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ABSTRACT 
    

    The research purposes were to study the innovation of longtail-boats made from fiberglass and marketing model 
in Thung Rag village, Kuraburi district, Phang Nga province, Thailand. The participants composed of the local people and 
business ones who have a tourism agent total 270 persons. They were voluntary by attending the meeting hold by the 
researcher at the center of the community. The questionnaires were given to the participants for feedback. The data were 
analyzed by using frequency, mean, standard deviation and one-way ANOVA as well as F-test for testing the hypothesis. 
In addition, if there were some statistically significant differences found, they had been tested the difference of each pair 
at significant level 0.05 and reliability at 95 %. Multiple linear regression was used for a predictive analysis. 
  The research results were found that the innovation of fiberglass longtail-boat was more useful and satisfied 
by the participants as the followings: For the users 1. More economized maintenance than wooden longtail-boats (β = 
0.244) 2. Easily added and modified (β = 0.141) 3. Being a heat insulator (β = 0.088) For the marketing model The boats 
were distributed in 3 ways respectively. 1. Posting it on a website (β= 0.206)  2. Giving a promotion to ones who pay it in 
cash and allowing to pay by installments (β =0.064) 3. Selling via Facebook (β = 0.154) 
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2ส านกังานมูลนิธิชยัพฒันา 

บทคดัย่อ  
 

   การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษานวตักรรมเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส และศึกษารูปแบบการตลาดเรือหัว

โทงไฟเบอร์กลาส หมู่บา้นทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ระเบียบวิธีวิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ท าการเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม กบั ผูป้ระกอบการต่อเรือหวัโทงและบริษทัน าเท่ียวทางน ้ าจ านวน 270 คนกบั ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้รือหวัโทง

และบริษทัน าเท่ียวทางน ้ าโดยใชก้ารวิเคราะห์แปลค่าดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), 

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

จ าแนกทางเดียวโดยใชค้่าสถิติ One-way ANOVA, F-test และในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และสมการพยากรณ์โดยการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

  ผลการวจิยัพบวา่ นวตักรรมเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส ท่ีส่งผลต่อการใชง้านของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ 1) เรือหวัโทงไฟ

เบอร์กลาสมีค่าบ ารุงรักษาประหยดักวา่เรือไม ้(B = 0.244) 2) เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมและดดัแปลงง่าย(B = 0.141) 

3) เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกนัความร้อนได ้(B = 0.088) นอกจากน้ียงัพบวา่ช่องทางการจดัจ าหน่ายเรือหัวโทง

ไฟเบอร์กลาส ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 1) ผา่นทางเวบ็ไซต ์(B =0.206) 2) จดัการส่งเสริมการตลาดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสดและมีระบบ

เงินผอ่นเรือได ้(B=0.064)3. ขายผา่นทางเฟสบุ๊ก Facebook (B=-0. 154) 

 

ค าส าคญั: เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส, การตลาด, นวตักรรม 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
  จากเหตุการณ์คล่ืนยักษ์พัดเข้าสร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 6 
จังหวัด ชายฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทย เ ม่ือปี  
พ.ศ. 2547 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก มีผู ้เสียชีวิตในประเทศไทย
จ านวน5,395 คน จ านวนผูเ้สียชีวิตคนไทยในประเทศไทย

