่อ
ดีการดาเนินกิจการ ในอีกมุมหนึง่ หากไม่มีการติดป้ายที่ชดั เจน ราคาสินค้ าแพงกว่า และราคากับคุณภาพ
สินค้ าไม่เหมาะสมกัน ย่อมส่งผลเสียต่อการดาเนินกิจการได้ เช่นกัน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
จากการวิจยั พบว่า ร้ านค้ าของท่านตังอยู
้ ่ในทาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง ร้ านค้ าของท่านมีเวลา
ปิ ดเปิ ดที่เหมาะสม มีการจัดสรรพื ้นที่ในการจัดเก็บสินค้ าแยกออกจากส่วนของหน้ าร้ านชัดเจน และร้ านค้ า
ของท่านมีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้ บริการของลูกค้ า ซึง่ ผลตรงกับข้ อคาถามปลายเปิ ดให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ว่า ร้ านค้ าควรตังอยู
้ ่ในทาเลที่เห็นได้ ชัดเจนและเดินทางสะดวก มีที่จอดรถสาหรับลูกค้ า และมี
บริ การส่งถึงบ้ านให้ ลูกค้ าในพืน้ ที่ โดยผลการวิจยั สอดคล้ องกับงานวิจัยของดลฤดี จันทร์ แก้ ว และคณะ
(2557) ที่ได้ ทาการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริ โภคสินค้ าและบริ การของไทย
ตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริ โภค สินค้ า
และบริ การของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา ด้ านสถานที่การจัดจาหน่าย ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ
ทาเลที่ ตงั ้ ของสถานที่ จัดจาหน่ายเข้ าถึงได้ ง่าย อีกทัง้ งานวิจัยของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ที่ ได้
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขตเทศบาลเมื องพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยังให้ ผลตรงกันด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายว่า เวลาปิ ด -เปิ ด ร้ านมีความเหมาะสม การจัดตาแหน่งของ
แผนกต่างๆ มีความเหมาะสม ร้ านค้ าอยูใ่ นทาเลที่สะดวกต่อการใช้ บริ การ
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ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
จากการวิจยั พบว่า ร้ านค้ ามีบริ การรับเปลี่ยนคืนสินค้ า ร้ านค้ ามีบริ การหลังการขาย ร้ านค้ ามีการ
ใช้ สื่อโฆษณาเพื่อทาการส่งเสริ มการขาย และร้ านค้ ามีการส่งเสริ มการขาย(ลด แลก แจก แถม) รวมไปถึง
ในคาถามปลายเปิ ดที่เสนอความคิดเห็นว่า ควรมีการขายเชื่อ และให้ เครดิตการค้ ากับลูกค้ าในพื ้นที่ และ
ส่งเสริ มการขายผ่านสื่อท้ องถิ่นมากขึ น้ เพื่อการรับรู้ และจดจาของประชาชนในท้ องถิ่น อีกทัง้ ยังเป็ นการ
สร้ างชื่ อ เสี ย งของกิ จ การให้ เป็ นที่ ร้ ู จัก มากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง มั ท วิ น า ยวนฮี (2550) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาในการ
ประกอบการธุรกิจการค้ าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ปั ญหาด้ านการส่งเสริ มการตลาด ได้ แก่ ไม่มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน ไม่มีบริ การเปลี่ยนคืนสินค้ า เมื่อ
ซื ้อสินค้ าที่ซือ้ ไปแล้ วชารุ ด ไม่มี บริ การหลังการขาย เช่น การให้ บริ การจัดส่งถึงบ้ าน ไม่มีการโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่มีการติดป้ายโฆษณาบริเวณหน้ าร้ านหรื อบริเวณใกล้ เคียง ไม่มีการให้ เครดิตในการ
ซือ้ สิ น ค้ า และ ไม่มี บริ การรับสั่งซื อ้ สิ น ค้ าทางโทรศัพ ท์ ซึ่งผลการวิจัยนี ช้ ี ใ้ ห้ เห็น ว่าหากกิ จ การไม่มี การ
ส่งเสริ มการตลาดเหล่านี ้แล้ ว ย่อมก่อให้ เกิดผลเสียและปั ญหาต่อการดาเนินธุรกิจได้ โดยที่วิสิฐ วงษ์ เขียว
(2551) ได้ ศกึ ษาความต้ องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศกึ ษา
สวนสยาม โดยพบว่าด้ านการส่งเสริ มการตลาด ควรมีการจัดโปรโมชัน่ คูปองส่วนลด บัตรฟรี การโฆษณา
เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต จดหมาย เป็ นต้ น
ด้ านบุคลากร
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยทุกข้ อมีอิทธิพลระดับมาก คือ พนักงานให้ บริการลูกค้ าด้ วยความสุภาพ
