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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขัน
และผลการด าเนินงาน 2) อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงาน 3) อิทธิพลของ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงาน และ 4) ความสามารถทางการแข่งขันท่ีส่งผลต่อ
ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 190 คน เลือกวิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.81 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  2) อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  และมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3) อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันและมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 4) อิทธิพลของ
ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขัน 
 

Abstract  
The purposes of this research were to study: 1) digital marketing strategies, entrepreneurial characteristics, 

competitiveness, and performance, 2) the influence of digital marketing strategies on competitiveness and performance, 
3) the influence of entrepreneurial characteristics on competitiveness and performance, and 4) the influence of 
competitiveness on the performance of community enterprises in Phetchaburi Province. This study used a convenience 
sample of 190 community enterprise entrepreneurs in Phetchaburi Province. The data was collected with a questionnaire 
with a reliability of 0.81. The data was analyzed with statistics for frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
simple regression analysis. 
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The research results were as follows: 1) digital marketing strategies, entrepreneurial characteristics, marketing 
strategies, entrepreneurial characteristics, competitiveness, and performance had a high level of average, 2) the influence 
of digital marketing strategies had a positive influence on the competitiveness, at the .01 level of significance and had a 
positive influence on performance, at the .05 level of significance. 3) the influence of entrepreneurial characteristics had 
a positive influence on the competitiveness and had a positive influence on performance, at the .01 level of significance, 
and 4) the influence of competitiveness had a positive influence on the performance of community enterprises in 
Phetchaburi Province at the .01 level of significance. 

 

Keywords : Digital Marketing Strategies, Entrepreneurial Characteristics, the Competitiveness 
 
 

บทน า   
  การด าเนินเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน จ านวน
หนึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  หน่วยงานภาครัฐและ
องค์การสนับสนุนภาคเอกชนมีการผลักดันให้มีการส่งเสริม ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอันจะยังผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใดรวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้
ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป [1] 

วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มี
ความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการมีชุมชนเป็นเจ้าของ มีการด าเนินการที่มิได้มุ่งแสวงหาก าไรแต่จะเป็น
การสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นการน าแนวทางเศรษฐกิจชุมขนหรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่มี
ความหลากหลายของกิจกรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทุนของ
ชุมชนที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่เงินแต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างรู้คุณค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน กระท า
เพื่อทดแทนการซื้อจากตลาดท าให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึ้น  สามารถสร้างรากฐานของ
ประเทศกล่าวคือหากชุมชนในประเทศเข้มแข็งก็จะท าให้ประเทศมีความมั่นคงตามไปด้วย  นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนจะเน้นในเรื่อง
ของวิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชนนั้นเป็นปัญหาวิธีคิดมากกว่าวิธีท า ชุมชนสามารถผลิตได้
มากมายแต่ขายไม่ออก ขาดทุน หาตลาดไม่ได้เพราะเริ่มต้นจากวิธีท า จากสูตรส าเร็จ จากการเลียนแบบ การท าวิสาหกิจชุมชนนั้นจึง
ควรเริ่มต้นจัดท าเพื่อให้พอกินพอใช้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจเมื่อพอเพียงและพึ่งตนเองได้ก็สามารถผลิตให้เหลือ
เผื่อตลาดได้และการคิดจะน าผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มาจากการรู้จักใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือทรัพยากรในท้องถิ่นบวกกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี่เหมาะสม โดยควรเริม่จากเลก็ไป
หาใหญ่เพื่อท่ีจะสร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งก่อนท ากินท าใช้ก่อนท าทดแทนสิ่งที่จะต้องซื้อให้ได้มากท่ีสุด หากต้องการที่
จะน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดก็ควรเรียนรู้การจัดการและกลไกทางการตลาดให้ดี  ไม่หวังพึ่งพาตลาดเป็นหลักแต่ควร
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดเป็นเรื่องที่ส าคัญมากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องเรียนรู้โดยเฉพาะ  
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือสื่อดิจิทัลและโซเชียลทุกชนิดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้  โดยจะต้อง
ด าเนินการส่งเสริมสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัลและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์   
ต่าง ๆ ทางสื่อดิจิทัลไม่ว่าการตลาดบนเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือสังคมออนไลน์ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน [2] เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหลา่นี้ได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  นอกจากน้ีการตลาดดิจิทัลยังเป็นอกี
ทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ท าให้การรับรู้ในวงกว้าง  อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในจ านวนมากได้โดยตรง ธุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักและเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่องทางต่าง ๆ ของ
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การตลาดแบบดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจมีขอบเขตการตลาดที่กว้างขึ้นสร้างการรับรู้ของลูกค้า สร้างตลาดใหม่ ๆ และให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล
ล่าสุดผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น [3] อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุความส าเร็จที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งด้าน
การตลาดและธุรกิจโดยรวมซึ่งท าให้ธุรกิจสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งข้ึน 
[4] นอกจากน้ีคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จเพราะเป็นผู้
ลงทุนประกอบธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงต่อการขาดทุนและก าไร รวมทั้งควบคุมด าเนินการธุรกิจด้วยตนเอง ผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ประกอบการ [5] และต้องมีความกล้าเสี่ยง ความเป็นตัวของตัวเอง ความมี
นวัตกรรมและความใฝ่ใจในความส าเร็จซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดเด่นของผู้ประกอบการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็น
ลักษณะพิเศษเฉพาะของผู้ประกอบการที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจให้ประสบความส าเร็จพร้อม
เผชิญกับความเสี่ยงตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจอันจะส่งผลให้เกิดความสามารถในการเพิ่มคุณค่า 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความสามารถทางการแข่งขันกับสภาวการณ์ตลาดได้  นอกจากนั้นยังท าให้กิจการมีผลการ
ด าเนินงานหรือผลประกอบการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตามเมื่อกิจการพยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการผลิต 
ณ ต้นทุนควรจะมุ่งประสิทธิภาพของการผลิตและปริมาณที่สูงและหากกิจการเลือกการสร้างความแตกต่างนั่นหมายความว่ากิจการ
ต้องสร้างความแตกต่างบนรากฐานความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ใดสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือรากฐานความได้เปรียบในการ
แข่งขัน [6] รวมถึงผลการด าเนินงานท้ังด้านก าไร ยอดขาย การลดต้นทุน การตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า 
 จากประเด็นท่ีกล่าวมาจะพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีได้ประสบปัญหาการท าการตลาดดิจิทัลที่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จและขาดการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเพื่อน าไปสู่
การสร้างความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจประเทศให้มีความเข้มแข็งและความเจริญเติบโต หากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ดีก็จะท าให้สามารถด าเนินกิจการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
และผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลน าไปพัฒนาและบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความเจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของวิสาหกจิ
ชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตขังหวัดเพชรบุรี 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบรุี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 364 ราย [7] 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการค านวณที่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนของ ทาโร่ ยามาเน่ ค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ระดับร้อยละ 95 [8] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 190 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December)  81 – 92  (2022) Vol. 12, No. 3 
84 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน  
และตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
มีขั้นตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5  ถือว่ามีความสอดคล้อง [9] และ 2) การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของคอนบราค [10] พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของตัวแปรกลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลเท่ากับ 0.79  ตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เท่ากับ 0.85 ตัวแปรความสามารถทางการแข่งขัน เท่ากับ 0.76 ตัวแปร
ผลการด าเนินงาน เท่ากับ 0.88 และโดยภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.81  ช่วงมีค่ามากกว่า 0.7 ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ [11] 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ออกหนังสือถึง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจนเก็บรวบรวมได้ครบ จ านวน 190 ฉบับ โดยเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจัย 
 น าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการลงรหัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปทางสถติิเพื่อวิเคราะห์และแปลผลของข้อมูล 
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation : S.D.) และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5  เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.5  

ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.6 มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55.3  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 ระยะการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้อยกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 
ทุนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  10,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการจัดตั้งกลุ่มเป็นเงินทุนตัวเอง 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 และประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 43.2 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกจิชมุชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  �̅� S.D. แปลผล 
1.การตลาดบนเว็บไซต ์(Website Marketing) 
2.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Marketing) 
3.สังคมออนไลน ์(Social Media Marketing) 
4.การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 
5.การตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR Marketing) 

3.71 
2.82 
3.67 
3.78 
3.92 

0.66 
0.49 
0.49 
0.22 
0.36 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวมเฉลี่ย 3.64 0.22 มาก 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ
การตลาดเชิงเนื้อหา การตลาดบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ค ุณลักษณะของผู้ประกอบการ  �̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านความเป็นตัวของตัวเอง 
2.ด้านความมีนวัตกรรม 
3.ด้านความเสี่ยง 
4.ด้านก้าวร้าวในการแข่งขัน 
5.ด้านความสม่ าเสมอและใฝ่ใจการเรียนรู้ 
6.ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ 