2,059 คน จ านวนผูเ้สียชีวิตชาวต่างชาติในประเทศไทย  
2,436 คน  จ านวนผูเ้สียชีวิตท่ีระบุสัญชาติไม่ได ้900 คน  
จ านวนผูสู้ญหายในประเทศไทย แยกเป็นคนไทย 1,921 คน 
และต่างชาติ 896 คน(ท่ีมา สึนามิ : การตายและบาดแผลจาก
พ้ืนท่ี โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์พิมลพรรณ อิศรภกัดี ประจ า
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 
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ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไดค้  านวณในเบ้ืองตน้ว่า เศรษฐกิจไทยจะไดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติัคร้ังน้ีเป็นวงเงินประมาณ 30,000-
35,000 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นความเสียหายดา้นการ
ประมง 17,440 ลา้นบาท 
  ในการประกอบอาชีพประมงเ รือประมง
นับเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท่ีชาวประมงจะออกไปจับ
สัตวน์ ้ าเพ่ือน ามาขายให้ตามตลาดต่าง ๆ  จากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ท าให้เรือประมงเสียหายเป็นจ านวนมาก จากขอ้มูล
ศูนยส์ารสนเทศ กรมประมง พบว่ามีตวัเลขความเสียหาย
ของเรือทั้ งหมด 8,647 ล า ซ่ึงทางภาครัฐได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเบ้ืองตน้โดยไดจ่้ายเงินชดเชยไปทั้งหมด 280 
ล้านบาท(การสร้างและซ่อมบ ารุงเ รือไฟเบอร์กลาส  
“ชัยพัฒนา-กาชาดไทย” กลุ่มงานพัฒนาเ รือประมง 
สถาบนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีประมงทะเล ส านักวิจยั
และพฒันาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2552) รวมทั้ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้
เข้าไปช่วยเหลือโดยการจัดการให้เ รือประมงพร้อม
เคร่ืองยนต์ให้แก่ชาวประมงแต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของชาวประมง 
  จากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิชัยพัฒนา จึงได้
ร่วมกับกรมประมงจัดสร้าง เรือประมงหัวโทงไฟเบอร์
กลาสเพ่ือทดแทนเรือประมงท่ีเสียหาย รวมทั้ง เนน้ใหมี้การ
จัดตั้ งกลุ่มเรือประมงและกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ชาวบ้านมี
รายไดพ้อเพียงกบัการเล้ียงชีพ (มูลนิธิชยัพฒันา, 2557)  
  พรเพ็ญ วงศ์ศุภชยันิมิต(2553) เรือหัวโทงเป็น
เรือประมงพ้ืนบา้นท่ีนิยมใชก้นัในกลุ่มทะเลอนัดามนั เป็น
เรือขนาดเล็ก ท าจากไมเ้น้ือแข็ง จ าพวกไมต้ะเคียนหรือไม้
พะยอม ท่ีโดดเด่นดว้ย "หัวโทง" หรือหัวเรือท่ีสูงงอนข้ึน 
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวเลท่ีช่วยในการทรงตัวของ
เรือ พร้อมท่ีจะฝ่าคล่ืนลมแรงไปยงัจุดหมายปลายทาง 
  ในการด าเนินการจดัสร้างเรือไฟเบอร์กลาส ใน
ชุดแรกไดใ้ห้กรมอู่ทหารเรือและวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยาสร้างเรือตน้แบบ 
และน าไปให้กลุ่มชาวประมงน าไปทดลองใช้ประโยชน์ 
จ านวน 60 ล า โดยผลท่ีได้ตรงตามความต้องการของ

ชาวประมง คือ สามารถน าไปท าการประมงได้ ใช้เป็น
ยานพาหนะและขนส่งได้ มีความคงทน บ ารุงรักษาง่าย  
ในชุดต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงให้สร้างเรือเพ่ิมเติมอีกจ านวน 500 ล า โดยให้
กรมประมงสร้างเรือหัวโทงขนาด 10 เมตร จ านวน 100 ล า 
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ต่ อ
พระนครศรีอยธุยาสร้างเรือขนาด 10 เมตร จ านวน 100 ล า 
และให้กรมประมงจัดหาบริษทัต่อเรือไฟเบอร์กลาส มา
ด าเนินการสร้างเรือขนาด 11 เมตร อีกจ านวน 300 ล า 
หลังจากการจัดสร้างเรือแล้วเสร็จ มูลนิธิชัยพฒันาและ
สภากาชาดไทย ได้มอบเรือดังกล่าวให้กับชาวประมง
น าไปใชง้าน ซ่ึงในการใชง้านบางคร้ังประสบปัญหาตวัเรือ
ช ารุด และชาวประมงเหล่านั้นไม่คุน้เคยกบัการซ่อมบ ารุง
เรือท่ีท าจากวสัดุไฟเบอร์กลาส ท าให้มีอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ มูลนิธิชยัพฒันาจึงมอบหมายใหก้รมประมง
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การซ่อมบ ารุงเรือไฟเบอร์
กลาส” เพ่ือให้ชาวประมงมีความรู้ ความเขา้ใจในการซ่อม
บ ารุงเรือ ไฟเบอร์กลาส ตลอดจนรู้ถึงหลกัการและทฤษฎี
เ บ้ืองต้นต่ าง  ๆ ท่ีจ า เ ป็นในงานไฟเบอร์กลาส และ
ชาวประมงสามารถซ่อมบ ารุงเรือไฟเบอร์กลาสได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งสามารถน าวิธีการท่ีไดรั้บไปดดัแปลงเพ่ือการ
ผลิตวสัดุไฟเบอร์กลาสต่าง ๆ ไดอี้กดว้ยจึงให้ด าเนินการ “ 
โครงการจัดตั้งกลุ่มการสร้างเรือประมงไฟเบอร์กลาส ” 
โดยคดัเลือกชาวประมงในพ้ืนท่ีประสบภยั 6 จงัหวดั ท่ีมี
ความตั้งใจจริงและสนใจงานไฟเบอร์กลาส และพร้อมท่ีจะ
รวมกลุ่มในพ้ืนท่ีเดียวกนัเพ่ือสร้างเรือไฟเบอร์กลาสหรือ
ผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาสเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลกั อีก
ทั้ งสามารถหาพ้ืนท่ีปฏิบติังานสร้างเรือไฟเบอร์กลาสได้ 
เขา้รับการฝึกอบรมการสร้างเรือไฟเบอร์กลาสต่อเน่ือง เป็น
เวลา 12 วนั (มูลนิธิชยัพฒันา, 2548) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1.  เพ่ือศึกษานวตักรรมเรือหัวโทง หมู่บา้นทุ่ง
รัก อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา 
 2.  เพื่อศึกษารูปแบบการตลาดเรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาส หมู่บา้นทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
  ในการวิจัยคร้ังน้ี การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กับ 
ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้รือหัวโทงและบริษทัน าเท่ียวทางน ้ าจ านวน 270 คน กบั ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้รือหัวโทงและบริษทัน า
เท่ียวทางน ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.   อาชีพ 
4.  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 
5.  ระดบัการศึกษา 
6.  สถานภาพ 
ท่ีมา:(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2549) 