ร้ านค้ ามีจานวนพนักงานเพียงพอในการให้ บริ การลูกค้ าและพนักงานของร้ านมีความรู้เกี่ยวกับสินค้ า และ
คาถามปลายเปิ ดที่เสนอความคิดเห็นเสนอว่า ควรอบรมและพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้ ในตัวสินค้ าและ
บริ การ รวมถึงการให้ บริ การลูกค้ า และพนักงานในร้ านต้ องให้ บริ การที่เต็มใจ ยิม้ แย้ มแจ่มใส และพร้ อม
ให้ บริ การลูกค้ าตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ที่ได้ ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยพบว่า
พนักงานมีความรู้ เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ พนักงานให้ คาแนะนาและคาปรึ กษาสินค้ าที่ต้องการ พนักงานมี
ความสุภาพ อัธยาศัยดี พนักงานขายมีความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ และการให้ บริ การแก่ลูกค้ ามี
ความประทับใจ ซึ่งตรงกับงานวิจยั ของเจริ ญ วาริ พนั ธน์ (2550) ด้ วยที่ได้ ศกึ ษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการขนส่งสิ นค้ าเกษตรด้ วยระบบตู้ คอนเทนเนอร์ ทางรถไฟ พบว่าปั จ จัยด้ านบุค ลากรโรงงานจะให้
ความส าคัญ ในเรื่ อ ง เจ้ า หน้ าที่ มี ค วามซื่ อ สัต ย์ ไ ม่มี สิ น ค้ า ขาดหาย เจ้ า หน้ า ที่ เต็ม ใจให้ บ ริ ก าร สุภ าพ
อัธยาศัยดี เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ ความชานาญ เหมาะกับงาน และเจ้ าหน้ าที่เข้ าใจความต้ องการบริ การของผู้
ส่งออก
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ด้ านลักษณะทางกายภาพ
จากการวิจยั พบว่า ภายในร้ านค้ าตกแต่งด้ วยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซื ้อสินค้ า มีระบบรักษา
ความปลอดภัย โดยมีถังดับเพลิงและป้ายสัญลักษณ์ แสดงชัดเจน ร้ านค้ ามีการจัดเรี ยงสินค้ าและบริ การ
เป็ นระเบี ยบตามหมวดหมู่ และร้ านค้ ามี ค วามสะอาด โดยที่ ผ ลของการแสดงความคิด เห็น ในค าถาม
ปลายเปิ ดพบว่า รูปแบบร้ านค้ าส่วนใหญ่เป็ นแบบสมัยเก่า และขนาดเล็ก สู้ร้านค้ าปลีกรายใหญ่ที่เข้ ามา
ลงทุนได้ ยาก ร้ านค้ าควรมีห้องน ้าไว้ บริการลูกค้ า โดยงานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ได้ ศกึ ษา
ส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าด้ าน
การสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพพบว่า ความสะอาดและความเป็ นระเบียบของร้ าน บรรยากาศ
ในร้ านเย็นสบาย ความสว่างในร้ านเป็ นที่ พ อใจ อี กทัง้ เจริ ญ วาริ พันธน์ (2550) ได้ ศึกษาปั จจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการขนส่งสินค้ าเกษตรด้ วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทางรถไฟ พบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะทาง
กายภาพ โรงงานจะให้ ความสาคัญในเรื่ อง ระบบรักษาความปลอดภัยของสินค้ า รวมไปถึงวิสิฐ วงษ์ เขียว
(2551) ได้ ศกึ ษาความต้ องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศกึ ษา
สวนสยาม พบว่า ด้ านสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ จัดสถานที่สะอาด มีป้ายบอกทางชัดเจน ตกแต่งปรับปรุ ง
สวยงาม แผ่นป้ายแจ้ งเตือน ข้ อปฏิบตั ิ ข้ อควรระวัง มีรถบริ การรับส่ง มีเครื่ องดับเพลิง บันไดหนีไฟ มีห้อง
พยาบาล เป็ นต้ น ซึ่งทังสามงานวิ
้
จยั ชี ้ให้ เห็นว่าปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพในเรื่ องของ การจัดสถานที่
ความปลอดภัย ความสวยงาม ความสว่าง และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้
กิจการได้ รับความนิยมมากกว่าคูแ่ ข่งขัน
ด้ านกระบวนการ
จากการวิจยั พบว่า ขันตอนการให้
้
บริ การมีความสะดวกต่อลูกค้ า การให้ บริ การเป็ นไปด้ วยความ
ถูกต้ อง และการขนส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ ามีความรวดเร็ ว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์
(2551) ที่ ได้ ศึก ษาส่ว นประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลี ก ในเขตเทศบาลเมื อ งพะเยา อาเภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา โดยในด้ านกระบวนการพบว่า การให้ บริการเป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง ความสะดวกรวดเร็วใน
