
96 
 

วารสารครุพิบลู  ปที่ 1 ฉบับที่2 (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2557)  ISSN  2351-0943 
 

การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มความตั้งใจใชการตลาดอเิลก็ทรอนกิส                

สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
กนกวรรณ กาญจนธานี1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

ณัฐธิดา สุวรรณโณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

อนุ เจริญวงศระยับ2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
รับตนฉบับ: 13 ตุลาคม 2557     รับตีพิมพ: 20 มกราคม 2558 บทความวิจัย 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรม โดยพัฒนาหลักสูตรจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส 7 ปจจัย ใชเวลา

ฝกอบรมตลอดหลักสูตรจํานวน 6 ช่ัวโมงแบงเปนการบรรยาย 2 ช่ัวโมง และการฝกปฏิบัติ 4 ช่ัวโมงโดยให
นํ้าหนักกับตัวแปรตางๆ เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ความพรอมของธุรกิจ(RD) เจตคติตอการตลาด
อิเล็กทรอนิกส(AT) อิทธิพลทางสังคม(SI) การรับรูประโยชน(PU) การรับรูวาใชงานงาย(PEU) การรับรูความ
เสี่ยง (PR) และความเขากันไดกับสิ่งที่มีอยู (CO) กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ีคือเจาของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาสจํานวน 21 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบวัดเจตคติตอ
การตลาดอิเล็กทรอนิกสวัดกอน และหลังการฝกอบรม การวิเคราะหขอมูลทําโดยใชรูปแบบการศึกษากลุม

เดียววัดกอน-หลังการฝกอบรม (One-group pretest-posttest design) และเปรียบเทียบผลที่ได กอนและ
ภายหลังฝกอบรม โดยใชวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังการเขารับการฝกอบรม นําเสนอผลการวิจัย
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบความแตกตางโดยการใชคาสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบวาหลังการฝกอบรม ผูเขารวมการอบรมมีเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสในทางบวกสงู
กวากอนการฝกอบรม และผลการทดสอบทางสถิติพบวาเจตคติหลังการฝกอบรมดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
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The purposes of this research were to develop a training course in order to increase the 
intention for using E-Marketing for SMEs in the three southern border provinces of Thailand, 
and to test the efficiency of the training course. The training course was developed by using 

the 7 factors that affected the intention to use E-Marketing. The period of this training course 
is 6 hours, 2 hours for lecture and 4 hours for practice. The weighting of each factor sorted 
by descending are readiness (RD), Attitude toward using E-Marketing (AT), Social influence (SI), 
Perceived usefulness (PU), Perceived ease of use (PEU),Perceived risk (PR) and Compatibility 
(CO). Samples of this research were 21 SMEs’ owner in Yala, Pattani and Narathiwas 
provinces. Data collected using the attitude toward using E-Marketing measurement 

questionnaire, which collected before and after attended the training course. The data 
analysis using one-group pretest-posttest design, compared the data before and after 
attended the training course using descriptive statistics and tested the mean difference using 
t-test 

The result showed that, after attending the training, attendant’ attitude toward using E-
Marketing had increased. The mean difference between pretest and posttest was statistical 

significance at 0.05. 
 

Keywords:  E-Marketing, Small and medium sized businesses, Intention to use E-Marketing, 
Training course  
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 บทนํา 
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต (Internet) มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลใหผูใชงานที่อยูในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก

สามารถเช่ือมตอกันไดอยางไรขีดจํากัดจนกลายเปนโลกไรพรมแดน (Globalization) เมื่อเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากข้ึนและมีผลทําใหตลาดในการซื้อขายสินคา

เปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูบริโภคจึงเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากเจตคติซึ่งเกิดจากทั้งประสบการณโดยตรงและอิทธิพลจากครอบครัวและคนรอบขาง 

(Schiffman and Kanuk, 2009) ดังน้ันการซื้อขายสินคาผานอินเตอรเน็ตจึงกลายเปนจุดมุงหมายใหมของผูซื้อ

และผูขายจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Chong et al., 2011) แตในทางกลับกัน สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตของประเทศไทยซึ่งประกอบดวยจังหวัดยะลา ปตตานี และ นราธิวาส กลับมีการซื้อขายสินคา

และบริการหรือดําเนินธุรกิจกับคูคาผานอินเตอรเน็ตและใชอินเตอรเน็ตและสื่อเครือขายสังคมในการโฆษณา

ประชาสัมพันธจํานวนนอย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม, 

2555) 

