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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจัดท�ารูปแบบการพัฒนารวมทั้ง 

การศึกษาประสิทธิภาพจากการพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

ของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดเชียงรายประชากรในการวิจัย 

คือผู้วิจัย วิทยากร ผู้ประกอบการขนาดย่อมทั้ง 28 ผู้ประกอบการ 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จ�านวน 

12 อ�าเภอในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยมีดังนี้ ความต้องการและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ

อิเลก็ทรอนกิส์ของผูป้ระกอบการขนาดย่อมผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทยนัน้ พบว่า มคีวามต้องการในการรับรู้ 

ทกัษะพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์อยูท่ีร่ะดบั “มาก” ในขณะเดยีวกนั รปูแบบทีน่�ามาใช้ในการพฒันาทกัษะได้รบั 

การยอมรับและสามารถน�าไปพัฒนาทักษะของประชากรกลุ่มเป้าหมายในระดับ “ดีมาก” และสูงกว่า 

ผลการทดสอบก่อนเรียน และผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

เพือ่การค้าสูอ่นภูุมภิาคลุม่น�า้โขงของกลุม่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทยในจงัหวดัเชยีงราย อยูใ่น 

ระดับ “มากที่สุด” โดยพบว่า ประเด็นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ความสามารถในการส่งเสริมการใช้ 
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นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ รองลงมาคือ ความสามารถในการฝึกทักษะ 

ในการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

ค�าส�าคัญ: ทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงผู้ประกอบการ

ขนาดย่อม 

ABSTRACT

 This research aimed to analyze problems and needs to formulate a development 

model as well as to study the efficiency from the development of electronic commerce 

skill for business to the Greater Mekong Subregion of SMEs in Thai cultural products in 

Chiang Rai province. The research population consisted of researchers, guest speakers, 

28 SMEs, and 6 Thai cultural product groups in 12 districts in Chiang Rai province. The 

findings revealed that the needs and related problems of the development of electronic 

commerce skill of SMEs in Thai cultural products were at a high level while the model 

for skill development was accepted and can be used to develop the skill of the target 

population at a high level, higher than the pretest and the result of efficiency evaluation of 

the development of electronic commerce skill for business to the Greater Mekong Subregion 

of SMEs in Thai cultural products in Chiang Rai province was at the highest level. The most 

efficient aspect was the ability to promote the innovation related to electronic commerce 

skills, followed by the ability to practice skills for new electronic commerce systems. 

Keywords: Electronic commerce skill, Thai cultural product, Greater Mekong Subregion, 

SMEs.

บทน�า 

 ตามคณะรั ฐมนตรีซึ่ งมีมติ เห็นชอบ 

แผนพัฒนาดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม  

และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่ งยืน

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการจัดท�าแผน 

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนา 

ประเทศให้พร้อมเข้าสู ่ยุคเศรษฐกิจและสังคม 

ดิจิทัล (Office Of Business Development, 

2017) ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการค้า การลงทุน 

ในยุคใหม่ของประเทศไทยกลายเป็นตลาดที่ม ี

หลายลักษณะด้วยกันคือ (Godducks, 2020)  

1) การตลาดภายในประเทศ (Virmani & Mittal, 

2006). 2) การตลาดส่งสินค้าออก (Morgan et al.,  

2012) 3) การตลาดนานาชาติ (Elena Horská  

et al., 2014) ผ่านกระบวนการจดัต้ังแผนกรับผดิชอบ 

ด้านการส่งออก 4) การตลาดหลายประเทศ  

5) การตลาดทั่วโลกหรือไร้พรมแดน
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 ส�าหรับประเด็นของการตลาดไร้พรมแดนนัน้ 

กลายเป็นตลาดที่เติบโตมากยิ่งขึ้นครอบคลุมผู้ใช้ 

ทัว่โลกมกีารประยกุต์ใช้ของผูป้ระกอบการทัง้รายใหญ่ 

และรายย่อย กลายเป็นระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ทีก่่อให้เกดิคณุประโยชน์กบัผูป้ระกอบการโดยตรง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าธุรกิจการค้าในกลุ ่ม 

ประเทศอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงอนัเนือ่งจาก การตดิต่อ 

สื่อสารและการน�าเสนอสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การน�า

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ของผู้ประกอบ

การมักมีอุปสรรคด ้วยกันหลายประการดังนี้

คือ 1) การต่อต้านเทคโนโลยีโดยบุคคลภายใน 

องค์กร 2) การไม่ยอมรับของฝ่ายจัดการในการ 

น�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพราะอาจจะ 

เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง  

3) การลงทนุทางมมีาก 4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไม่สามารถรองรับ 

การใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product 

of Thailand: CPOT)ท่ียังไม่มีทักษะพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (Culture Chiang Rai, 2020) 

สอดคล้องกับKlankhamson (2012) ส่งผลให้ 

ขาดโอกาสในการประกอบการเพือ่การส่งออกไปยงั

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงได้พัฒนา

รูปแบบการทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ 

ผู้ประกอบการขนาดย่อมเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

เชียงรายสู ่อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงข้ึนเพื่อน�าไปสู ่

ประสิทธิภาพของกลุ่มผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์

วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงรายให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการ 

ในการพฒันาทกัษะพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การค้า 

สู ่อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงของกลุ ่มผู ้ประกอบการ 

ขนาดย่อมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัด

เชียงราย

 2. เพ่ือจัดท�ารูปแบบที่เหมาะสมในการ

พัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้า 

สู ่อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงของกลุ ่มผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย

 3. เพื่อพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่ อการค ้าสู ่ อนุภูมิภาคลุ ่มน�้ า โขงของกลุ ่ม 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัด

เชียงราย

 4. เ พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการ 

พัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้า 

สู ่อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงของกลุ ่มผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย

ทบทวนแนวคิด

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรม 

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์

ระหว่างลูกค้า พนักงาน ผู้ขายปัจจัยการผลิต คู่ค้า

ทางธุรกิจ มาเป็นความสัมพันธ์แบบดิจิทัลที่สื่อสาร

กันแบบออนไลน์ และด้วยธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่

ในปัจจุบันจะท�างานอยู ่ภายใต้เครือข่ายดิจิทัล 

ทีเ่รยีกกนัว่าธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ (Iamsiriwong,  

2013) สอดคล้องกับแนวคิดของ Rathnasiri,  

et al., (2022) ซึ่งกล่าวว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ Electronic commerce เป็นการด�าเนินการ
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ที่มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเกี่ยวข้อง

กับคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับผลก�าไร

 โดยคุณสมบัติที่ ส� าคัญของพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์ คือการมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งขอบเขต

ครอบคลุมทั่วโลกมาตรฐานระดับสากลในด้าน

ระบบสื่อสาร มีความสมบูรณ์ในข่าวสารมีความ

สามารถในการโต้ตอบระหว่างกัน และเป็นสังคม 

ทางเทคโนโลยีภายใต้กรอบการด�าเนินงานคือ  

การเป็นระบบเครอืข่ายมช่ีองทางการตดิต่อสือ่สาร 

การจัดรูปแบบและการเผยแพร่เนื้อหา มีระบบ 

รักษาความปลอดภัยนโยบายสาธารณะคู ่ค ้า 

ทางธุรกิจ (Phongkasem, 2017)

 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ บุ ค ค ล ใ น ด ้ า น

พาณิชย ์อิ เล็ กทรอนิกส ์  คือวิ ธี การในการ 

พัฒนาปัจเจกบุคคลให้เกิดทักษะทางด้านความรู้  

ความเข้าใจ และสมรรถนะกับงานท่ีตนเองก�าลัง 

ปฏิบัติ (Boonnun, 2017) และในขณะเดียวกัน 

ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ 6 ขั้น 

ด้วยกันคือ ขั้นท่ี 1 ผู้สอนสร้างบรรยากาศของ 

การเรียนที่ส ่งเสริมการเรียนรู ้ขั้นที่ 2 ก�าหนด 

เป้าหมายการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง

ความรู้และทักษะที่เป็นประสบการณ์เดิมขั้นที่ 3 

ร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในกิจกรรมการ 

เรียนรู ้ทั้งก�าหนดวัตถุประสงค์วิธีการ เทคนิค 

การเรียนการสอน และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ 

โดยใช้การใช้สัญญาการเรียนรู ้ขั้นที่ 4 ด�าเนิน

กิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้ที่มีผู้สอนให้ความร่วมมือ

กับผู้เรียนขั้นที่ 5 ตรวจสอบว่าการเรียนรู้เกิดขึ้น

จริงหรือไม่เพื่อทดสอบความรู ้ในเรื่องที่เรียนมา 

ขั้นที่ 6 การประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของผู ้เรียน 

และกระบวนการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง 

ผู ้ เรี ยนและผู ้ สอน จากสัญญาการ เรี ยนรู ้ 

(Sakcharoen, 2012)

 รู ปแบบธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ ์ วัฒนธรรม 

ของประเทศไทยที่มีต ่อประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ ่มน�้าโขง ในด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการค้า 

การลงทนุระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุม่ 

อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงและได ้ รับการสนับสนุน 

จากรัฐบาลไทยท่ีส�าคัญคืออุตสาหกรรมผ้าทอ 

อุตสาหกรรมจากสมุนไพร อุตสาหกรรมเครื่องเงิน

อุตสาหกรรมจากหัตกรรมจักสาน อุตสาหกรรม

จากหัตกรรมไม้ กลุ่มอาหาร และเครื่องประดับ 

(Klankham, 2012)
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

 การพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของผู ้ประกอบการขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ ์

วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงรายสู ่อนุภูมิภาค 

ลุ่มน�้าโขง ด�าเนินการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการศึกษา 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องอนัน�าไปสูก่ารสร้าง 

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ 

ต้องการในการพัฒนาฯ จากนั้นจึงด�าเนินการ 

น�าผลทีไ่ด้จากการศกึษาไปร่างเป็นรปูแบบการพฒันา

ทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทดลองใช้กับ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยกระบวนการเรียนรู้ 

ทั้ง 6 ขั้นตอน น�าไปสู ่ขั้นตอนในการประเมิน

ประสิทธิภาพการพัฒนาฯ กลายเป็นรูปแบบการ

พัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 

โดยน�าเสนอเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

1. ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. กรอบการด�าเนินงานของ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. การด�าเนินงานของพาณิชย์ 
 อิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ทักษะพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของ 
ผู้ประกอบการขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย 
สู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

ร่างรูปแบบการพัฒนาทักษะพาณิชย์

รูปแบบการพัฒนาทักษะ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเมินประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน
 ขั้นที่ 1  ผูส้อนสร้างบรรยากาศของการเรยีน
 ขั้นที่ 2  ก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
 ขั้นที่ 3  ร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
  ในกิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นที่ 4  ด�าเนินกิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้
  ทีม่ผีูส้อนให้ความร่วมมอืกบัผูเ้รยีน
 ขั้นที่ 5  ตรววจสอบว่าการเรยีนรุูเ้กดิขึน้จรงิ
  หรือไม่
 ขั้นที่ 6  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย
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ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจยัครัง้นีใ้ช้กระบวนการวจิยัและพฒันา

โดยมีรายละเอียดในการวิจัยครั้งนี้

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

  1.1 กลุ ่มผู ้ประกอบการรายย ่อย

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย

จ�านวน 12 อ�าเภอในจังหวัดเชียงรายดังต่อไปนี ้

คืออ�าเภอเมืองเชียงราย อ�าเภอเวียงเชียงรุ ้ง 

อ�าเภอเวียงชัย อ�าเภอพาน อ�าเภอแม่จัน อ�าเภอ

เทิง อ�าเภอแม่สรวย อ�าเภอเวียงป่าเป้า อ�าเภอ 

เชียงของ อ�าเภอเชียงแสน อ�าเภอพญาเม็งราย  

และอ�าเภอเวยีงแก่น โดยเป็นผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์

วัฒนธรรมไทย 6 กลุ่ม คือ 1. ผ้าและผลิตภัณฑ์

จากผ้า 2. เครื่องประดับ 3. กลุ่มอาหารสมุนไพร

และเครื่องใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มงานประดิษฐ์ 

5. กลุ่มเครื่องไม้ 6. กลุ่มจักรสาน ด�าเนินการสุ่ม

โดยเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ใน

โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการฟ้ืนฟขูนบธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่ของส�านกังานวฒันธรรม

จังหวัดเชียงรายจ�านวนทั้งสิ้น 28 แห่ง (Culture 

Chiang Rai, 2020)

 2. เครื่องมือในการวิจัย

  2.1 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ

ความต้องการและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

  2.2 รปูแบบการพฒันาทกัษะพาณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์

  2.3 แบบทดสอบ ก่อน-หลงั การพัฒนา

ทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  2.4 แบบประเมินการพัฒนาทักษะ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  2.5 แบบประเมินประสิทธิภาพการ

พัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.1 เก็บรวบรวมข ้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์เพ่ือศกึษาสภาพความต้องการและปัญหา 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยกิจกรรมกลุ่มจากการมีส่วนร่วมของ วิทยากร  

ผู้วิจัยและผู้ประกอบการขนาดย่อม

  3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรม

การฝึกอบรมจากขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน

  3.3 เก็บรวบรวมข ้อมูลจากการ

ประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนา

  3.4 เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล จ า ก 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ พ า ณิ ช ย ์

อิเล็กทรอนิกส์จากผู ้เข ้ารับการพัฒนาและผู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา (วิทยากรและเจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์) 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

  ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

  4.1 วิ เคราะห์ข ้อมูลความคิดเห็น

เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาทักษะพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