3.74 
3.99 
3.71 
3.87 
4.37 
4.63 

0.27 
0.26 
0.24 
0.30 
0.28 
0.16 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
ภาพรวมเฉลี่ย 4.00 0.10 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านความ
สม่ าเสมอและใฝ่ใจการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความมีนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านก้าวร้าวใน
การแข่งขัน ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ความสามารถทางการแข่งขัน  �̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านการเป็นผู้น าต้นทุน 
2.ด้านการสร้างความแตกต่าง 
3.ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 
4.ด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

3.82 
3.99 
4.25 
4.30 

0.20 
0.24 
0.26 
0.24 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.09 0.11 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  
ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ด้านการสร้างความแตกต่างและด้านการเป็นผู้น าต้นทุน ตามล าดับ 
 ตอนที ่5 ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

จากการวิเคราะห์ผลพบว่า ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ตอนที ่6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของตัวแปร 

ตารางที ่4 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยรวมที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ 

คะแนน 
มาตรฐาน t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่ (a) 
กลยุทธก์ารตลาดดิจิทัล 

3.432 
0.181 

0.119 
0.033 

 
0.574 

28.751 
5.536 

0.000** 
0.000** 

R = 0.574  R2 = 0.340  Adjusted R2 = 0.336  F = 30.645  SE = 0.10078   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 34.0   
ตารางที่ 5 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยรวมที่ส่งผลต่อโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงที่ (a) 
กลยุทธก์ารตลาดดิจิทัล 

2.037 
0.553 

0.161 
0.036 

 
0.428 

12.668 
14.525 

0.000** 
0.039* 

R =0.428  R2 = 0.316  Adjusted R2 = 0.311  F =  3.123  SE = 0.28179   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01, *มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที ่5 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อมีผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 31.6 
ตารางที ่6 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิคุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยรวมที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน 

ตัวแปร คะแนนดิบ 
คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงที่ (a) 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

5.025 
0.230 

0.334 
0.082 

 
0.400 

15.064 
2.799 

0.000** 
0.006** 

R = 0.400  R2 = 0.240  Adjusted R2 = 0.235  F = 7.834    
SE = 0.10648 

   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 24.0  
ตารางที ่7 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ 

คะแนน 
มาตรฐาน t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่ (a) 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

4.497 
0.108 

0.095 
0.023 

 
0.525 

47.365 
4.707 

0.000** 
0.000** 

R = 0.525  R2 = 0.305  Adjusted R2 = 0.301  F = 22.157  
SE = 0.08923 

   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 30.5 
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ตารางที ่8 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ 

คะแนน 
มาตรฐาน t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่  (a) 
การยอมรับนวัตกรรม 

0.708 
.829 

0.159 
0.034 

 
0.775 

4.466 
24.427 

0.000** 
0.000** 

R = 0.603  R2 = 0.362  Adjusted R2 = 0.358  F = 36.435 SE = 0.09947   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที ่8 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 36.2 
 