หากพิจารณาจากรายงานขอมูล SMEs วิเคราะหเชิงลึกรายกลุมจังหวัด ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2555 พบวาในจังหวัดยะลามีวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมจํานวน 618 แหงจําแนกเปนวิสาหกิจขนาดกลางจํานวน 11 แหงคิดเปนรอยละ 1.78 และ

วิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 607 แหงคิดเปนรอยละ 98.22 มีวิสาหกิจที่จัดจําหนายสินคาและบริการผานระบบ

อินเตอรเน็ตจํานวน 3 แหงคิดเปนรอยละ 0.49 จําแนกเปนวิสาหกิจขนาดกลาง 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.16 

และวิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 2 แหงคิดเปนรอยละ 0.34 มีวิสาหกิจที่ใชอินเตอรเน็ตและสื่อเครือขายสังคมใน

การโฆษณาประชาสัมพันธจํานวน 4 แหงคิดเปนรอยละ 0.65 จําแนกเปนวิสาหกิจขนาดกลาง 2 แหง คิดเปน

รอยละ 0.34 และวิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 2 แหงคิดเปนรอยละ 0.34 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) ซึ่งจะเห็นไดวาวิสาหกิจที่จัดจําหนายสินคาและบริการผาน

ระบบอินเตอรเน็ตและวิสาหกิจที่ใชอินเตอรเน็ตและสื่อเครือขายสังคมในการโฆษณาประชาสัมพันธมีจํานวน

นอยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด 

สาเหตุที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการซื้อขายสินคาและบริการหรือดําเนินวิสาหกิจกับคูคา

ผานอินเตอรเน็ตและใชอินเตอรเน็ตและสื่อเครือขายสังคมในการโฆษณาประชาสัมพันธจํานวนนอย เน่ืองจาก

อุปสรรคในการยอมรับการตลาดอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดจากการที่วิสาหกิจ

ตองการเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนจากการใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือทางการ

ตลาดแบบด้ังเดิมกอนที่จะตัดสินใจยอมรับ (Winkhofler and Houghton, 2000) นอกจากน้ันบุคลากรที่อยู

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังมีความรูดานเทคโนโลยีที่จํากัด จึงไมสามารถนํากลยุทธทางดาน

การตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใชในภาพรวมได (Jeffcoate et al., 2002) ย่ิงไปกวาน้ันการพัฒนาและดูแลรักษา

เว็บไซตถือเปนเรื่องสิ้นเปลืองสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และหากทําการตลาดอเิลก็ทรอนิกสไป

แลวไมมีระบบบริการลูกคาที่ดีอาจสงผลเสียตอวิสาหกิจมากกวาผลดี (Herbig and Hale, 1997; Downie, 
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2002) จึงสงผลใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดโอกาสในการเพิ่มชองทางการทําการตลาดและอาจ

เสียสวนแบงทางการตลาดใหธุรกิจขนาดใหญ  

การทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใช

(Behavioral Intention: BI)จํานวน 7 ปจจัยไดแก เจตคติตอการใชเทคโนโลยี (Attitude toward using 

Technology: AT) การรับรูประโยชน (Perceived Usefulness: PU) และ การรับรูวาใชงานงาย (Perceived 

Ease of Use: PEU) ความเขากันไดกับสิ่งที่มีอยู(Compatibility: CO) อิทธิพลทางสังคม (Social Influences: 

SI) การรับรูความเสี่ยง(Perceived Risk: PR) และความพรอมของธุรกิจ (Organization Readiness: RD) โดย

ใชแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง เก็บขอมูลจากเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัด ยะลา 

ปตตานี และนราธิวาส จํานวน 430 ราย พบวาความพรอมของธุรกิจ และเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกส   

มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสของเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.90 และ 0.42 ตามลําดับ 

(กนกวรรณ กาญจนธานี, 2557) จากผลการทดสอบดังกลาวสามารถนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเจาของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมุงเนนปจจัยความพรอมของธุรกิจและปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอเจตคติ

เพื่อเพิ่มความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส   

การเพิ่มความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสสําหรับเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ทําไดโดยใชวิธีการฝกอบรมเน่ืองจากการฝกอบรมเปนกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะบุคคล

เพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) อันเหมาะสม      

จนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(พงศ หรดาล, 2539)โดยออกแบบหลักสูตรฝกอบรมใหมีความสอดคลองกับปจจัยมีอิทธิพลตอความต้ังใจนํา

การตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใช ทั้ง 7 ปจจัย ใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ ครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู

ของผูเขารับการอบรม และทดสอบหลักสูตรฝกอบรมโดยใชรูปแบบการศึกษากลุมเดียววัดกอน-หลังการ

ฝกอบรม (One-group pretest-posttest design)โดยใชแบบวัดเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสวัดกอนที่

จะเริ่มการฝกอบรมและวัดหลังการอบรมสิ้นสุดนําเสนอผลการทดสอบหลักสูตรฝกอบรมและเปรียบเทยีบผลที่

ได กอนและภายหลังฝกอบรม โดยใชวิธีทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน (t-test for 

Dependent group) รวมถึงการใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อเปรียบเทียบคะแนนตํ่าสุดคะแนนสูงสุดคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. ทดสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส สําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
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การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งน้ีมีพื้นฐานมาจากแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 

TAM) (Davis, 1968) ที่แสดงใหเห็นวาความต้ังใจใชเทคโนโลยี(BI) ไดรับอิทธิพลจากเจตคติตอเทคโนโลยี (AT) 

ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากการรับรูประโยชน (PU) และการรับรูวาใชงานงาย (PEU) แบบจําลองการยอมรับ

เทคโนโลยีเปนแบบจําลองที่มีนักวิจัยจํานวนมากนําไปศึกษาโดยนําไปประยุกตใชในหลากหลายสาขา และมี

การเพิ่มปจจัยที่เกี่ยวของกับงานในสาขาที่สนใจ ไดแกตัวแปรอิทธิพลทางสังคม (SI) (Maholtra and 

Galletta, 1999) นอกจากน้ันยังมีการนําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อใชงานรวมกับ

ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (DIT) (Rogers, 1983) และไดตัวแปรเพิ่มข้ึนมาไดแก ความเขากันไดกับสิ่งที่

มีอยู (CO) การบูรณาการ TAM เขากับ DIT ก็มีนักวิจัยจํานวนมากนําไปใชงานและจากการศึกษาของ Wu 

and Wang, 2005 ไดเพิ่มตัวแปรการรับรูความเสี่ยง (PR) เขาไปในแบบจําลอง หลังจากน้ัน  El-Gohary, 2012

ไดนําการบูรณาการ TAM เขากับ DIT ไปประยุกตใชในการศึกษาการยอมรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส และได

เพิ่มปจจัย ความพรอมขององคกร (RD) เขาไปในแบบจําลอง 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนจึงไดปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสไป

ใช (Behavioral Intention: BI) จํานวน 7 ปจจัยไดแก เจตคติตอการใชเทคโนโลยี (Attitude toward using 

Technology: AT) การรับรูประโยชน (Perceived Usefulness: PU) และ การรับรูวาใชงานงาย (Perceived 

Ease of Use: PEU) ความเขากันไดกับสิ่งที่มีอยู(Compatibility: CO) อิทธิพลทางสังคม (Social Influences: 

SI) การรับรูความเสี่ยง(Perceived Risk: PR) และความพรอมของธุรกิจ (Organization Readiness: RD) 

สามารถแสดงกรอบความคิดของการวิจัยไดดังภาพประกอบ 1 

การรบัรู้
ความเสยีง

(PR)

อทิธพิล
ทางสงัคม

(SI)

ความพรอ้ม
ของธุรกจิ

(RD)

เจตคตติอ่
การตลาด

อเิล็กทรอนกิส ์
(AT)

การรบัรู้
ประโยชน์

(PU) 

ความตงัใจในการ
นาํการตลาด

อเิล็กทรอนกิสไ์ป
ใช้ (BI)

ความเขา้กนั
ไดก้บัสงิทมี ี
อยู่ (CO)

การรบัรูว้า่
ใชง้านงา่ย

(PEU)

 
ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดของการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดยะลา ปตตานี และ

นราธิวาสที่ยังไมไดนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใช กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ

โควตา เพื่อใหมีเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากแตละจังหวัดเขารวมในการวิจัยจํานวนเทาๆ กัน 

จังหวัดละ 10 ราย รวมเปน 30 ราย โดยผูเขารับการฝกอบรมไดครบถวนตามโปรแกรมจริงทั้งหมด 21 ราย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

พัฒนาข้ึนจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส ใชเวลาฝกอบรมตลอดหลกัสตูรจาํนวน 

6 ช่ัวโมง แบงเปนการบรรยาย 2 ช่ัวโมง และการฝกปฏิบัติ 4 ช่ัวโมงโดยใหนํ้าหนักกับตัวแปรตางๆ เรียงลําดับ