การให้ บริ การ ซึ่งงานวิจยั ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัยด้ านกระบวนการควรมีการดาเนินการที่สะดวก รวดเร็ ว และ
ถูกต้ อง เพื่อจะทาให้ กิจการไม่มีข้อผิดพลาดและมีลกู ค้ ามาใช้ บริการได้ อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิ ง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้ าน ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ นั่นหมายถึงผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิ งมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
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การตลาดทุกด้ านใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้เพราะปั จจุบนั ผู้หญิงกับผู้ชายมีโอกาสในสังคมเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องของการศึกษา การทางาน และการดาเนินธุรกิจ ในอดีตผู้ชายถือเป็ นเสาหลักของครอบครัวในการ
หารายได้ แต่ปัจจุบนั ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ ้นในการหารายได้ หลายองค์การมีผ้ หู ญิงที่เป็ นเจ้ าของและเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูง ดังนันการด
้
าเนินธุรกิจในปั จจุ บนั เพศจึงมีผลต่อความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน โดยผล
การศึกษาไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมัทวินา ยวนฮี (2550) ที่ได้ ศึกษาปั ญหาในการประกอบการธุรกิจ
การค้ าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ประกอบการเพศชาย
และเพศหญิงมีปัญหาในการประกอบธุรกิจการค้ าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผู้ประกอบการที่มีอายุตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชี ยงรายแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ในด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด และแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านลักษณะทาง
กายภาพ สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี เ้ พราะพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ้ ของแต่ละบุคคลย่อ ม
แปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลา โดยในช่วงวั ยวัยเด็ก พ่อแม่จ ะเป็ นผู้ตดั สินใจซือ้ สินค้ ามาให้ บริ โภคเกื อบ
ทัง้ หมด พอเข้ าสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มี รายได้ เป็ นของตนเอง อานาจในการตัดสินใจซือ้ จะมี มากที่สุด ภาระและ
ความรั บ ผิ ด ชอบก็ มี ม ากด้ วยเช่น กัน ฉะนัน้ ผู้ป ระกอบการที่ มี อ ายุม ากกว่า จะมี ภ าระค่า ใช้ จ่า ยของ
ครอบครัวที่ ม ากกว่าผู้ป ระกอบการที่ มี อายุน้ อย ดัง นัน้ ในการพิจ ารณาซื อ้ สิน ค้ าและบริ การ จึง มี การ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าโดยพิจารณาถึงปั จจัยทางด้ านราคา ด้ านการส่งเสริ มการขาย และพิจารณาถึงคุณภาพ
ของสินค้ าและบริ การก่อนเสมอ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ที่ได้ ศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยได้
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามอายุ พบว่าผู้บริ โภคที่มีอายุต่า
กว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และอายุ 50 ปี ขึน้ ไป มี ระดับ ความคิด เห็ น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผู้ป ระกอบการที่ มี ระดับการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื น้ ที่
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชี ยงรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านบุคลากรและด้ านกระบวนการ และแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ในด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ และด้ านลักษณะทางกายภาพ โดยสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี ้