นวัตกรรมสินค้า 
1.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรง 
2.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีการออกแบบสวย 
3.  เรือหัวโทงกลาสมีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
4.  เรือหัวโมงไฟเบอร์กลาสมีน ้ าหนกัเบา 
5.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสสามารถออกแบบไดทุ้กรูปทรง 
6.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ประหยดัค่าเช้ือเพลิง 
7.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสทดแทนวสัดุธรรมชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
8.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส มีอายกุารใชง้านทนทานกวา่ไม ้
9.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีความทนทานต่อน ้ าเคม็และการผกุร่อน 
10.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส รับแรงกระแทกคล่ืนแรงๆได้ 
11.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส มีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่เรือไม ้
12.เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมง่าย, ดดัแปลงง่าย 
13.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสตอ้งสามารถทนสารเคมีและทนการผกุร่อนได ้
14.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกนัความร้อนได ้
15.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสป้องกนัเพรียงทะเลได ้
16.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีค่าบ ารุงรักษาประหยดักวา่เรือไม ้
17.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสสามารถท าให้โปร่งแสงทึบแสงได ้
18.  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสควรมีขนาดหลากหลาย 
(ท่ีมา: จากการส ารวจขอ้มูลเรือประมงพื้นบา้นขนาดเลก็ กลุ่มงานพฒันา
เรือประมง 2556 กรมประมง) 

ช่องทางการจ าหน่าย 
1.  เวบ็ไซต ์
2.  รวมตวักนัเพื่อผลิตและขาย 
3.  ส่งเพื่อจ าหน่ายกบับริษทัเรือท่องเท่ียว 
4.  ผลิตเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสเพื่อจ าหน่ายไปต่างประเทศ 
5.  เปิดเป็นอู่ต่อเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสเพื่อเป็นโชวรู์มโชวเ์รือ 
6.  จดัเป็นโปรโมชัน่เม่ือซ้ือเรือเงินสดและมีระบบเงินผอ่นเรือได ้
7.  ขายผา่นทางเฟสบุ๊ก Facebook 
8.  ขายผา่นทางบลอ็กเกอร์ Blogger 
9.  ขายผา่นทางอินสตาร์แกรม Instagram 
(ท่ีมา:ประทบั  ขาวมาลา, นเรศ  โพธิรัตน,์ อมัพร  ล่ิมสมบูรณ์, กอเดช  
เทียมพระพาย, ศุราชยั  สนกระแสร์, ประจนภยั  สุดช่ืน2560) 