  4.2 วิ เคราะห ์ค ่ าความเที่ ยงตรง 

เชิ ง เนื้ อหาของรูปแบบการพัฒนาพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์

  4.3 วิ เคราะห ์ค ่ าความเที่ ยงตรง 

เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อน-หลัง

  4.4 วเิคราะห์ผลการทดสอบก่อน-หลัง 

จากการพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  4.5 วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  ประกอบไปด้วย 1. ร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

 1. ปัญหาและความต้องการในการพฒันา 

ทกัษะพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่การค้าสูอ่นภุมูภิาค 

ลุ ่มน�้าโขงของกลุ ่มผู ้ประกอบการขนาดย่อม

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดเชียงรายพบว่า 

การใช้คอมพิวเตอร์ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

มากที่สุดคือเคยใช้จ�านวน 15 คน ร้อยละ 53.57  

และใช้มากกว่า 11-20 ครั้งต่อเดือนจ�านวน 6 คน 

หรือร้อยละ 21.43 ในการครอบครอง โทรศัพท ์

สมาร์ทโฟน พบว่า มีใช้จ�านวน 23 คน หรือร้อยละ  

82.14 แต่เล่นสือ่ออนไลน์เพยีงแค่ 2 คน หรอืร้อยละ  

7.14 เท่านั้น ส�าหรับความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

พบว่า มีความรู้จ�านวน 22 คน หรือร้อยละ 78.57  

แต่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลบ้าง 

เป็นบางครัง้จ�านวน 22 คน หรอืร้อยละ 78.57 เช่นกนั  

ในขณะเดียวกันเคยซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

จ�านวน 16 คน หรือร้อยละ 57.14 และได้เข้า 

ไปใช้บริการในการซื้อสินค้าจ�านวน 14 คน หรือ 

ร้อยละ 50 ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

 ในส่วนของความต้องการในการพัฒนา

ตนเองต่อทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด

เรียงตามล�าดับคือ วิธีจัดการเชื่อมโยงระบบ 

ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟน มีความ

ต้องการการรับรู้ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 (S.D. 

= 0.82) ประเด็นวิธีน�าสินค้าของท่านเข้าสู่ระบบ

อินเทอร์เน็ตมีความต้องการการรับรู้ในระดับมาก  

ค่าเฉลีย่ 3.96 (S.D. = 0.90) ประเดน็วธิกีารช�าระเงนิ 

ผ่านอนิเทอร์เนต็ มคีวามต้องการการรบัรูใ้นระดบัมาก 

กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย 3.93 (S.D. = 0.99) ประเด็นวิธี 

จดัส่งสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็ มคีวามต้องการการรบัรู้ 

ในระดับมาก กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย 3.93 (S.D. = 0.82) 

ประเด็นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้า

และบริการในปัจจุบันและแนวทางความต้องการ

ในอนาคตเพือ่ให้ตอบสนองต่อทกัษะอเิลก็ทรอนกิส์ 

พบว่า ความต้องการในการรบัรู ้ประเดน็ ความหมาย  

ความส�าคัญของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D. = 0.87) ประเด็น 

การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต มีความต้องการ 

การรับรู ้ในระดับมาก กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย 3.89  

(S.D. = 0.71 ประเด็น) ประเด็นการท�าธุรกรรม 

ผ่านอนิเทอร์เน็ต มคีวามต้องการการรับรู้ในระดับมาก

ค่าเฉล่ีย 3.89 (S.D.=0.82) ประเด็นการหาลูกค้าใหม่ 

ผ่านอนิเทอร์เนต็ มคีวามต้องการการรบัรูใ้นระดบัมาก  

ค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D. = 0.75) 

 ในส่วนของกรอบด�าเนินงานและการ

ด�าเนินงานของพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์พบว ่า  

ผู้ประกอบการมีความต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับ 

ระบบเครือข่ายเพ่ือการพาณิชย์ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 4.14 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือ การรู้ 

เกี่ยวกับรูปแบบระบบเครือข่ายของหน่วยงาน  

ค่าเฉล่ีย 4.11 (S.D. = 0.85) ในส่วนของการ 

ส่งเสริมสินค้าและการบริการในปัจจุบัน พบว่า 

มีความต้องการในแนวทางเกี่ยวกับการส่ีอสาร 

ระหว่างหน่วยงานของผู ้ประกอบการกับลูกค้า  

ค่าเฉล่ีย 3.93 (S.D. = 0.71) รองลงมาคือ การ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในลักษณะช่องทางการ 

สื่อสารแบบไร้สายค่าเฉลี่ยที่ 3.82 (S.D. = 0.72)