เพราะผู้ ประกอบการที่ มี ก ารศึ ก ษาที่ สู ง กว่ า ย่ อ มมี ค วามคิ ด เห็ น ในปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ
ผู้ประกอบการที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ากว่า โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าย่อมคาดหวังและมีความ
ต้ องการที่ จ ะได้ รับการบริ ก ารที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และตอบสนองความต้ องการที่ ดีก ว่า ในขณะเดีย วกัน
ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันทาให้ เกิดการตัดสินใจเปรี ยบเทียบปั จจัยในหลายๆ ด้ าน เช่น
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คุณภาพของสินค้ าและบริ การ ราคา ความต้ องการซื ้อ กาลังซื ้อ การส่งเสริ มการตลาด และช่องทางในการ
ซื ้อสินค้ าและบริ การ เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ที่ได้ ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดของร้ านค้ า ปลี ก ในเขตเทศบาลเมื อ งพะเยา อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด พะเยา ที่ ไ ด้
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ โภคต่างกันต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาแนกตามระดับการศึกษา โดยพบว่าผู้บริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผู้ประกอบการที่มีทนุ จดทะเบียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื ้นที่อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้ าน ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ นัน่ หมายถึงผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้ านใกล้ เคียงกัน ทัง้ นีเ้ พราะทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการในทาง
บัญชี มีทงที
ั ้ ่ชาระแล้ ว และยังไม่ชาระ นัน่ หมายถึงจานวนทุนจดทะเบียนที่แสดงในหุ้นของกิจการอาจจะ
ไม่ใช่ตวั เงินลงทุนที่แท้ จริ งในกิจการ ฉะนันทุ
้ น จดทะเบียนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ชี ้ให้ เห็นถึงความแตกต่างกัน
โดยอาจจะต้ องพิจารณาถึงปั จจัยด้ านอื่น ๆ แทน เพื่อจะได้ ทราบถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เช่น รายได้
ค่า ใช้ จ่า ยที่ เป็ น ต้ น ทุน ขาย ค่า ใช้ จ่า ยในการบริ ห าร และก าไร (ขาดทุน ) ในการด าเนิ น กิ จ การ ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมัทวินา ยวนฮี (2550) ที่ได้ ศกึ ษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการค้ าชายแดน
ไทย-ลาวในตลาดช่อ งเม็ ก อ าเภอสิ ริน ธร จัง หวัด อุบ ลราชธานี ที่ ได้ ท าการเปรี ยบเที ย บปั ญ หาในการ
ประกอบธุรกิจการค้ าชายแดนไทย-ลาว จาแนกตามต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ โดยพบว่าผู้ประกอบการที่
มี ต้ น ทุน ในการประกอบธุ รกิ จ ต่างกัน มี ปั ญ หาในการประกอบธุ รกิ จ ที่ เกิ ด จากกลยุท ธ์ ก ารตลาดและ
สภาพแวดล้ อมภายนอกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในพื น้ ที่ อ าเภอเชี ยงของ จัง หวัด เชี ยงรายแตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ในด้ า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ และด้ านกระบวนการ ทัง้ นี เ้ พราะผู้ประกอบการบางคนให้ ความสาคัญ กับปั จ จัยบางปั จจัย
ในขณะที่ ผ้ ูป ระกอบการบางคนให้ ค วามส าคัญ กับ อี ก ปั จ จัย หนึ่ง ซึ่งสิ่ งที่ เป็ น ตัวชี น้ าที่ ทาให้ เกิ ดความ
แตกต่างกันได้ แก่ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะนิสยั ส่วนตัว ความรู้และประสบ การณ์ในการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่ มี ระยะเวลาในการดาเนินธุ รกิ จ มากกว่าย่อมมี ความคิดเห็นและ
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นด้ านต่ า งๆ มากกว่ า ผู้ ประกอบการที่ มี ร ะยะเวลาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ น้ อยกว่ า เพรา ะ
ประสบการณ์ ที่ลองผิดลองถูกมาก่อนจะทาให้ ทราบว่าปั ญ หาและวิธีการแก้ ไขต่างๆ จะต้ องดาเนินการ