แนวโน้มการตดัสินใจซ้ือเรือหัวโทง 
1.  ท่านมีความตอ้งการใชเ้รือหวัโทงไฟเบอร์กลาสมากนอ้ย
ระดบัใด 
2.  ท่านคิดวา่เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสดีกวา่เรือไมม้ากนอ้ย
ระดบัใด 
3.  ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสมากนอ้ย
ระดบัใด 
(ท่ีมา:โครงการติดตามการสนบัสนุนเรือไฟเบอร์กลาส “ ชยั
พฒันา-กาชาดไทย” ในพื้นท่ีภาคใต ้6 จงัหวดั (ฝ่ังอนัดามนั) 

มูลนิธิชยัพฒันา  สิงหาคม 2558) 

ภาพท่ี 1  กรอบการวจิยัเชิงปริมาณ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  
  การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท า
การเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม กับ ผูป้ระกอบการท่ีใช ้
เรือหัวโทงและบริษทัน าเท่ียวทางน ้ า 270 คนโดยใช้การ
วิเคราะห์แปลค่าด้วย ค่าความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และใชก้ารทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวโดยใช้
ค่าสถิติ One-way ANOVA, F-test และในกรณีท่ีพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ระดบัความเช่ือมัน่ 
95 % และสมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  เพ่ือศึกษาเก่ียวกบั 1) ขอ้มูลเรือหวัโทงไฟเบอร์
กลาส 1.1) แนวคิดหลกัการทรงงาน 1.2)  เร่ืองหัวโทงไม้  
1.3) การสร้างเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ของ “มูลนิธิชัย
พฒันา-กาชาดไทย ,ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่งเรือไมก้บัเรือ
ไฟเบอร์กลาส 1.4) การค านวณตน้ทุนเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาส 1.5) การซ่อมบ ารุงเรือไฟเบอร์กลาส “ชัยพัฒนา 
กาชาดไทย  2) แนวคิดทฤษฎีรูปแบบนวัตกรรมสินค้า  
3) แนวคิดทฤษฎีช่องทางการจัดจ าหน่าย  4) แนวคิด
การตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส  4.1) แนวคิดทฤษฎี
รูปแบบการตลาด 4.2) แนวคิดทฤษฎีการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
4.3) แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การตลาดเฉพาะทาง  
5). งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 เพื่อหานวตักรรมการตลาดเรือหวัโทง 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท า
การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม กบั ผูป้ระกอบการต่อเรือ
หวัโทงและบริษทัน าเท่ียวทางน ้ ารวม 270 คน 
  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   1.  ไดรู้ปแบบนวตักรรมการตลาดเรือหัวโทง  
หมู่บา้นทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา 
 2.  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ รายได้ ของวิถี
ชุมชน บา้นทุ่งรัก จงัหวดัพงังา 