จากมากไปหานอยดังน้ี ความพรอมของธุรกิจ(RD) เจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกส(AT)อิทธิพลทางสังคม(SI) 

การรับรูประโยชน(PU) การรับรูวาใชงานงาย(PEU)การรับรูความเสี่ยง (PR) และความเขากันไดกับสิ่งที่มีอยู 

(CO) แสดงการกําหนดนํ้าหนักตัวแปรใหกับเน้ือหาของแตละหัวขอฝกอบรมจําแนกเปนรอยละ ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 การกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรใหกับเน้ือหาของแตละหัวขอฝกอบรม 

หัวขอ เน้ือหา นํ้าหนัก (รอยละ) 

1.การเตรียมความพรอมเพื่อนํา

การตลาดอเิลก็ทรอนิกสมาใชใน

ธุรกิจ 

 

เตรียมความพรอมใหกับเจาของ

วิสาหกจิ โดยการใหความรูเกี่ยวกบั

การตลาดอเิลก็ทรอนิกสและ เสริม

ทักษะการใชเครื่องมือทาง

การตลาดอเิลก็ทรอนิกส  

30 

2. อิทธิพลทางสังคมที่มีตอการ

ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด

อิเลก็ทรอนิกส 

-ศึกษาอิทธิพลทางสังคมตอ

การตลาดอเิลก็ทรอนิกสโดยใช

กรณีศึกษา 

25 

3.ประโยชนของการตลาด

อิเลก็ทรอนิกส 

-ความหมายและประโยชนของ

การตลาดอเิลก็ทรอนิกส 

-กลยุทธทางการตลาด

อิเลก็ทรอนิกส 

20 
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ตาราง 1 การกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรใหกับเน้ือหาของแตละหัวขอฝกอบรม (ตอ) 

หัวขอ เน้ือหา นํ้าหนัก (รอยละ) 

4. ความยาก-งายของการเรยีนรู

วิธีการใชและการใชเครือ่งมอืทาง

การตลาดอเิลก็ทรอนิกส 

-การสมัครใชงานเครือ่งมือทาง

การตลาดอเิลก็ทรอนิกส 

-เทคนิคตางๆ ในการใชงาน

เครื่องมือทางการตลาด

อิเลก็ทรอนิกส 

-การโฆษณาประชาสมัพันธโดยใช

เครื่องมือทางการตลาด

อิเลก็ทรอนิกส 

15 

5. ความเสี่ยงในการใชการตลาด

อิเลก็ทรอนิกส 

-ความเปนสวนตัวและความ

ปลอดภัยในการใชเครื่องมือทาง

การตลาดอเิลก็ทรอนิกส 

-การรักษาบญัชีผูใชใหปลอดภัย 

5 

6.ความเขากันไดของการตลาด

อิเลก็ทรอนิกสกับธุรกิจที่ดําเนินอยู 

การประยุกตใชการตลาด

อิเลก็ทรอนิกสโดยใชขอมูลของ

วิสาหกจิ 

5 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน 

กอนที่จะนําไปทดสอบและนํากลับมาปรับปรุงใหเครื่องมือมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

3. ขั้นตอนการวิจัย มี 5 ข้ันตอนดังตอไปน้ี(ศิรินิรันดร ปญญาพูนตระกูล, 2554) 

ขั้นตอนท่ี 1. กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเด็น (ทิศนา แขมณี, 

2550) 

1) เพื่อพัฒนาเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) เปน

การเนนใหผูเขารับการอบรมเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของกับประโยชนของการตลาด

อิเล็กทรอนิกส การเริ่มตนใชเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส ความเสี่ยงในการใชงานเครื่องมือทาง

การตลาดอิเล็กทรอนิกส อิทธิพลทางสังคมที่มีตอการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด และการเตรียมความพรอม

เพื่อนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใชในวิสาหกิจใชวิธีการใหความรูโดยการบรรยาย 

2) เพื่อพัฒนาเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานจิตพิสัย (Affective Domain) มุงเนนใน

การพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติที่ดีตอการตลาดอิเล็กทรอนิกส โดยสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรม

รับรูวาการตลาดอิเล็กทรอนิกสมีประโยชน รับรูวาการตลาดอิเล็กทรอนิกสใชงานงาย รับรูวาการตลาด

อิเล็กทรอนิกสเขากันไดกับสิ่งที่มีอยู รับรูถึงความเสี่ยงในการใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส รับรูถึงอิทธิพลทาง
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สังคมที่มีตอความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส และเสริมสรางเจตคติที่ดีเพื่อเพิ่มความต้ังใจในการนํา

