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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา ค้นหากลยทุธ์ รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษทาง
การตลาดเพ่ือสร้างแรงดงึดดูใจลกูค้า สร้างรายได้เพิม่ของผู้ ค้ารายยอ่ย ตลอดจนระดบัความ
สมัฤทธ์ิผล ความพงึพอใจ ความร่วมมือท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชน ฝ่ังตลาดชมุชนศาลายา
ด้านใน (ศาลายาเก่า) เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการให้ความรู้แก่ผู้ ค้ารายยอ่ยตอ่ไป 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นผู้ ค้ารายยอ่ย ของชมุชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายา 
จงัหวดันครปฐมและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง จํานวน 200 คน การศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีการศกึษาเชิงสํารวจ
และเชิงคณุภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-
Depth Interview) ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามทัง้หมด วิเคราะห์โดย โปรแกรม SPSS สถิตท่ีิใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า  
1.กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากเป็นเพศหญิง มีชว่งอายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี เป็นผู้ ท่ีไมเ่คยได้รับ

การศกึษา และมีสถานภาพทางสงัคมต่ํา เข้าสูอ่าชีพเป็นผู้ ค้ารายยอ่ยเน่ืองจากความยากจน และ
เป็นอาชีพท่ีเข้างา่ย มีความเป็นอิสระ ไมต้่องใช้เงินลงทนุมาก กิจการขนาดเลก็ สว่นใหญ่มีรายได้ไม่
มากในแตล่ะวนั ขาดแคลนเงินทนุในการประกอบอาชีพ มีภาระหนีส้นิท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู เน่ืองจาก
เป็นการกู้จากแหลง่เงินกู้นอกระบบ 

2.ปัญหาของตลาดศาลายา (เก่า)คือความแตกตา่งของบริบททางสงัคมและการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจจากสงัคมชมุชนเลก็สูส่งัคมเมืองใหญ่ พืน้ฐานความเจริญและวิถีชีวิตจงึแตกตา่งกนั
ไปอยา่งเห็นได้ชดั ลกูค้าไมมี่การกระจายตวัเข้าสูบ่ริเวณตลาดศาลายาเก่า แตเ่กิดการกระจกุตวัท่ี
ตลาดใหมเ่ท่านัน้ อีกทัง้การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ต้องอาศยัการสนบัสนนุ งบประมาณ การร่วมมือ
จากทกุฝ่ายซึง่มีข้อจํากดัเป็นอปุสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา  หากมีหนว่ยงานตา่งๆเข้ามาสร้างความ
เจริญ สร้างกิจกรรมตา่งๆท่ีจะช่วยดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวให้เข้ามาถงึฝ่ังด้านในตลาด
ศาลายาเก่าได้  
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3. กลยทุธ์ รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษทางการตลาดเพ่ือสร้างแรงดงึดดูใจลกูค้า  สร้างรายได้
เพิ่มของผู้ ค้ารายยอ่ยของฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) คือการปรับปรุงสนิค้าท่ีขาย 
และปรับวิธีการค้าขายให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า การหีบห่อบรรจภุณัฑ์ท่ีมีสีสนั สวยงาม 
ประทบัใจ ส่ือถึงเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์ของชมุชนศาลายา ตลาดเก่าย้อนยคุ เพ่ือให้เป็นไปตาม
กระแสความต้องการของนกัท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์นิยม ความสะดวกสบายของลกูค้า เช่นสขุาท่ี
สะอาด และเพียงพอ จดัให้มี กิจกรรมพิเศษท่ีนา่สนใจตา่งๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือดงึดดูการเย่ียมชม, การ
จดัการเส้นทางการคมนาคมก็ควรให้มีการสญัจรผา่นไปมาในพืน้ท่ีขายสนิค้า, มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
และปลอดภยั  การหาทําเลท่ีลกูค้าสงัเกตเห็นได้งา่ย อีกทัง้การทําป้ายประชาสมัพนัธ์ให้มีความ
สะดดุตามากขึน้ และยงัต้องพิจารณาถงึช่วงเวลาท่ีขายด้วย  

4. รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษในงานวิจยัพบวา่การสร้างความโดดเดน่ แปลกตา สะดดุใจแก่
ลกูค้าเป็นสิง่ท่ีผู้ ค้ารายยอ่ยมีความคดิเห็นท่ียอมรับวา่เป็นสิง่ท่ีควรได้รับการสนบัสนนุในเร่ืองของ
องค์ความรู้งบประมาณ  และการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์เป็นอยา่งยิ่ง เช่น การจดักิจกรรมโดยให้
แมค้่า  พอ่ค้า   ร่วมมือร่วมใจกนัใสเ่สือ้สีสดใส ลายดอก ท่ีสะดดุตา เป็นการสร้างความเป็นอนัหนึง่
อนัเดียวกนัของผู้ ค้ารายยอ่ยในช่วงวนัท่ีมีการจดักิจกรรมพิเศษ อีกทัง้เป็นการเชิญชวนลกูค้า  
นกัท่องเท่ียวให้อยากมาสมัผสักบับรรยากาศท่ีย้อนยคุไปในอดีตอีกด้วย 
  
 ข้อเสนอแนะ 

1. สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ชมรมหรือสมาคมสําหรับผู้ประกอบการค้ารายย่อยประเภทตา่ง 
ๆ ในศาลายา ให้มารวมตวักนั และใช้เป็นท่ีสําหรับเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี และให้การฝึกอบรม 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้ารายย่อยและลูกจ้างสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการ โดยหน่วยงาน
ราชการ ภาครัฐให้ความช่วยเหลือในสิง่ท่ีจําเป็น 

2. มอบหมายหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบในการดแูล พฒันา ให้ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพ จดัสรรสิง่อํานวยความสะดวก สวสัดกิารและอ่ืน ๆ  

3. ให้การสนบัสนนุทางด้านเงินทนุในอตัราดอกเบีย้ต่ํา และสนิเช่ือผู้ประกอบการรายยอ่ย 
4. จดัระเบียบให้ขายในท่ีกําหนด และผอ่นผนัการเสียคา่ธรรมเนียม 
5. สง่เสริมให้ได้รับผลประโยชน์จากการระบบประกนัสงัคม  
6. ใช้หมายเลขตามบตัรประจําตวัประชาชนเป็นรหสัในการรับบริการของรัฐทกุประเภท 
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Abstract 
 

Research Title  : Marketing Strategies Development for Salaya Informal Sectors 
Author             : Mrs. Yananda Siraphatthada 
Year             : 2554 

………………………………………………………………………………………… 
The purposes of the research were to study the fact, the  results of this study will 

be used as a guideline for improving the efficiency of the Salaya Informal Sectors based 
on the Marketing Strategies Development  for higher quality and standard. 

 The analyses are based upon the primary data obtained from the survey on 200 
owners of the Informal Sectors in retail and services in Salaya Nakhon Phatom Province. 
Research methodology uses qualitative analysis though interviewing key informants. 
Questionnaires were distributed for data collection. Data were analyzed by frequency the 
descriptive statistic, percentage, mean, standard deviation, and contents-based analysis 
were used for the qualitative approach. 
   The research findings showed that :  

1. Most of the targets group are females, ages between of 26-35 years who have 
never been studied has low social status so they come Into a career as a informal sector  
as retail trader because of poverty. And as a career Is independent. They has no capital 
investment. Informal sector has a small-scale, Most income is not so much on a daily 
basis. Shortage of funds in the occupation. Have a high interest rate debt because they 
don’t use a financial institute of loans. 
  2. The problem of the Salaya (Old) is a different social path, and the expansion of 
social economic and social capital. The basis of the prosperity and way of quality of life 
varies . Has not spread into  the old market area. However, the emergence of new 
markets are concentrated. The PR campaign requires support from all parties to 
cooperate with the restrictions as a barrier. How to solve the problem, If there are a 
special suppoting from the other part of the governance  to make progress. Generating 
activities that will help attract tourists to come to the old market. 
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3. The strategy is a special program or campaign of marketing to attract 
customers. Generate revenue to the old market. is to improve the product sold. And how 
to make a satisfaction of the trade base on the needs of our customers. The colorful and 
attractive packaging conveys the impression identity. The identity of the community old  
market. Now the market. In order to respond the demands of tourists conservative. The 
convenience of our customers. The toilets are clean and adequately provide for special 
events of interest in order to attract visitors, handling, transportation routes, it should have 
been linking in the area of sales, with adequate and safe or convenience parking for 
customers, making it easy to spot. Moreover, the label releases have become more 
prominent. And also to consider the period of time of sale. 
  4. The special strategies method of our research found that a remarkable novel 
struck clients are traders; retailers have to accept it as something that should be 
supported in terms of knowledge via public relation or campaign. It will run these 
programs based upon budget and public relations campaigns as well as activities by 
cooperation between female merchants wear brightly colored eye-catching flower is a 
unity of the retail trade during the day with special events. It also invites the customer. 
Visitors want to experience the atmosphere back to the past as well. 
 This research suggests that:  

1. Encourage the establishment of a club or association for the retail trader in the 
old market and develop for the seminar of knowledge, technology and training. The retail 
trader and the employee can be utilized in the business. By government part. 
Government assistance and supporting is necessary. 
  2. Designated government partner agency responsible for overseeing the 
development of professional knowledge. Allocation of facilities. Welfare and other 
  3. To provide financial support for a lower interest rate. And small business loans. 
  4. Organize them in a set and waiver of the fee. 
  5. Promote the benefits of the social security system. 
  6. The use of identification card as a code for the services of all types of 
government welfare 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
          รายงานการวจิยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้าราย                            

ยอ่ย เขตเทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม นีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ผู้วิจยัขอกราบ

ขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคมหาวิทยาลยั

มหิดล, ดร.วทิยา เมฆขํา ผู้ อํานวยการสํานกังานวิจยัและบริการวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทาในวาระท่ีท่านยงัคงดํารงตําแหนง่ในช่วงเวลานัน้,  อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวสัดิ ์

คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ซึง่เป็นผู้บริหารของคณะวิทยาการจดัการ  ได้มีสว่นร่วมในการ

กําหนดนโยบายของการประกนัคณุภาพของคณะฯในเร่ืองของมาตรฐานด้านผลงานการวิจยั  และ

เป็นผู้ ท่ีให้โอกาสผู้วิจยัได้ทําผลงานวิจยั ตลอดจนอาจารย์เมธี สตูรสคุนธ์  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั ซึง่

เป็นผู้ ท่ีให้คําปรึกษาคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือในเร่ืองการดําเนินการขอรับทนุสนบัสนนุการ

วิจยั ข้อมลูขา่วสารของการสร้างผลงานวิจยัจากระดบัมหาวทิยาลยัลงสูร่ะดบัคณะฯ และความ

ช่วยเหลือ เป็นกําลงัใจให้ผู้วิจยัตลอดมา ตลอดจนชาวบ้านของชมุชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายา

ทกุครัวเรือนท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูเป็นอยา่งดีเย่ียม 

ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ทรงคณุวฒุิ 2 ท่านคือ ดร.ปัญญา ธีรวทิยเลศิ ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิเป็นผู้ทรงคณุวฒุทิางด้านสถิต ิท่ีได้
ให้ความกรุณาตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ และรศ.ดร.นภาพร สงิหทตั อาจารย์ประจําคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เป็นผู้ทรงคณุวฒุทิางด้านภาษา และเนือ้หา ท่ีให้
คําแนะนําในการดําเนินการวิจยั ตลอดจนสมาชิกของชมุชนผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
ทกุท่าน ท่ีสละเวลาอนัมีคา่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

ท้ายสดุนี ้ คณุคา่และประโยชน์ท่ีพงึเกิดจากเอกสารงานวิจยัฉบบันี ้ ผู้วิจยัขอกราบบชูาเป็น
กตญัญตุาแดบ่ดิา มารดา และครูอาจารย์ รวมถงึผู้ มีพระคณุทกุท่านท่ีมีสว่นทําให้เอกสารงานวิจยั
ฉบบันีส้มัฤทธ์ิผลด้วยดี 
 
 

                                                                                              ญาณญัฎา ศริภทัร์ธาดา 
                                                                                มกราคม 2555
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บทที่ 1 
                                                บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและการศกึษา ฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 11  รัฐบาลมีนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมและพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
สังคม และท้องถ่ิน การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและชมุชนตลอดจนสง่เสริมการท่องเท่ียว       จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาบคุลากรให้
มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลเพ่ือรองรับความต้องการในธุรกิจ
และอตุสาหกรรมประเภทนีต้่อไป  ดงันัน้การส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากร สินค้าเกษตร 
ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยแขนงตา่งๆ ตลอดจนภาคการพาณิชย์ รวมถึงการค้าขายรายย่อย 
เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy)ให้เกิดมลูค่าเพิ่มด้วยการพฒันาอย่างจริงจงัและเป็น
ระบบ จะช่วยยกคณุภาพ และมาตรฐานของทรัพยากรและภมูิปัญญาไทยสูส่ากลได้เป็นอยา่งดี   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีจ้ึงสอดคล้องกับทิศทาง ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทานัน้ก็เป็น 1 ในมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศท่ีมีจํานวนรวม 40 
แห่ง  ทุกแห่งต่างมีวิสยัทศัน์และพนัธกิจด้านการศึกษาท่ีมุ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินในภูมิภาคต่างๆของประเทศ อีกทัง้ภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าหรือ
บริการของชมุชนท้องถ่ินโดยการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มท้องถ่ิน ชุมชนอย่างต่อเน่ือง  และมีการ
ผลกัดนัให้ท้องถ่ินพฒันาชุมชนของตนเอง เพ่ือสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่คงควบคู่
กับความมั่นคงทางสงัคม โดยให้มีการสร้างฐานองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีการ
พฒันาความสามารถของคนในท้องถ่ินควบคูต่่อเน่ืองกนัไป และเพ่ือให้ชมุชนท้องถ่ินสามารถพึ่งพา
ตนเอง และเกิดการพฒันาอยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน  
 อนึง่การศกึษาวิจยัครัง้นีย้งัมีความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามความ
สอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2: การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  กล
ยุทธ์การวิจัยที่ 2: พฒันาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
สาธารณะ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอย่างยัง่ยืน แผนงานวิจัยที่  2 .4:  การวิจยั
เก่ียวกับการจัดการผลิตและการจัดการสินค้าระดบัชุมชนท่ีเหมาะสม โดยใช้องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับโครงการวิจัยกับกลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วนตาม 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) คือกลุ่มเร่ืองที่ 1   การ
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ประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างจิตสํานึกของชมุชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุต์ใช้
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิต   
โครงการวิจัยนีจ้ึงประกอบด้วยเครือข่ายของนักพัฒนา นักวิชาการ นักวิจัย  อันจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือหลายฝ่ายดงัแสดงในภาพ 
 

 
  
ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบความร่วมมือในการวิจยั 
ท่ีมา : ผู้วิจยั                
                                       

  สภาพการณ์โดยทัว่ไปจากการศกึษาข้อมลูของชมุชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ก็มีลกัษณะท่ีไมแ่ปลกแตกตา่งจากสงัคมทัว่ไปตรงท่ี ปัจจบุนัความเป็นสงัคมเมือง มีความ
เจริญเติบโตก่อให้เกิดสงัคมอตุสาหกรรม และความทนัสมยัท่ีเพรียบพร้อมไปด้วยความเจริญแบบ 
Civilization ขยายไปสูก่ารเจริญเติบโตแบบสงัคมโลกไร้พรมแดน Globalization ไม่เว้นแต่สงัคม
เมือง Urbanization และการก้าวสูค่วามเจริญของโลกอตุสาหกรรม Industrialization ฯลฯ ก่อความ
กินดี อยูดี่ สภาพการณ์โดยทัว่ไปในเขตเทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ทัง้การสงัเกตสภาพ
โดยรอบ ภูมิศาสตร์ ท่ีตัง้ การวางผงัของเมือง ชุมชน วิถีชีวิต ข้อมลูทางประชากรศาสตร์ การงาน 
การประกอบอาชีพ การใช้เวลาว่างของคนในชมุชน อตัลกัษณ์ ความเช่ือของคนในชมุชน  ตลอดจน
การไปลงพืน้ท่ี เย่ียมเยียน สอบถามข้อมูลในเบือ้งต้นทําให้เห็นว่า คนในศาลายานัน้แบ่งออกได้
อยา่งชดัเจนเป็น  2 ฝ่ังคือ ฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) ฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้าน
นอก (ศาลายาใหม)่   

นกัวิจยั  
  

 
ผูค้้าราย
ย่อย 

ภาครฐับาล    

       และ     

     หน่วยงาน

ั

นักวิจยั  
ทฤษฎแีละ  
ระเบยีบวธิี  

ผูค้้ารายย่อย
ความต้องการ
และปัญหา 

ภาครฐับาล

และ

หน่วยงาน

ก่อนวิจยั หลงัการวิจยั 
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โดยมีวิธีการสงัเกตง่ายๆคือ อาศยั แนวเส้นทางรางรถไฟเป็นสิ่งท่ีแบ่งความเป็นศาลายาเก่า 
และศาลายาใหม่ ออกจากกัน โดยฝ่ังตลาดชุมชนศาลายาด้านนอก (ศาลายาใหม่)นัน้ มีรูปแบบ
ความเป็นชมุชนเมืองค่อนข้างมากด้วยสภาพแวดล้อมท่ีใกล้กบัความเจริญของสงัคมเมืองมากกว่า
พืน้ท่ี ฝ่ังตลาดชุมชน (ศาลายาเก่า) มาก เน่ืองจากมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก ใกล้แหล่ง
สถาบนัการศกึษา คือ มหาวิทยาลยัมหิดล ความเจริญของสงัคมเมืองนีเ้องเป็นสว่นหนึ่งของปัจจยัท่ี
ทําให้วนันีว้ิถีชีวิตของคนศาลายาฝ่ังนอกเปล่ียนแปลงไปเพ่ือตอบรับกบัความเจริญท่ีนบัวนัมีสงูมาก
ยิ่งขึน้ ตลาดศาลายานี ้สมยัก่อนก็เป็นเพียงตลาด เล็ก ๆ ประจําถ่ิน เป็น ตลาดสดท่ี มีการซือ้ขาย 
พืชผกั ผลไม้ กบัข้าวกบัปลา ในละแวกนัน้นัน่เอง แตเ่ม่ือ ขยบัขยายตวัมากขึน้ เลยได้รับการพฒันา 
ให้เป็น ตลาดสดขนาดใหญ่ ท่ีเต็มไปด้วย สินค้า ทัง้ปลีกส่ง และ ยงัเป็นตลาดท่ี สะอาด โปร่ง โล่ง
สบาย ในการเดินเลือกซือ้เลือกหา กบัข้าวกบัปลา ของสดแห้ง พืชผกั ผลไม้ ท่ีเน้นในด้าน ปริมาณ 
คณุภาพ และ ความยตุธิรรม ในราคาไมแ่พง 

               

        

ภาพท่ี 1.2 : สภาพการค้าขายสนิค้าของตลาดศาลายาด้านนอก (ฝ่ังใหม)่ 
ท่ีมา :  ผู้วิจยั    
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 แต่ถึงอย่างไรคนในศาลายามีเหมือนกันก็คือ คนในชุมชนมีความร่วมมือกับหน่วยงานของ
ราชการเป็นอย่างดี  สําหรับฝ่ังตลาดชมุชน (ศาลายาเก่า) ก็จะมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีกลุ่มคนท่ีคอย
เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองของการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนกับกิจกรรมของทางหน่วยงาน
ราชการทัง้นีเ้พ่ือการพฒันาในด้านต่างๆและความอยู่ดี มีสขุ อย่างมีภมูิคุ้มกนัตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเป็นอยูแ่บบเดมิๆตามวิถีของคนศาลายา ไมมี่สิง่ใดเข้ามาอิทธิพลในการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีคนศาลายายงัคงอนุรักษ์รักษาเอาไว้ เป็นมรดกทางสงัคมท่ีมีคณุค่า ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรมการค้าการขาย มีการประกอบกิจการท่ีหลากหลายตามแต่
การได้รับสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ หรือตามความสนใจและความถนดัในการประกอบการค้านัน้ๆ 
แตไ่มมี่ความรู้ในด้านการจดัการ การตลาด หรือกลยทุธ์ทางการตลาดใดๆ ตลอดจนการสร้างรายได้
จากการสร้างมลูค่าเพิ่มแต่อย่างใดอีกด้วย เม่ือตลาดศาลายาตัง้อยู่บนบริบททางสงัคม, อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ, แนวโน้มการขยายตวัจากสงัคมชมุชนเล็กสู่สงัคมเมืองใหญ่, พืน้ฐานความ
เจริญและวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั  
 
 ความจาํเป็นที่ต้องทาํ :  
            ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในเบือ้งต้นจะเห็นได้ว่า ตลาดศาลายาตัง้อยู่บนบริบททางสงัคมท่ีแตกตา่ง
กนั และปัญหาความแตกต่างกนัของคนในศาลายานัน้แบ่งออกได้อย่างชดัเจนไม่ว่าจะเป็นด้านวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรมการค้าการขาย แบ่งเป็น  2 ฝ่ังคือ ฝ่ังตลาดชุมชนศาลายาด้านใน 
(ศาลายาเก่า) ซึง่มีวฒันธรรมทางการค้า  และวิถีชีวิตในทางการค้า การขายท่ีเคยได้พบเห็นอยู่ยงัคง
ดําเนินไปในลกัษณะท่ีเรียบง่ายการทําการค้าโดยมากจะเป็นธุรกิจต้นนํา้ ดําเนินการผลิตเป็นส่วน
ใหญ่และสง่ขายให้กบั พ่อค้า แม่ค้าของฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านนอก เน่ืองจากข้อจํากดัในเร่ือง
ของการคมนาคม ความสะดวกสบายของลูกค้าท่ีจะเข้ามาจับจ่ายสินค้า ตรงกันข้ามกับฝ่ังตลาด
ชมุชนศาลายาด้านนอก (ศาลายาใหม่) มีการค้าขายท่ีค่อนข้างหลากหลาย และมความทนัสมยั
สอดคล้องกบัการเป็นสงัคมเมืองมากกวา่พืน้ท่ีตลาดศาลายาด้านใน ในขณะเดียวกนัท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสนุนัทา คณะวิทยาการจดัการได้มีโครงการความร่วมมือกบัภาครัฐในการร่วมสง่เสริมให้
มีการพฒันาสนิค้าหรือบริการของชมุชนท้องถ่ินตําบลศาลายา เกิดเป็น ชดุโครงการวิจยั ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมสนบัสนนุด้านองค์ความรู้ทางการวิจยัจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลยัมหิดลได้
ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ และท่ีปรึกษาสํานกัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ในโครงการนําร่องชดุโครงการวิจยัเพ่ือพฒันาตําบลศาลายา ในปี 2552-2553 โครงการวิจยัมุ่งหวงั
ผลในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มท้องถ่ิน ชมุชนอย่างต่อเน่ือง  และมีการผลกัดนั
ให้ท้องถ่ินพฒันาชมุชนของตนเอง เพ่ือสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่คงควบคูก่บัความ
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มั่นคงทางสังคม โดยให้มีการสร้างฐานองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีการพัฒนา
ความสามารถของคนในท้องถ่ินควบคู่ต่อเน่ืองกนัไป และเพ่ือให้ชมุชนท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตนเอง 
และเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน งานวิจัยนีจ้ึงมีความมุ่งหวังท่ีจะเป็นอีก
โครงการวิจยัหนึงของชดุโครงการวิจยัของคณะฯในอนัท่ีจะช่วยเหลือให้ชมุชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้
อยา่งยัง่ยืนตาม ปรัชญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัฯในมิติและมมุมองด้านการพฒันา
กลยทุธ์การตลาด การสร้างประสิทธิภาพของรูปแบบ, กิจกรรมของกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างขึน้
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค และสร้างรายได้ ความมัน่คงให้กับผู้ ค้าราย 
ยอ่ยในเขตเทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม  
 

ดงันัน้จงึตัง้คาํถามการวจิัยไว้ว่า :  
 1. สถานการณ์ทางการค้าขายของผู้ ค้ารายย่อยคือ ฝ่ังตลาดชุมชนศาลายาด้านใน 
(ศาลายาเก่า) มีกลยทุธ์, รูปแบบ, วิธีการแบบพิเศษเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มหรือไมอ่ยา่งไร 
 2. ความรู้ด้านการค้าขายท่ีได้จากการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ สนธิกับความรู้ท่ีเป็น
มาตรฐานทางการค้าขาย การประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีถูกต้องตามหลักการจะ
ก่อให้เกิดการชีนํ้าให้เกิดแรงจูงใจและเพ่ือสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายย่อยฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้าน
ใน (ศาลายาเก่า)  ได้หรือไมอ่ยา่งไร 
 3. ประสิทธิภาพของรูปแบบ, กิจกรรมของกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างขึน้มาจะสามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภค และสร้างรายได้ ความมัน่คงให้กบัผู้ ค้ารายย่อยในทางปฏิบตัิ
อย่างไรบ้าง มีปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีเอือ้ระดับความสัมฤทธ์ิผล ความพึงพอใจ และปัจจัยท่ีเป็น
อปุสรรคขดัขวาง 

                                        

 

 

 

 

                                                         

www.ssru.ac.th



 6

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3 : ท่ีมาและความสําคญัของปัญหาท่ีทําวิจยั 
 ท่ีมา : ผู้วิจยั            

 

การเพิ่มขึน้ของประชากร ชุมชนเมือง และการขยายตวัของที่อยู่อาศัย
มากขึน้มีผลต่อความเจริญเตบิโตทางการค้ามากขึน้ 

 

ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงานท่ีด้อยโอกาสในสงัคม 

ปญัหาความยากจน ปญัหาการขาดงานทาํ 

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและชุมชนศาลายา ขาดการจดัการองคค์วามรู ้(KM) 
ดา้นการตลาด และการสนบัสนุนทีด่ ี

ที่มาและ
ความสาํคญั

ของปัญหาท่ีทาํ
วิจยั 

ปัญหาด้านการคมนาคม
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 

ปัญหารูปแบบ และ
ลักษณะของตลาด

ศาลายาด้านใน-ด้าน
นอกท่ีแตกต่างกนั 

ปัญหาด้านวิถีชีวิต 
อตัตลกัษณ์ ทุนทาง
สังคม ท่ีแตกต่างกนั  

ปัญหาความรู้ด้าน
การค้าขายของผู้ค้า

รายย่อย 

การเพิ่มขึน้ของผูค้า้รายยอ่ย 
(Informal Sectors) 

www.ssru.ac.th



 7

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
   1.ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ค้นหากลยทุธ์ รูปแบบ วธีิการแบบพิเศษทางการตลาดเพ่ือ
สร้างแรงดงึดดูใจลกูค้า  สร้างรายได้เพิ่มของผู้ ค้ารายยอ่ยของฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน 
(ศาลายาเก่า) 

 2.สร้างแนวทางกลยทุธ์, รูปแบบ, วธีิการแบบพิเศษขึน้มาให้ความรู้แก่ผู้ ค้ารายยอ่ยเพ่ือให้มี
ระดบัความสมัฤทธ์ิผล ความพงึพอใจ ความร่วมมือท่ีเกิดขึน้กบัคนในชมุชนร่วมกนั 
  
           สมมตฐิานการวิจยั 

1. กลยทุธ์, รูปแบบ, วิธีการแบบพิเศษทางการค้าขายจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กบัผู้ ค้าราย
ยอ่ย ฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) ได้ 
 2. ความรู้ด้านการค้าขายท่ีได้จากการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ สนธิกับความรู้ท่ีเป็น
มาตรฐานทางการค้าขาย การประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีถูกต้องตามหลักการจะ
ก่อให้เกิดการชีนํ้าให้เกิดแรงจูงใจและเพ่ือสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย ได้หรือไมอ่ยา่งไร 
 3. ประสิทธิภาพของรูปแบบ, กิจกรรมของกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างขึน้มาจะสามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภค และสร้างรายได้ ความมัน่คงให้กบัผู้ ค้ารายย่อยในทางปฏิบตัิ
อย่างไรบ้าง มีปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีเอือ้ระดับความสัมฤทธ์ิผล ความพึงพอใจ และปัจจัยท่ีเป็น
อปุสรรคขดัขวาง 
 

ขอบเขตของการศึกษา  
    1.ขอบข่ายเชิงพืน้ที่ เป็นแบบมนษุย์วิทยา (Anthropology) โดยศึกษาเฉพาะพืน้ท่ีใน
เขตเทศบาลตําบลศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) อําเภอพทุธมนฑล จงัหวดันครปฐม ซึง่มีการค้าใน
วิถีชีวิตแบบดัง้เดิม อย่างไรก็ตามในบริบทของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายาเองก็มีวิถีชีวิต
แบบ “พอเพียง” และ “อยู่ดีมีสขุ” ประกอบกบัวิถีชีวิตชมุชนดัง้เดิมนัน้ ยึดมัน่ในพทุธศาสนา 
วฒันธรรมอนัดีงามอยูไ่ด้จนถึงปัจจบุนั  

     2.ขอบข่ายเชิงเนือ้หาศึกษาด้านกลยุทธ์, รูปแบบ, วิธีการแบบพิเศษรวมถึง ประเมิน
ศกัยภาพในการบริหารจดัการส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่ม
สําหรับผู้ ค้ารายย่อย ฝ่ังตลาดชุมชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) ตลอดจนความสามารถของกล
ยุทธ์การตลาดท่ีสร้างขึน้มาให้ความรู้แก่ผู้ ค้ารายย่อยและคนในชุมชนจะมีระดบัความสมัฤทธ์ิผล 
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ความพงึพอใจ ความร่วมมือท่ีเกิดขึน้กบัคนในชมุชน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มสําหรับ
การค้าขายและการประกอบธุรกิจของผู้ ค้ารายยอ่ย 

   3.ขอบข่ายด้านประชากร คือผู้ ค้ารายยอ่ยฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า)
   4.ขอบข่ายด้านเวลา คือระยะเวลาตามปีงบประมาณ 2554 (ตลุาคม2553 – กนัยายน 
2554)  

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

ภาพท่ี  1.4 : กรอบกระบวนการดําเนินการวิจยั ขัน้ต้น 
ท่ีมา : ผู้วิจยั     

 การวิจัยในครัง้นีจ้ึงเป็นการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างความรู้เชิงทฤษฎี ประสบการณ์ ภูมิ
ความรู้ ความชํานาญ ระเบียบวิธีการวิจัย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ ค้าราย เขตเทศบาล
ตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ให้ประสบผลสําเร็จตามแนวคดิทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน บนรากฐานของความรู้ (Knowledge Base )และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาของสงัคม 
อนันํามาซึ่งปัญหาท่ีเป็นวิกฤติของระดบัประเทศ ปัญหาความยากจน ปัญหาการกระจายรายได้ 
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงานท่ีด้อยโอกาสใน
สงัคม ปัญหา เพ่ือท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายของการวิจยัคือหน่วยงานทัง้สามกลุ่มจะมี โลกทศัน์  (ปาริ

กลุ่มผูค้้าราย
ย่อย 

องคก์รชมุชน กลยทุธ์
การตลาด

ตลาดศาลายา
ด้านใน 

การวิจยั
แบบ 

มีส่วนร่วม
เพ่ือสร้างกล
ยทุธท์าง
การตลาด  

มิติด้าน
รายได้ 

มิติด้าน
แรงจงูใจ
ของผูค้้า
รายย่อย 

มิติด้าน
ความพึง
พอใจของ
ลกูค้า 

เทศบาลตําบล
ศาลายา 

มรภ.สวนสนัุนทา 

อบต. ศาลายา 
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ชาต ิวลยัเสถียร, 2543: 388-389  ) ซึง่ถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการปฏิรูปการเรียนรู้และพฒันาองค์
ความรู้ ตลอดจนการเรียนรู้ท่ีผ่านการสัง่สมมาเป็นเวลายาวนานจนเกิดเป็นความรู้หยัง่ลึก(Tacit 
Knowledge ) การเน้นการวิจยัแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research) 
     