อย่างไร จะทาให้ การคิด วิเคราะห์ มีมุมมองที่แตกต่างออกไป ดัง่ สุภาษิ ตไทยที่ว่าอาบน ้าร้ อนมาก่อน ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมัทวินา ยวนฮี (2550) ที่ได้ ศกึ ษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการค้ าชายแดน
ไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ทาการเปรี ยบเทียบปั ญหาในการประกอบ
- 50 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 18 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 30 มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560
Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017

ธุรกิจการค้ าชายแดนไทย-ลาว จาแนกตามประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ โดยพบว่าผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 3-10 ปี และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 11 ปี
ขึ ้นไป มีความคิดเห็นต่อปั ญหาในการประกอบธุรกิจการค้ าชายแดนไทย-ลาวที่เกิดจากกลยุทธ์ การตลาด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้ป ระกอบการที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นของกิ จ การต่า งกัน มี ค วามคิด เห็ น ต่อ ส่วนประสมทาง
การตลาดในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ใน
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ในด้ านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เพราะรายได้ ที่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน บางกิจการมีรายได้ สูง
บางกิจการมีรายได้ น้อย ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของกิจการ ผู้ประกอบการที่มีรายได้ มากกว่าย่อมมีการตัดสินใจ
ซือ้ ได้ ม ากกว่าผู้ประกอบการที่ มี รายได้ น้อย กิจ การที่มี รายได้ ม ากมักให้ ความสนใจและมีการลงทุนใน
ปั จ จัยด้ านลักษณะทางกายภาพของกิจ การ ชอบความทัน สมัย และมี การส่งเสริ ม งบประมาณในการ
ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของกิจการ รวมถึงการทุ่มงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากิจการ
ที่มีรายได้ น้อย ซึ่งได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ที่ได้ ศกึ ษาส่วนประสมทาง
การตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขตเทศบาลเมื องพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปรี ยบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริ โภคต่างกันต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จาแนกตามรายได้ โดยพบว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ ต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ประกอบการได้ เสนอแนะความคิดเห็น ในประเด็นรัฐบาลควรส่งเสริ มเงิน
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น เงินกู้จากธนาคาร หรื อกองทุนต่างๆ ดังนัน้ หน่วยงานที่ส่งเสริ มการ
ลงทุนในพื ้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เช่น สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ ออมทรัพย์
สหกรณ์ การเกษตร กองทุ น หมู่ บ้ านในพื น้ ที่ ต้ องมี ก ารสนั บ สนุ น และกระตุ้ นด้ านเงิ น ทุ น ส าหรั บ
ผู้ประกอบการ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส่งผลต่อการพัฒนาการค้ าการลงทุน
และด้ านเศรษฐกิ จ ในพื น้ ที่ ด้วย รวมไปถึงส่งเสริ ม ธุรกิ จ การส่งออกไปยังประเทศเพื่ อนบ้ าน เช่น ธุรกิ จ
ส่งออกผลไม้ เช่น มังคุด หรื อมะม่วง โดยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ซึ่งถือว่าเป็ นการใช้
โอกาสอันดีนี ้สาหรับธุรกิจส่งออก
การท่องเที่ยวในอาเภอเชียงของก็ควรจะได้ รับการส่งเสริ มด้ วย หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ควรมีการ
ส่งเสริ ม ธุรกิ จต่างๆ ในพื น้ ที่ ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิ จนาเที่ ยว ธุรกิ จ ที่ พัก ธุ รกิ จ ร้ านอาหาร ในอาเภอเชี ยงของ