การอภิปรายผล 
 1. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR Marketing) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
 ด้านการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ด้านการตลาดบนเว็บไซต์ (Website Marketing) ด้านการตลาดบนเว็บไซต์
(Website Marketing) ด้านสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) และด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail Marketing)  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากการตลาดดิจิทัล สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม  
ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะขายสินค้าหรอืบริการใด แต่การตลาดแบบดิจิทัลยังคงค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลกั เพื่อสามารถระบุความตอ้งการของผู้
เข้าชมและสามารถสร้างเนื้อหาออนไลน์ที่มีคุณค่าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้  แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจควรใช้ 
กลยุทธ์การตลาดแบบดิจิทัลในลักษณะเดียวกันทั้งหมด การท าการตลาดแบบดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถท าการโปรโมท
สินค้าและบริการได้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้บริการลูกค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็น
อย่างดี การใช้การปฏิสัมพันธ์กับโซเชียลมีเดียช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ ได้รับการตอบรับเชิงบวกและเชิงลบจากลูกค้าได้โดยตรง ด้วยเหตุ
นี้การตลาดแบบดิจิทัลจึงเป็นประโยชน์ส าหรับแบรนด์และธุรกิจต่าง ๆ โดยที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางแหล่ง
โซเชียลเน็ตเวิร์ก บล็อกและเว็บไซต์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการต่าง  ๆ ถึงความพึงพอใจต่อแบรนด์นั้น ๆ  
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [12] พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นด้านการตลาดดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านรูปแบบเนื้อหาดิจิทัลมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และน้อย
ที่สุดคือ ด้านช่องทางการตลาดดิจิทัล เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [13] พบว่า บริษัทได้ใช้พลังของการเป็นผู้น าตลาดด้านค้าส่งบุกเข้าสู่
ธุรกิจที่มุ่งเน้นท าการสื่อสารการตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัลอย่างเข้มข้นด้วยการด าเนินงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลอยู่  2 
ส่วนหลัก ๆ คือ การสื่อสารการตลาดด้วยระบบการขายออนไลน์ผ่านทาง E-commerce และการสื่อสารการตลาดด้วยระบบโมบาย
แอปพลิเคชันภายใต้แนวคิดการออกแบบโดยวางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) ด้วยวิธีการท าให้ติดอันดับการค้นหา
ในต าแหน่งท่ีดีที่สุด (SEO) การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (SEM) การผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน ์O2O 
(Online to Offline) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Big Data Analytics) และการสร้าง
แพลตฟอร์มส าหรับธุรกิจดิจทิัล (Business to Business Platform - B2B)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิชัย นรากรณ์ (2563) 
พบว่า ความสามารถการตลาดดิจิทัลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (โดยเฉพาะความสามารถด้านราคา ความสามารถการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ความสามารถการสื่อสาร และความสามารถช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ตามล าดับ)  
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความสม่ าเสมอและใฝ่ใจการ
เรียนรู้ ด้านความมีนวัตกรรม  ด้านก้าวร้าวในการแข่งขัน  ด้านความเป็นตัวของตัวเอง  และด้านความเสี่ยง ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง  
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โดยยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพื่อมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง เป็นบุคคลที่มองเห็น
โอกาสทางธุรกิจและสามารถหาช่องทางที่จะสร้างธุรกิจของตนเองและพร้อมท่ีจะรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ตัดสินใจที่จะ
เริ่มด าเนินธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ต้องการผู้ประกอบการที่มีความสามารถหลาย ๆ ด้าน ซึ่งอาจพิจารณาลักษณะ
ผู้ประกอบการจากพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการประกอบธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จจะต้องอาศัยเจ้าของหรือผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีเหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนท่ีมีอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวจิัยของ [15] พบว่า คุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 11 ด้าน พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามขนาดของ
วิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกันโดยมีคะแนนคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการพบว่าวิสาหกิจทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามขนาด
ของวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านการสร้างนวัตกรรมมากที่สุด ล าดับถัดไปคือ การเรียนรู้ และความอดทน และเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ [16] พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการล าดับแรก คือ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ความเป็นตัวของตัวเอง ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความมีนวัตกรรม ความก้าวร้าวในการแข่งขัน  
ความกล้าเสี่ยง ตามล าดับ 
 ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน  
ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านการเป็นผู้น าต้นทุน ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถการแข่งขันเป็นการด าเนินธุรกิจให้
เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งสามารถท าได้โดยการมอบคุณค่าที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้า การโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยราคาที่ถูกกว่าหรือ
คุณภาพที่ดีกว่าจึงสามารถดึงความสนใจจากลูกค้าได้  โดยต้องมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความโดดเด่น โดยเป็นปัจจัยที่อยู่
เบื้องหลังความภักดีต่อตราสินค้า และเป็นเหตุผลที่ท าให้ลูกค้านิยมผลิตภัณฑ์และการบริการจากบริษัทหนึ่งมากกว่าบริษัทอื่น ๆ  
การน าเสนอคุณค่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ถ้าคุณค่าที่น าเสนอมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[17] พบว่า ความคิดเห็นด้านความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [18] พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด พิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการสร้าง
ความแตกต่าง และด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน  การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานเชิงรุก 
 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กิจการสามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการแก่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
กิจการมีความเจริญเติบโตจากความสามารถการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา กิจการสามารถบริหารจัดการกระบวนการโดยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และกิจการมีผลก าไรเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากการท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและด าเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น  
นอกจากความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ สินค้าและบริการ กลยุทธ์และการท าการตลาดหรืองบประมาณในการลงทุนแล้ว  
ยังจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวช้ีวัดความส าเร็จหรือผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจที่สามารถช่วยตรวจสอบระดับความมั่นคงของธุ รกิจได้นั้นมาจากตัวช้ี ด้านการเงิน ยอดขาย ก าไรสุทธิ   
ต้นทุน ความภักดีของลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้าเป็นต้น ตัวช้ีวัดเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจเห็นถึงความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานและ
ความล้มเหลวของแต่ละธุรกิจเพื่อสามารถน าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ [19] พบว่า 
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจวัดใน 2 ด้าน คือ 1) ผลการด าเนินงานโดยรวม ประกอบด้วย การเติบโตจากยอดขาย การเติบโตของส่วน
แบ่งตลาด ผลก าไร ส่วนแบ่งตลาด และผลตอบแทนต่อการลงทุน 2) ความส าเร็จในผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย อัตราความส าเร็จใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และรอบเวลาของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึงแม้ว่าการมุ่งเน้นตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรู้จะมีระดับความส าคัญที่
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ส่งผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการด าเนินทางธุรกิจก็ตาม แต่รูปแบบการปฏิบัติงานของธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่มี
อิทธิพล ซึ่งการมุ่งเน้นที่พอดีและรูปแบบการปฏิบัติงานของธุรกิจจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมและผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ [20] พบว่า ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 2. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์
การตลาดดิจิทัลเป็นแผนส าคัญที่ถูกวางไว้ส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความส าเร็จและส่งผลให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การจัดวางแผนการท างานด้านการตลาดเพื่อสร้างความส าเร็จให้
ธุรกิจเพียงเท่านั้นแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจและตลาดคู่แข่ง  
โดยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ธุรกิจจะต้องมีคือการด าเนินงานท่ีมีขั้นตอน การตัดสินใจในเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ที่เหมาะสม รวมทั้งจะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงสุดเหนือกว่าคู่แข่งขันใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ระยะยาว สอดคล้องกับ
แนวคิดของ [21] ที่กล่าวว่า ธุรกิจต้องใช้ความพยายามทางการตลาดดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยศึกษาความเป็นจริงของโลกยุค
ดิจิทัลที่มีการแข่งขันกันสูงมากและให้ตระหนักดีว่าการตลาดดิจิทัลนั้นเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ความส าเร็จหากสามารถด าเนินการอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ [22] ที่กล่าว หากองค์กรธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไว้อย่างรอบคอบก็จะสามารถ
แข่งขันได้ในพื้นที่เฉพาะของแต่ละธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [23] พบว่า การตลาดดิจิทัลกับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางทางบวกต่อผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเป็นวิธีการ
ด าเนินงานของธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจรวมไปถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับธุรกิจท าให้นักการตลาดในยุคดิจิทัลจ าเป็นต้องหาวิธีการในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและมุ่งแสวงผลก าไรให้กับธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบูรณาการ เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินธุรกิจจึงกลายเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจเมื่อธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า
เข้ามาซื้อและใช้บริการมากขึ้น ท าให้เพิ่มการรับรู้ที่ดีต่อธุรกิจตลอดจนท าให้เกิดการจดจ าตราสินค้าของธุรกิจและเสริมความ
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ท าให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจมีผล
การด าเนินงานท่ีดีขึ้นตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ [24] พบว่า ปัจจัยการตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [25] พบว่าอิทธิพลการตลาดดิจิทัลและความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลประกอบการธุรกิจมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถในความพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ และยกระดับ
ความสามารถของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีมีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้น 
ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนแสวงหาประโยชน์จากความสามารถทางการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [26] พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่ามีตัวแปร 4 ตัว  
ที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุง เทพมหานคร ได้แก่ การแข่งขันเชิงรุก 
ความกล้าเสี่ยง ความเป็นตัวของตัวเอง และความมีนวัตกรรม ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [17] พบว่า ศักยภาพ
ผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถทางการแข่งขัน  รองลงมาคือศักยภาพ
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขัน  ล าดับสุดท้ายนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้งทางตรงต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้ประกอบการจะด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้น คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประกอบการจะมี
อิทธิพลมากที่สุดต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จเพราะคุณลักษณะของผู้ประกอบการจะเป็นสิ่งก าหนดความส าเร็จของ
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กิจการและเป็นแนวพฤติกรรมการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม ผู้ประกอบการจะต้องสามารถต่อสู้หรือยืนหยัดได้กับทุกสถานการณ์ 
ดังนั้นการพยายามหาคุณลักษณะส าคัญส าหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการด าเนินอาชีพ
และเป็นประโยชน์ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถรวมทั้ง
คุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้ผลประกอบการหรือผลการด าเนินงานของธุรกิจประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัย [18] 
พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานเชิงรุกและความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนส่ง
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านความมี
นวัตกรรม และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ  ธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ [27] พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ด้านศักยภาพการด าเนินธุรกิจ องค์ประกอบย่อยในความมุ่งมั่นในความส าเร็จ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานเชิงรุก เผชิญหน้า
กับความเสี่ยงและจริยธรรมในการด าเนินงานไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

4. ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงานทั้งนี้เนื่องจากการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันหรือความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเป็นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์  การมุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันเพียงกลยุทธ์เดียวอาจจะส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที  ดังนั้น
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จหลายแห่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึ้น มิใช่มุ่งเน้นกลยุทธ์
เฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่ธุรกิจอาจเริ่มต้นด้วยการใช้กลยุทธ์เพียงกลยุทธ์เดียวในการแข่งขัน หลายธุรกิจเริ่มต้นด้วยการ
ลดต้นทุนการผลิตแต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์อื่นเข้ามาร่วม เช่น การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้มีการเก็บสินค้าไว้ที่คลังสินค้า การบริหาร
สินค้าเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นทางการลดต้นทุนอันจะท าให้เกิดผลการด าเนินงานหรือผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [28] พบว่า กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวมไปในทิศทางเดียวกัน  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [18] พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานเชิงรุกและความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านความมีนวัตกรรม และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [29] พบว่า กลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านความพึงพอใจของลู กค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งสิ้น 2 ตัวแปรซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์เครือข่ายและกลยุทธ์ลูกค้า
สัมพันธ์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดย่อมด้านการเงิน
ของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร ประกอบด้วย กลยุทธ์เครือข่าย 
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