  
คาํนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

การบริหาร หมายถึง  ชดุของการดําเนินการท่ีประกอบไปด้วยกระบวนการพืน้ฐานอย่าง
น้อย 4 กระบวนการได้แก่ การวางแผน การจดัสรรทรัพยากร การนําและการควบคมุ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีองค์การกําหนดไว้ 
 กลยุทธ์การตลาด หมายถึงวิ ธีการการนําหรือใช้กระบวนการทางการตลาดท่ีมี
ประสทิธิภาพในการเคล่ือนย้ายสนิค้าจากผู้ผลติหรือผู้ขายไปสูผู่้บริโภค และก่อให้เกิดความพงึพอใจ
กบัผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ 
 การตลาด  หมายถึงกระบวนการทางสังคมและการจัดการท่ีมุ่งสนองถึงความจําเป็น  
 และความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มต่างๆ  โดยอาศยัการสร้างสรรค์  รวมทัง้การแลกเปล่ียน
คณุคา่และผลติภณัฑ์ให้กบัผู้ อ่ืน 
 ส่วนประสมการตลาด คือ ปัจจัยภายในของกิจการท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด
ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และวิธีการสง่เสริมการตลาด 
 ผู้ค้ารายย่อย หมายถึงผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจในระดบัเล็ก ตัง้แต่รากหญ้าจนถึง
ระดบัรายย่อยท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีมีรูปแบบการตัง้ร้านขายสินค้าทัง้แบบถาวรและ
ชัว่คราวหรือตามตลาดนดั หรือตลาดชมุชน, สถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียว 
 ตลาดชุมชน หมายถึง สถานท่ีท่ีเป็นชุมชนหรือเป็นท่ีชมุนุมเพ่ือซือ้และขายสินค้าทัง้ในรูป
ของวตัถดุิบและสินค้าสําเร็จรูปเป็นประจํา เป็นครัง้คราว หรือตามวนัท่ีกําหนด โดยท่ีตัง้ของตลาด
อาจมีเพียงท่ีเดียว หรือหลายท่ีท่ีตัง้อยู่ใกล้กนัในบริเวณท่ีมีทําเลเหมาะสม เช่น เป็นศนูย์กลางของ
ชมุชน และเหมาะจะเป็นท่ีนดัพบ หรือเป็นแหลง่แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารตา่งๆของคนในชมุชนนัน้ๆ 

ชุมชน  ในการวิจยันี ้หมายถึง ประชากรท่ีรวมกนัอยู่ในเขตเทศบาล ซึง่เป็นเขตปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ชุมชนในการวิจัยนีย้งัหมายรวมถึงหน่วยงานของรัฐ-เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/เขต
ชมุชน เป็นแหล่งกลางในการทํากิจกรรม/กิจการ/ซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้า ชุมชนมีขนาดใหญ่-เล็ก 
แตกต่างกันตามกิจกรรม เศรษฐกิจ ประชากร และสงัคม โครงสร้างพืน้ฐาน ในวิจัยนีจ้ะหมายถึง 
ผู้ ค้ารายยอ่ยฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) 
 ความยั่งยืน หมายถงึ การสง่เสริม สนบัสนนุให้คณุภาพชีวิตของประชาชน  ดํารง คงอยู ่ 
และสามารถดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 
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 วิถีไทย หมายถึง ร่องรอย แนวทางการดํารงอยู ่ความเป็นไปในกาลยคุสมยัโดยพืน้ฐานของ
การอนรัุกษ์ความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย  
   

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.สร้างองค์ความรู้ใหมใ่ห้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย เก่ียวกบั วิธีการ ขัน้ตอน กระบวนการใช้กลยทุธ์, 
รูปแบบ, วิธีการแบบพิเศษรวมถึงการบริหารจดัการส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างรายได้เพิ่มสําหรับผู้ ค้ารายยอ่ยฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) ท่ีดีท่ีสดุเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้  

 2.กระบวนการใช้กลยทุธ์การตลาด รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษรวมถึงการบริหารจดัการสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีสามารถสร้างรายได้ ความมัน่คง ความพึงพอใจให้กบัผู้ ค้าและลกูค้า และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชน 
 3.สัมฤทธ์ิผลของกระบวนการใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีสะท้อนถึงการนําไปปฏิบัติได้จริงท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มอยา่งยัง่ยืน เป็นการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัฐานรากของสงัคมไทย 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย เขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม” ได้นําแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบ
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1. ประวตัคิวามเป็นมาของตําบลศาลายา 
2. ทฤษฎีการพึง่ตนเองของชมุชนในชนบท  
3. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
4. ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
5. ทฤษฎีลําดบัขัน้ความต้องการของ Maslow 
6. ทฤษฎีแรงจงูใจของ McClelland 
7. ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom 
8. ทฤษฎีสื่อ (Media Theory) 
9. ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
10. แนวคดิทางการตลาด 
11. แนวคดิ “ทนุทางสงัคม” 
12. แนวคดิเก่ียวกบัผู้ประกอบการ 
13. แนวคดิเก่ียวกบัเศรษฐกิจนอกระบบ และการค้ารายยอ่ย (Informal Sector) 

            14.       งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
  ปัจจบุนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่าปัญหาความแตกตา่งกนัของคนในศาลายานัน้แบง่ออกได้อย่าง
ชดัเจนไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรมการค้าการขาย แบง่เป็น  2 ฝ่ังคือ ฝ่ังตลาด
ชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) ซึง่มีวฒันธรรมทางการค้า  และวิถีชีวิตในทางการค้า การขายท่ี
เคยได้พบเห็นอยู่ยังคงดําเนินไปในลกัษณะท่ีเรียบง่ายการทําการค้าโดยมากจะเป็นธุรกิจต้นนํา้ 
ดําเนินการผลิตเป็นส่วนใหญ่และส่งขายให้กับ พ่อค้า แม่ค้าของฝ่ังตลาดชุมชนศาลายาด้านนอก 
เน่ืองจากข้อจํากดัในเร่ืองของการคมนาคม ความสะดวกสบายของลกูค้าท่ีจะเข้ามาจบัจ่ายสินค้า 
ตรงกนัข้ามกบัฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านนอก (ศาลายาใหม่) มีการค้าขายท่ีค่อนข้างหลากหลาย 
และมีความทนัสมยัสอดคล้องกบัการเป็นสงัคมเมืองมากกว่าพืน้ท่ีตลาดศาลายาด้านใน อีกทัง้ส่ือ 
การรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์นัน้มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผู้ รับข่าวสารจึงมีการให้ความสําคญักบัส่ือ
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ในการให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นส่ือโฆษณา ประชาสมัพันธ์ หรือส่ือท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอน 
สามารถสร้างความสนใจต่อผู้ รับส่ือเป็นอย่างดีและสร้างความน่าเช่ือถือได้ในระดบัมากหากมีการ
ประยุกต์ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมเพ่ือจะช่วยเหลือให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้อย่างยั่งยืนตาม 
ปรัชญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัฯในมิตแิละมมุมองด้านการพฒันากลยทุธ์การตลาด 
การสร้างประสิทธิภาพของรูปแบบ, กิจกรรมของกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ บริโภค และสร้างรายได้ ความมั่นคงให้กับผู้ ค้าราย ย่อยในเขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐมได้  
  
แนวคดิและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย 
1. ประวัตคิวามเป็นมาของตาํบลศาลายา 
เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในเร่ืองนีค้รัง้นีค้ณุลกัษณะหลายประการท่ีแสดงให้เห็นความซบัซ้อนและ
ความหลากหลายในเนือ้หาสาระท่ีต้องการศึกษา  เป็นต้นว่าพืน้ท่ีวิจัยตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีกําลัง
เปล่ียนแปลงจากความเป็นชนบทไปสูค่วามเป็นชาวเมืองและกําลงักลายเป็นเมือง โดยถกูกระทําจาก
อํานาจทางการเมืองการปกครองอํานาจภมูิปัญญาและอํานาจทางเทคโนโลยีจากชมุชนภายนอก จึง
จําเป็นต้องอาศยัแนวคิดและทฤษฏีหลายประการมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ตีความ แนวคิด
ประวตัคิวามเป็นมา และทฤษฎีท่ีใช้   ได้แก่ 

1. ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 
มหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) ขดุคลองมหาสวสัดิ์ขึน้ ในปี พ.ศ. 2403 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระ
ราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย์ และเป็นคลองเปิดท่ีให้เป็นนาสําหรับแจกพระเจ้าลกูยาเธอทรงโปรด
เกล้า ฯ ให้สร้าง ศาลา ริมคลอง ทุกระยะ 4 กิโลเมตร ซึ่งต่อมาได้เรียกช่ือต่าง ๆ ออกไป เช่น ศาลา
ธรรมสพน์ กล่าวกนัว่าเป็น ศาลา ท่ีตัง้ศพ เพ่ือทําพิธีฌาปนกิจ ศาลายา (ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่ท่ี 3 ต.
ศาลายา ปัจจบุนั) เป็น ศาลา ท่ีจารึก ยา เอาไว้ให้ใครไปมาสามารถจดจําเอาไปใช้ได้ และจึงได้เกิด
ชมุชน ศาลายา ขึน้  
     ศาลายา ในอดีตได้หายไปจาก ต.ศาลายา แล้ว เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2490 ได้มีการขดุลอก
คลองโดยเรือขดุ (เรือกระบวย) ทําให้ศาลา ต่าง ๆ รวมทัง้ ศาลายา หายไป จากข้อมลูตําแหน่งของ 
ศาลายา น่าจะอยูต่รงตําแหน่งเสาโทรเลขรถไฟท่ี 19/1 ตรงกิโลเมตรท่ี ๑๙ ซึง่ตรงกบัป้ายสถานีรถไฟ
ศาลายาด้านตะวนัออก และเม่ือมองตรงไปทางคลองจะเห็นอยู่ตรงหน้าวดัสาลวนัพอดี  เป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ “สงัคมของมนษุย์ชาติมีความเจริญก้าวหน้าสูปั่จจบุนัได้ เพราะได้อาศยัพลงั
ทางประวตัิศาสตร์เป็นกลไกหรือปัจจยัสําคญั ในกระบวนการพฒันาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ชาติให้กอปรไปด้วยคุณความดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติ
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ปฏิบตัิของชุมชุนและสงัคมมาแต่โบราณ” ทัง้นีเ้พราะประวตัิศาสตร์มีคณุปูการต่อสงัคมและชมุชน
ในหลายๆประการ 
 ประวตัิศาสตร์เป็นทัง้โครงสร้างและเนือ้หาสาระท่ีเป็นรากฐานให้แต่ละสงัคมเจริญเติบโต
และกลายเป็นองค์ความรู้ หรือบทบาทให้ชมุชนหรือสงัคมในท้องถ่ินได้เรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์
เพ่ือสร้างสรรค์ลกัษณะตา่งๆของชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข็มแข็ง มีพลงัเป็นต้นทนุเพียงพอท่ีจะใช้
ในการพฒันา    เนือ้หาสาระของประวตัิศาสตร์กลายเป็นกลไกสําคญัในการปลกูฝังพฤติกรรมแก่
บุคคลและสงัคมให้มีความสํานึกรับผิดชอบ ยอมรับกฎเกณฑ์กติกา ความชั่ว ความดี ความงาม 
ความพอดีและกรอบแห่งความสขุของสงัคมอนัเป็นอดุมการณ์หรือเป้าหมายท่ีสงัคมต้องมุ่งมัน่เพ่ือ
เข้าถึงให้จงได้จึงจะช่ือว่าเป็นผู้สมบูรณ์ท่ีสดุ  โดยหลกัการดงักล่าวนี ้ประเด็นสําคญัท่ีจะทําให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพฒันาเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึน้ในชุมชนหรือท้องถ่ินได้ให้
คณุคา่ความสําคญัของสิง่เหลา่นีใ้นลกัษณะอยา่งไร 
 ชมุชนในเขตพืน้ท่ีอําเภอพทุธมณฑล เดิมมีชมุชนหลกัอยู่ 5 แห่ง คือชมุชนคลองโยง ชมุชน
วัดสุวรรณาราม ชุมชนวัดมะเกลือ ชุมชนศาลายา และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งมีพัฒนาการท่ี
สมัพนัธ์กบัเส้นทางคมนาคมมายาวนาน ชมุชนเหล่านีข้ยายตวัเติบโตขึน้ โดยการกระทําของชมุชน
ภายนอกหรืออิทธิพลภายนอกมากกวา่เป็นไปตามความต้องการของชมุชนเอง จนในท่ีสดุพืน้ท่ีทํามา
หากินของชุมชนได้กลายเป็นสถานท่ีตัง้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก 
แม้วา่ในปัจจบุนัจะประกอบด้วยชมุชนทัง้สิน้จํานวน 12 ชมุชนแล้วในปัจจบุนั 
  จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลศาลายา ตามสถิตทิะเบียนราษฎรของอําเภอพทุธ
มณฑล เม่ือสิน้เดือนมีนาคม 2552 มีจํานวนประชากรทัง้หมดทัง้สิน้จํานวน 11,813 คน แยกเป็น 
         * จํานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฏร์) 11,813 คน (ชาย 5,265 คน  หญิง 6,548 คน) 
         *จํานวนบ้านเรือน 4,072 หลงัคาเรือน 
         * ความหนาแนน่เฉลีย่ 875 คน/ตารางกิโลเมตร 
         * โครงสร้างอายปุระชากร 
               อาย ุน้อยกวา่ 1 ปี       0.21 % (ชาย       14 คน  หญิง       11 คน) 
               อาย ุ1 – 14 ปี          15.24 % (ชาย     952 คน  หญิง     848 คน) 
               อาย ุ15 – 64 ปี        76.11 % (ชาย  3,885 คน  หญิง  5,106 คน) 
               อาย ุ65 ปี ขึน้ไป        8.44 % (ชาย     437 คน  หญิง     560 คน) 
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ประวัตคิวามเป็นมาทางด้านการปกครอง 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถ่ินบางสว่นของตําบลศาลายา อําเภอพทุธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม มีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นสขุาภิบาล เพ่ือประโยชน์ในการทํานุบํารุง
ท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึน้ไป จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2534 
จดัตัง้สขุาภิบาลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ซึ่งประกาศดงักล่าว ได้ประกาศใน
หนงัสือราชกิจจานเุบกษา เลม่ 109 ตอนท่ี 53ง ฉบบัพิเศษ ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2535 
 ต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตําบลศาลายาตามพระราชบญัญัติ
เปล่ียนแปลงฐานะสขุาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
เป็นต้นไป 

เหตุผลการจดัตัง้การปกครองท้องถิ่น 
 เป็นบริเวณท่ีเป็นชุมชน มีราษฎรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีแนวโน้มว่าจะพฒันาให้มี
ความเจริญก้าวหน้า มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถรองรับการขยายตวัและให้บริการด้าน
ตา่งๆตามศกัยภาพของหนว่ยงานการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประชาชน
ท่ีพกัอาศยั และประกอบอาชีพในสขุาภิบาล(เดมิ) 

สภาพภมูศิาสตร์ที่ตัง้ 
 เทศบาลตําบลศาลายา มีสํานกังานอยู่ ณ อาคารเลขท่ี 185 หมู่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอ
พทุธมณฑล (บริเวณด้านหลงัท่ีวา่การอําเภอพทุธมณฑล) มีระยะห่างจากจงัหวดันครปฐม ประมาณ 
32 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร 

พืน้ที่ 
พืน้ท่ีรวม 13.5 ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขต 
            ทิศเหนือ   ตดิตอ่หมูท่ี่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล อําเภอไทรน้อยจงัหวดั   นนทบรีุ 

                       ทิศใต้ ติดต่อตําบลบางเตย ตําบลบางกระทึก ตําบลทรงคะนอง ตําบลหอมเกร็ด อําเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่ตําบลศาลายา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่หมูท่ี่ 1 ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล 
ลักษณะภมูิประเทศ  

สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่ สงูจากระดบันํา้ทะเล 5 เมตร สภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นดนิเหนียว 
ลักษณะภมูิอากาศ 

 เป็นแบบมรสมุ มี 3 ฤด ูอณุหภมูิเฉล่ียตลอดปี 31 องศาเซลเซียส 
 

www.ssru.ac.th



 15 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
การเกษตรกรรม การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่เพ่ือการเกษตรกรรม เช่น การทํานา ทําสวนมะม่วง 

มะพร้าว ส้มโอ เลีย้งสตัว์ 
การพาณิชยกรรม มีร้านค้าเก่ียวกับการบริโภค ประมาณ 200 ร้านค้า ร้านค้าเก่ียวกับการ

อปุโภค ประมาณ 150 ร้านค้า 
การบริการ มีภัตตาคาร  5 แห่ง  โรงแรม  1 แห่ง  (มหาวิทยาลัยมหิดล) ไม่มีโรง

ภาพยนตร์ และสถานบนัเทิงอ่ืนๆ 
แรงงาน มีแรงงานด้านการเกษตรกรรมท่ีเพียงพอ ช่างฝีมือ ช่างทั่วไป และผู้ ใช้

แรงงาน 
การท่องเท่ียว ปัจจบุนัท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีดงึดดูนกัท่องเท่ียวคือ พทุธมณฑล 
การศกึษา ในเขตเทศบาลตําบลศาลายา มีสถานศกึษาภาครัฐ ดงันี ้

- โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 2 รวม 1 แห่ง 

- โรงเรียนมธัยมศกึษา รวม 2 แห่ง 

- ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา รวม 

1 แห่ง 

- ระดบัอาชีวศกึษา มีวิทยาลยั รวม 1 แห่ง 

- ระดบัอดุมศกึษา มีมหาวิทยาลยั รวม 2 แห่ง 

มีศาสนารวม 2 แห่ง ได้แก่ 
- ศาสนสถาน(พทุธมณฑล) จํานวน 1 แห่ง 

- วดัสาลวนั 1 แห่ง 

การสาธารณสขุ  สถานีอานามยั รวม 1 แห่ง 
   โรงพยาบาล(เอกชน) รวม 1 แห่ง 
การสาธารณปูการ ด้านไฟฟ้า  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย่อยพุทธมณฑลเป็นหน่วยงาน

ให้บริการในเขตเทศบาล 
ด้านการประปา มีกองการประปาเทศบาลตําบลศาลายา ให้การบริการประชาชนในเขต

พืน้ท่ีเทศบาลและนอกเขตบางสว่น และมีประปาภมูิภาค ประปานครหลวง 
ด้านการสื่อสาร ใช้บริการไปรษณีย์พทุธมณฑล 
ด้านการคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นถนนสายหลกั รวม 3 สาย ดงันี ้

1. สายศาลายา – นครชยัศรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
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2. สายศาลายา – บางภาษี มีความยาวประมาณ 28 กิโลเมตร 

3. พทุธมณฑลสาย4 – มีความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร 

มีรถยนต์โดยสายสองแถวประจําทางทัง้ 3 เส้นทางและ มีรถร่วม ขสมก. 
สาย  124, 125, 164 และรถปรับอากาศ ปอ.515, ปอ.547 โดยวิ่งระหว่าง
กรุงเทพฯ, รถตู้ (มหิดล – พาต้า) 

การเมืองการบริหาร 
 เทศบาลตําบลศาลายาประกอบด้วย สภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร มีนายกเทศมนตรีเป็น
หวัหน้าบริหารองค์การ มาจากการเลือกตัง้นายกโดยตรงจากประชาชนในท้องถ่ิน อยู่ในตําแหน่ง
คราวละ  4 ปี 

สภาเทศบาล 
 ประกอบด้วย สมาชิกสภาซึง่มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตัง้สมาชิกท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เทศบาลตําบลศาลายา ประกอบด้วย สมาชิกสภา
เทศบาลจํานวน 12 คน อยูใ่นตําแหน่งคราวละ 4 ปี นบัตัง้แตว่นัเลือกตัง้สภาเทศบาล มีประธานสภา
หนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผู้ ว่าราชการจังหวัด แต่งตัง้จากสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน นายกเทศมนตรีดํารง
ตําแหน่งนบัตัง้แตว่นัเลือกตัง้ และมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นบัตัง้แตว่นัเลือกตัง้แตจ่ะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได้ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตัง้รองนายกเทศมนตรี ซึง่ไม่ใช่
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ 
โดยเทศบาลกําหนดให้แต่งตัง้รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และแต่งตัง้ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานกุารฯ ซึง่ไมใ่ช่สมาชิกสภาได้ 2 คน 

อาํนาจหน้าที่ของเทศบาลตาํบล 
 สามารถแบ่งแยกประเภทอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วนคือ หน้าท่ีบงัคบั หรือ
หน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ และอํานาจหน้าท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี12) พ.ศ.2546 ไว้ดงันี ้ 

1. หน้าท่ีบงัคบัหรือหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตั ิ

- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

- ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา้ 
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- รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และท่ีเป็นสาธารณะ รวมทัง้การกําจดั

ขยะมลูฝอย สิง่ปฏิกลู 

- ป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ 

- ให้มีเคร่ืองใช้ในการดบัเพลงิ 

- ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม 

- สง่เสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ  

- บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถ่ิน 

- ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญตัใิห้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

- หน้าท่ีอ่ืนๆ ซึง่คําสัง่กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบญัญตัิให้เป็นหน้าท่ีของ

เทศบาล 

2. อํานาจหน้าท่ีอาจจดัทํา 

- ให้มีนํา้สะอาดหรือการประปา 

- ให้มีโรงฆา่สตัว์ 

- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

- ให้มีสสุานและฌาปนสถาน 

- บํารุงและสง่เสริมการทํามาหากินของราษฎร 

- ให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทกัษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

- ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 

- ให้มีและบํารุงทางระบายนํา้ 

- เทศพาณิชย์ 

รายช่ือประธานชุมชนทัง้ 12 ชุมชน 

ชุมชนตลาดเก่าศาลายา     นายจโรม  จนัทร์กระจ่าง 

ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์    นายสมพร  ฉิมงามขํา 

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ   นายบรรจง  ทวี   

ชุมชนตาพนิ     นายเจิด  เหรียญสืบเชือ้ 
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ชุมชนศาลายานิเวศน์   นางจิราย ุ หนศูรีใส 

ชุมชนคุณหลวง    นางธวลัรัช  เป่ียมสมบรูณ์ 

ชุมชนรวมใจริมทางรถไฟ     นางสมหมาย  ปู่ หลํา 

ชุมชน ซอย ส.พนูทรัพย์    นายประสทิธ์ิ  เชือ้จีน 

ชุมชนโพธ์ิทอง     นายประจวบ  บญุหลง 

มชนหน้าพุทธมณฑล    นางกญัญา  ปริต ิ

ชุมชน ม.3 ร่มไทร     นางวฒันา ทองก๋ง 

ชุมชนหมู่บ้านสหพร     ร.ต.ธรรมรัตน์  อรุณสนิประเสริฐ 

ปัญหา/ความต้องการด้านโครงสร้างพืน้ฐานในเขตเทศบาลตาํบลศาลายา จังหวัดนครปฐม  
1.  ปัญหาถนน ท่อหรือทางระบายนํา้ ทางเข้าไม่เพียงพอและไม่ได้มาตราฐาน 

ลักษณะปัญหา  เทศบาลตําบลศาลายา มีงบประมาณจํากดั ไมส่ามารถพฒันา
บริการขัน้พืน้ฐานสาธารณปูโภค  สาธารณปูการตา่งๆ ได้อยา่งเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 
โดยเฉพาะถนน ทางเท้า ท่อหรือทางระบายนํา้ กลา่วคือ 

- พืน้ท่ีผิวจราจร ในเขตเทศบาลตําบลศาลายา โดยทัว่ไปอยู่ในสภาพไม่ดี ถนนบาง
สายยงัไม่ได้มาตรฐาน มีความกว้างต่ํากว่ามาตรฐาน สภาพเป็นดินลกูรัง พืน้ผิว
จราจรขรุขระเป็นหลมุเป็นบอ่ในฤดฝูน ประกอบกบัไมส่ามารถขยายรัศมีถนนได้ 

- ท่อหรือทางระบายนํา้ไมเ่พียงพอ 
- ขาดทางเดนิเท้าริมถนนสายหลกัในเขตชมุชน ทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 

และอาจเกิดอนัตรายในการสญัจรไปมา 
ถนนในเขตเทศบาล มี 3 ประเภท ตามรายละเอียดดงันี ้

ประเภทถนน จํานวน
(สาย) 

ความกว้าง
(เมตร) 

ความยาว 
(กม) 

พืน้ท่ี (ตร.ม.) 

ถนน ค.ส.ล.  15 3.00 – 6.00 2.702 10,122 
ถนนลาดยาง แอสฟัลต์-ฟัสท์
ตกิ 

7 3.00 – 30.00 18.0 108,000 

ถนนหินคลกุ 1 3.00 0.84 2,520 

ขอบเขตปัญหา  เป็นปัญหาท่ีทราบโดยทัว่ไปในแหลง่ชมุชน และเส้นทางเช่ือมชมุชน 
โดยเฉพาะชมุชนบริเวณริมฝังคลองมหาสวสัดิ ์ซึง่สาเหตขุองปัญหา เกิดจากกรรมสทิธ์ิท่ีดนิ 
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เน่ืองจากท่ีดนิในเขตเทศบาลสว่นใหญ่เป็นท่ีดนิของสํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ และท่ี
ราชพสัด ุทําให้เป็นอปุสรรคในการขยายรัศมีถนน  ขาดงบประมาณในการก่อสร้างและบํารุง  และ 
ไมมี่อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรกลท่ีทนัสมยัในการซอ่มแซมบํารุงรักษา 

2  ปัญหาการบริการนํา้ประปาไม่เพียงพอ ลกัษณะปัญหา เทศบาลตําบลศาลายา มี
ฝ่ายการประปา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการผลติและจําหนา่ยนํา้ประปา ให้แก่ชมุชนในเขต
เทศบาล หมูท่ี่ 3, 4, 5  และ 6 โดยใช้นํา้บาดาลเป็นแหลง่ผลตินํา้แตมี่บางสว่นยงัคงใช้นํา้จากแหลง่
นํา้ธรรมชาตแิละนํา้ฝน ทัง้นีเ้น่ืองจากมีประชากรเกิด – อพยพตา่งถ่ินเข้ามาอยู ่อาศยัเป็นจํานวน
มาก แตเ่ทศบาลตําบลศาลายา ยงัได้ขยายสถานีและกําลงัการผลติเพิ่มขึน้จากเดมิ ประกอบกบั
ขนาดของท่อประปาเป็นขนาดเลก็ สง่ผลให้การบริการนํา้ประปายงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของ
ประชาชนของผู้ใช้นํา้ซึง่เกิดการขาดแคลนนํา้อปุโภค บริโภค โดยเฉพาะในฤด ูแล้งหรือในภาวะฝน
ทิง้ชว่ง  ขอบเขตปัญหา คือบางสว่นของหมู ่5 และ 6 ซึง่มี สาเหตปัุญหา 

1. เทศบาลตําบลศาลายา มีการขยายตวัในอตัราท่ีสงูทัง้ด้านประชากรท่ีเข้ามาอยูอ่าศยั
ประกอบ การค้า ธุรกิจการบริการ ตลอดจนการก่อสร้างตา่ง ๆ ทําให้ความต้องการใช้นํา้
อยูใ่นอตัราท่ีสงูเช่นกนั 

2. เกิดจากความสามารถกําลงัผลติและการจําหน่ายนํา้ประปา ยงัไมค่รอบคลมุทกุพืน้ท่ี
ในเขต เทศบาล เจ้าหน้าท่ี วสัดอุปุกรณ์ งบประมาณ ยงัไมเ่พียงพอตอ่การขยายกําลงั
การผลติและซอ่มแซมหรือเปลี่ยนท่อประปาของเดมิท่ีชํารุด 

3.  ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

ปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อย   ชุมชนผู้ มีรายได้น้อย มีอาคารบ้านเรือนทรุดโทรม ไร้
ระเบียบ ประชากรหนาแน่นมีปัญหาด้านการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตกตํ่า 
เน่ืองจากขาดอาชีพหลักท่ีแน่นอน  ความสะอาดของบ้านเรือนไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล สภาพ
ชุมชนโดยทั่วไปบุกรุกท่ีสาธารณะปลกูบ้านพกัอาศยัแบบชัว่คราว รือ้ถอนได้ง่าย มีบางส่วนเช่าท่ี
เอกชนปลกูบ้าน ปัญหาชมุชนผู้ มีรายได้น้อยยงัก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีก เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น ซึง่สาเหตปัุญหา คือ 

- เกิดจากสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ําของประเทศ 
- ประชาชนมีรายได้ไมเ่พียงพอกบัคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ 
- ประชาชนไมส่ามารถซือ้ท่ีดนิซึง่มีราคาสงู สําหรับปลกูบ้านพกัอาศยัได้ 
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4. ปัญหาการบริหารงานของเทศบาล 
ลักษณะปัญหา เทศบาลตําบลศาลายา มุ่งปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ใน ด้าน

สาธารณปูโภค สาธารณปูการ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาด้านสงัคม โดยยกระดบั ความอยู่ดีกินดี ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน บํารุงรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
แตปั่จจบุนัปัจจยัทางการบริหารของเทศบาลตําบลศาลายา ยงัไม่เอือ้อํานวยให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ ฯลฯ ทําให้
การแก้ ไขปัญหาและการบริการประชาชนยงัไมท่ัว่ถึงและรวดเร็วเทา่ท่ีควร  ซึง่ท่ีกลา่วมาทัง้หมดอาจ
เป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้ประชาชนขาดการเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาเทศบาลเท่าท่ีควร 

ขอบเขตปัญหา  ประชาชน นกัท่องเท่ียว กลุม่ผู้ มีการศกึษา และผู้ประกอบการธุรกิจบางกลุม่  
สาเหตุปัญหา คือ 
1.  อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกลท่ีทนัสมยั ยงัไมเ่พียงพอตอ่

การปฏิบตังิาน 
2.  การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานของเทศบาลตําบลศาลายา ด้านขา่วสารความ

เคล่ือนไหวไปสูป่ระชาชนยงัไมต่อ่เน่ือง และจริงจงั   รวมทัง้ขาดการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้า
มามีสว่นในการพฒันา ท้องถ่ิน  ขัน้ตอนการปฏิบตังิานมีมาก  ทําให้บริการประชาชนลา่ช้า 

ในการวิจยัครัง้นี ้มุ่งศกึษาวิจยั เพ่ือแก้ปัญหาสถานการณ์ทางการค้าขายของผู้ ค้ารายย่อย
คือ ฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) วา่มีการดําเนินกลยทุธ์, รูปแบบ, วิธีการแบบพิเศษ
เพ่ือสร้างรายได้เพิ่มหรือไมอ่ยา่งไร ความรู้ด้านการค้าขายท่ีได้จากการศกึษาจากข้อมลูปฐมภมูิ สนธิ
กับความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานทางการค้าขาย การประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีถูกต้องตาม
หลกัการจะก่อให้เกิดการชีนํ้าให้เกิดแรงจงูใจและเพ่ือสร้างกลยทุธ์การตลาดด้วยรูปแบบและวิธีการ
ท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายย่อยฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้าน
ใน (ศาลายาเก่า)  ได้หรือไมอ่ยา่งไร 
 
2. ทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนในชนบท  
 หลกัการโดยรวมของทฤษฎีการพึง่ตนเองของชมุชนในชนบทคือการท่ีชมุชนในชนบทจะ
พึง่ตนเองได้จะต้องมีการพึง่ตนเองได้ 5 ด้าน ด้วยกนัคือ พึง่ตนเองได้ทางเทคโนโลยี พึง่ตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ พึง่ตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาต ิพึง่ตนเองได้ทางจิตใจและพึง่ตนเองได้ทางสงัคม 
 การพึ่งตนเองได้ ตามทฤษฎีนีห้มายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยูอ่ยา่งอิสระ มัน่คง
สมบรูณ์ การพึง่ตนเองได้ของชมุชนหมายถงึ การท่ีชมุชนมีความสามารถดงักลา่วข้างต้น โดยท่ี
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ภาวการณ์พึง่ตนเองทัง้สองสว่นนี ้ มีลกัษณะเป็นพลวตัเล่ือนสงูขึน้ หรือต่ําลงได้ เปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา 
 การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี หมายถึง การมีปริมาณและคณุภาพของเทคโนโลยีทาง
วตัถ ุเช่นเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรกล เป็นต้น 
 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถงึ ความสามารถดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ (ทํามาหา
เลีย้งชีพ) ท่ีมีความมัน่คง สมบรูณ์พนูสขุพอสมควร 
 การพึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาต ิ ทรัพยากรธรรมชาตใินท่ีนีห้มายถึงสิง่ใดๆท่ีมี
อยูโ่ดยธรรมชาต ิ ในชมุชนหรือสามารถหามาได้ การพึง่ตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาต ิ หมายถึง 
การมีทรัพยากรธรรมชาต ิความสามารถในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิความสามารถในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห้ดํารงอยู ่ ไมใ่ห้เส่ือมเสียไปจนหมดสิน้หรือไมใ่ห้เสียสมดลุธรรมชาตมิาก
นกั 
 การพึ่งตนเองได้ทางจติใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจท่ีกล้าแข็งในการท่ีจะสู้กบัปัญหา
อปุสรรค ในการหาเลีย้งชีพ ในการพฒันาชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิง่ขึน้ 
 การพึ่งตนเองได้ทางสังคม หมายถึง ภาวการณ์ท่ีกลุม่คนกลุม่หนึง่ๆมีความเป็นปึกแผน่
เหนียวแน่น มีผู้ นําท่ีมีประสทิธิภาพ สามารถนํากลุม่คนเหลา่นีป้ฏิบตัหิน้าท่ีตา่งๆของตนเองไปสู่
เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยกลุม่ของตนเอง ซึง่เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีนําไปสูค่วามเป็นปึกแผน่
แน่นหนาและการมีผู้ นําท่ีดีดงักลา่วจากข้อมลูเบือ้งต้นและจากวรรณกรรมท่ีทบทวนได้แล้วใน
เบือ้งต้นสรุปได้วา่พืน้ท่ีดงักลา่วมีความเป็นชนบทท่ีสามารถพึง่ตนเองได้พอควร 
 
3. ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 โดยจะนําเอาแนวคดิและหลกัการของทฤษฎีท่ีกลา่วถงึเหตปัุจจยัในการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะการเปล่ียนแปลง อตัราสว่นในการเปล่ียนแปลง ธรรมชาตขิองการเปล่ียนแปลง การสญูเสีย
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เป็นต้นวา่ หลกัในการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือวา่ เม่ือประชากรเพิม่ขึน้ความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยอ่มมีมากขึน้ด้วย สงัคมหรือชมุชนบางแห่งก็สามารถสร้าง
ภมูิปัญญามาประดษิฐ์คดิค้นสิง่ใหม ่สนองตอบตอ่ความต้องการของตนเองได้ 
 

4. ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีแรงจงูใจนัน้มีมากมายหลายทฤษฎีด้วยกนั เป็นทฤษฎีท่ีพยายามบง่ชีห้รือกําหนดวา่
อะไรท่ีเป็นเหตทํุาให้มนษุย์สร้าง และรักษาพฤตกิรรมนัน้ไว้ สาเหตนุัน้อาจจะเน่ืองมาจากสภาพ
ภายในตวัเอกบคุคลหรือสภาพแวดล้อมของการทํางาน สําหรับสาเหตท่ีุเกิดจากตวับคุคลก็ได้แก่
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ความต้องการตา่งๆ ซึง่จะสร้างแรงขบัตา่งๆ รวมถึงการบง่ชีว้า่ความต้องการหรือแรงขบัตา่งๆ นัน้มี
การจดัลําดบัอยา่งไร ดงันัน้จงึเรียกทฤษฎีกลุม่นีว้า่เป็นทฤษฎีแรงขบั ซึง่เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัสภาวะ
ความขาดแคลนในร่างกายมนษุย์ในระยะเวลาหนึง่ อนัเป็นเหตทํุาให้ร่างกายต้องสร้างพฤตกิรรม 
และพฤตกิรรมนัน้จะเป็นพฤตกิรรมท่ีมุง่สูว่ตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายโดยเฉพาะ สําหรับสาเหตอุนั
เน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมก็ได้แก่ชนิดของสิง่จงูใจหรือเป้าหมายท่ีบคุคลพยายามมุง่ไปสู ่ ทัง้นี ้
เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการหรือแรงขบัภายในตนเองนัน่เอง ในสมยัการจดัการแบบ
วิทยาศาสตร์ เงินนัน้นบัเป็นสิง่จงูใจแตเ่พียงประการเดียวก็วา่ได้ แตใ่นระยะสมยัตอ่มาโดยเฉพาะ
ระยะสมยัมนษุยสมัพนัธ์ สภาพการทํางานความมัน่คง และแบบของการควบคมุบงัคบับญัชา 
โดยเฉพาะการควบคมุบงัคบับญัชาแบบประชาธิปไตยก็นบัเป็นสิง่จงูใจด้วย ตอ่มากลุม่ทฤษฎีนีก็้ได้
ขยายความครอบคลมุไปถึงความต้องการหรือแรงจงูใจในระดบัสงู สําหรับทฤษฎีท่ีสําคญัซึง่อยูใ่น
กลุม่ทฤษฎีท่ีเน้นเนือ้หานี ้ ได้แก่ทฤษฎีลาํดบัขัน้ความต้องการของ Maslow ทฤษฎีสองปัจจยัของ 
Herzberg ทฤษฎีแรงจงูใจของMcClelland เป็นต้น (สร้อยตระกลู, 2545 : 91) 
 
5. ทฤษฎีลาํดบัขัน้ความต้องการของ Maslow 
 ในปี 1954 Maslow ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัความต้องการพืน้ฐาน 5 ขัน้ของมนษุย์ 
และจะต้องจงูใจด้วยการตอบสนองความต้องการเรียงตามลําดบัจากระดบัต่ําสดุไปสงูสดุ คือ ความ
ต้องการทางกายภาพ ความต้องการความมัน่คงหรือปลอดภยั ความต้องการความผกูพนัหรือการ
ยอมรับ ความต้องการการยกยอ่ง และความต้องการความสาํเร็จในชีวิต เม่ือความต้องการในระดบั
หนึง่ได้รับการตอบสนองแล้ว มนษุย์ก็จะมีความต้องการในระดบัถดัไป โดยมนษุย์จะมีพฤตกิรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในขัน้นัน้ๆ เน่ืองจากการท่ีความต้องการตามแนวคดิทฤษฎีนีต้้องขึน้
ตามลําดบัจากขัน้ต่ําไปขัน้สงู และความเช่ือท่ีวา่ความต้องการขัน้ใดได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไม่
สามารถจงูใจได้อีกตอ่ไป ซึง่กลายเป็นจดุออ่นท่ีทําให้ทฤษฎีนีมี้หลกัฐานท่ีจะมาสนบัสนนุได้น้อย
มาก (สร้อยตระกลู, 2545 : 91-100) 
 
6. ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland 
 ในปี 1960 McClelland ได้อธิบายความต้องการของมนษุย์โดยมุง่ท่ีความปรารถนาเพ่ือ 
ความสําเร็จ ความผกูพนั และอํานาจ ซึง่บคุคลมีการพฒันาสิง่เหลา่นีข้ึน้โดยเป็นผลจาก
ประสบการณ์ของชีวิต McClelland พบวา่ ในบริษัทขนาดเลก็ ประธานบริษัทมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
สงูมาก ขณะท่ีในบริษัทขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงูมีความต้องการความสําเร็จระดบัปานกลาง แต่
มีความต้องการความผกูพนัและอํานาจสงู และผู้บริหารในระดบักลางและระดบัสงูกลบัมีแรงจงูใจ
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ด้านความสําเร็จสงูกวา่ตวัประธานบริษัทด้วย (สร้อยตระกลู, 2545: 108-109) โดยแบง่ชนิดของ
แรงจงูใจออกเป็น 3 ประเภท คือ 
      6.1 แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Needs for Achievement: nAch) หมายถงึ ความต้องการ
ของแตล่ะบคุคลท่ีต้องการทําสิง่ตา่งๆ ให้ประสบความสําเร็จ บคุคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะท่ีชอบ
การแขง่ขนั ชอบงานท้าทาย พยายามท่ีจะเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ มีความรับผิดชอบสงู มีความ
ชํานาญในการวางแผน ถ้าบคุคลประสบความสําเร็จจะเกิดความรู้สกึสบายใจ แตถ้่าประสบความ
ล้มเหลวในการทํางาน จะเกิดความวิตกกงัวล บคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะเป็นบคุคลท่ีมี
เหตผุลใช้วิจารณญาณอยา่งรอบคอบ มีภาวะเส่ียงในระดบัท่ีเป็นไปได้ และจะทํางานเพ่ืองาน 
    6.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Needs for Affliation: nAff) หมายถึง ความต้องการท่ีจะอยู่
ร่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคม ต้องการการยอมรับ และต้องการเป็นสว่นหนึง่ในสงัคม ต้องการความเป็น
มิตรและมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่บคุคลอ่ืน บคุคลประเภทนีถ้้าต้องการเป็นท่ียอมรับของคนในสงัคมจะ
มีสิง่จงูใจด้านความเป็นมิตรสงู ชอบให้ความร่วมมือมากกวา่การแขง่ขนั และจะประสบความสําเร็จ
ในการทํางานได้ต้องได้รับการสนบัสนนุจากพวกพ้อง 
                6.3 แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Needs for Power: nPow) หมายถึง ความต้องการท่ีจะมี
อิทธิพลและควบคมุบคุคลอ่ืน ต้องการเป็นผู้ นําในการตดัสินใจตา่งๆ สามารถให้คณุและให้โทษแก่
ผู้ อ่ืนได้ ต้องการรับผิดชอบผู้ อ่ืน บคุคลประเภทต้องการมีอํานาจสงูนีจ้ะพยายามมีอิทธิพลเหนือ
บคุคลอ่ืนด้วยการทํางานให้มีประสิทธิผล และมีความพอใจท่ีจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนั
มากกว่าMcClelland กลา่ววา่ แรงจงูใจท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ บคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิสงูจะเกิดแรงผลกัดนั มีความมมุานะ อดทน เพ่ือเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ เพ่ือให้บรรลผุล
สําเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้ ดงันัน้ McClelland จงึเน้นความสําคญัในเร่ืองของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
มากกว่าแรงจูงใจด้านอ่ืนๆ เน่ืองจากว่าบคุคลจะทํางานได้บรรลผุลสําเร็จนัน้จะต้องมีแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในระดบัสงู โดยได้รับแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิขึน้ส่งผลให้
ประสทิธิภาพของการทํางานอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีดีขึน้ ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 
 กลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นกระบวนการนีจ้ะมีท่ีมาตา่งจากกลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นเนือ้หา โดยท่ีกลุ่มท่ีเน้น
กระบวนการจะให้ความสําคญักบัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรู้สกึนึกคิด ซึง่จะมีส่วนในการจงูใจให้บคุคล
เกิดพฤติกรรมเป็นอย่างมาก เช่น ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom และทฤษฎีความเสมอภาคของ 
John Stacy Adam (สร้อยตระกลู, 2545: 109) 
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ความหมายเกี่ยวกับแรงจงูใจ 
            แรงจงูใจเป็นกระบวนการท่ีนําไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ของแตล่ะบคุคล  ได้มี
นกัวชิาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของแรงจงูใจไว้หลายแง่มมุ ดงันี ้
 อํานวย (2536: 72) กลา่ววา่ แรงจงูใจ หมายถงึ กระบวนการท่ีพลงังานทัง้หลายเป็นสิง่ชีนํ้า
พฤตกิรรม หรือการจงูใจเป็นพลงัท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพฤตกิรรม ลกัษณะพลงัของการจงูใจจะปรากฏขึน้
ตอ่เม่ือบคุคลถกูกระตุ้นในองค์การอยา่งใดอยา่งหนึง่ แม้วา่จะชอบหรือไมก่ารตาม 
 ศริิวรรณ และคณะ (2541: 106) ให้ความหมายของ แรงจงูใจ วา่หมายถึง การท่ีบคุคลได้รับ
การกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม ในการกระทํากิจกรรมตา่งๆ อยา่งมีพลงั มีคณุคา่ มีทิศทางท่ีชดัเจน 
ซึง่แสดงออกถงึความตัง้ใจ เตม็ใจ ความพยายาม หรือพลงัภายในตนเอง รวมทัง้การเพิม่พนู
ความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการทํางาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามความต้องการและสร้างความพงึ
พอใจสงูสดุ 
 McClelland et al. (1953: 552) กลา่ววา่ แรงจงูใจ คือ การแสดงออกถึงสภาพอารมณ์ของ
บคุคลท่ีมีตอ่สิง่เร้า แล้วปรากฏเป็นพฤตกิรรมออกมา เพ่ือกระทําไปสูจ่ดุมุง่หมาย และการเกิด
อารมณ์พงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจ ซึง่จะขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล 
 อรพินทร์ และคณะ (2542: 3) ให้ความหมายของ แรงจงูใจภายใน วา่หมายถงึ ความ 
ต้องการและความพงึพอใจของบคุคลท่ีจะแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเสาะแสวงหาของ
ตนเอง โดยมีปัจจยัท่ีซอ่นเร้นอยูภ่ายในงานเป็นแรงผลกัดนั ไมต้่องอาศยัรางวลัภายนอก หรือ
กฎเกณฑ์ภายนอกเป็นข้อบงัคบั 
 อารี พนัธ์มณี (2546, หน้า 269) กลา่ววา่ แรงจงูใจ หมายถึง การนําปัจจยัตา่งๆ ท่ีเป็น
แรงจงูใจมาผลกัดนัให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมอยา่งมีทิศทางเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายหรือเง่ือนไขท่ี
ต้องการ ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีนํามาอาจจะเป็นเคร่ืองลอ่รางวลั การลงโทษ การทําให้เกิดการต่ืนตวั รวมทัง้
ทําให้เกิดความคาดหวงั เป็นต้น 
            เตมิศกัดิ ์คทวณิช (อ้างถงึใน พาสนา จลุรัตน์, 2548, หน้า 194) สรุปความหมายของ
แรงจงูใจ หมายถึง กระบวนการของการใช้ปัจจยัทัง้หลายท่ีจะทําให้บคุคลเกิดความต้องการ เพ่ือ
สร้างแรงขบัและแรงจงูใจไปกระตุ้นร่างกายให้แสดงพฤตกิรรมตามจดุมง่หมายท่ีได้วางไว้โดยปัจจยั
ดงักลา่วนัน้ อาจจะเป็นสิง่เร้าภายนอกกบัสิง่เร้าภายในหรือทัง้สองประการก็ได้ 
             เสนาะ ตเิยาว์ (2543, หน้า 208) ให้ความหมายของแรงจงูใจไว้วา่ แรงจงูใจในความหมาย
หนึง่ คือ การจงูใจเป็นพลงัท่ีกระตุ้นพฤตกิรรม กําหนดทิศทางของพฤตกิรรม และมีลกัษณะเป็น
ความมุง่มัน่อยา่งไมล่ดละไปยงัเป้าหมายหรือสิง่จงูใจนัน้ ดงันัน้การจงูใจจงึประกอบด้วยความ
ต้องการ (needs) พลงั (force) ความพยายาม (effort) และเป้าหมาย (goal) 
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             พวงเพชร วชัรอยู ่และสปุราณี สนธิรัตน์ (2537, หน้า 187) ให้ความหมายของ แรงจงูใจ 
(Motivation) คือ สิง่ใด ๆ ท่ีทําให้เกิดพฤตกิรรมหรือการกระทํา 
              สชุา จนัทน์เอม (2533, หน้า 101) กลา่ววา่ การจงูใจโดยทัว่ ๆ ไป หมายถึง ประการแรก
สภาวะท่ีอินทรีย์ถกูกระตุ้นให้แสดงพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายปลายทาง 
(goal) ท่ีตัง้ไว้ ประการท่ีสองพฤตกิรรมท่ีสนองความต้องการของมนษุย์ และเป็นพฤตกิรรมท่ีนําไปสู่
จดุหมายปลายทาง ประการท่ีสามพฤตกิรรมท่ีถกูกระตุ้นโดยแรงขบั (drive) ของแตล่ะบคุคล มี
แนวโน้มมุง่ไปสูจ่ดุมง่หมายปลายทางอยา่งใดอยา่งหนึง่ และร่างกายอาจจะสมประสงค์ในความ
ปรารถนาอนัเกิดจากแรงขบันัน้ ๆ ได้ เม่ือร่างกายเกิดความต้องการ (needs) ขึน้ก็จะเกิดแรงขบัซึง่
ทําให้เกิดความตงึเครียดขึน้ มนษุย์และสตัว์จะต้องดิน้รนหาทางบําบดัความต้องการนี ้
                พรรณราย ทรัพยะประภา (2529, หน้า 41) ให้ความหมายแรงจงูใจวา่ คือสภาวะท่ี
อินทรีย์ถกูกระตุ้นให้แสดงพฤตกิรรมเพ่ือไปยงัจดุหมายปลายทาง (goal) 
                Daft (2000, p. 534) กลา่วถึงแรงจงูใจวา่ หมายถงึ พลงัหรือแรงผลกัดนัทัง้ ภายนอกและ
ภายในตวับคุคล ซึง่กระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมท่ีกระตือรือร้น รวมทัง้เป็นบคุคลรักษาพฤตกิรรมนัน้ไว้ 
                Griffin (1999, p. 484) กลา่ววา่ แรงจงูใจ หมายถงึ ชดุของพลงัผลกัดนัท่ีเป็น สาเหตใุห้
มนษุย์แสดงพฤตกิรรมในแนวทางท่ีสนองตอบตอ่ความต้องการของตน 
                Vroom (1995, p. 7) ให้ความหมายของแรงจงูใจวา่ หมายถึง กระบวนการในการ 
ควบคมุหรือครอบงําทางเลือกโดยบคุคลหรืออินทรีย์ต่ําสดุ (lower organisma) โดยไม ่เปิดโอกาสให้
เลือกทางเลือกอ่ืน ๆ ด้วยความสมคัรใจ เช่น เม่ือเราเกิดความรู้สกึหิว เราก็ต้องรับประทานอาหาร
เพ่ือตอบสนองความต้องการของร่างกาย ซึง่ไมมี่โอกาสเลือกทางเลือกอ่ืนแตอ่ยา่งใด 
                Chemngton (1994, p. 132) มองแรงจงูใจวา่ เป็นความเข้มข้น (intendity) ความมุง่มัน่ 
(direction) และความทนฝังแนน่ (persistence) ของพฤตกิรรม ทฤษฎี ด้านแรงจงูใจทัง้หมดมุง่ไปสู่
วิถีทางในการอธิบายการแสดงพฤตกิรรมของมนษุย์ อนัสืบเน่ืองมาจากแรงจงูใจเป็นสาเหตหุลกั 
                 Dubrin and Ireland (1993, p. 294) กลา่ววา่ แรงจงูใจ คือ กระบวนท่ีถกูให้เพ่ือ
ขบัเคลื่อนและสนบัสนนุพฤตกิรรมท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จของเป้าหมายในองค์กร 
                 Luthans (1992, p. 147) กลา่ววา่ แรงจงูใจ คือ กระบวนการซึง่เร่ิมต้นจากความรู้สกึท่ี
ไมเ่พียงพอ หรือเตมิไมเ่ตม็ทางจิตใจท่ีเรียกกนัวา่ ความต้องการ ซึง่เป็น แรงขบัท่ีก่อให้เกิดการแสดง
พฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีจะบรรลตุามเป้าหมายอนัเป็นสิง่ท่ีลอ่ใจ นัน่คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
ต้องการ (needs) แรงขบั (drive) และรางวลั อนัเป็นสิง่ลอ่ใจ (incentive) 
                 Bolles (1967, p. 147) อธิบายวา่แรงจงูใจ คือ ตวัแทน (agency) หรือปัจจยั (factor) 
หรือพลงัขบัดนั (force) ท่ีช่วยในการอธิบายพฤตกิรรม แรงจงูใจเป็นสิง่ท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรมในตวั
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มนษุย์หเออินทรีย์ตา่ง ๆ 
                 สรุปแล้ว แรงจงูใจ หมายถึง สิง่เร้า สิง่จงูใจ หเอแรงกระต้นท่ีทําให้บคุคลแสดง 
พฤตกิรรมออกมาอยา่งมีแนวทาง เพ่ือให้บรรลถุึงเป้าหมายท่ีต้องการ 
 
7. ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
 ในต้นปี 1960 Vroom ได้เสนอความเช่ือท่ีวา่ บคุคลจะกระทําสิง่ซึง่สามารถบรรลเุป้าหมาย 
ถ้าเช่ือในคณุคา่ของเป้าหมาย และมองเห็นวา่จะบรรลเุป้าหมายได้อยา่งไร โดยทฤษฎีนีจ้ะทําให้เกิด
อํานาจ (Force) ซึง่เป็นพลงัท่ีทําให้เกิดแรงจงูใจของบคุคล ได้ด้วยการทําให้เห็นคณุคา่ของผลลพัธ์ 
(Valence) คณูด้วยความคาดหวงั (Expectancy) ซึง่เป็นการกระทําบางอยา่งท่ีเช่ือวา่จะนําไปสู่
ผลลพัธ์ ทฤษฎีนีแ้สดงถึงความคาดหวงัของบคุคล ซึง่เป็นแรงกระตุ้นให้บคุคลพยายามทําในสิง่ท่ีตน
คาดหวงัไว้ให้สําเร็จ โดยมีรางวลัท่ีมีคณุคา่เป็นสิง่จงูใจ จดุออ่นของทฤษฎีนี ้ คือคอ่นข้างจะยากใน
การนําไปปฏิบตัจิริง เพราะคา่นิยมจะแตกตา่งกนัตามเวลา และสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคน 
(สร้อยตระกลู, 2545: 112-115) 
 
8. ทฤษฎีส่ือ (Media Theory) โดย Michael O'Shaughnessy  
 กลา่วถึงคําวา่"ส่ือ"วา่เป็นคําท่ีคลมุถงึเร่ืองทัง้หมดของระบบการสื่อสารสมยัใหม ่ ยกตวัอยา่ง
เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร การโฆษณา และส่ือท่ีใช้ในการโต้ตอบกนัอยา่ง
หลากหลาย อยา่งเช่นพวก interactive multimedia. นอกจากนีเ้รายงัสามารถรวมเอาเร่ืองของวิดีโอ
เกมส์คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มือถือ เพจเจอร์ อินเตอร์เน็ต และ virtual reality การนิยามเก่ียวกบัส่ือ
เป็นเร่ืองท่ีไมง่า่ย เพราะส่ือได้มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาด้วยพฒันาการของรูปแบบใหม่ๆ และ
เทคโนโลยี. แตอ่ยา่งไรก็ตาม สื่อก็มีอตัลกัษณ์อยูจํ่านวนหนึง่ และพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ 
รวมถึงปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนดทางสงัคมและเศรษฐกิจซึง่ได้มาวางเค้าโครงให้สื่อตา่งๆเป็นไป และสิ่ง
เหลา่นีส้ามารถท่ีจะนําพาเราไปสูนิ่ยามความหมายเก่ียวกบั"ส่ือ"ได้ (Shaughnessy, M , 2002) จาก
ท่ีกลา่วมาจะเห็นวา่โดยทัว่ไป สื่อมีเป้าหมายท่ีจะบรรลถุึงผู้ รับจํานวนมาก และด้วยเหตนีุบ้างครัง้จงึ
ถกูอ้างในฐานะท่ีเป็นปฏิบตักิารทางด้านส่ือสารมวลชน โดยผา่น"การผลติจํานวนมาก"ท่ีเรียกวา่ 
mass production; ความสําเร็จของส่ือ บอ่ยครัง้ถกูสร้างขึน้บนความนิยมชมชอบ ของผู้บริโภคสื่อ 

9. ทฤษฏีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

มีผู้ ท่ีได้ให้ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภคไว้มากมายแตใ่นท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงความหมาย
ของพฤตกิรรมผู้บริโภคดงัตอ่ไปนี ้
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รัชนี แก่นกําจร ( 2546, หน้า5) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึง่ผู้บริโภคทําการ
คิดค้น การซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
สนองความต้องการ 

ปริญ ลกัษิตานนท์(2544, หน้า 54) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบคุคลใด
บคุคลหนึ่ง ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทัง้นีร้วมถึงกระบวนการตดัสินใจ
ท่ีเกิดขึน้ก่อน และมีสว่นในการกําหนดให้มีการกระทํา 

ชิฟฟ์แมน และคานคุ (1994, อ้างถึงในสนุสา ฉิมวงษ์ 2548, หน้า49) พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ้ ใช้ ประเมิน หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ บริการ และ แนวความคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนได้เป็นการศกึษา การตดัสินใจของผุ้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยุ่ทัง้เงิน เวลา และกําลงั 
เพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อนัประกอบไปด้วย คําถาม เช่น ซือ้อะไร ทําไมจึงซือ้ ซือ้เม่ือไร  
ซือ้อยา่งไร ซือ้ท่ีไหนและบอ่ยแคไ่หน 

 
10. ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

การศกึษาโมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) จะทําให้ทราบเหตจุงูใจ
ท่ีทําให้เกิดการตดัสินใจซือ้ โดยเร่ิมจากสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้น
ผ่านเข้ามาในความรู้สกึนึกคิดของผู้ซือ้ ซึง่เปรียบเสมือนกลอ่งดํา (Buyer’s Black Box) ซึง่ผู้ผลิต
หรือผู้ ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ  
ของผู้ซือ้ ก่อให้เกิดการตอบสนองหรือการตดัสินใจของผู้ซือ้ (Buyer’s Response) เราเรียกโมเดลนี ้
อีกอยา่งหนึง่วา่ S-R Theory 
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ภาพท่ี 2.1 : โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค 
(Watson and Samuelson’s Theory of Consumer Behavior, Price Theory and Its Users.) 
 
กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค 

รายละเอียดของทฤษฎีมีดงันี ้
1. ส่ิงกระตุ้น(Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 

และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้น
ภายนอกเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซือ้
สินค้า (Buying Motive) ซึง่อาจใช้เหตจุงูใจด้านเหตผุลและใช้เหตจุงูใจให้ซือ้ด้านจิตวิทยา อารมณ์ 
ก็ได้ สิง่กระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2   สว่นคือ 

1. ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีนกัการตลาดสามารถ
ควบคมุและจดัให้มีขึน้ได้เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ซึง่ประกอบด้วย 
 

ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้น 
ความต้องการ 

สิง่กระตุ้นทางการตลาด
และสิง่กระตุ้นอ่ืนๆ  

สิง่กระตุ้นภายนอก 

สิง่กระตุ้น
การตลาด 

สิง่กระตุ้น
อ่ืน 

กลอ่งดําหรือความรู้สกึนกึคดิ
ของผู้ ซือ้  

กลอ่งดําของผู้ ซือ้ 
ลกัษณะของ
ผู้ ซือ้ 

ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ 

การตอบสนองของผู้ ซือ้ 
(Buyer’s Response) 

การตอบสนอง 
ของผู้ ซือ้ 

- ผลิตภณัฑ ์          - เศรษฐกิจ 
- ราคา            - 
เทคโนโลย ี
- การจดัจาํหน่าย       - 
การเมือง             - วฒันธรรม 
- การส่งเสริมการตลาด 

- ปัจจยัดา้น            - การรับรู้ปัญหา 
- วฒันธรรม             - คน้หาขอ้มูล 
- ดา้นสงัคม            -ประเมินทางเลือก 
- ดา้นบุคคล           - ตดัสินใจซ้ือ 
-  ดา้นจิตวิทยา       -  พฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ 

- การเลือกผลิตภณัฑ ์
- การเลือกตราสินคา้ 
- การเลือกผูจ้ดัจาํหน่าย 
- เวลาซ้ือ 
- จาํนวนซ้ือ 
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  ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ 
โดยพิจารณาลกูค้าเป้าหมาย 

ส่ิงกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น จดัจําหน่าย
ผลติภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคซึง่ถือวา่เป็นการกระตุ้นการซือ้ 

ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่ําเสมอ การใช้
ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลทัว่ไป 
เหลา่นีถื้อวา่เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการซือ้ 
 ส่ิงกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ีนอกองค์กร 
ซึง่บริษัทไมส่ามารถควบคมุได้ สิง่กระตุ้นเหลา่นีไ้ด้แก่  

ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภคเป็นต้น 
ปัจจยัเหลา่นีม้ิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล 

ส่ิงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้าน ฝากและถอน
อตัโนมตัสิามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึน้ 

ส่ิงกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษี
สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ จะมีอิทธิพลตอ่การเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ซือ้ 

ส่ิงกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ 
จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สนิค้าในเทศกาลนัน้ 

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้ (Buyer’s Black Box) ความรู้สกึนึกคิด 
ของผู้ซือ้เปรียบเสมือนกลอ่งดํา (Black Box) ซึง่ผู้ผลติหรือผู้ขายไมส่ามารถทราบได้ จงึต้องพยายาม
ค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ ซือ้ 
และกระบวนการตดัสนิใจของผู้ซือ้ 

1. ลักษณะของผู้ซือ้ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผู้ซือ้มีอิทธิพลจากปัจจยัตา่งๆ 
คือปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัย 
ท่ีมีอิทธิพลพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นสญัลกัษณ์และสิ่งท่ีมนษุย์สร้าง
ขึน้ โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นตวักําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ 
ในสิ่งหนึ่ง ค่านิยมในวฒันธรรมจะกําหนดลกัษณะของสงัคมและกําหนดความแตกต่างของสงัคม
หนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเป็นสิ่งกําหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ตัวอย่าง 
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของสงัคมไทย คือ สตรีมีบทบาทในสงัคม เช่น บทบาททางการเมือง 
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และทํางานหนักขึน้ และมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึน้ บุคคลมีความห่วงใยในสุขภาพมากขึน้ 
เป็นต้น โดยวฒันธรรมแบง่ออกเป็นวฒันธรรมพืน้ฐาน วฒันธรรมกลุม่ยอ่ย และชัน้ของสงัคม 

ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือ้โดยลักษณะทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท 
และสถานะของผู้ซือ้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผู้ซือ้ได้รับอิทธิพลจากสว่นบคุคล
ทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้ตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
รูปแบบการดํารงชีวิต บคุลกิภาพและแนวความคดิสว่นบคุคล 

ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซือ้ของบุคคลได้รับอิทธิพล 
จากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายในผู้ บริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื อ้ 
และการใช้สินค้า  ปัจจัยภายในประกอบด้วย  การจูงใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  ความเช่ือถือ 
และทศันคต ิบคุลกิภาพและแนวความคดิของตนเอง 

  2. กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วย 
ขัน้ตอนการรับรู้ความต้องการ ปัญหา  การค้นข้อมลู การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้และ
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

  3. การตอบสนองของผู้ซือ้ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
หรือผู้ซือ้ (Buyer’s Purchase Decision) ได้แก่  

การเลือกผลิตภัณฑ์  (Product Choice) ตวัอย่าง การเลือกผลิตภณัฑ์ยาสมนุไพรท่ีเลือก 
คือ ยารักษาโรค ยาสระผม สบู ่ 

การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) ตวัอย่าง ถ้าผู้บริโภคเลือกยาสมนุไพรเช่น  
หมอเฉลมิ หมอเสง็ ห้าเจดีย์ เป็นต้น 

การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) ตวัอย่าง ผู้บริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินค้าใด 
หรือร้านค้าใกล้บ้านร้านใด 

การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing) ตวัอย่าง ผู้บริโภคจะเลือกเวลาหมดแล้ว 
เวลาใกล้หมด หรือยงัไมห่มด ในการเลือกซือ้ 

การเลือกปริมาณซือ้ (Purchase Amount) ตวัอย่าง ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซือ้หนึ่งกลอ่ง 
คร่ึงโหล หรือหนึง่โหล เป็นต้น (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2545: หน้า15-16) 

 
 

www.ssru.ac.th



 31 

รูปแบบพฤตกิรรมของผู้บริโภค (Patterns Consumer Behavior) 

รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศกึษาถึงเหตจุงูใจท่ีทําให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
โดยถูกกระตุ้นจากอิทธิพลภายนอก และจากความต้องการภายในท่ีซ่อนลึกอยู่ในจิตใจแล้ว 
มีการตอบสนองของผู้บริโภคโดยการซือ้หรือไม่ซือ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ , 2541,35)
รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระตุ้นและการตอบสนองท่ีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยมีจุดเร่ิมต้นจากการมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการและผ่านเข้ามา 
ในความรู้สกึนึกคิดของผู้ซือ้ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึง่ความรู้สกึนึกคิดตา่งๆ ได้รับ
อิทธิพลภายในใจและความรู้สึกของผู้ บริโภคจึงมีการตอบสนองของผู้ บริโภค (Buyer’s 
Response)(Kotler,1998,174 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541,36) พฤติกรรมผู้บริโภคจึงได้แยก
เป็น 2 คํา ท่ีให้25ความหมายไว้ต่างกนัก็คือ พฤติกรรมเป็นลกัษณะซึ่งบุคคลทําการค้นหา 
(Searching) การซือ้(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย
(Disponsing) ในลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าน่าท่ีจะตอบสนองความต้องการ 
ได้ (Blackwell & Miniard,1996 ,5)ส่วนลกัษณะของความหมายในส่วนของผู้บริโภค หมายถึง 
กระบวนการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีบคุคลเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในการแสวงหา การเลือก การซือ้  
การใช้ การประเมินผล และการใช้สอยผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ 
ความปรารถนาอยา่งได้ให้ได้รับความพอใจ (ดารา ทีปะปาล, 2541,49) 

จากความหมายรูปแบบพฤตกิรรมทําให้สรุปได้วา่ พฤตกิรรมของผู้บริโภค หมายถึง ลกัษณะ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีสนใจในการเลือกซือ้สินค้า โดยใช้ความรู้สกึและการศกึษาวิธีการท่ีมีอยู ่
ในแต่ละบุคคลนํามาเป็นเคร่ืองวดัผลในการตดัสินใจ ซึง่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทําการค้นหาการซือ้ 
การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย ก็จะเป็นพฤติกรรมตามความพอใจ ซึง่นกัการตลาดจึงต้อง
ทําการศกึษาว่าใครคือลกูค้า ผู้บริโภคซือ้อะไร ผู้บริโภคทําไมถึงซือ้ ซือ้เม่ือไหร่ ซือ้ท่ีไหน ซือ้บอ่ยครัง้
เพียงใด นอกจากนีย้งัรวมทัง้บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้คําถามท่ีใช้เพ่ือการค้นหาลกัษณะ
พฤติกรรมของผู้บริโภค อ้างอิงถึงในการบริหารการตลาด(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539, 107-108)  
ซึง่ประกอบด้วย 