การตลาดอิเล็กทรอนิกสมาใชในวิสาหกิจ โดยใชวิธีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ  

3) เพื่อพัฒนาเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

มุงเนนในการพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการใชเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส โดย

ใหฝกปฏิบัติการสมัครใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส สมัครใชงานเครือขายสังคมเพื่อการทําการตลาด

อิเล็กทรอนิกส การสมัครใชงานกระดานสนทนาเพื่อทําการตลาดอิเล็กทรอนิกส ทดลองใชงานเครื่องมือทาง

การตลาดอิเล็กทรอนิกส และสามารถใชเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสไดอยางปลอดภัย  

ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกการจัดเน้ือหาวิชา เพื่อพัฒนาใหเกิดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเปาหมายที่

วางไว มีการจัดเน้ือหาโดยเริ่มบรรยายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกสเพื่อปรับพื้นฐานและปรบั

เจตคติของผูเขารับการฝกอบรม ไปจนถึงการฝกปฏิบัติการจากวิธีการงายไปสูยาก  

การกําหนดเน้ือหาในการฝกอบรมอางอิงมาจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการนําการตลาด

อิเล็กทรอนิกสไปใช โดยใหนํ้าหนักของเน้ือหาตามคาอิทธิพลที่มีตอความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

สามารถกําหนดเน้ือหา วัตถุประสงค และเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมตามตัวแปรสาเหตุของการวิจัยได 6 หัวขอ

คือ 

1) ประโยชนของการตลาดอิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการตลาด

อิเล็กทรอนิกสกับเจาของวิสาหกิจ วิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมคือการบรรยาย 

2) การเรียนรูการใชงานการตลาดอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของวิสาหกิจไดตระหนักวา

สามารถเรียนรูการใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสไดในระยะเวลาอันสั้นและการตลาดอิเล็กทรอนิกสใชงานงาย

วิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมคือการสาธิตและฝกปฏิบัติตาม 

3) ความเขากันไดของการตลาดอิเล็กทรอนิกสกับธุรกิจที่ดําเนินอยูมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของวิสาหกจิ

ตระหนักวาการตลาดอิเล็กทรอนิกสสามารถเขากับวิสาหกิจไดเปนอยางดี วิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการ

ฝกอบรมคือการสาธิตและฝกปฏิบัติตาม 

4) ความเสี่ยงในการใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของวิสาหกิจรับรูวาการตลาด

อิเล็กทรอนิกสมีความเสี่ยงแตสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย วิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมคือการ

บรรยาย 

5) อิทธิพลทางสังคมที่มีตอการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของ

วิสาหกิจตระหนักถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีตอการใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสวิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการ

ฝกอบรมคือการบรรยาย 

6) การเตรียมความพรอมเพื่อนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสมาใชในวิสาหกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียม

ความพรอมใหกับเจาของวิสาหกิจเพื่อใหสามารถนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใชในวิสาหกิจไดอยางมั่นใจ

วิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมคือการบรรยาย 



104 
 

วารสารครุพิบลู  ปที่ 1 ฉบับที่2 (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2557)  ISSN  2351-0943 
 

นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงกลุมผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนผูใหญ จึงตองมีการเตรียมเน้ือหาให

เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม เน่ืองจากผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนผูใหญที่ตองการ

การเรียนรูดวยตนเองอยางเปนอิสระ มีการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูจากภายใน และมุงเนนที่เปาหมาย 

(Knowles, 1970) ซึ่งมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางจากนักเรียน นักศึกษา ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

ใหสอดคลองกับคุณลักษณะการเรียนรูของผูใหญดังตอไปน้ี 

1) ออกแบบหลักสูตรใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําขอมูลทางธุรกิจของตนมาใชในการสราง

เครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเองอยางอิสระและผูเขารับ

การฝกอบรมก็เกิดแรงจูงใจภายในที่จะสรางเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสใหสําเร็จเพื่อที่จะไดนําไป

ทดลองใชงานจริงหลังจบการฝกอบรม 

2) เน่ืองจากผูเขารับการฝกอบรมที่เปนผูใหญมักจะนําความรูเดิมและประสบการณชีวิตมาเปนพื้นฐาน

ของประสบการณในการเรียนรู ผูวิจัยจึงออกแบบหลักสูตรฝกอบรมใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนํา

ประสบการณมาใชในการเรียนรูไดมากที่สุด  

3) ผูใหญมีการเรียนรูโดยมุงเนนเปาหมาย ผูวิจัยจึงออกแบบหลักสูตรฝกอบรมใหมุงเนนที่เปาหมาย ไม

เนนวิธีการ ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมสามารถเรียนรูโดยไมรูสึกกดดัน 

4) ผูใหญมีการเรียนรูโดยมุงเนนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ ผูวิจัยจึงออกแบบหลักสูตรฝกอบรมให

สอดคลองกับความความตองการของผูเขารับการฝกอบรมโดยเช่ือมโยงประสบการณตางๆ ของผูเขารับการ

ฝกอบรมเขาดวยกันเพื่อนําทางไปสูเปาหมายและความสําเร็จ 

5) ผูใหญชอบเรียนรูโดยวิธีการปฏิบัติ ไมคอยสนใจการเรียนรูที่มีเน้ือหามากๆ หรือการตองจดจํา

ขอเท็จจริงหรือตัวเลข ผูวิจัยจึงออกแบบหลักสูตรฝกอบรมที่มุงเนนการฝกปฏิบัติ โดยใหฝกปฏิบัติ 4 ช่ัวโมงใน

ขณะที่บรรยายเพียง 2 ช่ัวโมง 

6) ผูใหญตองการไดรับความเคารพในความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนถึงประสบการณสวนตัว 

ผูวิจัยจึงออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมที่เนนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหผูเขารับการอบรมไดมสีวนรวม เปด

โอกาสใหไดคนพบตัวเองโดยจัดกิจกรรมที่สามารถรับผิดชอบดวยตนเอง วิทยากรและพี่เลี้ยงทําหนาที่ให

คําแนะนํา 

เน่ืองจากผูใหญสวนมากมีการพัฒนาการเรียนรูโดยอาศัยรูปแบบการเรียนรูที่มีพื้นฐานมาจากในวัยเด็ก 

(Edmunds, Lowe, Murray, and Seymour, 1999) การพิจารณารูปแบบการเรียนรูที่ผูเรียนถนัดจะชวยให

การจัดการอบรมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (Richardson, 2005) รูปแบบการเรียนรูที่พบบอยจําแนกไดเปน 3 

แบบคือ  

1) การเรียนรูโดยการมองเห็น (Visual) ผูเรียนที่มีความถนัดในการเรียนรูรูปแบบน้ีตองการมองเห็นสิ่งที่

ตองการเรียนรู รูปภาพจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากกวาการอธิบายดวยคําพูดเพียงอยางเดียว 

(Jezierski, 2003) 
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2) การเรียนรูโดยการฟง (Auditory) ผูเรียนที่มีความถนัดในการเรียนรูรูปแบบน้ีตองการไดยินสิ่งที่

ตองการเรียนรู บางครั้งอาจตองการอานสิ่งที่เรียนรูออกมาดังๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

3) การเรียนรูโดยการเคลื่อนไหวรางกาย (Kinesthetic) ผูเรียนที่มีความถนัดในการเรียนรูรูปแบบน้ี

ตองการเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติมากกวาการฟงหรือการอภิปราย 

ขั้นตอนท่ี 3 การนําหลักสูตรไปทดลองใช เมื่อกําหนดวัตถุประสงคและเน้ือหาไดแลว ไดนําเอาหลักสูตร

ฝกอบรมใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทานตรวจสอบคุณภาพของเน้ือหา หลังจากปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตาม

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลวไดนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชฝกอบรมใหกับเจาของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดฝกอบรมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยใชสไลดและ

เอกสารประกอบการบรรยาย และฝกปฏิบัติโดยสาธิตการใชงานและใหผูเขารวมอบรมไดทดลองปฏิบัติไป

พรอมๆ กัน มีการประยุกตเน้ือหาใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนของผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนการ

เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ โดยสถานที่จัดฝกอบรมเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีความเหมาะสม มี

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม มีเครื่องฉายขามศีรษะเพื่อใชแสดงสไลดทีใ่ช

บรรยายและมีเอกสารประกอบการบรรยายแจกใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคน เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

สามารถทบทวนเน้ือหาไดบอยครั้งเทาที่ตองการ 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลหลักสูตร เพื่อทําใหทราบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิตามที่ต้ังไว

หรือไมเพียงใด การวัดผลการฝกอบรม โดยใชแบบวัดเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสในการวัดผลการ

ฝกอบรม แบบวัดเจตคติน้ีมีขอคําถามจํานวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) มี 5 

ระดับ วัดองคประกอบของเจตคติที่ประกอบไปดวย 3 สวน (Elizur and Guttman, 1976) คือ 

1) องคประกอบดานความรู (Cognitive component) ไดแก ขอคําถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับเน้ือหา หรือขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของการตลาดอิเล็กทรอนิกสจํานวน 3 ขอ 

2) องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ (Effective component) ไดแกขอคําถามเกี่ยวกับ

ความรูสึกชอบ หรือไมชอบ พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เกี่ยวกับการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสมาใชในองคกร 

จํานวน 8 ขอ 

3) องคประกอบดานการกระทํา (Action component) ไดแก ขอคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการ

ใชเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส เพื่อปฏิบัติงานทางดานการตลาดใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

จํานวน 4 ขอ 

ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปผลการฝกอบรม หลังจากการประเมินผลของหลักสูตรฝกอบรม ทําใหทราบวา

หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมาสามารถพัฒนาสมรรถนะเจาของวิสาหกิจในประเด็นของพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัยไดตามวัตถุประสงคหรือไม มีสวนใดที่ตองแกไขปรับปรุง สามารถนําไปปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เพื่อให

มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับใชในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป 
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4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลใชแบบวัดเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่ประกอบดวยการประเมินความรูทาง

การตลาดอิเล็กทรอนิกสจํานวน 3 ขอ การประเมินทักษะในการใชเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส

จํานวน 4 ขอ และการประเมินเจตคติที่มีตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสจํานวน 8 ขอ วัดกอนการทดลองและหลัง

การทดลอง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกตางของระดับเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไป กอนและ

หลังการฝกอบรม เพื่อทําการวิเคราะหดวยเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในข้ันตอนตอไป เลือกกลุมตัวอยางโดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา จํานวน 30 ตัวอยาง จากเจาของวิสาหกิจที่แสดงความจํานงวาตองการรับการ

ฝกอบรมเก็บขอมูลจากเจาของวิสาหกิจโดยใชแบบวัดเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสกอนที่การฝกอบรมจะ

เริ่มและเก็บขอมูลซ้ําอีกครั้งภายหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น ในวันฝกอบรมจริงมีผูเขาฝกอบรมและใหขอมูล

ครบถวนจํานวน 21 คน 

5. การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมมีการวัดผลการเรียนรูเพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ 

และเจตคติตอเน้ือหาของการฝกอบรมอยางไร สอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม โดยใชแบบ

วัดเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสวัดกอน และหลังการฝกอบรม การวิเคราะหขอมูลทําโดยใชรูปแบบ

การศึกษากลุมเดียววัดกอน-หลังการฝกอบรม (One-group pretest-posttest design) และเปรียบเทียบผลที่

ได กอนและภายหลังฝกอบรม โดยใชวิธีทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน (t-test for 

Dependent group)รวมถึงการใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อเปรียบเทียบคะแนนตํ่าสุดคะแนนสูงสุดคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

เมื่อไดหลักสูตรที่สอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสของเจาของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใตแลว ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝกอบรมโดยการนําไปใชจัดฝกอบรมกับเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งไดแสดงความจํานงวาตองการเขารับการฝกอบรมโดยแจงไวทายแบบสอบถามที่ใชเปน

เครื่องมือในการวิจัยในระยะที่หน่ึง จํานวน 30 คน แตเมื่อถึงวันอบรมจริงมีเจาของวิสาหกิจบางรายติดธุระไม

สามารถเขารวมฝกอบรมได จึงมีจํานวนผูเขารวมฝกอบรมรวมทั้งหมด 21 คน 

ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษารูปแบบศึกษากลุมเดียววัดกอน-หลังการฝกอบรม (One-group pretest-

posttest design) โดยใชแบบวัดเจตคติตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสวัดกอนที่จะเริ่มการฝกอบรมและวัดหลัง

การฝกอบรมสิ้นสุด วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน (t-test for 

Dependent group) ซึ่งเปนเทคนิคในการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ไดจากผูใชขอมูลกลุมเดียวกันแต

ใหขอมูล 2 ครั้ง คือทําการวัดซ้ํากอนและหลังการฝกอบรม (Paired t-test) โดยผลการวิเคราะหแสดงไวดัง

ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังการฝกอบรม 

การเรียนรู จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t นัยสําคัญ. 