 ส�าหรับหัวข้อความต้องการในการพัฒนา

องค์กร พบว่าประเด็นการสร้างความร่วมมือกัน 

ท�างานระหว่างองค์กรกับผู ้ขายปัจจัยการผลิต  

ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ 3.96 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือ ความต้องการ 

ในการสร้างช่องทางติดต่อกบับคุคลอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบั 

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ค ่าเฉลี่ย 3.89  
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(S.D. = 1.37) และความต้องการในการรู้เรื่อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D. = 0.73)

 ในส่วนของความต้องการในการด�าเนนิงาน

ของพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ พบว่า ประเดน็ ต้องการ

พัฒนางานการแสดงฐานข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร 

ผ่านระบบออนไลน์ ค่าเฉลี่ยที่ 3.96 (S.D. = 0.87) 

รองลงมาคือการส่งเสริมการตลาดและการขาย 

ผ่านระบบออนไลน์ ๆ  มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ค่าเฉล่ีย 

ที่ 3.93 (S.D. = 0.82) 

 2. การจัดท�ารูปแบบที่เหมาะสมในการ

พัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้า 

สู ่อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงของกลุ ่มผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย

  ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ผลการสอบถามสภาพความต้องการ

และป ัญหาที่ เกี่ ยวข ้องกับการพัฒนาทักษะ

อิเล็กทรอนิกส ์ของผู ้ประกอบการขนาดย่อม 

ด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย 

สู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง หลังจากนั้นจึงด�าเนินการ 

จัดท�าร่างรูปแบบการพัฒนาทักษะดังภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะ
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 จากภาพท่ี 2 สามารถน�าเสนอได้ดัง 

รายละเอียดต่อไปนี้

 ส�าหรับการจัดท�าร่างรูปแบบนั้นเป็นการ

ให้ความส�าคัญกับความรู ้ ท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ

พาณิชย์ กรอบและการด�าเนินงาน ตลอดจน 

การประมวนผลการท�าธุรกรรม โดยทั้ง 4 เนื้อหา 

สังเคราะห์กลายเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ 

ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ  

1.1) ประเภทของพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 1.2) ธรุกรรม 

ทางด้านธรุกิจการค้าและการลงทนุผ่านกระบวนการ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.3) การส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

และบริการให้กับลูกค้า 1.4) การตอบสนองความ

ต้องการด้านอรรถประโยชน์ เช่น การเดินทางเวลา 

ทีร่วดเรว็และการเปรยีบเทียบซือ้อย่างสะดวกสบาย 

หน่วยการเรียนรู ้ที่  2 กรอบการด�าเนินงาน 

ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2.1) ระบบเครือข่าย 

2.2) ช่องทางการตดิต่อสือ่สาร 2.3) การจดัรปูแบบ 

และการเผยแพร่เนื้อหา 2.4) ระบบรักษาความ

ปลอดภัย 2.5) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 2.6) นโยบายสาธารณะ 2.7) คู่ค้า 

ทางธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การด�าเนินงาน

ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.1) การส่งเสริมสินค้า 

และบริการ โดยแสดงรายการสินค้าขั้นพื้นฐาน  

(ไม่มฐีานข้อมลู) เช่น รายการทีพ่กั สถานทีท่่องเทีย่ว 

กิจกรรมต่าง ๆ การจัดงานอีเว้นต์ต่าง ๆ พร้อม 

รายละเอียดเพื่อการติดต่อและ/หรือลิงค์เชื่อมโยง 

เพื่อให ้ข ้อมูลเพิ่มเติมแบบแบบฟอร์มส�าหรับ

สอบถามข้อมูลออนไลน์ 3.2) การให้ข้อมูลข่าวสาร

และการบริการโดยแสดงรายการสินค้าขั้นสูงขึ้น 

โดยมีการน�าเสนอฐานข้อมูลส�าหรับการสืบค้น 

ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมต่าง ๆ ร้านอาหาร 

สถานที่ช้อปปิ้ง การจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ค�าถาม 

ที่พบบ่อย ๆ (FAQs)/แผนผังเว็บไซต์/เครื่องมือ 

ค้นหาเว็บไซต์/แผนที่ภาพนิ่ง/อัลบั้มรูปภาพ หรือ 

ภาพนิง่มกีารเชือ่มโยงไปสู่การจองสินค้าและบริการ

ต่าง ๆ  ออนไลน์ 3.3) ห้องสนทนา/สนทนากลุม่ย่อย

ระหว่างผู้ใช้ (Discussion forums) หน้าเว็บที่ม ี

การใช้สื่อประสม (เช่นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง  

และภาพเคลื่อนไหว)มีจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

หรืออีเมลแจ้งข่าวมีการเชื่อมโยงไปยังผู ้จัดหา 

สินค้าและบริการภายนอกหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  

การประมวลผลการท�าธุรกรรม

  จากนัน้จงึด�าเนนิการพฒันาทักษะเพือ่เข้าสู ่

กระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอน 

สร้างบรรยากาศของการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ขัน้ที ่2 ก�าหนดเป้าหมายการเรยีนรูต้ามความต้องการ