1. ใครอยู่ในตลาดกลุม่เป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคําถามท่ีต้องการ
ทราบถึงลกัษณะ กลุม่เป้าหมาย เช่น ทางด้านประชากรศาสตร์ ภมูิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤตกิรรม 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึง  
สิง่ท่ี ผู้บริโภค ต้องการซือ้ เช่น คณุสมบตัหิรือองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ 
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3. ทําไมผู้บริโภคถึงซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึง
วตัถุประสงค์ในการซือ้ซึ่งจะต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ คือ ปัจจัย 
ทางจิตวิทยาปัจจยัทางด้าน สงัคม ปัจจยัทางด้านวฒันธรรมและปัจจยัเฉพาะบคุคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who Participates in the buying?) เป็นคําถาม 
เพ่ือทราบถึงบทบาท ของกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย ผู้ ริเร่ิม ผู้ มีอิทธิพล
ผู้ตดัสนิใจ ผู้ซือ้ และผู้บริโภค 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด (When does consumer buy?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึงโอกาส
ในการซือ้ เช่นช่วงเดือนใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั เป็นต้น 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where does consumer buy?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึง
ช่องทางหรือแหลง่ท่ีผู้บริโภคทําการซือ้ เช่น ห้างสรรพสนิค้า ร้านค้า 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร (How does consumer buy?) เป็นคําถามท่ีต้องการทราบถึงขัน้ตอน
ในการตดัสินใจซือ้ซึง่ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมลู การประเมินผล การตดัสินใจซือ้
และความรู้สกึภายหลงัการซือ้ 
 
ปัจจัยที่ใช้กาํหนดการบริโภค 

ถึงแม้วา่ความต้องการบริโภคสนิค้าหรือบริการของผู้บริโภคแตล่ะรายจะมีความแตกตา่งกนั 
แต่ก็พอจะสรุปได้ว่าตัวกําหนดการบริโภคหรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้า 
และบริการโดยรวมมีดงันี ้ 

1. รายได้ของผู้บริโภค ระดบัรายได้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคสินค้า 
หรือบริการของผู้บริโภค โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้มากจะบริโภค
มาก ถ้ามีรายได้น้อยก็จะบริโภคน้อย  

2. ราคาของสินค้าและบริการ เน่ืองจากระดบัราคาของสินค้าและบริการเป็นตวักําหนด
อํานาจซือ้ของเงินท่ีมีอยู่ในมือของผู้บริโภค นัน่คือ ถ้าราคาของสินค้าหรือบริการสงูขึน้จะทําให้
อํานาจซือ้ของเงินลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าหรือบริการได้น้อยลง เน่ืองจากเงินจํานวน 
เท่าเดิมซือ้หาสินค้าหรือบริการได้น้อยลง ในทางกลบักนั ถ้าราคาของสินค้าหรือบริการลดลงอํานาจ
ซือ้ของเงินจะเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าหรือบริการได้มากขึน้ด้วยเหตผุลทํานอง
เดียวกนักบัข้างต้น  

3. ปริมาณเงินหมนุเวียนท่ีอยู่ในมือ กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีเงินหมนุเวียนอยู่ในมือมาก 
จะจงูใจให้ผู้บริโภคบริโภคมากขึน้ และถ้ามีเงินหมนุเวียนอยูใ่นมือน้อยก็จะบริโภคได้น้อยลง  
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4. ปริมาณของสนิค้าในตลาด ถ้าสนิค้าหรือบริการในท้องตลาดมีปริมาณมาก ผู้บริโภคจะมี
โอกาสในการจบัจ่ายใช้สอยหรือบริโภคได้มาก ในทางกลบักนั ถ้ามีน้อยก็จะบริโภคได้น้อยตาม  

5. การคาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคต จะมีผลตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภค 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคคาดว่าในอนาคตราคาของสินค้าหรือบริการจะสงูขึน้ ผู้บริโภคจะเพิ่มการ
บริโภคในปัจจุบนั  )ลดการบริโภคในอนาคต  (ตรงกันข้าม ถ้าคาดว่าราคาของสินค้าหรือบริการ 
จะลดลงผู้บริโภคจะลดการบริโภคในปัจจุบนัลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต ( จะเห็นได้ว่า 
การคาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ 
การตดัสินใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในปัจจบุนั และจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัการตดัสนิใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในอนาคต  

6. ระบบการค้าและการชําระเงิน เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึ่งท่ีกําหนดการตดัสินใจในการ
เลือกบริโภคของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้าเป็นระบบการซือ้ขายด้วยเงินผ่อน ดาวน์ต่ํา ผ่อนระยะยาว  
จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคให้กบัผู้บริโภคมากขึน้ นัน่คือ ผู้บริโภคสามารถบริโภคโดยไม่ต้อง
ชําระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงสว่นหนึ่งในการดาวน์ก็สามารถซือ้หาสินค้าและบริการมาบริโภคได้ 
โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการท่ีมีราคาสงู เช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ ตรงกนัข้าม ถ้าไม่มีระบบการซือ้ขาย
แบบเงินผอ่น คือผู้บริโภคจะต้องชําระเงินคา่สินค้าตามราคาในงวดเดียว ผู้บริโภคอาจไม่สามารถซือ้
หาหรือบริโภคสนิค้าหรือบริการนัน้ๆได้  

นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ยังมีปัจจัยอ่ืนๆอีกมากท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค 
ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ฤดกูาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบสว่นตวั
ของผู้บริโภค ตวัอย่างเช่น ในเทศกาลกินเจถ้าผู้บริโภครับประทานอาหารเจ ผู้บริโภคจะไม่บริโภค
เนือ้สตัว์ โดยจะหนัมาบริโภคพืชผกัผลไม้แทน หรือในวยัเด็ก สว่นใหญ่เด็กๆมกัจะชอบบริโภคลกูอม 
ลกูกวาด ขนม มากกวา่เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นต้น 

การศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้า 
และบริการตา่งๆ เพ่ือให้ได้รับความพอใจสงูสดุจากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากดั(Stanton อ้างถึง
ในถวิล ธาราโภชน์, หน้า48) 

 
ความสัมพันธ์ของทศันคตกัิบพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ความสัมพันธ์ของทัศนคติกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมหรือการปฏิบัต ิ
ของบคุคลท่ีเป็นผลมาจาก ทศันคติ (Attitude) บรรทดัฐานของสงัคม (Norms) นิสยั (Habits) 
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลงัจากพฤติกรรมนัน้ (Expectancies about Reinforcement) ดงันัน้ 
ทัง้การปฏิบตัหิรือพฤตกิรรมการแสดงออกของพฤติกรรมของบคุคล และขณะเดียวกนัการแสดงออก

www.ssru.ac.th



 34 

หรือการปฏิบตัิของบคุคลก็มีผลต่อทศันคติของบคุคลนัน้ ๆ ด้วย (Triandis,1998,86-97 อ้างถึง 
ใน อษุา ลิมปธนโชติ,2545, 12-13)โดยทัว่ไปแล้ว นกัวิจยัทางการตลาด เช่ือกนัว่า ทศันคต ิ
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติถึงแม้ว่นักจิตวิทยาหลายท่านจะเห็นว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ 
กบัพฤตกิรรม แตจ่ากผลงานวิจยัทางสงัคมวิทยาสว่นใหญ่หลายสบิปีท่ีผา่นมา พบวา่ ตวัแปร 2 ด้าน
มีทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบตัิท่ีมีความสมัพนัธ์กันน้อยหรือแทบจะไม่มีความสมัพนัธ์กันเลย 
 ซึง่นกัจิตวิทยาพยายามหาเหตผุลต่างๆ เพ่ือจะเป็นข้อโต้แย้งท่ีข้อมลูจากการวิจยัไม่แสดงให้เห็น
อย่างเดน่ชดัว่า การปฏิบตัิ หรือพฤติกรรมเป็นผลมาจากทศันคติ (สทุธินนัท์ เชือ้แก้ว, 2545 ,19 )  
ได้สรุปเหตผุลของความล้มเหลวในการคาดคะเนหรือทํานายพฤติกรรมจากข้อมลูเก่ียวกบัทศันคต ิ
ซึง่อาจจะเน่ืองมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

- คําจํากดัความของทศันคติไม่ถกูต้อง เช่น อาจจะมองทศันคติในแง่ความรู้สกึอย่างเดียว 
ซึง่ความรู้สกึอยา่งเดียวไมไ่ด้เป็นตวัทํานายท่ีแน่นอนของพฤตกิรรมหรือการปฏิบตั ิ

- เราอาจจะวดัทศันคติของบคุคลท่ีมีต่อบางสิ่งบางอย่างท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจาก 
การใช้เคร่ืองมือท่ีไมเ่หมาะสมในการวดัทศันคตแิละการปฏิบตั ิ

จากองค์ประกอบของทศันคตแิละทฤษฎีเก่ียวข้องกบัทศันคตท่ีิมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
นัน้พบว่าทศันคติและพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์กนัโดยท่ีทศันคติจะเป็นตวัชีใ้ห้เห็นถึงพฤติกรรมว่า
ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมอย่างไร การใช้ทศันคติทํานายพฤติกรรมนัน้ก็ยงัไม่สามารถระบุบ่งบอกได้
ชดัเจนว่าวิเคราะห์ได้ถกูต้อง แต่มีการวิจยัหลาย ๆ ชิน้ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าพฤติกรรมนัน้มิได้เกิดขึน้กบั
ทศันคติเสมอไป โดยการวดัความสมัพนัธ์ของทศันคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคขึน้อยู่กบัตวัแปร
ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ข้อจํากดัตา่ง ๆ ของผู้บริโภค หมายความว่า ในขณะท่ีวดัทศันคติของผู้บริโภคอยู่นัน้
ผู้บริโภคจะตอบโดยท่ีมิได้คิดถึงข้อจํากดัต่าง ๆ ว่าตนเองจะสามารถมีพฤติกรรมดงันัน้ได้หรือไม ่ 
จริงเท็จประการใดก็ยงัไมท่ราบแน่ชดั 

2. การกระทําท่ีต้องการจะวดัควรจะชดัเจนและแน่นอนว่าต้องการจะดกูารกระทําใด ๆ  
ของบคุคลนัน้ ๆ เช่น การใช้ การซือ้ การขอยืม หรืออ่ืน ๆ เพราะทศันคติท่ีดีของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์ อาจจะแปลงออกมาได้เป็นการกระทํามากมายขึน้อยู่กับว่าขณะนัน้ต้องการจะวัด 
การกระทําแบบใด 

3. เป้าหมาย นัน่คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการจะวดัทศันคติท่ีผู้บริโภคมีตอ่ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ ซึง่
อาจจะเป็นเป้าหมายโดยทัว่ ๆ ไปหรืออาจจะเป็นเป้าหมายท่ีชีเ้ฉพาะได้ ซึง่มีผลต่อพฤติกรรมท่ีมี
รูปแบบท่ีตา่งกนั โดยอาจจะสอดคล้องกบัทศันคตหิรือไมก็่ได้ 

4. เวลา เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป พฤตกิรรมและทศันคตอิาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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5. สภาพการณ์และสิง่แวดล้ม มีผลทําให้พฤตกิรรมเบ่ียงเบนไป เช่น อิทธิพลคนรอบข้างหรือ
การเกิดสถานการณ์ใดท่ีไมค่าดคดิขึน้ทําให้ต้องแสดงพฤตกิรรมท่ีอาจไมส่อดคล้องกบัทศันคตขิึน้ 
(ศริิวรรณ เสรีรัตน์,2541, 115-116) 

 
แบบจาํลองที่แสดงถงึความสัมพันธ์ระหว่างทศันคตกัิบพฤตกิรรม 

แบบจําลองแนวโน้มแห่งพฤติกรรม (Fishbein’s Behavioral model) แสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยกล่าวว่าพฤติกรรมของคนเรานัน้ 
เป็นเร่ืองของความตัง้ใจท่ีจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง และยงัเป็นเร่ือง
ของตวัแปรท่ีเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ดงันัน้การท่ีคนเราตัง้ใจจะมีพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งนัน้ 
มิได้หมายความวา่ จะต้องมีพฤตกิรรมนัน้ออกมาเสมอไป เพราะการสร้างความสมัพนัธ์ในสว่นอ่ืน ๆ 
สามารถมีอิทธิพลอ่ืนมาเปลี่ยนแปลงไปและเช่ือมให้สมัพนัธ์กนัง่ายมากขึน้ได้ อย่างเช่นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีความสอดคล้องได้ในการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า
ตามความพอใจและตามความเหมาะสม ( Advison,2002,11-12 อ้างถึงใน ธงชยั สนัติวงษ์
,2544,19) ตวัอยา่งดงัภาพตอ่ไปนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  แบบจําลองแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตกิบัพฤตกิรรม 
ท่ีมา : (Advison, 2002, 11-12 อ้างถงึใน ธงชยั สนัตวิงษ์, 2544, 19) 
 
 
 

ความเช่ือเก่ียวกบัผลของพฤตกิรรม ทศันคติต่อพฤติกรรม

การประเมินผลท่ีจะออกมา ความตัง้ใจจะมีพฤติกรรม

ความเช่ือเก่ียวกบัการท่ีคนอ่ืนจะมอง
ตวัเรา 

บรรทดัฐานเก่ียวกบั
พฤติกรรม 

แรงจงูใจใหท้าํตาม 
พฤตกิรรมจริง 
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10. แนวคดิทางการตลาด 

สมาคมการตลาดแหลง่ประเทศสหรัฐอเมริกา  (อ้างถึงใน  แบร์เดน,  อินแกรม  และ  ลาฟอร์
กี,  2548,  หน้า3)  ได้ให้นิยามไว้ว่า  “การตลาด” หมายถึงกระบวนการด้านวางแผนการนําแนวคิด
การกําหนดราคา การกําหนดการส่งเสริมการตลาดและการกําหนดช่องทางการจําหน่าย 
ของความคิด สินค้า และบริการมาใช้ เ พ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนท่ีสามารถสนองตอบ 
ความพงึพอใจของผู้บริโภคโดยสว่นตวั หรือสนองตอบเป้าหมายของผู้บริโภคท่ีเป็นองค์การได้ 

คอตเลอร์  และอาร์มสตรอง  (Kotler  &  Armstrong,  2546,  หน้า4)  ให้นิยามไว้ว่า  
การตลาด   หมายถึงกระบวนการทางสังคมและการจัดการท่ีมุ่ งสนองถึงความจําเป็น  
 และความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มต่างๆ  โดยอาศยัการสร้างสรรค์  รวมทัง้การแลกเปล่ียน
คณุคา่และผลติภณัฑ์ให้กบัผู้ อ่ืน 

ทัง้   2  นิยามข้างต้นจะมีความแตกต่างกันคือ  นิยามแรกจะเน้นถึงองค์ประกอบ 
ทางการตลาดและนิยามท่ีสองจะเน้นถึงแนวคิดทางการตลาด  ในส่วนขององค์ประกอบ 
ทางการตลาดจะเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนทางการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาด  กิจกรรม 
ทางการตลาด  ตําแหน่งงานทางการตลาด  และสถาบนัทางการตลาด  ในสว่นแนวคดิทางการตลาด  
มกัจะเก่ียวข้องกับความจําเป็น  ความต้องการและอุปสงค์  ผลิตภณัฑ์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์  
ความพอใจ  และคณุภาพ  การแลกเปล่ียน  ธุรกรรมและความสมัพนัธ์  ตลอดจนตลาด  ซึง่ทัง้สอง
มมุมองนีล้้วนแตมี่ความเก่ียวข้องกบัการตลาดทัง้สิน้   

            8

แนวความคิดหลัก
ทางการตลาด

(Core Marketing
Concepts)

ความจําเป็น (Needs)
ความต้องการ (Wants)

ความต้องการซ้ือ (Demands)
ผลิตภัณฑ์ (Products)

คุณค่า (Value)
ความพงึพอใจ (Satisfaction)
คุณภาพ (Quality)

การแลกเปลี่ยน (Exchange)
การตดิต่อธุรกิจ (Transactions)
ความสัมพนัธ์ (Relationships)

ตลาด (Markets)

 
ภาพท่ี  2.3  แสดงแนวคดิพืน้ฐานทางการตลาด 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Kotler,  P and Gary Armstrong. Principle of Marketing. 10th ed, New    
          Jersey : Pearson  Prentice-Hall, Inc., 2004.  
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นอกจากนี ้ ยังมีวิวฒันาการด้านการใช้ปรัชญาทางการตลาด  ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
จากปรัชญาด้านการผลิต  ซึ่งมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตและการจัดจําหน่าย  ปรัชญา 
ด้านผลิตภณัฑ์  ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง  ปรัชญาด้านการขาย  ซึ่งมุ่งเน้น
ความพยายามในการขายและการส่งเสริมการจัดจําหน่าย  ปรัชญาด้านการตลาด  ซึ่งมุ่งเน้นถึง 
การส่งมอบความพอใจให้ลูกค้าเหนือคู่แข่งขัน  และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว  
จนกระทั่งเกิดปรัชญาการตลาดเพ่ือสังคม  ซึ่งมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าท่ีดีกว่าให้กับลูกค้า   
ในวิถีทางของการรักษาและพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีของลูกค้าและสังคม  ตลอดจนการส่งมอบ 
ความพงึพอใจให้ลกูค้าในระยะยาว 

สรุปได้ว่า  ปัจจบุนัองค์การทางธุรกิจมีการใช้ปรัชญาทางการตลาด  2  แนวทางคือปรัชญา
ด้านการตลาดและปรัชญาด้านการตลาดเพ่ือสงัคม  ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ  3  ข้อ  คือ 

1. จะต้องมีการตอบสนอง  และสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า 
2. จะต้องมีการบรูณาและความร่วมมือของทกุฝ่ายงานในองค์การ 
3. จะต้องมีการมุ่ ง เ น้นไปท่ีผลสําเ ร็จในระยะยาว   และการให้ความสําคัญกับ 

ความจงรักภกัดี ของลกูค้าท่ีมีตอ่องค์การ  (Customer  Loyalty) 
แนวคดิทางการตลาดจะมีส่วนประกอบที่สาํคัญอยู่ 3 ประการ คือ 

1. ลูกค้า (Customers) การท่ีผู้ผลิตจะตกลงใจว่าจะผลิตสินค้าอะไร จํานวนเท่าใด 
คณุภาพอย่างไร กิจการทุกประเภทถือว่าลกุค้าเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ จนทําให้เกิดการ
แขง่ขนักนัเพ่ือดงึดดูลกูค้าด้วยวิธีการตา่ง ๆ มากมายในปัจจบุนั เช่น 

- วิจยัสภาพตลาด เพ่ือให้ทราบความต้องการของผู้บริโภคในเวลานัน้ ๆ  
- การคิดประดิษฐ์และออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือให้ได้สินค้าแปลกใหม่ท่ีจูงใจลกูค้า 

และ ได้เปรียบคูแ่ขง่ขนั 
- ลกัษณะการจดัจําหน่าย สินค้าทกุชนิดจะต้องศกึษาระบบตลาดว่าจะใช้วิธีการใดท่ีจะ 

ทําให้ สินค้าของตนเองไปถึงมือลกูค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขนัจะต้องใช้วิธีการหลากหลายหรือไม่อย่างไร 
           - แสวงหาตลาดเพ่ือเป็นท่ีรองรับสินค้าเพิ่มเติมและขยายการขายให้มากขึน้ 
          2. ความสัมพันธ์ภายในระบบตลาด (Co-ordinates Marketing) จะต้องอาศยัการศกึษา
สภาพความต้องการของลูกค้าอาศัยระบบการคมนาคมขนส่งและการส่ือสารการออกแบบ
ผลติภณัฑ์การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 

 3. กาํไร (Profit) การดําเนินกิจการทกุประเภทมีเป้าหมายสําคญัท่ีสดุก็คือ กําไรจะต้องมี
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือความอยูร่อดของกิจการ กําไรท่ีได้จะต้องเกิดจากการเสนอสนิค้า  
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11. แนวคดิ “ทุนทางสังคม”  
เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีมีการกล่าวถึงค่อนข้างแพร่หลายในยุคหลังสมัยใหม่ (Post 

modernization) ได้แก่ ทัง้นีเ้น่ืองจากได้พบว่า ความเป็นชมุชน ในสงัคมตา่ง ๆ ความผกูพนัของคน
ในสงัคม หรือความช่วยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในสงัคม ลดน้อยถอยลง สง่ผลให้ชมุชนหรือสงัคม
ขาดพลงัในการแก้ไขปัญหา ดงันัน้การจดัการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ควรให้ความสําคญักบัแนวคิดทนุ
ทางสงัคมมากขึน้ เพราะนอกจากทนุทางสงัคมจะสามารถทดแทนทนุท่ีเป็น “เงิน” และช่วยสร้างพลงั
ให้แก่ชมุชนในการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  การจดัการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทนุทางสงัคม จะทําให้เกิด
ประสทิธิภาพและเกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนอยา่งแท้จริง เพราะสามารถขจดัปัญหาการไมมี่สว่นร่วมของ
ประชาชน เพราะเป็นทนุท่ีเกิดจากระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมีลกัษณะของความร่วมมือร่วมใจ
ของคน ทําให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน หรือคนกบัสถาบนั ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความ
ไว้วางใจกนั ความเอือ้อาทรต่อกนั ความช่วยเหลือเกือ้กูลกนั ทุนทางสงัคมเป็นเสมือนสมบตัิ
สาธารณะท่ีสมาชิกทกุคนในชมุชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิง่นีไ้ด้ตลอดเวลา และเป็นสิ่ง
ท่ียิ่งใช้ยิ่งมีเพิ่มมากขึน้ ไม่มีวนัหมดสิน้ ( Ellen Meiksins Wood, 2002)  ขณะเดียวกนัหากมองถึง
ปริมาณเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของขยะในปัจจบุนัท่ีมีอยูน่ัน้ ทําให้มีแนวคดิท่ีจะนําขยะท่ีมีให้สามารถ
นํากลบัมาใช้ได้ใหม่ (Recycle) หรืการรีไซเคิลขยะให้เกิดมลูคา่เพิ่ม ท่ีจะสง่ผลดีไม่เพียงแต่การช่วย
ลดปริมาณของขยะ แต่ยังเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และนําไปสู่การสร้าง
มูลค่า เพิ่มให้กับขยะนัน้ อีกด้วย  ตลอดจนมีผลดีอีกด้านหนึ่ ง คือเป็นการช่วยลดการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากดัมาใช้อย่างฟุ่ มเฟือยด้วยการลดปริมาณการใช้วตัถดุิบลงจาก
การนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) หากมีการรณรงค์ให้กบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียงข้องเช่น ครัวเรือนก็มีการคดั
แยกภายในครัวเรือน ผู้ รับซือ้ขยะมีสว่นช่วยในการคดัแยกและบริหารจดัการมลูค่าเพิ่ม และสามล้อ
รับซือ้ขยะรายย่อย ก็จะนํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้กว่าเดิมท่ียงัเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้องยงั
ไม่มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการคดัแยกขยะ กิจกรรมท่ีดีเช่นนีไ้ม่
เพียงแตผู่้ มีสว่นเก่ียวข้องดงัท่ีได้กลา่วมาเท่านัน้ แตย่งัสามารถขยายวงกว้างไปยงักลุม่ผู้สงูอายท่ีุยงั
มีพลงัในการทํางานและเด็กในวัยเรียนนับตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาไปจนถึงทุกระดบัได้ เน่ืองจาก
วิธีการในการคดัแยกขยะเป็นวิธีการท่ีไม่มีขัน้ตอนยุ่งยากซบัซ้อน แต่ตรงกนัข้ามกลบัเป็นวิธีการท่ีมี
ขัน้ตอนท่ีง่ายๆ สามารถกระทําได้กับทุกคนในครัวเรือน ทุกเพศ ทุกวยั และไม่จําเป็นต้องใช้พืน้ท่ี
กว้าง  
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12. แนวคดิเก่ียวกับลักษณะผู้ประกอบการ 
ความหมายของผู้ ประกอบการตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ๊อกฟอร์ด (Oxford 

Dictionary, 1998) ได้ให้ความหมายของผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) สรุปไว้ว่า คือผู้ซึ่ง
พยายามสร้างผลกําไรจากความ และความคดิริเร่ิมด้วยตนเอง ในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์   
ผสุดี  รุมาคม (2540, น. 29) ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นบุคคลท่ีค้นพบความคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นผู้ ท่ีรวบรวม
เงินทุนเพ่ือจดัตัง้ธุรกิจ จดัระเบียบภายในธุรกิจ และบริหารการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือจดัสินค้า
และบริการให้แก่สาธารณชน     

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ตามพจนานกุรม หมายถึง “บคุคลท่ีจดัตัง้องค์การธุรกิจโดย
ยอมรับความเส่ียงภยัเพ่ือหวงัผลกําไร” (บคุคลดงักลา่วจะมุ่งอทิุศตวัเพ่ือความสําเร็จของธุรกิจเพียง
อยา่งเดียว โดยเตม็ใจยอมรับความเส่ียงทัง้ด้านการเงินและช่ือเสียง เพ่ือให้เกิดงานตามท่ีคิดไว้ให้จง
ได้) 
  
13. แนวคดิเก่ียวกับเศรษฐกิจนอกระบบ และการค้ารายย่อย (Informal Sector) 

เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal sector) เป็นสว่นหนึง่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เกิด
จากการผลติของผู้ประกอบการท่ีไมเ่ป็นนิตบิคุคล ท่ีเรียกวา่วิสาหกิจนอกระบบ (Unincorporated 
enterprises) เกิดจากการท่ีระบบเศรษฐกิจมีการปรับโครงสร้างแรงงานและการผลติ เม่ือเกิด
อปุทานสว่นเกินในตลาดแรงงาน ค่าจ้างแรงงานลดลง จงึก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือการยงัชีพท่ีไม่
เช่ือมโยงกบัภาคเศรษฐกิจกระแสหลกั เป็นภาคการผลติท่ีไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่ทนุ การฝึกงาน 
และเทคโนโลยี ภาคเศรษฐกิจสว่นนีย้งัถกูให้คํานิยามวา่เป็นภาคการผลติท่ีเกิดขึน้นอกกฎระเบียบ
ของทางการ มีแรงงานท่ีประกอบด้วย แรงงานท่ีทํางานด้วยตนเอง (Self-Employed) แรงงานใน
ครัวเรือนท่ีไมมี่การจ่ายคา่จ้าง (Unpaid family worker) และแรงงานในกิจการขนาดเลก็ (Small 
Enterprise) (Organization for Economic Cooperation and Development. 2002)  

ทางเลือกของแรงงานในการเข้าสูเ่ศรษฐกิจสว่นนีไ้มใ่ช่ทางเลือกท่ีเล่ียงไมไ่ด้ แตเ่กิดจากการ
ประเมินผลดีผลเสียของการเข้าสูร่ะบบท่ีเป็นโครงขา่ยการคุ้มครองทางสงัคม (Social Safety Net) 
สําหรับผู้ ท่ีมีสถานภาพทางสงัคมต่ําหรือยากจน เป็นแนวทางเพ่ือความอยูร่อดของแรงงาน เศรษฐกิจ
สว่นนีเ้ป็นแหลง่รองรับแรงงานท่ีถกูเลกิจ้างจากภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการหรือท่ีอยูภ่ายใต้การดแูล
ของรัฐ ตวัอยา่งของผู้ประกอบการท่ีผลติ Informal sector production สว่นใหญ่ท่ีเห็นได้งา่ยได้แก่
การค้าขายข้างถนน หาบเร่ แผงลอย และอ่ืน ๆ เอกสารรายงานของ ILO หรือ UNDP กลา่วถงึ  
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Informal sector ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labor Organization) แล้ว 
ILO ได้ให้คณุลกัษณะ (Characteristic) ของ Informal sector ไว้ 8 ประการคือ 
  1.ผู้ประกอบการใน Informal sector จะมีการจ้างแรงงานจํานวนน้อย และสว่นใหญ่อาจ
เป็นแรงงานในครอบครัว 

2.มีความหลากหลายของกิจกรรมเช่น ค้าปลีก ขนสง่ การซอ่มแซมตา่ง ๆ การก่อสร้าง การ
บริการสว่นบคุคล และอตุสาหกรรม 

3. มีการเกิดขึน้และหายไปได้ง่ายกวา่ Formal sector 
4. มีเงินทนุต่ํา 
5. สว่นใหญ่เป็นธุรกิจท่ีใช้แรงงานท่ีไมต้่องการทกัษะระดบัสงู 
6. ผู้ ทํางานจะเรียนรู้ทกัษะจากการทํางาน 
7. นายจ้างและลกูจ้างมีข้อตกลงกนัแบบไมเ่ป็นทางการ  
8. ลกูจ้างอาจได้สทิธิหรือสวสัดกิารเพียงเลก็น้อย 
หรืออาจเรียกได้วา่เป็น "ธุรกิจนอกสารบบ" คือ ภาคธุรกิจอีกกลุม่หนึง่ท่ีพบเห็นในเขตเมือง 

โดยเฉพาะในประเทศกําลงัพฒันาทัง้หลาย มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีศกึษาด้านนีเ้คยเขียนเป็น
โมเดลแสดงให้เห็นถงึการเกิดภาคธุรกิจนีข้ึน้มา Informal sector กลา่วโดยยอ่ๆเข้าใจง่ายก็คือ กลุม่
คนท่ีอพยพมาจากภาคเกษตรกรรม เข้ามาสูเ่มือง ด้วยเหตผุลท่ีถกูบีบจากสถานการณ์เศรษฐกิจท่ี
ฝืดเคือง มาด้วยความหวงัท่ีจะเข้ามาหางานทํา รับจ้างทัว่ไป สว่นหนึง่ได้เข้าไปสูธุ่รกิจในระบบ แต่
อีกสว่นใหญ่ต้องดิน้รนตอ่สู้ เพ่ือให้อยูร่อดโดยเข้าไปอยูใ่นธุรกิจนอกระบบ 

ธุรกิจนอกระบบ ไมไ่ด้หมายความวา่ ธุรกิจผิดกฎหมายเพียงอยา่งเดียว แตเ่ป็นธุรกิจท่ีไมจ่ดั
เข้าสูส่ารบบในทางกฎหมายเทา่นัน้เอง เช่น ผู้ ค้าปลีกรายยอ่ย อาชีพบริการเลก็ๆน้อยๆท่ีเห็น
ดารดาษทัว่เมือง และอ่ืนๆอีกมากมาย (เช่นธุรกิจแผงขายของของริมถนน) เป็นต้น สลมั หรือชมุชน
แออดัในเมือง จงึถือเป็นภาพหนึง่ของการอยูอ่าศยัของ Informal sector ธุรกิจนอกระบบ นัน้ 
นกัวชิาการเศรษฐศาสตร์เช่ือวา่ มีบทบาทสําคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจมหภาคเช่นกนั 

จากคําพดูของปราชญ์ชาวบ้านท่ีกลา่ววา่ "ชาวบ้านท่ีอพยพไปขายแรงงานในเมือง ต้องทิง้
บ้าน ทิง้ครอบครัวไปนัน้ เพราะไมมี่ความรู้ท่ีจะอยูบ้่านตวัเอง และในโรงเรียนก็ไมเ่คยมีสอนวิชาพวก
นีด้้วย" การศกึษาพืน้ฐานของคนในท้องถ่ิน ให้รู้จกัท่ีจะเรียนรู้สิง่ตา่งๆในบ้านเกิดตวัเอง รู้จกัวา่อะไร
คือ ทนุทางสงัคมท่ีชมุชนตนเองมี และเอามาใช้ในการดาํรงชีพได้อยา่งไร? 
(www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf_sect.htm  สืบค้นเม่ือ วนัท่ี 17 
มิถนุายน 2554) 
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ดงันัน้ ทนุ สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ รายจ่าย ของกิจการจงึไมไ่ด้ถกูแยกจากสว่นของบคุคล
หรือครัวเรือน นอกจากนีย้งัเป็นกิจการขนาดเลก็ท่ีไมมี่การจดทะเบียนหรือแจ้งข้อมลูตอ่ทางการ ทัง้
ยงัไมอ่ยูใ่นระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีทางการกําหนด (Organization for Economic Cooperation 
and Development. 2002)  

 

แนวความคดิและการกาํหนดคาํนิยามของเศรษฐกิจนอกระบบ 
 แนวความคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy) ส่วนใหญ่มกักล่าวถึง
องค์ประกอบทางเศรษฐกิจในประเทศโลกท่ีสามว่า ประกอบด้วยระบบการผลิต 2 รูปแบบ คือ แบบ
ทนุนิยม และแบบตัง้เดมิ แตสํ่าหรับการแบง่ระบบเศรษฐกิจออกเป็น sub-sector และการกําหนดคํา
นิยามนัน้มีความแตกต่างกันไปตามหลกัเหตุผลและประเด็นของการศึกษา โดยในท่ีนีไ้ด้จัดกลุ่ม
แนวคดิออกเป็น 3 กลุม่ดงัตอ่ไปนี ้
 กลุม่ท่ี 1 
 เป็นกลุม่ท่ีศกึษาภายใต้กรอบของ  Economic Dualism ท่ีเช่ือว่าเศรษฐกิจเมืองถกูแบง่เป็น 
2 ระดบัแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 