 
ผลการศึกษาวจิยั 
 การวิจัย เ ชิงปริมาณ (Quantitative research) 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ระดบัการศึกษา และ
สถานภาพพบว่า ตวัอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี มีจ านวนรวม
ทั้ งส้ิน 270 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 87.40 และ
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 12.60 มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 
37.8 รองลงมามีอายุระหว่าง  31-40 ปี  ร้อยละ 31.90 
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 43.3 รองลงมา ประกอบอาชีพ
ชาวบ้าน /  ประชาชน ร้อยละ  35.9 ประกอบอาชีพ 
ผู ้ประกอบการ ร้อยละ 13.0 ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 37.0 รองลงมา ระยะเวลา
ในการประกอบอาชีพ 9-12 ปี ร้อยละ 24.4 มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 43 รองลงมามีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา ร้อยละ 24.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 75.9 
รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 18.1 และมีสถานภาพ
หมา้ย/ หยา่ร้าง ร้อยละ 5.9 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
คุณสมบัตเิรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส 
 นวตักรรมการตลาดเรือหวัโทง จากวตัถุดิบไฟ
เบอร์กลาส หมู่บ้านทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี จังหวดัพังงา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แนวโน้มการตดัสินใจซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด นวตักรรมและคุณสมบติัเรือหัวโทง
ไฟเบอร์กลาส อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และการตลาดเรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาส อยูใ่นระดบัมาก  
  นวตักรรมและคุณสมบัติเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาส อนัดบั 1 เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส มีอายุการใชง้าน
ทนทานกว่าไม้ เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสทดแทนวัสดุ
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ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสมีค่าบ ารุงรักษาประหยดักวา่เรือไม ้อยูใ่น
ระดับ มากท่ีสุด เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสควรมีขนาด
หลากหลาย อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เรือหัวโทงไฟเบอร์กลา
สมีความแขง็แรง อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เรือหวัโทงไฟเบอร์
กลาสมีความทนทานต่อน ้ าเคม็และการผกุร่อน อยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสป้องกนัเพรียงทะเลได ้
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  เรือหัวโทงกลาสมีความคงทนต่อ
สภาพภูมิอากาศ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  เรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาสตอ้งสามารถทนสารเคมีและทนการผุกร่อนได ้อยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสสามารถออกแบบ
ได้ทุกรูปทรง อยู่ในระดับ มากท่ีสุด เรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาส ต่อเติมง่าย,ดดัแปลงง่าย อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เรือหวั
โทงไฟเบอร์กลาส รับแรงกระแทกคล่ืนแรงๆได้ อยู่ใน
ระดบั มากท่ีสุด  เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีการออกแบบ
สวย อยู่ในระดับ มากท่ีสุด เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมี
น ้ าหนักเบา อยู่ในระดับ มาก เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส
สามารถท าใหโ้ปร่งแสงทึบแสงได ้อยูใ่นระดบั มาก เรือหวั
โทงไฟเบอร์กลาส ประหยดัค่าเช้ือเพลิง อยู่ในระดบั มาก 
และอนัดับสุดท้ายคือ เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส มีตน้ทุน
การผลิตต ่ากวา่เรือไม ้อยูใ่นระดบั มาก  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดเรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาส  
  การตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส พบว่า 
อนัดบัแรกคือ รวมตวักนัเพ่ือผลิตและขาย อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดรองลงมาคือ เวบ็ไซต์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ขายผ่าน
ทางเฟสบุ๊ก Facebook อยู่ในระดบัมาก ส่งเพ่ือจ าหน่ายกบั
บริษทัเรือท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก จดัเป็นโปรโมชัน่เม่ือ
ซ้ือเรือเงินสดและมีระบบเงินผ่อนเรือได ้อยู่ในระดบัมาก 
เปิดเป็นอู่ต่อเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเพ่ือเป็นโชวรู์มโชว์
เรือ อยูใ่นระดบัมาก ขายผ่านทางอินสตาร์แกรม Instagram  
อยูใ่นระดบัมาก ผลิตเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเพ่ือจ าหน่าย
ไปต่างประเทศ อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือ ขาย
ผ่านทางบล็อกเกอร์ Blogger อยูใ่นระดบัมาก การวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือเรือหวัโทงไฟเบอร์
กลาส 