1.1 การตลาดดิจิทัล สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผู้ประกอบการควรเรียนรู้ที่จะน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพ่ิมโอกาส ลูกค้าและยอดขาย โดยใช้สื่อกลางในการ
ค้าขาย ที่สามารถใช้งานบนเครื่องมือสื่อสาร เช่น สมาร์ตโฟน  แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ต้องลงทุนมาก 
สามารถน ามาใช้ได้ทันที ดังนั้นผู้บริโภคควรเรียนรู้และปรับใช้ ถึงไม่มีหน้าร้านแต่ก็สามารถด าเนินธุรกิจให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ท าให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเป็นแผนส าคัญที่ถูกวางไว้ส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจ  ปัจจุบันพบว่าการแข็งขันทาง
การตลาดสูงมาก ดังนั้นผู้บริโภคควรคิดออกแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่สามารถดึงดูดใจ เน้นถูกหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เพิ่มช่องทางวางขายในห้างสรรพสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น 
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1.3 การท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและด าเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น นอกจากความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ 
สินค้าและบริการ กลยุทธ์ทางการตลาด ยังจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานท่ีดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งวัดความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานของธุรกิจได้นั้นมาจาก ด้านการเงิน ยอดขาย ก าไรสุทธิ  ต้นทุน ความภักดีของลูกค้า
และการรักษาฐานลูกค้า จะช่วยท าให้เห็นถึงความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานและความล้มเหลวของแต่ละธุรกิจเพื่อสามารถน าไปสู่
การพัฒนาและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
2.1 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่นอกเหนือจากงานวิจัยชิ้นนี้  เช่น  อุปสรรคในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น  
การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ การขายของโดยไม่มีหน้าร้านและยังสามารถด าเนินธุรกิจได้  โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการรายอื่น  
เป็นต้น 

2.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้เข้ากับยุคสมยั เปรยีบเทียบการตลาดหรือดเูทคนิคจาก
ร้านค้าอ่ืนๆในโลกออนไลน์ หรือสอบถามผู้รูเ้กี่ยวกับการตลาด  เพื่อน ามาท าการศึกษาและเปรียบเทียบกับงานวิจัยฉบับน้ีว่ามีความ
แตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร  ซึ่งผลที่ได้นั้นสามารถน ามาปรับปรุง   

2.3 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ความสามารถทางการแข่งขันในการตลาดดิจิทัลมีค่อนข้างสูง  โดยการพัฒนาของ
ผู้ประกอบการต้องน าเสนอสินค้าเพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจมากขึ้นเช่นการจัดกล่องสุ่ม หรือหากมีข้อสงสัยสามารถถาม-ตอบได้ทันท ี 
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