ปรับปรุงเรื่ องโครงสร้ างพื ้นฐานในพื ้นที่ให้ ดีขึ ้น พัฒนาเส้ นทางท่องเที่ยว อาทิเช่น ธุรกิจบริการนาเที่ยวตาม
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เส้ นทางที่เชื่อมถึงกัน ซึง่ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมที่
น่าสนใจหลายแห่งที่ มี ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ ย ว ไม่ว่าจะเป็ น วัดหลวงบ้ านเชี ยงใจ หมู่บ้าน
วัฒ นธรรมไทยลือ้ พระธาตุเมืองสิงห์ในแขวงนา้ ทา และสถานที่ สาคัญ ในเมืองเชียงรุ่ ง นอกจากนัน้ ควร
ส่งเสริมธุรกิจร้ านอาหารตามริมน ้าโขง โดยนาเสนอเมนูพิเศษของเชียงของต่อนักท่องเที่ยวนัน่ คือ เมนูปลา
บึก รวมถึงพัฒนาลักษณะทางกายภาพของร้ านอาหารให้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และพัฒนาโรงแรมและที่
พักและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวสูงขึ ้นในอนาคต
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ ในส่ ว นภาครั ฐ และเอกชน ต้ องส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของ
ผู้ ประกอบการในพื น้ ที่ ที่ เ ข้ มแข็ ง ยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง จะเป็ นแหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง มีเวทีให้ ผ้ ูประกอบการได้ พัฒ นาศักยภาพของกิจการเพื่ อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และประสิ ท ธิ ภ าพของแรงงานในทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึ ง สร้ างทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
ผู้ป ระกอบการ และลดข้ อ ขัด แย้ งต่อ การด าเนิ น กิ จ การ ซึ่ง จะส่ ง ผล ให้ ผ้ ูป ระกอบการที่ มี อ ายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิ จ และกิจการที่มีรายได้ ตา่ งกันจะได้ ใช้ แหล่งนี ้เป็ นศูนย์กลางเข้ ามา
แลกเปลี่ ย นความรู้ และส่งผลให้ การค้ าในพื น้ ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ความสามัค คี และสนับ สนุน กัน เอง
ระหว่างผู้ประกอบการด้ วยกัน

บรรณานุกรม
เจริ ญ วาริ พนั ธน์. (2550). ปัจจัยการตลาดที ่มีผลต่อการขนส่งสิ นค้าเกษตรด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ทาง
รถไฟ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดลฤดี จันทร์ แก้ ว และคณะ. (2557). ปั จจัยทางการตลาดที่มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจบริ โภคสินค้ าและ
บริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา. วารสารศรี วนาลัยวิ จยั , 4(7), 102-117.
ผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์. (2551). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลี กในเขตเทศบาลเมื อง
พะเยา อาเภอเมื องพะเยา จังหวัดพะเยา. สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย.
มัทวินา ยวนฮี. (2550). ปัญหาในการประกอบธุรกิ จการค้าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อาเภอ
สิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี . วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.
วิสิฐ วงษ์ เขียว. (2551). การศึกษาความต้องการของนักท่องเที ่ยวเกี ่ยวกับส่วนประสมการตลาดของสวน
สนุ ก ไทย: กรณี ศึ ก ษา สวนสยาม. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
- 52 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 18 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 30 มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560
Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้ าต่างประเทศ. (2558). สถิ ติการนาเข้า -ส่งออกของ
ไทย. สืบค้ นเมื่อ 15 กรกฏาคม 2558, จาก http://www.dft.go.th /Default.aspx?tabid=164
สานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขาเชียงของ. (2557). ทิ ศทางการดาเนิ นการเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษจังหวัด
เชี ยงราย. สืบค้ นเมื่อ 5 เมษายน 2559, จาก www.dopachiangrai.com/ทิศทาง/?download=137

- 53 -