1 The Sector Theory 
 แนวคิดของกลุ่มนีแ้บ่งกิจกรรมเศรษฐกิจเมืองออกเป็น 2 ระดบั ท่ีมีความแตกต่างกันของ
ลกัษณะท่ีเป็นแบบดัง้เดิม (Tradition) และแบบทุนนิยมสมัยใหม่ (Modern) โดยแบ่งออกเป็น 
Formal และ Informal Sector ผู้ ริเร่ิมคือ ILO ในปี ค.ศ. 1972 ได้ดําเนินการศกึษาโครงการ ILO’s 
World Employment Program ในประเทศเคนย่า และเผยแพร่ใน Kenya Report โดยใช้ “ลกัษณะ
กิจกรรม” ทัง้ในด้านการตลาดและตัวกิจการเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง  
Formal และ Informal Sector ดงันี ้
 ลกัษณะของ Informal Sector 

1. เข้าง่าย 

2. ใช้ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน 

3. เป็นกิจการของครอบครัว 

4. กิจการขนาดเลก็ 

5. ในวิธีการผลติใช้แรงงานคนเป็นสว่นใหญ่ และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ 

6. อาศยัทกัษะได้มาจากภายนอกระบบโรงเรียน 

7. ไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัตามกฎหมายและมีการแขง่ขนัสงู 
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สําหรับ Formal Sector มีลกัษณะตรงข้ามกบั Informal Sector 
 นอกจากนีใ้นการแบ่งความแตกต่างระหว่าง Formal และ Informal ยงัมีการแบ่งโดยใช้
เกณฑ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป ในท่ีนีข้อกลา่วถึงแนวคดิท่ีใช้เกณฑ์แบง่แยกท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้
 Hart (1973) แบ่งโดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างระหว่างแรงงานท่ีได้รับค่าจ้าง (wage- 
employment) กบัการจ้างงานตนเอง (self- employment) 
 Week (1975) แบ่งโดยใช้ความสมัพนัธ์และสถานะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกบับทบาท
ของรัฐและลกัษณะองค์กร นัน่คือ Formal Sector เป็นกิจกรรมทีอ้ยู่ในสว่นของรัฐและเอกชนท่ีมีการ
จดัองค์กร ได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้กฎหมาย รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ และ Informal 
Sector อยูน่อกเหนือคณุสมบตัขิอง Formal Sector   
 Mazumder (1976) ใช้ตลาดแรงงานเป็นตวัแบ่ง คือ Formal Sector   ได้รับการคุ้มครอง
จากรัฐในการจ้างงานและสภาพการทํางาน แต ่Informal Sector ไมไ่ด้รับการคุ้มครองจากรัฐ 
 จากการแบง่กิจกรรมเศรษฐกิจออกเป็น 2 ระดบัข้างต้นได้เกิดรูปแบบท่ีเปรียบเทียบไว้คู่กนั 
อาทิเช่น Tradition/Modern, Lower Circuit/Upper Circuit, Bazaar/Firm (Dakakis Smith. 
1990:60) 
 จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปการนิยาม Informal Sector ว่าเป็นการเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็น Formal Sector   และแบง่กิจกรรมท่ีไม่เป็น Formal ออกมา เป็นคํานิยามท่ี
นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะของ ILO(1972) แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อบกพร่องหลาย
ประการ เพราะเป็นการจัดแบ่งอย่างกว้างๆ เพ่ือความสะดวกในการนําไปใช้ และเน่ืองจากเป็น 
Multiple Criteria จงึสร้างความสบัสนตอ่การนําไปแยกแยะกิจกรรมเศรษฐกิจเมือง 
 “Informal Sector  คือ ตลาดท่ีใหญ่มากทางเศรษฐกิจท่ีพฒันาขึน้ในเมืองของประเทศโลกท่ี
สาม โดยไมมี่การรับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ ไม่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลหรือความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่การเติบโตของมันเป็นไปอย่างเหนียวแน่น (ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค
มากมายก็ตาม) จงึให้ความหมายใหม่ว่าเป็นรูปแบบของ “กิจการอิสระ” ในลาตินอเมริกา  .... ธุรกิจ
นีท้ัง้หมดใช้แรงงานเข้มข้น มีขนาดเล็ก มกัเป็นกิจการท่ีทํากนัเองและเป็นของครอบครัวใช้เงินทนุต่ํา
....อาศยัทรัพยากรและตลาดท้องถ่ิน...ทําการค้าภายนอกเศรษฐกิจกระแสหลกั คือ ไม่จ่ายภาษี ไม่มี
ใบอนุญาต ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย และ...ไม่ถูกบันทึกในบัญชีรายได้ประชาชาติ”  (อ้างใน  
Rakowski.1994 : 44) 
 “การเตบิโตของ Informal Sector” ท่ีเข้ามรแทนท่ีความล้าหลงัจากความแบบดัง้เดมิของการ
ผลิต ดงันัน้ Portes and Castells (1989) เสนอการจดัแบง่กิจกรรมเศรษฐกิจออกเป็น 3 Sector คือ 
Formal , Informal และ Criminal Sector ท่ีมีความแตกต่างกนัในกระบวนการผลิตและกระจาย
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สินค้า สามารถอธิบายได้ว่า เศรษฐกิจแบบ Formal ดําเนินการภายใต้กฎหมายในขณะท่ี Informal 
มีรูปแบบการประกอบกิจการไม่อยู่ภายใต้ข้อบงัคบักฎหมาย แต่ผลผลิตหรือสินค้าท่ีนํามาจําหน่าย
แก่ประชาชนถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย สําหรับธุรกิจอาชญากรรมอาจมีกระบวนการผลิตและ
กระจายสินค้าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ตัวสินค้าท่ีจัดจําหน่ายอยู่ในสถานะผิด
กฎหมายอยา่งแน่นอน เช่น สนิค้าหลบเล่ียงภาษี ยาเสพตดิ  
 โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย หาพิจารณาคํานิยามจะพบข้อบกพร่องในรายละเอียด 
ดงันี ้การเข้าง่ายสําหรับทําการค้าในกลุ่ม Informal Sector ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นอิสระในทาง
การตลาดมีการแข่งขนัสูงก็ตาม แต่ในกลุ่มผู้ ค้าเองได้ถูกกําหนดกฎเกณฑ์ด้านสถานท่ีสําหรับทํา
การค้าเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ และการรวมกลุ่มของผู้ ค้าในการจดัการเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ทางการค้าของตนเอง เช่น การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพฯ ได้มีการกําหนดจดุอนญุาตค้าขาย
ได้ คือ จดุผอ่นผนัและจดุทบทวน ผู้ใดละเมิดถกูจบักมุโดยเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ รวมทัง้ยงัมีเกณฑ์อ่ืนอีก 
อาทิเช่น ผู้ ขายอาหารต้องแต่งกายให้ถูกสุขลักษณธใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี 
ลกัษณะเช่นนีเ้สมือนว่าได้รับอนุญาตจากรัฐให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้อง ข้อกําหนดกฎเกณฑ์
ดงักล่าวนี ้ถือได้ว่ามีการจัดระบบโดยหน่วยงานราชการขาดเพียงแต่ไม่มีการจดทะเบียนสถาน
ประกอบการอยา่งถกูต้องตามกฎหมายเท่านัน้ ซึง่หมายถึงวา่มนัไมง่่ายท่ีจะประกอบการค้าลกัษณะ
เช่นนี ้จากการศกึษาโดย Pawadee Tonguthai พบว่าการทํางานนอกระบบมกัเป็นการจ้างงาน
ตนเอง และส่วนใหญ่เป็นผู้ หญิง แต่ได้ข้อสรุปว่า การเข้าสู่สถานะการจ้างงานตนเองนัน้ไม่ง่าย 
(Tonguthai. 1982 อ้างใน Fujimaki. 1995 : 15)   
 จากการศกึษาทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปได้วา่ กิจกรรมเศรษฐกิจของเมืองมี
ความหลากหลายมากกว่าจะควรถกูแบง่เป็นเพียงแค ่2 ลกัษณะคือ Formal และ Informal Sector 
เท่านัน้ แตค่วรแบง่เป็น sub-sector และให้คววามสําคญักบับทบาทหน้าท่ีในเชิงเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่า
ดําเนินการอยู่นอกกฎเกณฑ์และกฎหมายในระบบก็ตาม แต่เศรษฐกิจนอกระบบคอยช่วยจัดหา
สินค้าและบริการท่ีจําเป็นต่อการครองชีพมากมาย นัน่คือ กิจการเหล่านีจํ้าหน่ายสินค้าและบริการ
ราคาถูกแต่คนทุกระดับรายได้ของสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยให้อัตราค่าแรงคงอยู่ในระดับต่ํา ในภาค
พาณิชยกรรมและบริการ กลุม่การค้ารายยอ่ยนอกระบบมีสว่นสําคญัตอ่โอกาสในการสร้างอาชีพกบั
ประชาชนท่ีไม่สามารถหรือไม่พอใจต่อการทํางานกับธุรกิจในระบบ และเป็นการหาทางออกผ่าน
ภาวะวิกฤติท่ีสามารถจัดการได้ด้วยความสามารถของตนเองมากกว่าการรอคอยความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล ตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาสามารถสรุปแตล่ะด้านได้ดงันี ้
 กลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ยนอกระบบ 
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 เป็นบุคคลสําคญัท่ีมีผลต่อเหตุผลในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ
ขาดทกัษะความรู้ความสามารถและความยากจน ซึง่ทําให้เป็นข้อจํากดัตอ่การเลือกประกอบอาชีพ 
หรืออาจมีสาเหตุจากทัศนคติ อุปนิสัยส่วนตัว ความต้องการหารายได้เสริมจากอาชีพหลักหรือ
แม้กระทัง่อาย ุสถานภาพการสมรส และสถานะทางครอบครัวมีผลเช่นกนัโดยเฉพาะเพศหญิงท่ีมี
ครอบครัวและอยู่ในฐานะแม่บ้าน ย่อมต้องการอาชีพท่ีเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นตอ่ภาระหน้าท่ี
ในฐานะแม่บ้าน การหารายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวท่ีมีความสมัพนัธ์กันระหว่างลกัษณะของงาน
นอกระบบกบัความเป็นผู้หญิง ซึง่เป็นเหตผุลสําหรับการทํากิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ
และยงัเกิดความสมดลุระหวา่งบทบาททางการผลติในเชิงเศรษฐกิจและสงัคมของผู้หญิงได้ดี 
 การดําเนินการประกอบการค้าและรูปแบบการขายเป็นบทบาทของผู้ ค้าในสถานะของ
ผู้ประกอบการท่ีต้องเลือกดําเนินการผลิตและขายสินค้าเพ่ือให้ได้ผลกําไรสงูสดุหรือมากพอแก่การ
ประกอบการท่ีต้องเลือกดําเนินการผลิตและขายสินค้าเพ่ือให้ได้ผลกําไรสงูสดุหรือมากพอแก่การ
ดํารงชีวิต ปัจจยัสําคญั คือ  เงินทนุสําหรับการลงทนุครัง้แรก อปุกรณ์ท่ีจําเป็น พืน้ท่ีค้าขายแรงงาน 
และภาวะตลาด (การแข่งขัน) โดยต้องพิจารณาถึงความต้องการของตลาดเสียก่อนว่าผู้บริโภค
กลุม่เป้าหมายต้องการสินค้าประเภทอะไร แบบไหน ราคาเท่าใด และยงัต้องพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ี
ขาย กิจกรรมใกล้เคียงในฐานะคูแ่ข่งหรือเกือ้หนนุกนั กลา่วคือ ธุรกิจย่อมต้องการอยู่รอดและเติบโต 
ปัจจยัสําคญั คือ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากลกูค้าอย่างสม่ําเสมอและมากขึน้เร่ือยๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็น
ปัจจัยทางธุรกิจสําหรับเป็นเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และยังแสดงถึง
ศกัยภาพของการให้บริการซึง่เก่ียวโยงถึงเหตผุลของการมาใช้บริการของผู้บริโภค ดงันัน้ สรุปได้ว่า 
สถานะทางเศรษฐกิจสงัคม ความเป็นมาในอดีต โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแลสภาพการทํางาน
ของการค้ารายยอ่ยนอกระบบล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกประกอบอาชีพทัง้สิน้ 
 
14. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 วัฒนา เทยีนปฐม (2542) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง “โครงการสร้างองค์ความรู้ท้องถ่ินพทุธมณฑล
เร่ืองพลงัประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินตอ่การพฒันาชมุชน อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม” พบวา่ 
“สงัคมของมนษุย์ชาตมีิความเจริญก้าวหน้าสูปั่จจบุนัได้ เพราะได้อาศยัพลงัทางประวตัศิาสตร์เป็น
กลไกหรือปัจจยัสําคญั ในกระบวนการพฒันาเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตา่งๆของมนษุย์ชาตใิห้กอปรไป
ด้วยคณุความดีมีคณุธรรม จริยธรรม เป็นบรรทดัฐานในการประพฤตปิฏิบตัขิองชมุชนุและสงัคมมา
แตโ่บราณ ประวตัศิาสตร์เป็นทัง้โครงสร้างและเนือ้หาสาระท่ีเป็นรากฐานให้แตล่ะสงัคมเจริญเตบิโต
และกลายเป็นองค์ความรู้ หรือบทบาทให้ชมุชนหรือสงัคมในท้องถ่ินได้เรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์
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เพ่ือสร้างสรรค์ลกัษณะตา่งๆของชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข็มแข็ง มีพลงัเป็นต้นทนุเพียงพอท่ีจะใช้
ในการพฒันา” 
 ชลิตา พงศ์พทิยานันต์ (2546) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง “การศกึษาความสมัพนัธ์ของการค้าราย
ยอ่ยนอกระบบกบัธุรกิจในระบบ กรณีศกึษาธุรกิจยา่ยสีลม” พบวา่ กิจการค้ารายยอ่ยนอกระบบ มี
รูปแบบกิจการขนาดเลก็ ใช้เงินลงทนุไมส่งูมากนกั สามารถดําเนินการจดัการได้ด้วยตนเองอยา่งมี
อิสระ แตมี่รายได้ไมแ่น่นอน ใช้เงินทนุหมนุเวียนแบบวนัตอ่วนั แตรั่ฐบาลกลบัไมมี่ความชดัเจนด้าน
นโยบายการอนญุาตใช้พืน้ท่ีเพ่ือการขายสนิค้า เกิดความเสีย่งในการประกอบอาชีพ ทําให้เกิด
ช่องวา่งนําไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชน์จากบคุคลอ่ืนท่ีผู้ ค้าจํายอมจา่ยเงินไปเพ่ือแลกกบัโอกาสใน
การทํางาน สร้างรายได้ให้กบัตนเอง ในลกัษณะของการจ่ายเงินนอกระบบ 
 Rumjuan Benjasin (2002) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง The Implementation of Thailand 
International Public Sectors Standard Management System and Outcomes (PSO): Case 
Study of the Community Development Department พบวา่ปัจจยัหลกัท่ีช่วยผลกัดนั ให้
หนว่ยงานนําระบบมาตรฐานสากลมาใช้ท่ีสําคญั ได้แก่ การสนบัสนนุจากผู้บริหาร ระดบัสงูใน
องค์การ ประสบการณ์ และความสามารถในการใช้นวตักรรมขององค์การ ตวัระบบมาตรฐานสากล 
การยอมรับในระบบมาตรฐานสากล ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร ลกัษณะของหนว่ยงานในการ
เรียนรู้ และกฎระเบียบในการปฏิบตังิาน นอกจากนีปั้จจยัอ่ืน ๆ ท่ีสง่ผลตอ่การนําระบบ
มาตรฐานสากลมาใช้ยงัประกอบด้วย ปริมาณงานของผู้ปฏิบตังิาน เวลาในการปฏิบตังิานให้เห็นผล
ทรัพยากร (งบประมาณตวัแปรท่ีศกึษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์) ความพร้อมของสํานกังาน
ข้าราชการพลเรือนท่ีเป็น ผู้ รับรองระบบมาตรฐานสากล การสานตอ่ของผู้บริหารของกรมพฒันา
ชมุชนและการเปลี่ยนรัฐบาล 
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บทที่ 3 
ระเบยีบวธีิการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ายยอ่ย ในเขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม” นีมี้ข้อมลูเกียวกบัชมุชนท่ีศกึษาและระเบียบวิธีการวิจยั
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความเป็นมาของพืน้ที่และชุมชนของตาํบลศาลายา 
 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 
มหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) ขดุคลองมหาสวสัดิ์ขึน้ ในปี พ.ศ. 2403 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระ
ราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย์ และเป็นคลองเปิดท่ีให้เป็นนาสําหรับแจกพระเจ้าลกูยาเธอทรงโปรด
เกล้า ฯ ให้สร้าง ศาลา ริมคลอง ทุกระยะ 4 กิโลเมตร ซึ่งต่อมาได้เรียกช่ือต่าง ๆ ออกไป เช่น ศาลา
ธรรมสพน์ กล่าวกนัว่าเป็น ศาลา ท่ีตัง้ศพ เพ่ือทําพิธีฌาปนกิจ ศาลายา (ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่ท่ี 3 ต.
ศาลายา ปัจจบุนั) เป็น ศาลา ท่ีจารึก ยา เอาไว้ให้ใครไปมาสามารถจดจําเอาไปใช้ได้ และจึงได้เกิด
ชมุชน ศาลายา ขึน้  
     ศาลายา ในอดีตได้หายไปจาก ต.ศาลายา แล้ว เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2490 ได้มีการขดุลอก
คลองโดยเรือขดุ (เรือกระบวย) ทําให้ศาลา ต่าง ๆ รวมทัง้ ศาลายา หายไป จากข้อมลูตําแหน่งของ 
ศาลายา น่าจะอยูต่รงตําแหน่งเสาโทรเลขรถไฟท่ี 19/1 ตรงกิโลเมตรท่ี ๑๙ ซึง่ตรงกบัป้ายสถานีรถไฟ
ศาลายาด้านตะวนัออก และเม่ือมองตรงไปทางคลองจะเห็นอยู่ตรงหน้าวดัสาลวนัพอดี  เป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ “สงัคมของมนษุย์ชาติมีความเจริญก้าวหน้าสูปั่จจบุนัได้ เพราะได้อาศยัพลงั
ทางประวตัิศาสตร์เป็นกลไกหรือปัจจยัสําคญั ในกระบวนการพฒันาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ชาติให้กอปรไปด้วยคุณความดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติ
ปฏิบตัิของชุมชุนและสงัคมมาแต่โบราณ” ทัง้นีเ้พราะประวตัิศาสตร์มีคณุปูการต่อสงัคมและชมุชน
ในหลายๆประการ 
 ประวตัิศาสตร์เป็นทัง้โครงสร้างและเนือ้หาสาระท่ีเป็นรากฐานให้แต่ละสงัคมเจริญเติบโต
และกลายเป็นองค์ความรู้ หรือบทบาทให้ชมุชนหรือสงัคมในท้องถ่ินได้เรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์
เพ่ือสร้างสรรค์ลกัษณะตา่งๆของชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข็มแข็ง มีพลงัเป็นต้นทนุเพียงพอท่ีจะใช้
ในการพฒันา    เนือ้หาสาระของประวตัิศาสตร์กลายเป็นกลไกสําคญัในการปลกูฝังพฤติกรรมแก่
บุคคลและสงัคมให้มีความสํานึกรับผิดชอบ ยอมรับกฎเกณฑ์กติกา ความชั่ว ความดี ความงาม 
ความพอดีและกรอบแห่งความสขุของสงัคมอนัเป็นอดุมการณ์หรือเป้าหมายท่ีสงัคมต้องมุ่งมัน่เพ่ือ
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เข้าถึงให้จงได้จึงจะช่ือว่าเป็นผู้สมบูรณ์ท่ีสดุ  โดยหลกัการดงักล่าวนี ้ประเด็นสําคญัท่ีจะทําให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพฒันาเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึน้ในชุมชนหรือท้องถ่ินได้ให้
คณุคา่ความสําคญัของสิง่เหลา่นีใ้นลกัษณะอยา่งไร 
 ชมุชนในเขตพืน้ท่ีอําเภอพทุธมณฑล เดิมมีชมุชนหลกัอยู่ 5 แห่ง คือชมุชนคลองโยง ชมุชน
วัดสุวรรณาราม ชุมชนวัดมะเกลือ ชุมชนศาลายา และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งมีพัฒนาการท่ี
สมัพนัธ์กบัเส้นทางคมนาคมมายาวนาน ชมุชนเหล่านีข้ยายตวัเติบโตขึน้ โดยการกระทําของชมุชน
ภายนอกหรืออิทธิพลภายนอกมากกวา่เป็นไปตามความต้องการของชมุชนเอง จนในท่ีสดุพืน้ท่ีทํามา
หากินของชุมชนได้กลายเป็นสถานท่ีตัง้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก 
แม้วา่ในปัจจบุนัจะประกอบด้วยชมุชนทัง้สิน้จํานวน 12 ชมุชนแล้วในปัจจบุนั 
  จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลศาลายา ตามสถิตทิะเบียนราษฎรของอําเภอพทุธ
มณฑล เม่ือสิน้เดือนมีนาคม 2552 มีจํานวนประชากรทัง้หมดทัง้สิน้จํานวน 11,813 คน แยกเป็น 
          * จํานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฏร์) 11,813 คน (ชาย 5,265 คน  หญิง 6,548 คน) 
          * จํานวนบ้านเรือน 4,072 หลงัคาเรือน 
          * ความหนาแนน่เฉลีย่ 875 คน/ตารางกิโลเมตร 
          * โครงสร้างอายปุระชากร 
               อาย ุน้อยกวา่ 1 ปี       0.21 % (ชาย       14 คน  หญิง       11 คน) 
               อาย ุ1 – 14 ปี          15.24 % (ชาย     952 คน  หญิง     848 คน) 
               อาย ุ15 – 64 ปี        76.11 % (ชาย  3,885 คน  หญิง  5,106 คน) 
               อาย ุ65 ปี ขึน้ไป        8.44 % (ชาย     437 คน  หญิง     560 คน) 
 

 

ภาพท่ี  3.1 แสดงโครงสร้างอายปุระชากรของตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : รายงานกิจการประจําปี 2551 เทศบาลตําบลศาลายา สืบค้นเม่ือ 13 พฤษถาคม 2554.  
           จาก http;// www. salaya.org.  
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2. ประวัตคิวามเป็นมา  
    2.1 ทางด้านการปกครอง  
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นวา่ ท้องถ่ินบางสว่นของตาบลศาลายา อาเภอ  
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นสขุาภิบาล เพ่ือประโยชน์ในการทะนุ
บารุงท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึน้ไป จงึได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 28 สงิหาคม 
2534 จดัตัง้สขุาภิบาลศาลายา อาเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ซึง่ประกาศดงักลา่วได้ประกาศ
ในหนงัสือราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 109 ตอนท่ี 53 ง ฉบบัพิเศษ ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2535 
เปล่ียนแปลงฐานะจากสขุาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลศาลายา ตามพระราชบญัญตัเิปล่ียนแปลง
ฐานะสขุาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป 

3. สภาพภมูศิาสตร์  
    3.1 ที่ตัง้  
 เทศบาลตาบลศาลายา มีสานกังานอยู ่ณ อาคารเลขท่ี 185 ม.5 ตาบลศาลายา อําเภอพทุธ
มณฑล (บริเวณด้านหลงัท่ีวา่การอําภอพทุธมณฑล) มีระยะหา่งจากจงัหวดันครปฐมประมาณ 32 
กิโลเมตร และห่าง จากกรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร  
    3.2 พืน้ที่  
            พืน้ท่ีรวม 13.5 ตารางกิโลเมตร  
     3.3 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ตดิตอ่หมูท่ี่ 5 ตาบลศาลายา อาเภอพทุธมณฑล อาเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ  

 ทิศใต้ ตดิตอ่ตาบลบางกระทกึ ตาบลบางเตย อาเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

 ทิศตะวนัออก ตดิตอ่ตาบลศาลาแดง เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 ทิศตะวนัตก ตดิตอ่หมูท่ี่ 1 ตาบลศาลายา อาเภอพทุธมณฑล 
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                   แผนที่เทศบาลตาบลศาลายา 
 

                       
 
ภาพท่ี  3.2 แสดงแผนท่ีตําบลศาลายา 
ท่ีมา : รายงานกิจการประจําปี 2551 เทศบาลตําบลศาลายา สืบค้นเม่ือ 19 พฤาภาคม 2554.  
          จาก http;// www. salaya.org. 
 
    3.4 ลักษณะภมูิประเทศ  
           สภาพพืน้เป็นท่ีราบลุม่ สงูจากระดบัน้าทะเล 5 เมตร สภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นดนิเหนียว  
    3.5 ลักษณะภมูิอากาศ  
          เป็นแบบมรสมุ มี 3 ฤด ูอณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปี 31 องศาเซลเซียส 
4. สภาพทางเศรษฐกิจ  
      4.1 ด้านการเกษตรกรรม การใช้ท่ีดนิสว่นใหญ่เพ่ือการเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาสวน
มะมว่ง มะพร้าว ส้มโอ เลีย้งสตัว์  
     4.2 ด้านการพาณิชยกรรม มีร้านค้าเก่ียวกบัการบริโภคประมาณ 200 ร้าน ร้านค้าเก่ียวกบั
อปุโภคประมาณ 150 ร้าน  
     4.3 ด้านธุรกิจบริการ  
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         - โรงแรม 1 แห่ง (มหาวิทยาลยัมหิดล)  
         - ธนาคาร 6 แห่ง  
           - ป๊ัมน้ามนัและก๊าซ 1 แห่ง  
           - ไมมี่โรงภาพยนต์และสถานบนัเทิงอ่ืนๆ  
     4.4 แรงงาน มีแรงงานด้านการเกษตรกรรมท่ีเพียงพอ ช่างฝีมือ ช่างทัว่ไปและผู้ใช้แรงงาน  
     4.5 การท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่  
 - พุทธมณฑล พทุธมณฑล ไมใ่ช่วดั แตเ่ป็นพทุธอทุยานท่ีไมเ่พียงมีความสาคญักบัชาว
นครปฐมเทา่นัน้ เพราะสาหรับพทุธศาสนิกชนแล้ว พทุธมณฑล คือ ศนูย์รวมใจ ถนนธรรมทกุสายมุง่
สูพ่ทุธมณฑล ในวนัธรรมสวนะ สาคญัของชาวพทุธ ซึง่ประกอบกิจพธีิทางศาสนาเป็นประจา และยงั
เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  
 ส่ิงที่ควรสักการะ และควรชม อาทิ พระศรีศากยทศพลญาณประธานพทุธมณฑล
สทุรรศน์ , วิหารพทุธมณฑล , ตาหนกัสมเดจ็พระสงัฆราช , ท่ีพกัสงฆ์อาคนัตกุะ , หอประชมุ , 
หอกลอง , ศาลาราย , ศาลาปฏิบตักิรรมฐาน , หอสมดุพระพทุธศาสนามหาสริินาถ , มหาวิหาร 
ประดษิฐานพระไตรปิฎกหินออ่น  
 - อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ตัง้อยูใ่นกรมยทุธศกึษาทหารเรือ ซึง่เป็นท่ี
เคารพสกัการะของทหารเรือ และประชาชนทัว่ไป  
 - ถนนอุทยาน (ถนนอกัษะ) เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุ มีการก่อสร้างสระบวับนสะพาน 
ประกอบด้วยน้าพ ุน้าตกตา่งระดบั ไม้ดอก ตดิตัง้โคมไฟสอ่งสวา่ง เป็นรูปหงส์ตลอดแนว ซึง่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
 - สวนสมุนไพรสิรีรุกชาต ิอยูใ่นมหาวิทยาลยัมหิดล เป็นแหลง่รวบรวมพนัธุ์สมนุไพร
พืน้บ้านท่ีมีในประเทศไทย จดัเป็นลกัษณะสวนหยอ่มท่ีสวยงาม และเป็นแหลง่อาศยัของนกท่ี
น่าสนใจแหง่หนึง่ 
 - เรือนไทย ตัง้อยูใ่นมหาวทิยาลยัมหิดล เป็นเรือนไทยท่ีงดงาม ตกแตง่เป็นสวนสวย 
บรรยากาศร่มร่ืน ใช้เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมหรืองานพิธีตา่งๆ ซึง่นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าชมถ่ายภาพ 
พกัผอ่นในบริเวณโดยรอบได้  
 - สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร(ช่างสบิหมู)่ มีงานปัน้ งานหลอ่ตา่งๆ เช่น รูปสมเดจ็ยา่ 
บคุคลสาคญัตา่งๆ  
 - หอภาพยนตร์แห่งชาต ิมีภารกิจในการแสวงหา หรือรวบรวมและรักษาภาพยนตร์ทัง้ของ
รัฐ และเอกชนเพ่ืออนรัุกษ์ไว้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตสิาหรับบริการสาธารณชนใน
การศกึษา ค้นคว้าเก่ียวกบัภาพยนตร์  

www.ssru.ac.th



 51 

 - มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี มีสถานท่ีสาคญัในมลูนิธิ เช่น พระวหิารรัชมงัคลาภิเษก  
รัชกาลท่ี 9 , ศาลาเมตตาเจโตธรรมสถาน , ศาลาพระสงักจัจายน์พร้อมเสามงักร , อาคารพระบรม
ธาตเุจดีย์เฉลมิพระเกียรต ิ 
5. การศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลศาลายา มีสถานศกึษาภาครัฐดงันี ้ 

 โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา เขต 2 รวม 1 แห่ง  

 โรงเรียนมธัยมศกึษา รวม 2 แห่ง  

 ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน รวม 1 แห่ง  

 ระดบัอาชีวศกึษา รวม 1 แหง่  

 ระดบัอดุมศกึษา มีมหาวทิยาลยั รวม 2 แห่ง  
6. ศาสนา มีวดัในพทุธศาสนา 3 วดั  

 ศาสนสถาน (พทุธมณฑล) จานวน 1 แห่ง  

 วดัสาลวนั จานวน 1 แห่ง  

 วดัหทยันเรศวร์ จานวน 1 แห่ง  
7. การสาธารณสุข  

 สถานีอนามยั รวม 1 แห่ง  

 โรงพยาบาล(เอกชน) รวม 1 แห่ง  

 ศนูย์การแพทย์กาจนาภิเษก รวม 1 แห่ง 
8. การสาธารณูปการ  

 ด้านไฟฟ้า มีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคยอ่ยพทุธมณฑล เป็นหนว่ยงานให้บริการในเขตเทศบาล  

 ด้านกองประปา มีกองการประปา เทศบาลตาบลศาลายา ให้การบริการประชาชนในเขต
พืน้ท่ีเทศบาลและ นอกเขตบางสว่น,และมีประปาภมูิภาค,ประปานครหลวง  

 ด้านการสื่อสาร ใช้บริการไปรษณีย์ จากไปรษณีย์พทุธมณฑล  

 ด้านการคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นถนนสายหลกั รวม 3 สาย  

 มีรถยนต์โดยสารสองแถวประจาทางทัง้ 3 เส้นทาง และมีรถร่วม ขสมก. 6 สาย 
 
ปัญหาของเทศบาลตาํบลศาลายาที่เก่ียวข้อง 
 1. ปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อย  
     ลักษณะปัญหา 
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       ชมุชนผู้ มีรายได้น้อย มีอาคารบ้านเรือนทรุดโทรม ไร้ระเบียบ ประชากรหนาแนน่ มี
ปัญหาด้านการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตกต่ําเน่ืองจากขาดอาชีพหลกัท่ี
แน่นอน ความสะอาดของบ้านเรือนไมไ่ด้รับการเอาใจใสด่แูลสภาพชมุชนโดยทัว่ไปบกุรุกท่ี
สาธารณะปลกูบ้านพกัอาศยัแบบชัว่คราว รือ้ถอนได้ง่าย มีบางสว่นเชา่ท่ีเอกชนปลกูบ้าน ปัญหา
ชมุชนผู้ มีรายได้น้อยยงัก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น  
 จากข้อมลูของชมุชนท่ีศกึษาในเบือ้งต้นมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัการศกึษาวิจยัใน
ครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึได้ออกแบบการวิจยัการพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้คร่าย
ยอ่ย เขตเทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐมนีโ้ดยมีระเบียบวิธีการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 
 วธีิดาํเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิธีการ
วิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การ
ประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) และในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาความแตกตา่ง ของคา่เฉลี่ยตา่งๆ ทางสถิตขิอง
การวิจยัครัง้นี ้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ระดบัร้อยละ 95 (alpha = 0.05)  

ใช้วิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี ้ 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  

     1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
(ภาคผนวก) เป็นจํานวน 200 ชดุ โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกชมุชนของเทศบาลตําบลศาลายา 
คือ กลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ย ตอบข้อมลูภาคสนาม โดยแบบสอบถามได้จําแนกออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทัว่ไป ความเป็นมา วิถีชีวิต ของผู้ ค้ารายยอ่ยชมุชนศาลายา 
  ตอนท่ี 2 สถานการณ์ สภาพปัญหา ของผู้ประกอบการค้ารายยอ่ย   