ของตนเองความรูแ้ละทกัษะทีเ่ป็นประสบการณ์เดิม 

ขั้นที่  3 ร ่วมมือกันระหว ่างผู ้ เรียนกับผู ้สอน 

ในกิจกรรมการเรียนรู ้ทั้งก�าหนดวัตถุประสงค์ 

วิธีการ เทคนิคการเรียนการสอน และแหล่งข้อมูล

การเรียนรู้โดยใช้การใช้สัญญาการเรียนรู้ขั้นที่ 4  

ด�าเนินกิจกรรมตามท่ีก�าหนดไว้ท่ีมีผู้สอนให้ความ 

ร่วมมือกับผู้เรียนข้ันท่ี 5 ตรวจสอบว่าการเรียนรู ้

เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพื่อทดสอบความรู ้ในเรื่องที่ 

เรียนมา ขั้นที่ 6 การประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของ 

ผู ้เรียนและกระบวนการเรียนการสอนร่วมกัน

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนจากสัญญาการเรียนรู้

 จากร่างรูปแบบ ผ่านการพิจารณาจาก

ผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ตามเนื้อหาดังนี้คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการ

เรียนรู้ที่ 1-4 ผลการวิเคราะห์ความตรงค่าเฉลี่ย

รวมอยู ่ที่ 0.89 และไม่มีกิจกรรมการเรียนรู ้ใด 

ต�า่กว่า 0.5 ถอืว่าสามารถน�าไปใช้กบักลุม่เป้าหมายได้

ต่อไป 
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 3. ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ พ า ณิ ช ย ์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

ในจังหวัดเชียงราย

  จากผลการพัฒนา ทักษะพบว ่ า 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัด

เชียงรายทั้ง 28 กลุ ่มมีคะแนนก่อนสอบสูงสุด  

26 คะแนน คะแนนต�่าสุด 16 คะแนน โดยคะแนน

เฉลีย่ 21.57 คะแนน (S.D. = 0.49) ในขณะเดยีวกนั 

เมือ่เข้ารบัการพฒันาพบว่า มกีารทดสอบหลงัพฒันา 

คะแนนสูงสุดคือ 36 คะแนน คะแนนต�่าสุด 22 

คะแนน (S.D. = 0.41) ซึ่งถือว่ามีการกระจาย 

คะแนนค่อนข้างสูงและผลการประเมินของผู้เข้าร่วม

กจิกรรมการพฒันาทกัษะทีม่ต่ีอหน่วยพฒันาทกัษะ

คือ ศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ โดยภาพรวมอยู่ที่

ระดับ “ดีมาก” โดย คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 52 คะแนน 

และคะแนนต�่าสุดอยู่ที่ 42 คะแนน

 4. ศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนา

ทักษะพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ เพื่ อการค ้าสู  ่

อนุภมิูภาคลุม่น�า้โขงของกลุม่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์

วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย

  เป็นการประเมินประสิทธิภาพของ 

การพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการโดย ศนูย์การเรยีนรู้  

ณชจันทร์ ซึ่งการประเมินจะประเมินภายหลังจาก

ผู้ประกอบการได้รับการฝึกอบรมและน�าไปใช้จริง

ในสถานประกอบการของตนเองจ�านวน 30 วัน 

โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ “มากที่สุด” และ 

ประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในระดับ 4.91  

(มีประสิทธิภาพมากที่สุด) คือ ความสามารถ 

ในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยข้องกับทักษะ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา (S.D. = 0.38) 

ความสามารถในการส่งเสริมการวางแผนเพื่อจัดการ

ก�าลังคนและองค์กรในการรองรับการท�างาน

ของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S.D. = 0.38) 

โรงเรยีนศนูย์การเรยีนรูณ้ชจนัทร์มกีารใช้ทรพัยากร

ท่ีมีอยู่เพ่ือการพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างมีประสิทธิภาพ (S.D. = 0.38) โรงเรียน 

ศูนย์การเรียนรู ้ณชจันทร์มีอุปกรณ์การจัดการ 

เรียนรู ้เพื่อการพัฒนาทักษะอย่างพร้อมเพรียง 

(S.D. = 0.38) และ ความสามารถในการล�าดับ 

ขั้นตอนการพัฒนาทักษะของโรงเรียนและวิทยากร 

(S.D. = 0.38)