กอนฝกอบรม 

หลังฝกอบรม 

21 

21 

46.1429 

57.3333 

6.94468 

8.26640 

-6.041 0.000 

* P<0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวย t-test ไดคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ดังน้ันจึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงวา คะแนนเฉลี่ยกอนฝกอบรมของผูประกอบการนอยกวาคะแนนเฉลี่ยหลังการ

ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 นอกจากน้ันยังทําการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและหลัง

การฝกอบรมของผูเขารับการอบรมเปนรายบุคคล และแสดงผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดังตาราง 3 

 

ตาราง3 คาสถิติเชิงพรรณนากอนและหลงัการฝกอบรม 

คะแนน จํานวน คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กอนการ

ฝกอบรม 
21 32.00 63.00 46.14 6.94 

หลงัการ

ฝกอบรม 
21 45.00 74.00 57.33 8.27 

 

การทดสอบครั้งน้ีมีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 21 คน ผลการวัดกอนฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 46.14 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.94และ ผลการวัดหลังฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเทากับ57.33 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 8.27แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมของผูเขารบัการ

อบรมเปนรายบุคคล เปนกราฟเสนไดดังภาพประกอบ2 
 

 
ภาพประกอบ2 กราฟเสนแสดงคะแนนกอนและหลงัการฝกอบรมเปนรายบุคคล 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการทดสอบหลักสูตรฝกอบรมพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดเจตคติหลังการฝกอบรมมีคา

มากกวาคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดเจตคติกอนการฝกอบรมและเมื่อพิจารณาคะแนนรวมเปนรายบุคคลก็

พบวาคะแนนหลังการฝกอบรมมีคามากกวาคะแนนกอนการฝกอบรม หลักสูตรฝกอบรมที่สรางข้ึนมาสามารถ

พัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติของเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

และสามารถเพิ่มความต้ังใจในการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใชในวิสาหกิจได จึงสรุปไดวาหลักสตูรฝกอบรม

เพื่อพัฒนาความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต สามารถเพิ่มเจตคติที่ดีตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสซึ่งสงผลไปถึงการเพิ่มความต้ังใจใชการตลาด

อิเล็กทรอนิกสของเจาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใตได 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มความต้ังใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส ผูที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาสมรรถนะของเจาของวิสาหกิจไดแกสถาบันการศึกษา สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมสามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชในการพัฒนาเจาของวิสาหกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใตได    

โดยใหความรูกับเจาของวิสาหกิจในเรื่องการเตรียมความพรอมสําหรับวิสาหกิจในการนําการตลาด

อิเล็กทรอนิกสไปใช การเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการตลาดอิเล็กทรอนิกสใหกับเจาของวิสาหกิจและพนักงาน 

นอกจากน้ันยังสามารถแนะนําการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูของวิสาหกิจเพื่อรองรับการนําการตลาด

อิเล็กทรอนิกสไปปรับใชในวิสาหกิจ ย่ิงไปกวาน้ันยังสามารถเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการตลาดอิเล็กทรอนิกส

ใหกับเจาของวิสาหกิจ โดยการใหความรูในการจัดการความเสี่ยงที่อาจประสบเมื่อนําการตลาดอิเล็กทรอนิกส

ไปใช และแนะนําวิธีการจัดการกับอิทธิพลทางสังคมที่มีตอวิสาหกิจนอกจากน้ันยังสามารถใหความรูเกี่ยวกับ

ประโยชนที่วิสาหกิจจะไดรับจากการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสไปใชทั้งในประเด็นของการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางานใหกับวิสาหกิจ ปรับปรุงคุณภาพการทํางาน ชวยใหสามารถควบคุมการทํางานได

ดีข้ึน และลดคาใชจายในดานการตลาด 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเปนการทดสอบประสทิธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมโดยนําไปใชจัดฝกอบรม

ใหกับกลุมตัวอยางจํานวน 21 ราย ดังน้ันจึงสามารถควบคุมการจัดการฝกอบรมให ดําเนินไปตามแผนไดเปน

อยางดี ผูเขารบัการอบรมสามารถเขาถึงทรัพยากร และมปีฏิสัมพันธกับทีมวิทยากรไดอยางทั่วถึง หากนํา

หลักสูตรฝกอบรมเดียวกันน้ีไปใชกบักลุมประชากรอื่น หรือใชกับกลุมตัวอยางที่มจีํานวนมากกวาการศึกษาใน

ครั้งน้ี อาจไดผลลัพธที่แตกตางไปจากน้ี 
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