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบั
ผู้ ค้ารายยอ่ย ของชมุชนในเขตพืน้ท่ีตําบลศาลายา 

         1.2 แบบสมัภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลกึ (In-Depth Interview)   เป็นจํานวน 20 คนเพ่ือ
ศึกษาถึง สถานการณ์ของสภาพปัญหา ของการค้าขายสําหรับผู้ประกอบการค้ารายย่อย ความ
คิดเห็นเก่ียวกับการพฒันากลยุทธ์การตลาด วิธีการพิเศษทางการตลาด กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย ของชมุชนในเขตพืน้ท่ีตําบลศาลายา 
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2. กลุ่มตวัอย่างภาคสนาม 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบบบังเอิญ 
(Accidental or Haphazard Sampling) ได้แก่สมาชิกของชมุชนกลุม่ผู้ ค้ารายย่อย ในเขตเทศบาล
ตําบลศาลายาทัง้สิน้จํานวน 200 รายโดยมีการสุม่ตวัอยา่งมีขัน้ตอนดงันี ้

 ขัน้ตอนที่  1   
 พิจารณากลุม่ตวัอยา่งจํานวน 200 ราย และสุม่ตวัอยา่งแบบเป็นสดัสว่นกบัขนาดประชากร 
(proportional to size) โดยสุม่จํานวนชมุชนจากสตูร 

    ni  =  
N

nN   i  

 เม่ือ  n  =  จํานวนตวัอยา่ง  200  ราย 
        ni  =  จํานวนตวัอยา่งในแตล่ะชมุชน 
        N  =  จํานวนประชากรทัง้หมด  11,813  ราย 
        Ni =   จํานวนประชากรในแตล่ะชมุชน 
จงึทําการสุม่ตวัอยา่งจากผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชนๆละ 18 คนเพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอยา่งประมาณ 200 คน 

3. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ประชากรผู้ ค้ารายยอ่ย ทัง้หมดของเขตเทศบาลตําบลศาลายา 
ตวัแปรต้น คือข้อมลูพืน้ฐานของประชากรตําบลศาลายา ซึง่แบง่เป็น 3 สว่น คือ  

 ส่วนที่ 1   เป็นคําถาม ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ย 
เพศ (Sex)  
อาย ุ(Age) 

        รายได้ 
การศกึษา 

 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเพ่ือวัดสถานการณ์ สภาพปัญหา ของการค้าขายสําหรับ
ผู้ประกอบการค้ารายยอ่ย   
เกณฑ์ในการให้คะแนน 
 คําตอบ             คะแนน 
 เป็นจริงน้อยท่ีสดุ     1   

เป็นจริงน้อย      2 
เป็นจริงปานกลาง     3 
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เป็นจริงมาก      4 
เป็นจริงมากท่ีสดุ     5 

 การแปลผลคะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนนใช้วธีิการหาคา่เฉล่ียของคะแนนตามช่วงคะแนน ดงันี ้
 
 
  ช่วงความกว้างของข้อมลูในแตล่ะระดบั  =  
 
       =   
 
       =    0.8 
 
 ค่าคะแนน     ความหมาย 
 4.21 – 5.00  มีสภาพการณ์ ปัญหา ตอ่การค้าขายรายยอ่ยยูใ่นระดบัสงูมาก
 3.41 – 4.20  มีสภาพการณ์ ปัญหา ตอ่การค้าขายรายยอ่ยยูใ่นระดบัสงู 
 2.61 – 3.40                   มีสภาพการณ์ ปัญหา ตอ่การค้าขายรายยอ่ยยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60  มีสภาพการณ์ ปัญหา ตอ่การค้าขายรายยอ่ยยูใ่นระดบัต่ํา 
 1.00 – 1.80  มีสภาพการณ์ ปัญหา ตอ่การค้าขายรายยอ่ยยูใ่นระดบัต่ํามาก 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือวดัความคิดเห็นเก่ียวกับพฒันากลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้าง

รายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยชมุชนในเขตพืน้ท่ีตําบลศาลายา 
ความคิดเห็นประสิทธิภาพของส่ือซึ่งพิจารณาจากลกัษณะของแบบวดัแบบลิเกิร์ต สเกล 

เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ได้แก่ เป็นจริงน้อยท่ีสดุ เป็นจริงน้อย เป็นจริง
ปานกลาง เป็นจริงมาก และเป็นจริงมากท่ีสดุ แบบวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันากลยทุธ์การตลาด
เพ่ือสร้างรายได้เพิ่ม ให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยชมุชนในเขตพืน้ท่ีตําบลศาลายา 

เกณฑ์ในการให้คะแนน 
 คาํตอบ             คะแนน 
 เป็นจริงน้อยท่ีสดุ     1   

เป็นจริงน้อย      2 
เป็นจริงปานกลาง     3 

(คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ) 
จํานวนระดบั 

(5 – 1) 
5 

www.ssru.ac.th



 55 

เป็นจริงมาก      4 
เป็นจริงมากท่ีสดุ     5 

 การแปลผลคะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนนใช้วธีิการหาคา่เฉล่ียของคะแนนตามช่วงคะแนน ดงันี ้
 
 
  ช่วงความกว้างของข้อมลูในแตล่ะระดบั  =  
 
       =   
 
       =    0.8 
 สามารถแบง่ระดบัได้ ดงันี ้
 ค่าคะแนน     ความหมาย 
 4.21 – 5.00  กลยทุธ์การตลาดมีผลท่ีดีตอ่การค้ารายยอ่ยอยูใ่นระดบัสงูมาก 
 3.41 – 4.20  กลยทุธ์การตลาดมีผลท่ีดีตอ่การค้ารายยอ่ยอยูใ่นระดบัสงู 
 2.61 – 3.40  กลยทุธ์การตลาดมีผลท่ีดีตอ่การค้ารายยอ่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60  กลยทุธ์การตลาดมีผลท่ีดีตอ่การค้ารายยอ่ยอยูใ่นระดบัต่ํา 
 1.00 – 1.80  กลยทุธ์การตลาดมีผลท่ีดีตอ่การค้ารายยอ่ยอยูใ่นระดบัต่ํามาก 
 
 4. การทดสอบความเที่ยงตรง และความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ 
 เพ่ือให้เคร่ืองมือในการศกึษาวิจยัครัง้นีมี้ความเท่ียงตรง และมีความนา่เช่ือถือ ผู้วิจยัได้ทํา
การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบสอบถาม ก่อนนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมลูจริง ดงันี ้

    4.1 การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามซึง่เป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยัไปปรึกษากบัผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือพิจารณาโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) 
ความเหมาะสมของเนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพ่ือ
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์ก่อนนําไปใช้กบักลุม่ทดสอบเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีคณุภาพสงู คือ การตรวจสอบความตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม“การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้าย
ยอ่ย ในเขตเทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม”  โดยนําแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ให้

(คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ) 
จํานวนระดบั 

(5 – 1) 
5 
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ผู้ทรงคณุวฒุท่ีิมีความรู้ความชํานาญในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องจํานวน 2 ทา่น เพ่ือพิจารณาตรวจด้านของ
เนือ้หา ภาษาจากนัน้นํามาแก้ไข ปรับปรุงให้ได้ข้อความตรงตามกรอบแนวคดิท่ีต้องการวดั คือ 

      4.1.1 ดร.ปัญญา ธีรวทิยเลศิ ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยั มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
และกรรมการสภาวิจยัแห่งชาต ิเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านสถิต ิ

      4.1.2 รศ.ดร.นภาพร สงิหทตั อาจารย์ประจําคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านภาษา และเนือ้หา 

     4.2 การทดสอบหาความเช่ือถือได้ (Reliability) ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามไปทดสอบก่อน 
(Pretest) กบักลุม่ประชากรท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบวา่
คําถามในแตล่ะข้อสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามท่ีผู้วิจยัต้องการ และมีความเหมาะสมหรือไม ่
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง แล้วนําแบบสอบถามดงักลา่วท่ีได้ทดสอบมาแล้ว มาคํานวณหา
คา่ความเช่ือถือได้ โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) 
สําหรับแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประเมินคา่ (วิเชียร์ เกตสุงิห์, 2543) 
      4.3. การทดสอบความตรงของเนือ้หา เม่ือผา่นการเห็นชอบของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 2 
ท่าน ผู้วิจยันํากลบัมาปรับปรุงตามคําชีแ้นะของผู้ เช่ียวชาญ และนําเสนอเพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ทราบ จากนัน้นําไปทดลองใช้กบัสมาชิกชมุชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 5 คน เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจในแบบโครงสร้างคําถามทัง้หมดได้ จงึแสดงวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ สามารถนําไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 
 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูสําหรับการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้

1. ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ข้อมูลและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถามท่ีสามารถวดัได้อยา่งสมบรูณ์ 
3.       ขอความร่วมมือกบัเขตเทศบาลตําบลศาลายา 
4. ผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยตรงจากกลุ่มผู้ ค้ารายย่อยของชมุชนในเขต

เทศบาลตําบลศาลายาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย การขอความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประกอบการทํางานวิจยัและแบบสอบถาม จํานวน 200 ชดุ และรวบรวมจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึอีกจํานวน 20 ราย 

5. นําข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิ
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 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวเิคราะห์ข้อมลูเพ่ือนําเสนอและสรุปผลการวิจยันี ้ ผู้วิจยัได้ใช้สถิตใินการวเิคราะห์
คือ สถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics) นอกจากนัน้ยงัรวมถึงโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)   คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ด้วย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive  Method)   โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือการคํานวณทางสถิต ิ ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู
เก่ียวข้องกบัสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามกลุม่เป้าหมาย  
สตูรการหาคา่สว่นเบี่บงเบนมาตรฐาน  
 

                                              สูตรที่ 1: =  
 
วิธีดาํเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมการดาํเนินการ : 
เพ่ือให้การดําเนินงานของการวิจยัเชิงคณุภาพนี ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี

ประสทิธิภาพ บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ประชมุนกัวิจยัก่อนออกเดนิทางเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือการพฒันาเขต

ตําบลศาลายา อําเภอ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมเชิงบรูณาการ  
2. ประชมุนกัวิจยัและผู้ทรงคณุวฒุิ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จาก 

มหาวิทยาลยัมหิดล  ร่วมกบันายกเทศมนตรี พอ่ค้า ประชาชน แพทย์ประจํา
ตําบล เครือขา่ยแกนนําระดบั ตําบล เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือการพฒันา 
เขตตําบลศาลายา อําเภอ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมเชิงบรูณาการ  

3. ลงพืน้ท่ีดําเนินการศกึษาในขัน้ต้นเพ่ือ ประเมิน และสํารวจพืน้ท่ี ศกึษาสภาพ
ปัญหา และทําการศกึษาด้านองค์ความรู้เดมิ วิถีชีวิต ทนุทางทรัพยากรเดมิท่ี
ชมุชนมีอยู ่

4. พฒันาข้อเสนองานวิจยัขัน้ต้นและนําไปรวมในชดุโครงการ กิจกรรม และ
แผนการดําเนินการแตล่ะชดุโครงการ จดัสรร และขออนมุตังิบประมาณ  

5. นําเสนอผลการดําเนินงานจากการศกึษาท่ีได้จากการประเมิน และสํารวจพืน้ท่ี 
6. ดําเนินการออกแบบ วางแผนการพฒันา ขัน้ตอน และกิจกรรมของ

โครงการวิจยั 
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7. ดําเนินการทดลอง และปฏิบตักิารตามแผนงาน และกิจกรรมของแตล่ะชดุ
โครงการ 

8. ประชมุ ตดิตาม ประเมนิผล  และนําเสนอผลความก้าวหน้าของโครงการทกุๆ 2  
เดือน พร้อมแจ้งมหาวิทยาลยัฯ เพ่ือนําเสนอตอ่ทางผู้ใช้ประโยชน์ของงานวิจยั 
(USER)ตอ่ไป 

9. รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจยัอยา่งสมบณ์ู ตอ่มหาวทิยาลยัฯ 
10. จดัทํารายงานและสรุปผลการศกึษาและพฒันาโครงการฯ และเผยแพร่ตีพิมพ์

ประชาสมัพนัธ์ 
 

ตารางกจิกรรม  ปฏิทนิและระยะเวลาการดาํเนินงานโครงการวจิัย 
 
ตารางท่ี 3.1: ตารางกิจกรรม  ปฏิทินและระยะเวลาการดําเนินงานโครงการวิจยั 

กจิกรรม ระยะเวลา KPI ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชมุนกัวิจยัก่อนออกเดนิทาง ก.ค. 2554 - ข้อตกลงร่วมกนัของคณะ
ผู้ ร่วมวิจยั 

-คําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ 

- ฝ่ายวิจยัและบริการ
ทางวิชาการ คณะ
วิทยาการจดัการ 
-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 

2.ประชมุนกัวิจยัและผู้ทรงคณุวฒิุร่วมกบั
นายกเทศมนตรี พอ่ค้า ประชาชนเพ่ือหา
แนวทางความร่วมมือการพฒันา 

ก.ค. 2554 -ข้อตกลง 
-แผนงาน และกิจกรรม
โครงการ 

- ฝ่ายวจิยัและบริการ
ทางวิชาการ คณะ
วิทยาการจดัการ 
-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 

3.ลงพืน้ท่ีดําเนินการศกึษาในขัน้ต้น
ทําการศกึษาด้านองค์ความรู้เดมิ วิถีชีวิต 
ทนุทางทรัพยากรเดมิท่ีชมุชน และกล
ยทุธ์การตลาดของการค้ารายยอ่ยท่ี
ชมุชนดําเนินการอยู ่ 

ก.ค. 2554 -รายงานสภาพความ
เป็นอยู ่
- ภาพถ่ายพืน้ท่ี
ประกอบการทําการศกึษา
วิจยั  
 

- ฝ่ายวจิยัและบริการ
ทางวิชาการ คณะ
วิทยาการจดัการ 
-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 
และคณะนกัศกึษา 
ผู้ช่วยวิจยั 

4. พฒันาข้อเสนองานวิจยัขัน้ต้นและ
นําไปรวมในชดุโครงการ กิจกรรม และ
แผนการดําเนินการแตล่ะชดุโครงการ 
จดัสรร และขออนมุตังิบประมาณ  

ก.ค. – ส.ค. 
2554 

- ชดุโครงการรวมของ
คณะฯและ 1โครงการยอ่ย  

- แผนปฏิบตักิาร ระยะเวลา 
1 ปี 

- ฝ่ายวจิยัและบริการ
ทางวิชาการ คณะ
วิทยาการจดัการ 
-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 
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 -แผนงบประมาณ 

6. ดําเนินการออกแบบ วางแผนการ
พฒันา ขัน้ตอน และกิจกรรมของ
โครงการวิจยั เพ่ือรวบรวมข้อมลูนําไป
จดัทําแนวทางเพ่ือสร้างเป็นกลยทุธ์ทาง
การตลาดของผู้ ค้ารายยอ่ยท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

 
 

ก.ย. 2554 

- แผนพฒันาชดุเคร่ืองมือใน
การให้ความรู้ 
- ส่ือ VCD เพ่ือเผยแพร่ 
 

-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 

7. ดําเนินการทดลอง และปฏิบตักิารตาม
แผนงาน และกิจกรรมของโครงการวิจยั 

ต.ค.– พ.ย.
2554 

-รายงานผลสํารวจความพงึ
พอใจผู้ มีสว่นร่วมในการ
จดัการศกึษาวจิยั 
-รายงานผลการเรียนรู้  

 

-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 

8. ประชมุ ตดิตาม ประเมินผล  และ
นําเสนอผลความก้าวหน้าของโครงการ
ทกุๆ  2  เดือน พร้อมแจ้งมหาวิทยาลยัฯ 

เพ่ือนําเสนอตอ่ทางมหาวิทยาลยัฯ 

ธ.ค.2554 – 
ม.ค. 2555 
 

-ผลการดําเนินงานเป็นไป
ตามแผนปฏิบตักิารและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 

9. รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการวิจยัอยา่งสมบณ์ู ตอ่
มหาวิทยาลยัฯ 
 

ม.ค. 2554 -เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

-ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 

10 จดัทํารายงานและสรุปผลการศกึษา
ให้มหาวิทยาลยัและ ผู้ใช้ประโยชน์ของ
งานวิจยั (USER)ตอ่ไป 

และพฒันาโครงการฯ และเผยแพร่
ตีพิมพ์ ประชาสมัพนัธ์ 
 

ก.พ. 2555 - เอกสารรายงานและ
สรุปผลการศกึษาและ
พฒันาโครงการฯ และ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 1 

เลม่ 

 -ผู้วิจยั (ญาณญัฎา) 

 
กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติังานท่ีสอดรบักบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 ด้วยงานวิจยัเร่ือง “การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ายย่อย ในเขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม” เป็นโครงการวิจยัทีทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม  โดยมีการระดม
สมองกลุม่ผู้ นําในชมุชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ ประธานชมุชนตา่งๆในเขตเทศบาลตําบลศาลายา 
กลุ่มผู้ ค้ารายย่อย ฯลฯ เก่ียวกับปัญหาด้านการค้าขายของผู้ ค้ารายย่อย กิจกรรมของกลยุทธ์ทาง
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การตลาดท่ีจะสร้างขึน้มานัน้จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค และสร้างรายได้ 
ความมั่นคงให้กับผู้ ค้ารายย่อยในทางปฏิบตัิอย่างไรบ้าง มีปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีเอือ้ระดับความ
สัมฤทธ์ิผล ความพึงพอใจ และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวาง  และร่วมกันให้ความคิดเห็นใน
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นผู้ แทนของชุมชนท่ีเข้าร่วมดําเนินโครงการวิจัยครัง้นี  ้ โดยนักวิจัยเป็นฝ่าย
บริหารโครงการ และสนบัสนนุด้านวิทยากร องค์ความรู้ และสิ่งอํานวยสะดวกในการดําเนินการวิจยั  
โดยกลุม่เป้าหมายหลกัคือภาคประชาชน กลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ยในพืน้ท่ีเขตเทศบาลศาลายา  โดย  

1. มีขัน้ตอนการในการค้นหาปัญหาด้านการค้ารายย่อยของชุมชนเอง โดยประชุมผู้ นํา
ชมุชน, นกัวิจยัและตวัแทนภาคประชาชน คือกลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ย 

2. สร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมลู สภาพการณ์ของการค้ารายย่อยของชมุชนในเขตศาลายา 
(ตลาดเก่า)  

3. พิจารณาต้นเหตขุองปัญหา  ความเช่ือมโยงของปัญหา  และจดัลําดบัความสําคญัของ
ปัญหา  เพ่ือจัดลําดับและหาวิธีการแก้ปัญหาด้านการค้ารายย่อยของชุมชนในเขต
ศาลายา (ตลาดเก่า)  

4. เรียนรู้ องค์ความรู้ในการเกิดปัญหาและอุปสรรคขดัขวางของด้านการค้ารายย่อยของ
ชมุชนในเขตศาลายา (ตลาดเก่า)  

5.  วิธีการจดัการเพ่ือแก้ปัญหาด้านวชิาการ  และแบง่ปันประสบการณ์จากหนว่ยงานท่ี
ประสบความสําเร็จ ด้วยการสมันา อบรมเชิงปฏิบตักิาร  เพ่ือนําความรู้และวิธีการท่ี
หนว่ยงานอ่ืนประสบความสําเร็จ  มาประยกุต์ใช้ในชมุชน ในเขตเทศบาลตําบล
ศาลายาเอง   

6. ผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชนร่วมกนัเรียนรู้การจดัการ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะสร้างขึน้มานัน้
จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค และสร้างรายได้ ความมัน่คงให้กับ
ผู้ ค้ารายยอ่ยในทางปฏิบตั ิ 

7. ผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชนท่ีร่วมโครงการวิจยั จดัฝึกอบรมวิธีการจดัการเบือ้งต้นกลยทุธ์ทาง
การตลาดของผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชน 

8. ผู้ ค้ารายย่อยในชมุชนท่ีร่วมโครงการวิจยั ร่วมกบัชมุชนจดัการกลยทุธ์การตลาดให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

9. ทบทวนปรับแก้กลยทุธ์ทางการตลาดสําหรับผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชนให้สมบรูณ์  
10. ผู้ ค้ารายย่อยในชุมชนท่ีร่วมโครงการวิจัย และสมาชิกในชุมชนประเมินผลการ

ดําเนินงานการค้ารายยอ่ย ในชมุชนของตน  
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11. คณะนกัวิจยั ร่วมกบัผู้ นําในชมุชน และผู้ ค้ารายย่อยในชมุชนท่ีร่วมโครงการวิจยั เรียนรู้
วิธีการจดัการกลยทุธ์การตลาดของผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชน  

12. ผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชนเกิดความตระหนกัในเหตแุห่งปัญหา  การมีสว่นร่วมในการจดัการ
กลยทุธ์  การพฒันากลยทุธ์สําหรับการค้ารายยอ่ยในสว่นของตนเองและการร่วมจดัการ
กบัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง 

13. ผู้ ค้ารายย่อยในชมุชนเกิดความภาคภมูิใจในตนเองและชมุชนของตน และมีมาตรฐาน
ในการจดัการกลยทุธ์การตลาดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

14. โครงการวิจยัได้สร้างคูมื่อในการจดัการกลยทุธ์การตลาดสําหรับการค้ารายย่อยให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ  ท่ีสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในชมุชนอ่ืน 
 

จดัทําปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ แสดงแผนการดําเนินงาน/ปฏิทินงาน ในแตล่ะเดือน  
ตารางท่ี 3.2: ปฏิทินกิจกรรมแสดงแผนการดําเนินงาน/ปฏิทินงาน ในแตล่ะเดือน 
 

แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานจริง 
1. นกัวิจยัประชมุ กําหนดแผนการดําเนินการ วิจยั 

การทาบทามและเชิญประชมุผู้ นําชมุชน, นกัวิจยั
และตวัแทนภาคประชาชน คือกลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ย 

ประชมุนกัวิจยัหลกัครัง้ท่ี 1/2554 
วนัท่ี 17 สงิหาคม 2554 เวลา 13.30 น. โดยเชิญนกัวิจยัภาค
ประชาชนในเขตตําบลศาลายา และผู้รอบรู้ในพืน้ท่ี เข้าร่วม
ประชมุด้วย 

2.ประชมุผู้แทนผู้ ค้ารายยอ่ยชมุชน ท่ีร่วมดําเนิน
โครงการ  เพ่ือแจ้ง และชีแ้จง โครงการ 

ประชมุนกัวิจยัภาคประชาชน ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2554  
เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วดัสาลวนัต.ศาลายา 
อําเภอพทุธมณฑล  นครปฐม 

3. หลงัจากนัน้สร้างเคร่ืองมือ และประชมุผู้แทนผู้ ค้า
รายยอ่ยในชมุชนท่ีร่วมดําเนินโครงการ 
พิจารณาแบบสอบถาม  

วนัท่ี 24 สงิหาคม 2554  ครัง้ท่ี 2/2554 ประชมุนกัวิจยัภาค
ประชาชน  เวลา 13.15 น. 

4. แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  / Pre-test เคร่ืองมือมี 
2 แบบคือ 1) แบบสอบถาม  2) แบบสมัภาษณ์ 

แบบสอบถาม ผ่านท่ีประชมุ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2554 
แบบสอบถามผู้ ค้ารายยอ่ย ร่างและใช้เม่ือ วนัท่ี 28 สงิหาคม 
พ.ศ. 2554 ในวนัประชมุผู้ประกอบการค้ารายย่อย นกัวิจยัและ
คณะผู้ช่วยนกัวิจยัเป็นฝ่ายเก็บรวมรวมข้อมลู 

5. เก็บรวบรวมข้อมลู และ ฟังความคิดเหน็ผู้ ค้าราย
ยอ่ย.ในชมุชนร่วมกบัผู้แทนในชมุชน 
ประมวลผล และประชมุรายงานผลและกําหนด
ทิศทางปฏิบติัจริงในพืน้ท่ี  

นกัวิจยัรวบรวมข้อมลูโดยนําแบบสอบถามลงภาคสนามให้ผู้ ค้า
รายยอ่ย ตอบแบบสอบถามรายละ 1 ชดุ  
แบบสมัภาษณ์ในคราวเดียวกนั  
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แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานจริง 
6. คณะนกัวิจยั จดัทําหลกัสตูรการอบรม เชิง

ปฏิบติัการและมอบหมายผผู้ช่วยนกัวิจยั 
นกัศกึษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาลงภาคสนาม
ให้ความรู้ผู้ประกอบการรายยอ่ย  

ระหวา่งวนัท่ี 5-10 กนัยายน  พ.ศ. 2554 
 

7.ประชมุรายงานผล และเผยแพร่เพ่ือใช้ประโยชน์ 1. ผู้ประกอบการค้ารายยอ่ยได้รับความรรู้จากผู้ช่วยนกัวิจยั 
นกัศกึษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา โครงการได้รับการเผยแพร่
ทางประชาสมัพนัธ์ช่องทางส่ือสารของมหาวิทยาลยัฯ   

คณะนกัวิจยัประชมุพิจารณาผลสรุปผลโครงการวิจยั วนัท่ี 7 มกราคม 2555  

 
 
ระเบยีบวธีิวจิัย :  

ในการศกึษาแบง่เป็นขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้
1. ตามกรอบแนวคิดงานวิจยันีไ้ด้ออกแบบการวิจยัแบบทดลอง โดยเร่ิมต้นจากขัน้ตอนของ

การเก็บข้อมลูพืน้ฐานทางกายภาพ เชิงท่ีตัง้ชุมชน ภูมิศาสตร์ สงัคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆ ทัง้ด้านประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน วิถี
ชีวิตของคนในชุมชน  และจากปรากฎการณ์ท่ีได้จากการไปลงพืน้ท่ีเพ่ือศึกษา เดินสํารวจมองดู
ปรากฏการณ์โดยรอบ การพูดคุยกับคนในชุมชน การสังเกตโดยรอบ และพบเห็นสิ่งต่างๆจาก
ภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบว่ามีผู้ ค้ารายย่อยทัง้ 2 ฝ่ังคือ ตลาดศาลายาด้านนอก และ ตลาดศาลายา
ด้านใน เป็นจํานวนก่ีราย ตลอดจนครัวเรือนท่ีมีการประกอบธุรกิจค้าขายรายย่อยในชมุชนจํานวนก่ี
ครัวเรือน และมีวิธีการขัน้ตอนในการดําเนินการค้าเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ดงัท่ีกลา่ว
มาแล้ววา่การวิจยันีจ้ะใช้วิธีการค้นหาองค์ความรู้ดงักลา่วด้านกระบวนการ ค้นหาความรู้ท่ีเป็นความ
จริงจากผู้ รู้ท่ีรู้จริงจากปรากฏการณ์จริง  จากหลกัฐานทัง้ในด้านเนือ้หา เอกสาร วตัถท่ีุเป็นรากเหง้า 
หรือข้อมลูปฐมภมูิจากชมุชน ตามแนวความคิดของหลกัการของระเบียบวิธีการวิจยัในเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีเป็นขัน้ตอนการค้นหาความรู้ท่ีเป็นความรู้เชิงประจักษ์ ทัง้ความรู้ท่ี
เปิดเผย (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีเป็นทรัพยากรทางสงัคมท่ีนํามาพฒันาสงัคมได้หรือ
การเรียนรู้ท่ีผา่นการสัง่สมมาเป็นเวลายาวนานจนเกิดเป็นความรู้หยัง่ลกึ (Tacit Knowledge)   

2.ขัน้ตอนในการพฒันากลยทุธ์การตลาดจะทําการศกึษาด้วยการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องวา่ กลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมกบัการให้ความรู้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย  ตลอดจนผู้ มีรายได้น้อย 
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ควรเป็นกลยทุธ์ท่ีมีกิจกรรมการตลาด ประเภทหรืคณุลกัษณะในแบบใด ดงันัน้การพฒันากล
ยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาความรู้ ความเข้าใจในการสร้างมลูคา่เพิ่มของผู้ ค้ารายยอ่ย 
เป็นจํานวนก่ีราย ตลอดจนครัวเรือนควรเป็นกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมประเภทใดจงึจะเหมาะสม  

3. ขัน้ตอนการทดลองใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมและวดัประสิทธิภาพของกลยุทธ์
การตลาดท่ีเหมาะสมในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างรายได้เพิ่มของผู้ ค้ารายย่อย ผู้ มี
รายได้น้อยทัว่ไป โดยจะใช้เวลาการดําเนินงาน 2 เดือน (ขัน้ตอนการทดลอง) 

4. ทําการวดัและประเมินผลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมโดย
พิจารณาจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการค้าขายเช่น ผู้ประกอบการรายย่อย และ
ครัวเรือนผู้ มีรายได้น้อยทัว่ไป มีระดบัรายได้สงูขึน้กว่าเดิม จากการรับรู้และเข้าใจขัน้ตอน วิธีการ 
ของกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสม โดยวดัได้จาก มลูค่าของทรัพย์สินท่ีเพิ่มขึน้ การบริโภค อุปโภค
สินค้าท่ีดีมีคณุภาพมากขึน้ การมีเสือ้ผ้าใหม่ๆ ตลอดจนความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ประกอบการรายย่อย 
ตลอดจนครัวเรือนผู้ มีรายได้น้อยทั่วไป หลังจากนัน้จะทําการประเมินผลสะท้อนท่ีเกิดจากการ
สง่เสริมโดยใช้กระบวนการทดลองขัน้ต้นด้วยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ท่ีจะใช้การสํารวจด้วยแบบสอบถามเพ่ือวดัความพึงพอใจของคนในชมุชนว่ามีส่วนร่วมในการสร้าง
กระบวนการกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมอย่างไร มีแนวคิดอย่างไร มีความคาดหวงัอย่างไร โดยใช้
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างของผู้ ค้ารายย่อยท่ีอยู่อาศยัในชุมชนเขตเทศบาลตําบลศาลายา 
รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัระเบียบวธีิวิจยัตลอดจนการพฒันาการผลติชดุเคร่ืองมือหรือกลยทุธ์การตลาด
ท่ีเหมาะสมท่ีให้ความรู้จะขออธิบายดงัตอ่ไปนี ้

ในการรวบรวมข้อมลูรอบแรกก่อนการทดลองซึ่งเป็นการค้นหาความรู้ดงักล่าวในขัน้ต้นท่ี
กําหนดในการวิจยัคณุภาพรวบรวมดงัตอ่ไปนี ้

1. การสงัเกต 
2. การสนทนากลุม่ยอ่ย 
3. การสนทนากลุม่ใหญ่ 
4. การสมัภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลกึ 
การรวบรวมจากเอกสารความรู้ทัง้จากแหลง่ปฐมภมู ิ และการศกึษาจากข้อมลูจากแหลง่

ทตุยิภมูิของชมุชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายาในการศกึษาแบบท่ีใช้วิธีการสงัเกต ใช้วิธีเดนิสํารวจ
มองดปูรากฏการณ์โดยรอบ การพดูคยุกบัคนในชมุชน การสงัเกตโดยรอบ ข้อดีท่ีค้นพบ การมี
อธัยาศยัไมตรีของคนในชมุชน บรรยากาศการต้อนรับแขกผู้มาเยือน การให้ความร่วมมือท่ีดีของ
นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา นางมาลนีิ เลาหสวุรรณพานิช, ผู้ นําสภาองค์กรชมุชน, เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาล, แมค้่า, แพทย์ประจําเทศบาล, กลุม่สมาชิกอาสาสมคัรหมูบ้่านและการสาธารณสขุประจํา
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หมูบ้่านตลอดจนผู้สงูวยัท่ีได้รับการยกยอ่งนบัถือของคนในชมุชน ล้วนแล้วแตเ่ป็นนิมิตหมายและ
การเร่ิมต้นท่ีดีในการสร้างความสมัพนัธ์ทําให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจ ปราศจากความ
สงสยั และมีความมัน่ใจในสิง่ท่ีจะร่วมสร้าง ร่วมพฒันาไปด้วยกนั 

ต่อมาดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นงานวิจัยนีจ้ะมีการพฒันากลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสม ท่ี
ผู้วิจยัมีความเช่ือว่าจะมีผลสะท้อนทางท่ีเกิดประโยชน์ต่อการต่ืนตวัท่ีจะทําให้เกิดการกระตุ้นความ
ร่วมมือในการดําเนินการค้าขายของคนในชมุชน จากองค์ความรู้ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลูการวิจยั
เชิงคณุภาพ กําหนดให้มีวิธีการตามกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมดงันี ้