 รองลงมาคือ ประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ในระดับ 4.88 (มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ดังนี้

คือความสามารถในการฝึกทักษะในการใช้ระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 

(S.D. = 0.54) ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด 

ความรูเ้พือ่น�าความรูท้ีไ่ด้ไปถ่ายทอดให้กบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง (S.D. = 0.41) การส่งเสริมการ 

พัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน

ศูนย์การเรียนรู ้ณชจันทร์เพ่ือใช้ในการพัฒนา

ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (S.D. = 0.41)  

การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

ของการจดัท�าแผนรวมฯอย่างสม�า่เสมอ จากเอกสาร/

แผ่นพับประชาสัมพันธ์/การค้นหาข้อมูลจาก

คอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์หรืออื่น ๆ (S.D. = 0.41) 

และความสามารถในการให้ค�าแนะน�าของวทิยากร 

เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (S.D. = 0.41)

 ในส ่วนของประเด็นท่ีมีค ่าเฉล่ียน ้อย

ที่สุด คือ การพัฒนาให้เกิดความคล่องตัวในการ

จัดการองค์กรเพื่อส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม

โดยวิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉลี่ย 4.59 

(มีประสิทธิภาพมากที่สุด) และ S.D. = 0.86 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปราย

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส ์ของผู ้ประกอบการขนาดย่อม 

ด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงราย 

สู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง มีจุดเน้น 4 ส่วนด้วยกัน 

คือ การศึกษาสภาพปัญหา การสร้างรูปแบบ 

การพัฒนาทักษะฯ และการประเมินประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของ 

ผูป้ระกอบการขนาดย่อมด้านผลติภัณฑ์วฒันธรรมไทย 

ในจังหวัดเชียงรายสู ่อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงของ 

ผู ้ประกอบการทั้ง 28 แห่ง จากการศึกษาวิจัย 

ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทักษะของประชากร

กลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีผลการศึกษาที่น่าสนใจเช่น  

อตัราการใช้คอมพิวเตอร์ของประชากรกลุม่เป้าหมาย 

มีมากกว่า มากกว่า 11-20 ครัง้ต่อเดอืน เฉพาะกรณี 

ของการใช้เพือ่ประกอบธรุกรรมเกีย่วกบัการประกอบ 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยส่งผลต่อการใช้จ่าย 

และการประกอบธรุกรรมการค้าออนไลน์ขององค์กร 

ตนเองได้เป็นอย่างดี (Chomchuen, 2019) 

นอกจากน้ันยังมีการใช ้โทรศัพท ์สมาร ์ทโฟน 

เพ่ือสื่อสารออนไลน์เพียงร้อยละ 7.14 เท่านั้น  

แต่มีความรู ้ด้านอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นสูง

ถึงร ้อยละ 78.57 ขณะเดียวกันเคยซื้อสินค้า 

ผ่านอนิเทอร์เนต็จ�านวน 16 คน หรอืร้อยละ 57.14  

และได้เข้าไปใช้บรกิารในการซือ้สนิค้าจ�านวน 14 คน  

หรือร้อยละ 50 ของประชากรกลุ ่มเป้าหมาย

ทั้งหมด ส�าหรับความสะดวกจากการซื้อสินค้า

ผ่านอินเทอร์เน็ตจ�านวนเกินครึ่งของประชากร

กลุ ่ม เป ้าหมายนั้น เป ็นเรื่ องที่สอดคล ้องกับ

สภาวการณ์ป ัจจุบันอันเกิดจากความสะดวก 

ในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมากประเด็นต่อมา 

คือ ความต้องการในการรับรู้และการเรียนรู้ด้าน

การด�าเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โดยพบว่า มคีวามต้องการ 

ในการรบัรูเ้กีย่วกบัระบบเครอืข่ายเพือ่การพาณชิย์

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยที่ 4.14 รองลงมาคือ  

ประเด็นการรู ้เกี่ยวกับรูปแบบระบบเครือข่าย 

ของหน่วยงาน กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่ 4.11 รวมทั้ง

การสร้างความร่วมมือกันท�างานระหว่างองค์กร 

กบัผูข้ายปัจจยัการผลติ ลกูค้า และคูค้่าทางธรุกจิอืน่ ๆ   

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ค่าเฉลี่ยที่ 3.96 ทั้งนี้สามารถ 

วเิคราะห์ได้ในระดบัหนึง่ว่าจากสภาพการณ์ปัจจบุนั  

ความต้องการในการรับรู ้ด ้านระบบพาณิชย ์

อิ เ ล็ กทรอนิกส ์ ย ่ อมส ่ งผลโดยตรงต ่ อการ 

ท�ากิจกรรมทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์และการค้า

ออนไลน์ (Fedushko & Ustyianovych, 2022) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพา 

การเดนิทางของผูป้ระกอบการอกีต่อไป อนักลายเป็น 

ลักษณะของการปฏิวัติทางด้านการค้าการลงทุน 

(Ozlem & David, 2015)

 จากผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการรบัรูแ้ละการพฒันาตนเองด้านทกัษะ

พาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์

วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงรายน�าไปสู ่การ 

สร้างรูปแบบการพัฒนาทกัษะฯ อนัประกอบไปด้วย  

4 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของหลักการที่ว ่าด้วย 

ความต้องการการตลาดภายในประเทศ ด้านการตลาด 

ส่งสินค้าออก ด้านการตลาดนานาชาติ ด้านการตลาด

หลายประเทศ ด้านการตลาดทัว่โลกหรอืไร้พรมแดน 

ในขณะเดียวกัน เนื้อหาทักษะที่มีส ่วนส�าคัญ 

ในการพฒันาประกอบไปด้วย ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรอบการด�าเนินงาน 

ของพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์การด�า เนินงาน 

ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การประมวลผลการท�า 
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ธุรกรรม ภายใต้กระบวนการในการจัดการเรียนรู้  

6 ขั้นตอน จากการศึกษาพบว่า เมื่อน�าไปใช้จริง 

กับ ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

ในจังหวัดเชียงรายทั้ง 28 มีคะแนนก่อนสอบสูงสุด 

26 คะแนน คะแนนต�่าสุด 16 คะแนน โดยคะแนน

เฉลีย่อยูท่ี ่21.57 คะแนน ในขณะเดยีวกนัเมือ่เข้ารบั

การพฒันาแล้วนัน้มกีารทดสอบหลงัพฒันาคะแนน

สงูสดุ 36 คะแนน คะแนนต�่าสดุ 22 คะแนน ผลการ 

ประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 

โดยภาพรวมอยูท่ีร่ะดบั “ดมีาก” โดยคะแนนสงูสดุ 

อยูท่ี ่52 คะแนน และคะแนนต�า่สดุอยูท่ี ่42 คะแนน  

จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่งว่า 

กลุ่มผู้ประกอบการฯ มีความตั้งใจดีที่จะขับเคลื่อน 

องค์ความรู้ของตนเองเพื่อให้ไปสู่ความต้องการ 

จ�าเป็นที่จะพัฒนาตนเองให้ได้ โดยผลการประเมิน

การพัฒนามีความสอดคล้องกับผลการศึกษา 

สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ 

ในด้านความต้องการในการรับรู้ประเด็นความรู้ทั่วไป

เก่ียวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรอบการ 

ด�าเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การด�าเนินงาน

ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การประมวลผลการท�า

ธรุกรรม (ค่าเฉลีย่เกนิ 4.00 ขึน้ไป) ในขณะเดยีวกนั

การน�าเอารปูแบบทีไ่ด้รบัการยอมรบัและการแก้ไข

ปรบัปรงุรปูแบบการสอนมาเป็นอย่างดจีะส่งผลต่อ

การกระตุน้ให้ประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามสนใจ

ต่อการพฒันาทกัษะมากยิง่ขึน้ (Phayakkhaphong 

et al., 2016)

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. จากผลการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างกรณีของส�านักงานจังหวัดเชียงราย หรือ 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ส�านักงานพาณิชย์

จังหวัดเชียงราย ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย ควรที่จะน�าผลการวิจัยไปต ่อยอด 

เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือกลยุทธ์ในการ 

พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรมของจังหวัด

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมต่อไป

 2. ควรมีการขยายผลการวิจัยให้เป็น

หลักสูตรการพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

เพ่ือใช้ในการพัฒนากับผู ้ประกอบการในพ้ืนท่ี 

กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1-2 โดยการ 

ขับเคลื่อนของส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณา 

เน้ือหาเพ่ิมเติมในด้านการส่ือสารทางภาษาจีน  

และอังกฤษจะส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนา 

ต่อยอดมากยิ่งขึ้น

 2. ควรเพิ่มเติมในส่วนของประชากร 

กลุ ่มเป ้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะมีการ 

เพิ่มเติมทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการต่อยอดให้กับ 

ผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัผู้ประกอบการโดยตรงเช่น ผู้บริหาร

ระดับกลาง หรือพนักงานซึ่งต้องมีการติดต่อกับ

ลูกค้าโดยตรง 
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