1.  การพฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสม เป็นเอกสารการจดัการภาคประชาชนเพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย 
 2.  การผลติส่ือประชาสมัพนัธ์กลยทุธ์การตลาด เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป  
 ดงันัน้กิจกรรมการสร้างสรรค์นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและมุง่ตอ่เป้าประสงค์ท่ีเหมาะสม
เพ่ือนํามาซึง่ความสําเร็จ นําไปสูน่โยบายของภาครัฐในการสง่เสริมกิจกรรมการวางแผนกลยทุธ์
การตลาดท่ีเหมาะสมแตท่ี่สาํคญัเหนืออ่ืนใดก็คือการขอให้ประชาชนมีสทิธิใน "การจดัการการตลาด
ของตนเอง" ท่ีจะนําไปสูก่ารเช่ือมร้อยขบวนการของการจดัการการตลาด วฒันธรรมการค้า ภาค
ประชาชนทัง้ประเทศ ดงันัน้หากสามารถวางกลยทุธ์ในการจดัการเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มด้านการ
วางแผนกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสม รวมถงึการประชาสมัพนัธ์หรือสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ การ
สื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ ก็จะทําให้การดําเนินงานของแตล่ะหน่วยธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ
และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความมัน่คงของชาตทิางด้านเศรษฐกิจได้ 

เน่ืองจากการวิจัยเชิงปริมาณเน้นไปท่ีกลุ่มประชากรผู้ ค้ารายย่อย และการสุ่มตัวอย่าง
เพ่ือให้เป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสดุดงันัน้งานวิจยันีจ้งึขออธิบายถึงวิธีการได้มาของกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือให้ได้มา
ซึง่การสร้างมลูคา่เพิ่มดงัตอ่ไปนี ้จะใช้วิธีสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)ซึง่มีข้อดี
คือมีหลักเบือ้งต้นว่าผู้ ค้ารายย่อยในชุมชนไม่สามารถจัดกรอบประชากรได้  จึงมีแนวคิดท่ีจะ
สอบถามทกุคนท่ียินดีตอบแบบสอบถามตามอธัยาศยั เป็นการรวบรวมข้อมลูแบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น โดยใช้แบบสอบถามประมาณ 200 ชดุ กลุม่ชมุชนผู้ ค้ารายยอ่ยจะเก็บข้อมลูแบบบงัเอิญเช่นกนั
ทัง้นีเ้พราะต้องการให้ผู้ ค้ารายยอ่ยมีสว่นร่วมในการประเมินผลของกิจกรรม เปิดโอกาสให้ทกุตอบได้ 
โดยรวบรวมจํานวน 200 คน ทกุเพศท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ขึน้ไป ถึง 70 ปี เหตผุลท่ีเลือกกลุม่ตวัอยา่งเชน่
นีเ้พราะเป็นกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นวยัแรงงาน อนึ่งสําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงลักษณะการกระจายของประชากร แสดงความเจริญเติบโต สถานการณ์
โดยทัว่ไป  สภาพปัญหา อปุสรรค ความต้องการการสนบัสนนุในเร่ืองตา่งๆ  ความพงึพอใจของผู้ ค้า
รายย่อย ใช้สดัส่วนร้อยละ  ตลอดจนการสร้างแนวทาง กลยุทธ์การตลาด วิธีพิเศษทางการตลาด
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ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ ค้ารายยอ่ยมีรายได้เพิม่ขึน้ มีความมัน่คง เกิดการกระจายรายได้ ลดภาวะการวา่งงาน 
เน่ืองจาก ใช้สถิติในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ โดยใช้
สถิตติวัใดขึน้อยูก่บัการกระจายและการวดัของประชากรหลงัจากการสํารวจภาคสนามแล้ว 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย เขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ซึง่ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูใน
รูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยจําแนกออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทัว่ไป ความเป็นมา วิถีชีวิต ของผู้ ค้ารายยอ่ยชมุชนศาลายา 
 ตอนท่ี 2 สถานการณ์ สภาพปัญหา ของการค้าขายสําหรับผู้ประกอบการค้ารายยอ่ย   

ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นเก่ียวกบัพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้าราย     
            ยอ่ย ของชมุชนในเขตพืน้ท่ีตําบลศาลายา 
            

ตอนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 4.1 จํานวนและคา่ร้อยละเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (n=200) 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน)   ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 63   31.5 
        หญิง              137   68.5 
        รวม 200 100.0 

2. อาย ุ   
        15 –  25ปี 26 13.0 
        26 – 35 ปี 93 46.5 
        36 – 45 ปี 29 14.5 
        46 – 55 ปี 47 23.5 
        56 – 65 ปี 28 14.0 
        66 – 75 ปี 3   1.5 

        รวม            200          100.0 
 

3. ระดบัการศกึษา   
        ไมเ่คยเรียน    30  15 
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        มธัยมศกึษาตอนต้น    37 18.5 
        มธัยมศกึษาตอนปลาย    68  34.0 
        ปริญญาตรี               65  32.5 
        สงูกวา่ปริญญาตรี     0    0 
        รวม            200           100.0 

 จากตาราง 1 สามารถอธิบายข้อมลูทัว่ไปของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายา ท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้จํานวน 200 คน จําแนกได้ดงัตอ่ไปนี ้
                                                  

               

ชาย 
31.5%, 63, 

หญงิ
68.5%, 

ชาย
31.5%

หญงิ
68.5%

 
                        
                         ภาพท่ี  4.1  แสดงเพศของกลุม่ตวัอยา่งผู้ประกอบการค้ารายยอ่ย 
 

เพศ กลุ่มตวัอย่างผู้ ค้ารายย่อยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายา ทัง้หมด 200 
คน พบว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น เพศหญิงจํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.5 และเป็นเพศชายจํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5เป็น โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
ผู้ประกอบการเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
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36-45, 
14.5, 22%

66-75ปี
, 1.5, 

56-65ปี
, 14, 

15-25ปี
, 13, 46-55, 

23.5, 35%

15-25ปี
56-65ปี
66-75ปี
36-45

46-55

 
          
                     ภาพท่ี  4.2  แสดงอายขุองกลุม่ตวัอยา่งประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศาลายา 
 

อายุ กลุ่มตวัอย่างของผู้ ค้ารายย่อยในเขตเทศบาลตําบลศาลายาทัง้หมด 200 คน พบว่า
กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 26 – 35 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.5 รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหว่าง 46 – 55 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ช่วงอายุ
ระหว่าง 31 – 35 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ช่วงอายรุะหว่าง 41 – 45 ปี จํานวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11 ช่วงอายรุะหว่าง 46 – 50 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ช่วงอายรุะหว่าง 
36-45 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ช่วงอายรุะหว่าง 16-25 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13 ตามลําดบั   

3‐D Pie 2

 ไมเ่รยีน
 38 37%

3‐D Pie 2

 ม.ตน้ 24
 23%

3‐D Pie 2

 ม.ปลาย
 34 33%

3‐D Pie 2

 ป.ตร ี7 
7%

ไม่ เร ี ย
ม.ต้ น
ม.ปลาย
ป.ตรี

 
          
ภาพท่ี  4.3  แสดงระดบัการศกึษาของกลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ยในเขตเทศบาลตําบลศาลายา 
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ระดับการศึกษา ในด้านการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ศาลายา ทัง้หมด 200 คน พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีไม่เคยได้รับการศกึษา
จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา มีระดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ตอ่ไปคือระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
23 และระดบัปริญญาตรี จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 7 ตามลําดบั  
  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ของการค้าขายสาํหรับผู้ประกอบการ 
            ค้ารายย่อย    

 

ตาราง 4.2 จํานวน คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

รายการ 
ระดับความเป็นจริง ระดับการรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

X  S.D. แปล
ผล 

1. ความเข้าใจในวิธีการ
ค้าขายเพ่ือสร้างรายได้
เพิ่มมากขึน้เพียงใด 

116 
(58.0%)  

63 
(31.5%)   

16 
 (8.0%) 

5 
(2.5%) 

0 
(0.0%) 

3.72 .6448 สงู 

2. สามารถเรียนรู้และนํา
กลยทุธ์ หรือวธีิการทาง
การตลาด มาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่การขายของ
ในปัจจบุนัได้ 

23 
(11.5%) 

123 
(61.5%) 

52 
(26.0%) 

2 
(1.0%) 

0 
(0.0%) 

3.84 .6242 สงู 

3. เช่ือวา่กลยทุธ์ หรือ
วิธีการทางการตลาด
สามารถช่วยกระตุ้นการ  
ซือ้ได้ 

105 
(52.5%)   

37 
(18.5%)  

54 
(27.0%) 

4 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

3.87 .7198 สงู 

4. ความรู้ท่ีได้ในเร่ืองกล
ยทุธ์ หรือวธีิการทาง
การตลาดท่ีดีทําให้ ปัจจยั  
เส่ียงขาดทนุลดน้อยลง  
มีรายได้ในครัวเรือนจะ

90 
(45.0%)  

67 
(33.5%)  

42 
(21.0%)   

1 
(0.5%) 

0 
(0.0%) 

3.86 .7413 สงู 
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เพิ่มมากขึน้ 
5. สนิค้าท่ีขายในพืน้ท่ีมี
ปัญหาจากความซํา้ซ้อน
กนัมากมาย 

39 
(19.5%) 
 

111 
(55.5%) 

46 
(23.0%) 

4 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

3.93 .7084 สงู 

6. ลกูค้ามีพฤตกิรรม 
รูปแบบการซือ้ท่ี
เปล่ียนไปจากเดมิ และ
ต้องการความสะดวก 
สะอาด ความทนัสมยั
มากขึน้ 

99 
(49.5%) 

 

70 
(35%)  

27 
(13.5%) 

4 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

4.17 .7323 สงู 

7. การเลือกสนิค้าท่ีนํามา
ขายควรพิจารณาจาก
ความต้องการของลกูค้า
เป็นสําคญั 

109 
(54.5%)   

56 
(28.0%)  

33 
(16.5%) 

2 
(1.0%) 

0 
(0.0%) 

4.09 .6903 สงู 

8. ปัญหาเร่ืองทําเลท่ีตัง้ 
ความสะดวก และ
คา่ใช้จ่ายการเช่าท่ี 
ขาย 

98 
(49.0%)  

57 
(28.5%)  

41 
(20.5%) 

4 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

4.04 .7558 สงู 

9. ท่านมีปัญหาด้าน
เงินทนุในการประกอบ
กิจการค้ารายยอ่ย 

 98 
 (49.%) 

58 

(29.0%) 
 

38 

(19.0%) 

6 
(3.0%) 

0 
(0.0%) 

3.83 .7572 สงู 

 

10.ท่านมีปัญหาด้าน
ทําเลท่ีวางสนิค้าเพ่ือขาย
ในการประกอบกิจการ  
 ค้ารายยอ่ย 

57 
(28.5%) 

103 
(51.5%) 

39 
(19.5%) 

1 
(0.5%) 

0 
(0.0%) 

4.07 .7017 สงู 

11.ทา่นมีปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกของ
พืน้ท่ีขายในการประกอบ
กิจการค้ารายยอ่ย 

43 
(21.5%) 

105 
(52.5%) 

48 
(24.0%) 

4 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

3.94 .7261 สงู 
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 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ของการค้าขายสําหรับ
ผู้ประกอบการค้ารายยอ่ย  จํานวน คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่ สภาพปัญหา 
ของการค้าขายสําหรับผู้ประกอบการค้ารายยอ่ย อยูใ่นระดบัสงู โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.9399 และ
หากพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีมีคะแนนระดบัสงู คือลกูค้ามีพฤตกิรรม รูปแบบการซือ้ท่ี
เปล่ียนไปจากเดมิ และต้องการความสะดวก สะอาด ความทนัสมยัมากขึน้โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
4.17, การเลือกสนิค้าท่ีนํามาขายควรพิจารณาจากความต้องการของลกูค้าเป็นสําคญั โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.09, ท่านมีปัญหาด้านทําเลท่ีวางสนิค้าเพ่ือขายในการประกอบกิจการค้ารายยอ่ย 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.07, ปัญหาเร่ืองทําเลท่ีตัง้ ความสะดวก และคา่ใช้จ่ายการเช่าท่ีขายโดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04, การเข้ามาสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นช่วยสง่เสริมกิจกรรมการค้าใน ชมุชนให้ดี
ขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.97, สนิค้าท่ีขายในพืน้ท่ีมีปัญหาจากความซํา้ซ้อนกนัมากมายโดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.93, ความสมัพนัธ์ในครอบครัวดียิ่งขึน้จากกิจกรรมค้าขายท่ีทําร่วมกนัโดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.90, เช่ือวา่กลยทุธ์ หรือวิธีการทางการตลาดสามารถช่วยกระตุ้นการ ซือ้ได้ โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.87, ความรู้ท่ีได้ในเร่ืองกลยทุธ์ หรือวิธีการทางการตลาดท่ีดีทําให้ ปัจจยัเส่ียง
ขาดทนุลดน้อยลง  3.86, สามารถเรียนรู้และนํากลยทุธ์ หรือวธีิการทางการตลาด มาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่การขายของในปัจจบุนัได้โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.84,ทา่นมีปัญหาด้านเงินทนุในการ
ประกอบกิจการค้ารายยอ่ย 3.83 และความเข้าใจในวิธีการค้าขายเพื่อสร้างรายได้เพิม่มากขึน้เพียงใด 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.72 ตามลําดบั 
 
 
 

12.การเข้ามาสนบัสนนุ
จากทกุภาคสว่นช่วย
สง่เสริมกิจกรรมการค้าใน  
 ชมุชนให้ดีขึน้ 

48 
(24.0%) 

102 
(51.0%) 

46 
(23.0%) 

4 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

3.97 .7428 สงู 

13.ความสมัพนัธ์ใน
ครอบครัวดียิ่งขึน้จาก
กิจกรรมค้าขายท่ีทํา 
 ร่วมกนั 

37 

(18.5%) 
108 

(54.0%) 
53 

(26.5%) 
2 

(1.0%) 
0 

(0.0%) 
3.90 .7327 สงู 

รวม      3.9399 .7120 สงู 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคดิเหน็เก่ียวกับพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม   
  ให้กับผู้ค้ารายย่อยชุมชนในเขตพืน้ที่ตาํบลศาลายา 
 

 ตาราง 4.3 จํานวน คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

 

รายการ 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

1. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมใน
การค้าขายในชมุชนคือราคาของสนิค้าท่ีขาย 

98 
(49.0%) 

67 
(33.5%) 

13 
(6.5%) 

22 
(11.%) 

0 
(0.0%) 

2. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมใน
การค้าขายในชมุชนคือ ความแปลกใหม่ไมซํ่า้
ใครของสนิค้าท่ีขาย 

94 
(45.5%) 

68 
(34.0%) 

19 
(9.5%) 

19 
(9.5%) 

0 
(0.0%) 
 

3. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมใน
การค้าขายในชมุชนคือคณุภาพของสนิค้าท่ี
ขาย 

27 
(13.5%) 

77 
(38.5%) 

76 
(38.0%) 

17 
(8.5%) 

3 
(1.5%) 

4. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมใน
การค้าขายในชมุชนคือการบริการท่ีดี  

33 
(16.5%) 

108 
(54.0%) 

55 
(27.5%) 

     0 
(0%) 

4 
(2.0%) 

5. กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายใน
ชมุชนคือ ความสะดวกสบายของลกูค้า เช่นท่ี
จอดรถเพียงพอ ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

98 

(49.0%) 
41 

(20.5%) 
13 

(6.5%) 
48 

(24%) 
0 

(0.0%) 
 

6.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายใน
ชมุชนคือ ความสะดวกสบายของลกูค้า เช่น
ภมิูสถาปัตย์สวยงามเป็นระเบียบ สะอาด 

56 
(28.0%) 

38 

(19.0%) 
33 

(16.5%) 
13 

(6.5%) 
60 

(30.0%) 
 

7.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายใน
ชมุชนคือ ความสะดวกสบายของลกูค้า เช่น
สขุาท่ีสะอาด และเพียงพอ 

108 
(54.0%) 

    38 

(19.0%) 

41 
(20.5%) 

    13 
(6.5%) 

0 
(0.0%) 

 
8.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายใน
ชมุชนคือ การประชาสมัพนัธ์อตัลกัษณ์ของ
ตลาดเก่า ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว 

56 
(28.0%) 

    38 

(19.0%) 

102 
(51.0%) 

4 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

 
9.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายใน
ชมุชนคือการจดัให้มี กิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจ

108 
(54.0%) 

33 
(16.5%) 

41 
(20.5%) 

18 
(9.0%) 

0 
(0.0%) 
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ตา่งๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือดงึดดูการเย่ียมชม  

10.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขาย
ในชมุชนคือการจดัให้มี เส้นทางการคมนาคม
ให้มีการสญัจรผา่นไปมาในพืน้ท่ีขายสนิค้า 

98 

(49.0%) 

41 
(20.5%) 

38 

(19.0%) 
23 

(11.5%) 
0 

(0.0%) 
 

 
 จากตาราง 4.3 จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีคะแนนระดับสูง คือกลยุทธ์การพัฒนารายได้ของการค้าขายในชุมชนคือ ความ
สะดวกสบายของลกูค้า เช่นสขุาท่ีสะอาด และเพียงพอ อนัดบัท่ี 2 คือ กลยทุธ์การพฒันารายได้ของ
การค้าขายในชุมชนคือการจดัให้มี กิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจต่างๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือดึงดดูการเย่ียมชม,        
กลยุทธ์การพัฒนารายได้ของการค้าขายในชุมชนคือการจัดให้มี เส้นทางการคมนาคมให้มีการ
สญัจรผ่านไปมาในพืน้ท่ีขายสินค้า, กลยุทธ์การพัฒนารายได้ของการค้าขายในชุมชนคือ ความ
สะดวกสบายของลูกค้า เช่นท่ีจอดรถเพียงพอ ป้ายประชาสมัพันธ์, กลยุทธ์หรือวิธีการท่ีมีความ
เหมาะสมในการค้าขายในชมุชนคือราคาของสนิค้าท่ีขายตามลําดบั 
 
ผลการวจิัยที่รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 เป็นจํานวน 20 รายเพ่ือศกึษาถึงสถานการณ์ทางการค้าขายของผู้ ค้ารายย่อยคือ ฝ่ังตลาด
ชุมชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) มีกลยุทธ์, รูปแบบ, วิธีการแบบพิเศษเพ่ือสร้างรายได้เพิ่ม
หรือไม่อย่างไร  อีกทัง้ความรู้ด้านการค้าขายท่ีได้จากการศกึษาจากข้อมลูปฐมภมูิ สนธิกบัความรู้ท่ี
เป็นมาตรฐานทางการค้าขาย การประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีถูกต้องตามหลกัการจะ
ก่อให้เกิดการชีนํ้าให้เกิดแรงจูงใจและเพ่ือสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายย่อยฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้าน
ใน (ศาลายาเก่า)  ได้หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
รูปแบบ, กิจกรรมของกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างขึน้มาจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค และสร้างรายได้ ความมัน่คงให้กบัผู้ ค้ารายย่อยในทางปฏิบตัิอย่างไรบ้าง มีปัจจยัใดเป็น
ปัจจยัท่ีเอือ้ระดบัความสมัฤทธ์ิผล ความพงึพอใจ และปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคขดัขวาง 

 ในเบือ้งต้นของผลการวิจยั ความแตกตา่งของตลาดศาลายานัน้มีแนวเส้นทางรางรถไฟเป็น
สิ่งท่ีแบง่ความเป็นศาลายาเก่า และศาลายาใหม่ ออกจากกนั โดยฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านนอก 
(ศาลายาใหม่)นัน้ มีรูปแบบความเป็นชุมชนเมืองค่อนข้างมากด้วยสภาพแวดล้อมท่ีใกล้กับความ
เจริญของสังคมเมืองมากกว่าพืน้ท่ี ฝ่ังตลาดชุมชน (ศาลายาเก่า) มาก เน่ืองจากมีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก ใกล้แหลง่สถาบนัการศกึษา คือ มหาวิทยาลยัมหิดล ความเจริญของสงัคมเมืองนี ้
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เองเป็นสว่นหนึง่ของปัจจยัท่ีทําให้วนันีว้ิถีชีวิตของคนศาลายาฝ่ังนอกเปล่ียนแปลงไปเพ่ือตอบรับกบั
ความเจริญท่ีนบัวนัมีสงูมากยิ่งขึน้ ตลาดศาลายานี ้สมยัก่อนก็เป็นเพียงตลาด เลก็ ๆ ประจําถ่ิน เป็น 
ตลาดสดท่ี มีการซือ้ขาย พืชผกั ผลไม้ กบัข้าวกบัปลา ในละแวกนัน้นัน่เอง แตเ่ม่ือ ขยบัขยายตวัมาก
ขึน้ เลยได้รับการพฒันา ให้เป็น ตลาดสดขนาดใหญ่ ท่ีเต็มไปด้วย สินค้า ทัง้ปลีกส่ง และ ยงัเป็น
ตลาดท่ี สะอาด โปร่ง โล่งสบาย ในการเดินเลือกซือ้เลือกหา กบัข้าวกบัปลา ของสดแห้ง พืชผกั 
ผลไม้ ท่ีเน้นในด้าน ปริมาณ คณุภาพ และ ความยตุิธรรม ในราคาไม่แพง แตถ่ึงอย่างไรไม่ว่าจะเป็น
ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรมการค้าการขาย มีการประกอบกิจการท่ีหลากหลายตามแตก่าร
ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ หรือตามความสนใจและความถนดัในการประกอบการค้านัน้ๆ แต่
ผู้ ค้ารายยอ่ยท่ีไม่มีความรู้ในด้านการจดัการ การตลาด หรือกลยทุธ์ทางการตลาดใดๆ ตลอดจนการ
สร้างรายได้จากการสร้างมลูคา่เพิ่มแตอ่ย่างใดอีกด้วย เม่ือตลาดศาลายาตัง้อยู่บนบริบททางสงัคม, 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, แนวโน้มการขยายตัวจากสังคมชุมชนเล็กสู่สังคมเมืองใหญ่, 
พืน้ฐานความเจริญและวิถีชีวิตจงึแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั  
 
ความคดิเหน็จากผู้รู้ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและครัวเรือนในเขตเทศบาลตาํบลศาลายา 

ตลาดก่อให้เกิดการพึ่งพากันในระดบัชุมชน คือ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ดําเนินกิจกรรม
แลกเปล่ียน (ซือ้ขาย) สินค้าและบริการตามความถนดัของแต่ละครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ท่ีสจุริต
ของแตล่ะครอบครัว เกิดการหมนุเวียนของเม็ดเงินในชมุชน และยงัช่วยดงึเม็ดเงินใหม่จากภายนอก
เข้าสู่ชมุชน (เห็นได้ชดัอย่างกรณีของตลาดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดดอนหวาย  ตลาดอมัพวาเป็นต้น) 
ยงัก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีในระดบัชมุชน รวมถึงการช่วยธํารงรักษาวฒันธรรมประเพณีในชมุชน 
ในกรณีของชมุชนท่ีมีวฒันธรรมความเป็นมา จากการท่ีกลุ่มคนในชมุชนมีการสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดี
ด้วยกนั แตเ่ม่ือตลาดศาลายาตัง้อยู่บนบริบททางสงัคม, อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ, แนวโน้ม
การขยายตวัจากสงัคมชุมชนเล็กสู่สงัคมเมืองใหญ่, พืน้ฐานความเจริญและวิถีชีวิตจึงแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชดั จึงควรสนบัสนุนให้มีการจดัตัง้ชมรมหรือสมาคมสําหรับผู้ประกอบการค้ารายย่อย
ประเภทต่าง ๆ ในศาลายา ให้มารวมตวักนั และใช้เป็นท่ีสําหรับเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี และให้
การฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้ารายย่อยและลกูจ้างสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการ โดย
หน่วยงานราชการ ภาครัฐให้ความช่วยเหลือในสิ่งท่ีจําเป็น ช่วยดแูล พฒันา ให้ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ จดัสรรสิ่งอํานวยความสะดวก สวสัดิการและอ่ืน ๆ รวมถึงให้การสนบัสนนุทางด้าน
เงินทนุในอตัราดอกเบีย้ต่ํา และสนิเช่ือผู้ประกอบการรายย่อย  และต้องไม่ละเลยตอ่การจดัระเบียบ
ให้ขายในท่ีกําหนด และผ่อนผนัการเสียคา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีมีความเหมาะสม  สง่เสริมให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากการระบบประกันสังคม และพัฒนาระบบให้ใช้หมายเลขตามบัตรประจําตัว

www.ssru.ac.th



 75 

ประชาชนเป็นรหสัในการรับบริการของรัฐทกุประเภท เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คง และคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีของผู้ ค้ารายยอ่ย 

ดงันัน้เม่ือสงัคมเจริญขึน้เป็นเมืองใหญ่ มีสภาพและฐานะเป็นสงัคมเมือง การใช้เงินตราเร่ิม
แพร่หลาย และการค้าขายมีการขยายตวั ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอปุโภค และบริโภคมีมากขึน้
ตามไปด้วย จึงเกิดความ จําเป็นท่ีจะต้องมีแหล่งหรือสถานท่ีสําหรับซือ้ขายสินค้าเหล่านัน้ นัน่คือ
ตลาด ซึ่งมกัจะเป็นท่ีท่ีคนในสงัคมหรือชุมชนนัน้รู้จกั และสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก รวมทัง้
เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมทัง้ทางบกและทางนํา้ ขนาดของตลาดจะใหญ่หรือเล็ก เพียงใดก็
ขึน้อยู่กับขนาดของชุมชนท่ีตลาด นัน้ตัง้อยู่ หรือจํานวนสินค้าท่ีนํามาวางขายใน ตลาดแห่งนัน้
นอกจากนีแ้ล้ว ลกัษณะของตลาดยงัขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมและการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนนัน้ๆ เช่น 
ถ้าชมุชนใช้การคมนาคมทางนํา้เป็นสําคญั ตลาดของชมุชนนัน้ก็เรียกว่า “ตลาดนํา้” หรือถ้าใช้การ
คมนาคมทางบกในการตดิตอ่ค้าขายก็เรียกวา่ “ตลาดบก” ตลาดจงึเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็น 
วฒันธรรมความเป็นอยู่ของคน ในสงัคมอีกด้วย และยงัก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
สร้างอาชีพใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้และหลากหลายจากกิจกรรมการค้ารายยอ่ย  
 

สรุปผลการวจิัยที่รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ค้ารายย่อย 
ในเขตศาลายา 

  
วันที่ :   ระหวา่งวนัท่ี 29 สงิหาคม - 3 กนัยายน พ.ศ.2554  

จาํนวนผู้ตอบ : 20 คน  

ผู้ที่สัมภาษณ์ : นางสาวญาณญัฎา ศริภทัร์ธาดาและคณะผู้ช่วยนกัวจิยัจํานวน 10 คน 
สถานที่สัมภาษณ์ : เขตเทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม 
 

คาํถาม ความคดิเหน็ 
1.สาเหตใุดบ้างท่ีเป็นแรงจงูใจในการประกอบ
อาชีพค้าขายรายยอ่ย หรือให้บริการ 

เป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพทางสงัคมต่ําเน่ืองจากความ
ยากจน  ไมมี่งานทํา ตกงาน ต้องดิน้รนตอ่สู้
เพ่ือให้อยูร่อด   เป็นอาชีพท่ีเข้าง่าย มีความเป็น
อิสระ ไมต้่องใช้เงินลงทนุมาก  มีน้อยก็ทําการค้า
ขนาดเลก็ๆท่ีพอจะเลีย้งชีพได้ ใช้ทรัพยากรท่ีมีใน
ท้องถ่ินนํามาเป็นสนิค้าท่ีขาย  เป็นกิจการของ
ครอบครัว  กิจการขนาดเลก็  ในวธีิการผลติใช้
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แรงงานคนเป็นสว่นใหญ่ และประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีแบบง่ายๆ  
อาศยัทกัษะท่ีได้มาจากภายนอกระบบโรงเรียน 
ไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัตามกฎหมายและมีการ
แขง่ขนัสงู ดงันัน้ สรุปได้วา่ สถานะทางเศรษฐกิจ
สงัคม ความเป็นมาในอดีต โอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรและสภาพการทํางานของการค้าราย
ยอ่ยนอกระบบล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การเลือกประกอบอาชีพทัง้สิน้ 

2. ความรู้เก่ียวกบัวธีิการค้าขายท่ีสามารถช่วย
กระตุ้นการซือ้ได้เพ่ือสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้   

โดยสว่นใหญ่แล้วผู้ ค้ารายยอ่ยหรือผู้ประกอบ
อาชีพการค้าขายข้างถนน หาบเร่ แผงลอย และ
อ่ืน ๆ มกัจะใช้แรงงานในครอบครัว ช่วยกนัทํา  
และหากเป็นการค้าขาย ก็เป็นการถ่ายทอด
วิธีการทําสิง่ท่ีจะนํามาขาย และวิธีการในการ
ค้าขายในครอบครัว เป็นการค้าขายอยา่งงา่ยๆ 
ไม่มีความซบัซ้อน ยุง่ยากอนัใด แตใ่นปัจจบุนัยคุ
สมยัมีการพฒันา การเปลี่ยนแปลงใหมทํ่าให้
ต้องพยายามท่ีจะปรับวธีิการค้าขายมากขึน้
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าเช่น 
ลกัษณะของสนิค้าท่ีขาย การหีบห่อบรรจภุณัฑ์ท่ี
สวยงาม สะอาด  สะดวกแก่ลกูค้า การหาทําเลท่ี
ลกูค้าสงัเกตเห็นได้งา่ย อีกทัง้การทําป้าย
ประชาสมัพนัธ์มให้มีความสะดดุตามากขึน้ 

3.ปัญหาและอปุสรรคท่ีเก่ียวกบัการค้ารายยอ่ย 
และ วิธีการแก้ไขปัญหาของผู้ ค้ารายยอ่ย  

ปัญหาของตลาดศาลายา (เก่า) ก็คือความ
แตกตา่งเน่ืองจากตลาดศาลายาถกูแนวกัน้ทาง
รถไฟเป็นเส้นแบง่ตลาดออกจากกนัเกิดเป็น
ตลาดเก่า และ ตลาดใหม ่ จงึเป็นความแตกตา่ง
ท่ีตัง้อยูบ่นบริบททางสงัคม,อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ, แนวโน้มการขยายตวัจากสงัคม
ชมุชนเลก็สูส่งัคมเมืองใหญ่, พืน้ฐานความเจริญ
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และวิถีชีวิตจงึแตกตา่งกนัไปอยา่งเห็นได้ชดั 
ลกูค้าไมมี่การกระจายตวัเข้าสูบ่ริเวณตลาด
ศาลายาเก่า แตเ่กิดการกระจกุตวัท่ีตลาดใหม่
เท่านัน้ อีกทัง้การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ต้อง
อาศยัการสนบัสนนุ งบประมาณ การร่วมมือจาก
ทกุฝ่ายซึง่มีข้อจํากดัเป็นอปุสรรค วิธีการแก้ไข
ปัญหา  หากมีหนว่ยงานตา่งๆเข้ามาสร้างความ
เจริญ สร้างกิจกรรมตา่งๆท่ีจะชว่ยดงึดดูความ
สนใจของนกัทอ่งเท่ียวให้เข้ามาถึงฝ่ังด้านใน
ตลาดศาลายาเก่า ก็เป็นแนวทางท่ีดี  

4.ท่านมีรายได้จากการขายสนิค้าวนัละเทา่ใด มี
แหลง่เงินทนุจากไหน  มีอาชีพนีน้านเพียงใด ใน
แตล่ะวนัมีรายจ่ายใดบ้าง มีภาระหนีส้นิอยา่งไร 

ผู้ ค้ารายยอ่ยสว่นใหญ่มีรายได้ไมม่ากในแตล่ะ
วนั  ขาดแคลนเงินทนุในการประกอบอาชีพ มี
ภาระหนีส้นิท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู เน่ืองจากเป็น
การกู้จากแหลง่เงินกู้นอกระบบ ในแตล่ะวนัมี
รายได้เข้ามาไมม่ากแตก็่ต้องจ่ายคา่ดอกเบีย้
รายวนัก่อนทกุครัง้ และขายของได้วนัละไมก่ี่ร้อย
บาทเน่ืองจากต้นทนุก็สงูขึน้ 

5.มีหน่วยงานใดมาให้ความรู้ด้านการพฒันากล
ยทุธ์การตลาดการค้ารายยอ่ยบ้าง 

สว่นหนว่ยงานท่ีเข้ามาจะเป็นเทศบาลตําบล
ศาลายา และความร่วมมือของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา เป็นต้น 

6.กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมใน
การค้าขายในชมุชนควรเป็นอยา่งไร 

การดําเนินการประกอบการค้าและรูปแบบการ
ขายเป็นบทบาทของผู้ ค้ารายยอ่ยในสถานะของ
ผู้ประกอบการท่ีต้องเลือกดําเนินการผลติและ
ขายสนิค้าเพ่ือให้ได้ผลกําไรสงูสดุหรือมากพอแก่
การดํารงชีวิต ปัจจยัสําคญั คือ  เงินทนุสําหรับ
การลงทนุครัง้แรก อปุกรณ์ท่ีจําเป็น พืน้ท่ีค้าขาย
แรงงาน และภาวะตลาด (การแขง่ขนั) โดยต้อง
พิจารณาถึงความต้องการของตลาดเสียก่อนวา่
ผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายต้องการสนิค้าประเภท
อะไร แบบไหน ราคาเท่าใด และยงัต้องพจิารณา
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ถึงชว่งเวลาท่ีขาย กิจกรรมใกล้เคียงในฐานะ
คูแ่ขง่หรือเกือ้หนนุกนั กลา่วคือ ธุรกิจยอ่ม
ต้องการอยูร่อดและเตบิโต ปัจจยัสําคญั คือ ต้อง
ได้รับการสนบัสนนุจากลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ
และมากขึน้เร่ือยๆ สิง่เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัทางธุรกิจ
สําหรับเป็นเหตผุลในการเลือกประกอบอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้และยงัแสดงถึงศกัยภาพของการ
ให้บริการซึง่เก่ียวโยงถึงเหตผุลของการมาใช้
บริการของผู้บริโภค  

7. ความคดิเห็นเพิม่เตมิ ผู้ ค้ารายยอ่ยต้องการได้รับการสนบัสนนุทางด้าน
เงินทนุในอตัราดอกเบีย้ต่ํา และสนิเช่ือสําหรับ
ผู้ประกอบการรายยอ่ย อีกทัง้การจดัพืน้ท่ีขายท่ี
เหมาะสม สงัเกตเห็นได้ง่าย  และผอ่นผนัการ
เสียคา่ธรรมเนียม และช่วยสง่เสริมให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากการระบบประกนัสงัคม  

 
 งานวิจยัน้ีจึงได้คาํตอบการวิจยัไว้เป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัน้ีว่า :  
  1.สภาพปัจจุบนั ปัญหา การค้นหากลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษทางการตลาดเพ่ือ
สร้างแรงดึงดูดใจลูกค้า  สร้างรายได้เพิ่มของผู้ ค้ารายย่อยของฝ่ังตลาดชุมชนศาลายาด้านใน 
(ศาลายาเก่า)  ด้วยการปรับปรุงสินค้าท่ีขาย และปรับวิธีการค้าขายให้มีประสิทธิภาพมากขึน้เพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าเช่น ลกัษณะของสินค้าท่ีขาย และต้องตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้า การหีบห่อบรรจภุณัฑ์ท่ีมีสีสนั สวยงาม ประทบัใจ สือถึงเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์ของชมุชน
ศาลายา ตลาดเก่าย้อนยคุ เพ่ือให้เป็นไปตามกระแสความต้องการของนกัท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์นิยม 
สะอาด  สะดวกแก่ลกูค้า การหาทําเลท่ีลกูค้าสงัเกตเห็นได้ง่าย อีกทัง้การทําป้ายประชาสมัพนัธ์ให้มี
ความสะดุดตามากขึน้ พิจารณาถึงความต้องการของตลาดเสียก่อนว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ต้องการสินค้าประเภทอะไร แบบไหน ราคาเท่าใด และยงัต้องพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีขาย กิจกรรม
ใกล้เคียงในฐานะคูแ่ข่งหรือเกือ้หนนุกนั กลา่วคือ ธุรกิจย่อมต้องการอยู่รอดและเติบโต ปัจจยัสําคญั 
คือ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ  
 2. กระบวนการใช้กลยทุธ์การตลาด รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษรวมถึงการบริหารจดัการสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีสามารถสร้างรายได้ ความมัน่คง ความพงึพอใจให้กบัผู้ ค้าและลกูค้า และ
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ก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชนได้โดยการศกึษาจากข้อมลูปฐมภมูิ สนธิกบั
ความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานทางการค้าขาย การประกอบธรุกิจ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีถกูต้องตาม
หลกัการจะก่อให้เกิดการชีนํ้าให้เกิดแรงจงูใจและเพ่ือสร้างกลยทุธ์การตลาดด้วยรูปแบบและวิธีการ
ท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยด้วยการ สร้างอตัลกัษณ์ท่ี
โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์และความภาคภมูใิจของชมุชนคนศาลายา ท่ีสามารถสะท้อนหรือส่ือไปยงั
กลุม่ลกูค้าได้ สําหรับงานวิจยัพบวา่การสร้างความโดดเดน่ แปลกตา สะดดุใจแก่ลกูค้าเป็นสิง่ท่ีผู้ ค้า
รายยอ่ยมีความคดิเห็นท่ียอมรับวา่เป็นสิง่ท่ีควรได้รับการสนบัสนนุในเร่ืองขององค์ความรู้  
งบประมาณ  และการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์เป็นอยา่งยิง่ เช่น การจดักิจกรรมโดยให้แมค้่า  พอ่ค้า   
ร่วมมือร่วมใจกนัใสเ่สือ้สีสดใส ลายดอก ท่ีสะดดุตา เป็นการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของ
ผู้ ค้ารายยอ่ยในช่วงวนัท่ีมีการจดักิจกรรมพิเศษ อีกทัง้เป็นการเชิญชวนลกูค้า  นกัท่องเท่ียวให้อยาก
มาสมัผสักบับรรยากาศท่ีย้อนยคุไปในอดีตอีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจิัยและอภปิรายผล 
  การวิจยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย เขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ซึง่ได้ผลการวจิยัเชิงปริมาณ กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา 
จํานวน 200 คน โดยจําแนกออกเป็น 3 ตอนดงันี ้
 

ตอนที่ 1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งผู้ตอบแบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา 
จํานวน 200 คน พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น เพศหญิงมากกวา่เพศชาย มี
ช่วงอายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี เป็นผู้ ท่ีไมเ่คยได้รับการเป็นจํานวนมากท่ีสดุ รองลงมา คือมีระดบั
การศกึษาสงูสดุในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ของการค้าขายสําหรับผู้ประกอบการ
ค้ารายยอ่ย  พบวา่ผู้ ค้ารายยอ่ยมีความเข้าใจในวิธีการค้าขายเพื่อสร้างรายได้เพิม่มากขึน้อยูใ่น
ระดบัสงู มีสามารถเรียนรู้และนํากลยทุธ์ หรือวิธีการทางการตลาด มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ตอ่การ
ขายของในปัจจบุนัได้มาก เช่ือวา่กลยทุธ์ หรือวิธีการทางการตลาดสามารถช่วยกระตุ้นการ ซือ้ได้ใน
ระดบัมาก  ยิง่ถ้าหากมีความรู้ท่ีได้ในเร่ืองกลยทุธ์ หรือวธีิการทางการตลาดท่ีดีจะชว่ยทําให้ปัจจยั
เส่ียงตอ่การขาดทนุลดน้อยลง  มีรายได้ในครัวเรือนจะเพิ่มมากขึน้    สนิค้าท่ีขายในพืน้ท่ีมีปัญหา
จากความซํา้ซ้อนกนัมากมายในระดบัสงู และลกูค้ามีพฤตกิรรม รูปแบบการซือ้ท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ 
และต้องการความสะดวก สะอาด ความทนัสมยัมากขึน้ในระดบัสงู ผู้ ค้ารายยอ่ยเช่ือวา่การเลือก
สนิค้าท่ีนํามาขายควรพิจารณาจากความต้องการของลกูค้าเป็นสําคญัในระดบัสงู มีปัญหาเร่ือง
ทําเลท่ีตัง้ ความสะดวก และคา่ใช้จ่ายการเช่าท่ีขาย ปัญหาด้านเงินทนุในการประกอบกิจการค้าราย
ยอ่ย มีปัญหาด้านทําเลท่ีวางสนิค้าเพ่ือขาย และมีปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกของพืน้ท่ีขาย 
แตห่ากมีการเข้ามาสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นช่วยสง่เสริมกิจกรรมการค้าใน ชมุชนให้ดีขึน้ และ
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวดียิ่งขึน้จากกิจกรรมค้าขายท่ีทําร่วมกนั 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้
เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายย่อยชุมชนในเขตพืน้ท่ีตําบลศาลายามีกลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมใน
การค้าขายในชมุชนคือราคาของสนิค้าท่ีขาย ความแปลกใหมไ่มซ่ํา้ใครของสนิค้าท่ีขาย คณุภาพของ
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สินค้าท่ีขาย การบริการท่ีดี ความสะดวกสบายของลกูค้า เช่นท่ีจอดรถเพียงพอ ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ภมูิสถาปัตย์สวยงามเป็นระเบียบ สะอาด สขุาท่ีสะอาด และเพียงพอ การประชาสมัพนัธ์อตัลกัษณ์
ของตลาดเก่า ดงึดดูนกัท่องเท่ียว และกลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายในชมุชนคือการจดัให้
มี กิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจตา่งๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือดงึดดูการเย่ียมชม ตลอดจนเส้นทางการคมนาคมให้มี
การสญัจรผา่นไปมาในพืน้ท่ีขายสนิค้า 

 
 เม่ือตลาดเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนสนิค้ากบัเงินคา่ตอบแทนจากการขายสนิค้าของผู้ ค้าราย
ย่อย ตลาดยงัก่อให้เกิดการพึง่พากนัในระดบัชมุชน คือ เปิดโอกาสให้คนในชมุชนได้ดําเนินกิจกรรม
แลกเปล่ียน (ซือ้ขาย) สินค้าและบริการตามความถนดัของแต่ละครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ท่ีสจุริต
ของแตล่ะครอบครัว เกิดการหมนุเวียนของเม็ดเงินในชมุชน และยงัช่วยดงึเม็ดเงินใหม่จากภายนอก
เข้าสูช่มุชน (เห็นได้ชดัอย่างกรณีของตลาดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดดอนหวาย หรือตลาดอมัพวา เป็น
ต้น ) ตลาดยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระดบัชุมชน รวมถึงการช่วยธํารงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีในชุมชน ในกรณีของชุมชนท่ีมีวฒันธรรมความเป็นมา จากการท่ีกลุ่มคนในชุมชนมีการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดีด้วยกนั 

ดงันัน้การค้ารายย่อย (Informal sector) จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจท่ีมี
ความสําคญัไม่น้อยไปกว่า Formal sector โดยภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นทางการนีส้ามารถเป็นภาคท่ี
สนบัสนนุภาคท่ีเป็นทางการเสมือนเป็นสว่นเตมิเตม็ซึง่กนัและกนั (complement) เม่ือใดท่ีภาคท่ีเป็น
ทางการประสบปัญหา ดงัเช่นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ แรงงานท่ีได้รับผลจากวิกฤตจะไหลเข้าสู่ภาค
เศรษฐกิจท่ีไม่เป็นทางการ เพ่ือท่ีจะส่งเสริมและพฒันาการประกอบการของภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เป็น
ทางการให้เข้มแข็ง มั่นคง จึงควรมุ่งเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมไปยังกลุ่มท่ีเป็น Hidden 
activities ในระบบเศรษฐกิจ ทัง้ด้านความคงอยู่ของธุรกิจ ความมัน่คงในชีวิตและสวสัดิภาพของ
ลกูจ้างหรือผู้ช่วยธุรกิจ เพ่ือท่ีจะให้ผู้ มีงานทําใน Informal sector มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยรัฐ
จะต้องโน้มน้าว ชักนําและเสนอผลประโยชน์ให้ผู้ ทํางานกลุ่มนี ้โดยผลประโยชน์ดงักล่าวจะต้อง
คุ้มคา่กบัการท่ีกลุม่คนเหลา่นัน้จะเสียประโยชน์ท่ีเคยได้รับเม่ืออยู่ใน Informal sector เช่นต้องเสีย
ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจและคุ้มครองจากรัฐ
เป็นต้น  
 

 งานวิจัยนีจ้งึได้คาํตอบการวิจัยตามวัตถุประสงค์เป็นประเดน็ที่น่าสนใจดงันีว่้า :  

 1.สภาพปัจจบุนัผู้ ค้ารายยอ่ยนัน้เป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพทางสงัคมต่ําเน่ืองจากความยากจน  ไม่
มีงานทํา ตกงาน ต้องดิน้รนตอ่สู้ เพ่ือให้อยูร่อด   เป็นอาชีพท่ีเข้างา่ย มีความเป็นอิสระ ไมต้่องใช้เงิน
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ลงทนุมาก  มีน้อยก็ทําการค้าขนาดเลก็ๆท่ีพอจะเลีย้งชีพได้ ใช้ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ินนํามาเป็น
สนิค้าท่ีขาย  เป็นกิจการของครอบครัว  กิจการขนาดเลก็  ในวธีิการผลติใช้แรงงานคนเป็นสว่นใหญ่ 
และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ อาศยัทกัษะท่ีได้มาจากภายนอกระบบโรงเรียน  ไมอ่ยูภ่ายใต้
ข้อบงัคบัตามกฎหมายและมีการแขง่ขนัสงู ดงันัน้ สรุปได้วา่ สถานะทางเศรษฐกิจสงัคม ความ
เป็นมาในอดีต โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและสภาพการทํางานของการค้ารายยอ่ยนอกระบบ
ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกประกอบอาชีพทัง้สิน้  อีกทัง้ผู้ ค้ารายยอ่ยสว่นใหญ่มี
รายได้ไมม่ากในแตล่ะวนั  ขาดแคลนเงินทนุในการประกอบอาชีพ มีภาระหนีส้นิท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู 
เน่ืองจากเป็นการกู้จากแหลง่เงินกู้นอกระบบ 

2. ปัญหาของตลาดศาลายา (เก่า) ก็คือความแตกตา่งเน่ืองจากตลาดศาลายาถกูแนวกัน้
ทางรถไฟเป็นเส้นแบง่ตลาดออกจากกนัเกิดเป็นตลาดเก่า และ ตลาดใหม ่จงึเป็นความแตกตา่งท่ีตัง้
อยูบ่นบริบททางสงัคม,อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ, แนวโน้มการขยายตวัจากสงัคมชมุชนเลก็สู่
สงัคมเมืองใหญ่, พืน้ฐานความเจริญและวถีิชีวิตจงึแตกตา่งกนัไปอยา่งเห็นได้ชดั ลกูค้าไมมี่การ
กระจายตวัเข้าสูบ่ริเวณตลาดศาลายาเก่า แตเ่กิดการกระจกุตวัท่ีตลาดใหมเ่ทา่นัน้ อีกทัง้การรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ต้องอาศยัการสนบัสนนุ งบประมาณ การร่วมมือจากทกุฝ่ายซึง่มีข้อจํากดัเป็น
อปุสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา  หากมีหนว่ยงานตา่งๆเข้ามาสร้างความเจริญ สร้างกิจกรรมตา่งๆท่ีจะ
ช่วยดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวให้เข้ามาถงึฝ่ังด้านในตลาดศาลายาเก่า ก็เป็นแนวทางท่ีดี 

3.การค้นหากลยทุธ์ รูปแบบ วิธีการแบบพเิศษทางการตลาดเพ่ือสร้างแรงดงึดดูใจลกูค้า  
สร้างรายได้เพิม่ของผู้ ค้ารายยอ่ยของฝ่ังตลาดชมุชนศาลายาด้านใน (ศาลายาเก่า) ด้วยการปรับปรุง
สนิค้าท่ีขาย และปรับวิธีการค้าขายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
ลกูค้าเชน่ ลกัษณะของสนิค้าท่ีขาย และต้องตรงกบัความต้องการของลกูค้า การหีบห่อบรรจภุณัฑ์ท่ี
มีสีสนั สวยงาม ประทบัใจ ส่ือถึงเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์ของชมุชนศาลายา ตลาดเก่าย้อนยคุ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกระแสความต้องการของนกัท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์นิยม ความสะดวกสบายของ
ลกูค้า เช่นสขุาท่ีสะอาด และเพียงพอ จดัให้มี กิจกรรมพิเศษท่ีนา่สนใจตา่งๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือดงึดดูการ
เย่ียมชม, การจดัการเส้นทางการคมนาคมก็ควรให้มีการสญัจรผ่านไปมาในพืน้ท่ีขายสนิค้า, มีท่ีจอด
รถเพียงพอ และปลอดภยั  การหาทําเลท่ีลกูค้าสงัเกตเห็นได้งา่ย อีกทัง้การทําป้ายประชาสมัพนัธ์ให้
มีความสะดดุตามากขึน้ และยงัต้องพิจารณาถึงชว่งเวลาท่ีขาย กลา่วคือ ธุรกิจยอ่มต้องการอยูร่อด
และเตบิโต ปัจจยัสําคญั คือ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ  
 4. กระบวนการใช้กลยทุธ์การตลาด รูปแบบ วิธีการแบบพิเศษรวมถึงการบริหารจดัการสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีสามารถสร้างรายได้ ความมัน่คง ความพงึพอใจให้กบัผู้ ค้าและลกูค้า และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยในชมุชนได้โดยการศกึษาจากข้อมลูปฐมภมูิ สนธิกบั
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ความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานทางการค้าขาย การประกอบธรุกิจ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีถกูต้องตาม
หลกัการจะก่อให้เกิดการชีนํ้าให้เกิดแรงจงูใจและเพ่ือสร้างกลยทุธ์การตลาดด้วยรูปแบบและวิธีการ
ท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ยด้วยการ สร้างอตัลกัษณ์ท่ี
โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์และความภาคภมูใิจของชมุชนคนศาลายา ท่ีสามารถสะท้อนหรือส่ือไปยงั
กลุม่ลกูค้าได้ สําหรับงานวิจยัพบวา่การสร้างความโดดเดน่ แปลกตา สะดดุใจแก่ลกูค้าเป็นสิง่ท่ีผู้ ค้า
รายยอ่ยมีความคดิเห็นท่ียอมรับวา่เป็นสิง่ท่ีควรได้รับการสนบัสนนุในเร่ืองขององค์ความรู้
งบประมาณ  และการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์เป็นอยา่งยิง่ เช่น การจดักิจกรรมโดยให้แมค้่า  พอ่ค้า   
ร่วมมือร่วมใจกนัใสเ่สือ้สีสดใส ลายดอก ท่ีสะดดุตา เป็นการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของ
ผู้ ค้ารายยอ่ยในช่วงวนัท่ีมีการจดักิจกรรมพิเศษ อีกทัง้เป็นการเชิญชวนลกูค้า  นกัท่องเท่ียวให้อยาก
มาสมัผสักบับรรยากาศท่ีย้อนยคุไปในอดีตอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย ในเขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ซึง่ผู้วิจยัได้ทราบผลการวิจยัและสามารถพบประเดน็ท่ี
น่าสนใจเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะการวิจยัในครัง้นี ้โดยจําแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
  
 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ชมรมหรือสมาคมสําหรับผู้ประกอบการค้ารายย่อยประเภทตา่ง 
ๆ ในศาลายา ให้มารวมตวักนั และใช้เป็นท่ีสําหรับเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี และให้การฝึกอบรม 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้ารายย่อยและลูกจ้างสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการ โดยหน่วยงาน
ราชการ ภาครัฐให้ความช่วยเหลือในสิง่ท่ีจําเป็น 

2. มอบหมายหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบในการดแูล พฒันา ให้ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพ จดัสรรสิง่อํานวยความสะดวก สวสัดกิารและอ่ืน ๆ  

3. ให้การสนบัสนนุทางด้านเงินทนุในอตัราดอกเบีย้ต่ํา และสนิเช่ือผู้ประกอบการรายยอ่ย 
4. จดัระเบียบให้ขายในท่ีกําหนด และผอ่นผนัการเสียคา่ธรรมเนียม 
 5. สง่เสริมให้ได้รับผลประโยชน์จากการระบบประกนัสงัคม  
6. ใช้หมายเลขตามบตัรประจําตวัประชาชนเป็นรหสัในการรับบริการของรัฐทกุประเภท 
 

  2. ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ที่สนใจศึกษาวิจยัต่อไป 
 เพ่ือให้ผลการศกึษาวจิยัครัง้นีส้ามารถไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยา่งกว้างขวาง 
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มากขึน้ ผู้วิจยัใคร่ขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้
   2.1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัควรมีจํานวนท่ีมากกว่านี ้เม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวน

ผู้ประกอบการค้ารายยอ่ยท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึน้  
   2.2. .ในการศึกษาครัง้นีย้งัมีประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาต่อเก่ียวกบัแนวโน้มและทิศทาง

ความเปล่ียนแปลง อีกทัง้ประเด็นท่ีคลุมเครือท่ีผู้ วิจัยอาจจะยังศึกษาไปไม่พบ เช่นกรณีของ
ผลกระทบของการสร้างรายได้ของกลุ่มบุคคลทัง้จากหน่วยงานของรัฐ หรือ กลุ่มเอกชน (Criminal 
Sector) ท่ีอาจไม่ถกูต้องตามกฎหมาย มีการเรียกรับเงินค่าตอบแทน ซึง่เป็นการกระทําท่ีไม่ถกูต้อง 
และสง่ผลกระทบตอ่ขวญั กําลงัใจ การประกอบอาชีพโดยสจุริตของกลุม่ผู้ ค้ารายยอ่ย เป็นต้น 

  2.3. ในการศกึษาตอ่ไปจากนีค้วรจะนําผลของการวิจยัครัง้นีไ้ปทําการศกึษาเพ่ือพิสจูน์อีก
ครัง้ในเขตพืน้ท่ีอ่ืน ท่ีมีผู้ รู้ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั แตต่า่งพืน้ท่ี ตา่งบริบทกนั เป็นต้น 
 
........................................................................................................................................ 
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2. โครงการวิจยั :    2.1  การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและ  
                                       ขนาด  ย่อม, SMEs   ในเขตกรงุเทพมหานคร  
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                           2.4 กลยุทธ์การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบัผลิตภณัฑ์สินค้า  
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                                    (Marketing Strategies Development for Salaya Informal Sectors.) 
                           (ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยัจากสาํนกัวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2553) 
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www.ssru.ac.th



105 
 

ผลงานวิจยัทุนสนับสนุนการวิจยังบประมาณแผน่ดิน (ว.ช.)   :    
                           1. การวิจยัและพฒันาเพ่ือการจดัการยทุธศาสตรใ์นการสร้างมลูค่าเพ่ิมของการ
คดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล เชิงธรุกิจให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ ไทย     
(Strategies Management How to Increase Value Added of  Recycle Garbage Separate for 
Entrepreneurial and Community in the Central Area of Thailand.)  
                         (ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2553 ตามมตคิณะรฐัมนตร)ี 
 
                        2.การขบัเคล่ือนยทุธศาสตรเ์พ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมของการคดัแยกขยะรีไซเคิลเชิง
ธรุกิจสาํหรบัผูป้ระกอบการและชมุชนของประเทศไทย (Strategies Initiative How to Increase 
Value Added of Recycle Garbage Separate for Entrepreneurial and Community in Thailand.)              
                         (ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2554 ตามมตคิณะรฐัมนตร)ี 
 
ผลงานวิจยัในชัน้เรียน   :   
 

1. ชื่อโครงการ “…การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาในการเรยีนวชิา MKT2305 
การบรหิารการขายโดยใชก้ารสอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem Based Learning ” 
(ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยัจากสาํนกัวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2553 ภาคเรยีนที ่1/2553) 
            2. ชื่อโครงการ “…การพฒันาพฤตกิรรมการเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาใน
การเรยีนวชิา    MKT1101 หลกัการตลาด โดยการสอนแบบมสีว่นรว่ม( Active Learning) ” 
      (ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยัจากสาํนกัวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2553 ภาคเรยีนที ่1/2553) 
                          
             ………………………………………………………………………………………….. 
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                            แบบสอบถาม 
                                   เลขที่.............. 

 
ชือ่โครงการวิจยั     การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ค้าราย      
                       ย่อย เขตเทศบาลตาํบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 
                       (Marketing Strategies Development for Salaya Informal Sectors) 
ช่ือผู้ที่ให้ข้อมูล.................................................................................................................. 
วันเดอืนปีที่เก็บข้อมูล .....................................ช่ือผู้เก็บข้อมูล……………………………….. 

 
  คาํชีแ้จง 
 

1. แบบสอบถามนีจ้ดัทําขึน้โดยนกัวิจยั คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  เพ่ือ
ทําการศกึษาวิจยัเก่ียวกบั การพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้คร่ายย่อย เขต
เทศบาลตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐมแบบสอบถามนีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทัว่ไป ความเป็นมา วิถีชีวิต ของผู้ ค้ารายยอ่ยชมุชนศาลายา 
 ตอนท่ี 2 สถานการณ์ สภาพปัญหา ของการค้าขายสําหรับผู้ประกอบการค้ารายยอ่ย   

ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นเก่ียวกบัพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มให้กบัผู้ ค้ารายยอ่ย ของ    
              ชมุชนในเขตพืน้ท่ีตําบลศาลายา 

 โปรดตอบคําถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะข้อมูลท่ีได้รับจากท่านจะทําให้ผู้ วิจัยทราบ
ข้อเท็จจริงท่ีจะนําไปสู่การพฒันาส่ือ อนัมีประโยชน์โดยตรงต่อครัวเรือน ชุมชน หน่วยงานของท่าน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป และข้อมลูท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด เน่ืองจากผู้ วิจยัจะเก็บ
คําตอบของท่านไว้เป็นความลบั สว่นผลการวิจยัจะนําเสนอในภาพรวมเท่านัน้ ขอความร่วมมือท่าน  กรุณา
ตอบแบบสํารวจทัง้  3 ส่วน และทุกข้อ ด้วยข้อมลูและข้อคิดเห็นท่ีเป็นจริง ข้อมูลทัง้หมดทุกข้อจะถูก
วิเคราะห์ในภาพรวมและจะไม่สง่ผลกระทบใด ๆ ตอ่ผู้ตอบแบบสอบถาม และขอขอบคณุอย่างสงูในความ
ร่วมมือท่ีดีของท่านผู้ วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง  สําหรับการตอบ
แบบสอบถามในครัง้นี ้
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คาํชีแ้จง :  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หรือเตมิข้อมลูลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความเป็นจริง      
 
1. เพศ     ชาย       หญิง  
             

2. อายุ    15-25 ปี   26-35 ปี                            

    36-45 ปี   46-55 ปี 

    56-65 ปี   66-75 ปี 
    
3. ระดับการศกึษาสูงสุด                                 

    ไม่เคยเรียน   ประถมศกึษา 

    มธัยมศกึษาตอนต้น  มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    ปริญญาตรี   สงูกวา่ปริญญาตรี 
4. ระดับรายได้ต่อวัน                                 

    ต่ํากวา่ 300 บาท  300 – 400 บาท 
    400 – 500 บาท             500 – 1,000 บาท                
    มากกวา่ 1,000 บาท  
 
 
 
 

 
คาํชีแ้จง : โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้แล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบั 
   ความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพียง 1 คําตอบ (กรุณาตอบทกุข้อ) โดยให้หมายเลข 
   1 หมายถงึ  เป็นจริงน้อยท่ีสดุ 
   2 หมายถงึ  เป็นจริงน้อย 
   3  หมายถงึ  เป็นจริงปานกลาง 
   4 หมายถงึ  เป็นจริงมาก 
   5  หมายถงึ  เป็นจริงมากท่ีสดุ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไป ความเป็นมา วิถีชีวิต ของผู้ค้ารายย่อยชุมชนศาลายา 

ตอนที่ 2 สถานการณ์ สภาพปัญหา ของการค้าขายสาํหรับผู้ประกอบการค้ารายย่อย   
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รายการ 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 

1. ทา่นมีความเข้าใจในวิธีการค้าขายเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้    
    เพียงใด 

     

2. ทา่นสามารถเรียนรู้และนํากลยทุธ์ หรือวิธีการทางการตลาด มาใช้ให้   
    เกิดประโยชน์ตอ่การขายของในปัจจบุนัได้ 

     

3. ทา่นเช่ือวา่กลยทุธ์ หรือวิธีการทางการตลาดสามารถช่วยกระตุ้นการ  
    ซือ้ได้ 

     

4. ความรู้ท่ีได้ในเร่ืองกลยทุธ์ หรือวิธีการทางการตลาดท่ีดีทําให้ ปัจจยั  
     เส่ียงขาดทนุลดน้อยลง  มีรายได้ในครัวเรือนจะเพิ่มมากขึน้ 

     

5. สนิค้าท่ีขายในพืน้ท่ีมีปัญหาจากความซํา้ซ้อนกนัมากมาย      

6. ลกูค้ามีพฤตกิรรม รูปแบบการซือ้ท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ และต้องการ  
    ความสะดวก สะอาด ความทนัสมยัมากขึน้ 

     

7. ทา่นคดิวา่การเลือกสนิค้าท่ีนํามาขายควรพิจารณาจากความ  
    ต้องการของลกูค้าเป็นสําคญั 

     

8. ทา่นมีปัญหาเร่ืองทําเลท่ีตัง้ ความสะดวก และคา่ใช้จ่ายการเช่าท่ี 

    ขาย 

     

9. ทา่นมีปัญหาด้านเงินทนุในการประกอบกิจการค้ารายยอ่ย      

10. ทา่นมีปัญหาด้านทําเลท่ีวางสนิค้าเพ่ือขายในการประกอบกิจการ  
     ค้ารายยอ่ย 

     

11. ทา่นมีปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกของพืน้ท่ีขายในการ  
     ประกอบกิจการค้ารายยอ่ย 

     

12.การเข้ามาสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นช่วยสง่เสริมกิจกรรมการค้าใน  
   ชมุชนให้ดีขึน้ 

     

13.ทา่นมีความสมัพนัธ์ในครอบครัวดียิ่งขึน้จากกิจกรรมค้าขายท่ีทํา 

     ร่วมกนั 
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 คาํชีแ้จง : โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้แล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบั 
      ความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพียง 1 คําตอบ (กรุณาตอบทกุข้อ) โดยให้หมายเลข 
   1 หมายถงึ  เป็นจริงน้อยท่ีสดุ 
   2 หมายถงึ  เป็นจริงน้อย 
   3  หมายถงึ  เป็นจริงปานกลาง 
   4 หมายถงึ  เป็นจริงมาก 
   5  หมายถงึ  เป็นจริงมากท่ีสดุ 
 

 

รายการ 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
1. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการค้าขายในชมุชนคือราคา  
    ของสนิค้าท่ีขาย 

     

2. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการค้าขายในชมุชนคือ  
    ความแปลกใหมไ่มซํ่า้ใครของสินค้าท่ีขาย 

     
 

3. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการค้าขายในชมุชนคือ 
   คณุภาพของสนิค้าท่ีขาย 

     

4. กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการค้าขายในชมุชนคือการ 
     บริการท่ีดี  

     

5. กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายในชมุชนคือ ความ  
   สะดวกสบายของลกูค้า เช่นท่ีจอดรถเพียงพอ ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

     

6.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายในชมุชนคือ ความ 
   สะดวกสบายของลกูค้า เช่นภมูิสถาปัตย์สวยงามเป็นระเบียบ สะอาด 

     

7.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายในชมุชนคือ ความ 
   สะดวกสบายของลกูค้า เช่นสขุาท่ีสะอาด และเพียงพอ 

     

8.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายในชมุชนคือ การ  
  ประชาสมัพนัธ์อตัลกัษณ์ของตลาดเก่า ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว 

     

9.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายในชมุชนคือการจดัให้มี 
   กิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจตา่งๆ ในพืน้ท่ีเพ่ือดงึดดูการเย่ียมชม 

     

10.กลยทุธ์การพฒันารายได้ของการค้าขายในชมุชนคือการจดัให้มี 
    เส้นทางการคมนาคมให้มีการสญัจรผา่นไปมาในพืน้ท่ีขายสนิค้า 

     

 

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็เก่ียวกับพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ค้าราย
ย่อย 
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                                     แบบสัมภาษณ์ 
                                   เลขที่.............. 

 
ช่ือโครงการวจัิย   การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ค้าราย      
                       ย่อย เขตเทศบาลตาํบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 
                       (Marketing Strategies Development for Salaya Informal Sectors) 
  ช่ือผู้ ท่ีให้ข้อมลู.................................................................................................................. 
วนัเดือนปีท่ีเก็บข้อมลู .....................................ช่ือผู้ เก็บข้อมลู……………………………….. 
วนัท่ีสมัภาษณ์ .................................................เวลา............................................................. 
 
 1.สาเหตใุดบ้างท่ีเป็นแรงจงูใจในการประกอบอาชีพค้าขายรายยอ่ย หรือให้บริการ  
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2. ความรู้เก่ียวกบัวธีิการค้าขายท่ีสามารถช่วยกระตุ้นการซือ้ได้เพ่ือสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้   
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 3.ปัญหาและอปุสรรคท่ีเก่ียวกบัการค้ารายยอ่ย และ วธีิการแก้ไขปัญหาของผู้ ค้ารายยอ่ย  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
4.ท่านมีรายได้จากการขายสนิค้าวนัละเทา่ใด มีแหลง่เงินทนุจากไหน  มีอาชีพนีน้านเพียงใด ในแตล่ะวนัมี
รายจ่ายใดบ้าง มีภาระหนีส้นิอยา่งไร 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
5.มีหนว่ยงานใดมาให้ความรู้ด้านการพฒันากลยทุธ์การตลาดการค้ารายยอ่ยบ้าง
........................................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................................... 
6.กลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการค้าขายในชมุชนควรเป็นอยา่งไร
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................  

                                   ขอขอบคณุท่านท่ีสละเวลาตอบแบบสมัภาษณ์ 
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