 แนวโนม้การตดัสินใจ (ความตอ้งการ) ซ้ือเรือ
หัวโทงไฟเบอร์กลาส โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบั
แรกคือ เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสดีกวา่เรือไม ้มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดรองลงมา คือ ระดับความตอ้งการใช้เรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาสและแนวโนม้ท่ีจะซ้ือเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส 
 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วน
บุคคลกับแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาส พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพแตกต่างกนัมีแนวโนม้การ
ตัดสินใจซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสไม่แตกต่างกันแต่
อาชีพ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ และระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาสแตกต่างกนั 
 เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์ พบวา่ เรือหวัโทงไฟ
เบอร์กลาสมีความแข็งแรง เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีการ
ออกแบบสวย เรือหัวโทงกลาสมีความคงทนต่อสภาพ
ภูมิอากาศ เรือหัวโมงไฟเบอร์กลาสมีน ้ าหนักเบา เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสสามารถออกแบบไดทุ้กรูปทรง เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาส ประหยดัค่าเช้ือเพลิง เรือหวัโทงไฟเบอร์
กลาสทดแทนวสัดุธรรมชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เรือหวัโทงไฟ
เบอร์กลาส มีอายุการใชง้านทนทานกวา่ไม ้เรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาสมีความทนทานต่อน ้ าเคม็และการผกุร่อน เรือหวั
โทงไฟเบอร์กลาส รับแรงกระแทกคล่ืนแรง  ๆ ได ้เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาส มีตน้ทุนการผลิตต ่ากว่าเรือไม ้เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมง่าย,ดดัแปลงง่าย เรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาสตอ้งสามารถทนสารเคมีและทนการผุกร่อนได ้
เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกนัความร้อนได ้เรือหวั
โทงไฟเบอร์กลาสป้องกันเพรียงทะเลได้เรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาสมีค่าบ ารุงรักษาประหยดักว่าเรือไม ้เรือหัวโทง
ไฟเบอร์กลาสสามารถท าให้โปร่งแสงทึบแสงได้ เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสควรมีขนาดหลากหลาย ไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity เน่ืองจากค่า Tolerance ทุกตวัแปร มีค่ามา
กวา่ 0.1 และค่า VIF ทุกตวัแปรมีค่านอ้ยกวา่ 10 แสดงวา่ ตวั
แปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร
นวตักรรมและคุณสมบติัเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรง เรือหัวโทงไฟเบอร์กลา
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สมีการออกแบบสวย เรือหัวโทงกลาสมีความคงทนต่อ
สภาพภูมิอากาศ เรือหัวโมงไฟเบอร์กลาสมีน ้ าหนักเบา  
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสสามารถออกแบบไดทุ้กรูปทรง 
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ประหยดัค่าเช้ือเพลิง เรือหัวโทง
ไฟเบอร์กลาสทดแทนวสัดุธรรมชาติไดอ้ย่างสมบูรณ์ เรือ
หัวโทงไฟเบอร์กลาส มีอายุการใชง้านทนทานกวา่ไม ้เรือ
หัวโทงไฟเบอร์กลาสมีความทนทานต่อน ้ าเค็มและการผุ
กร่อน เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส รับแรงกระแทกคล่ืนแรง ๆ
ได ้เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส มีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่เรือไม ้
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมง่าย,ดดัแปลงง่าย เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสตอ้งสามารถทนสารเคมีและทนการผุ
กร่อนได ้เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกนัความร้อน
ได ้เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสป้องกนัเพรียงทะเลไดเ้รือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสมีค่าบ ารุงรักษาประหยดักว่าเรือไม ้เรือ
หัวโทงไฟเบอร์กลาสสามารถท าให้โปร่งแสงทึบแสงได ้
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสควรมีขนาดหลากหลาย ไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 นวตักรรมและคุณสมบัติเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาส 3 ตัว ท่ีสามารถท านายผลการเปล่ียนแปลงของ
แนวโน้มการตดัสินใจซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส โดย
สามารถเรียงล าดบันวตักรรมและคุณสมบติัเรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาส อันดับแรก เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีค่า
บ ารุงรักษาประหยดักวา่เรือไม ้อนัดบัท่ี 2 คือ เรือหวัโทงไฟ
เบอร์กลาส ต่อเติมง่าย, ดดัแปลงง่าย อนัดบัท่ี 3 คือ เรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกนัความร้อนได ้
 ในส่วนของเว็บไซต์ รวมตวักันเพ่ือผลิตและ
ขาย ส่งเพ่ือจ าหน่ายกบับริษทัเรือท่องเท่ียว ผลิตเรือหวัโทง
ไฟเบอร์กลาสเพ่ือจ าหน่ายไปต่างประเทศ เปิดเป็นอู่ต่อเรือ

หัวโทงไฟเบอร์กลาสเพื่อเป็นโชว์รูมโชว์เ รือ จัดเป็น
โปรโมชัน่เม่ือซ้ือเรือเงินสดและมีระบบเงินผอ่นเรือได ้ขาย
ผา่นทางเฟสบุ๊ก Facebook ขายผา่นทางบลอ็กเกอร์ Blogger 
ขายผ่านทางอินสตาร์แกรม Instagramไม่ เ กิดปัญหา 
Multicollinearity เน่ืองจากค่า Tolerance ทุกตวัแปร มีค่ามา
กวา่ 0.1 และค่า VIF ทุกตวัแปรมีค่านอ้ยกวา่ 10 แสดงวา่ ตวั
แปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร
การตลาดเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส  เวบ็ไซต ์รวมตวักนัเพ่ือ
ผลิตและขาย ส่งเพ่ือจ าหน่ายกบับริษทัเรือท่องเท่ียว ผลิต
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเพ่ือจ าหน่ายไปต่างประเทศ เปิด
เป็นอู่ต่อเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเพ่ือเป็นโชวรู์มโชวเ์รือ 
จดัเป็นโปรโมชัน่เม่ือซ้ือเรือเงินสดและมีระบบเงินผอ่นเรือ
ได ้ขายผ่านทางเฟสบุ๊ก Facebook ขายผ่านทางบล็อกเกอร์ 
Blogger ขายผ่านทางอินสตาร์แกรม Instagram ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 การตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส 3 ช่องทาง 
ท่ีสามารถท านายผลการเปล่ียนแปลงของแนวโน้มการ
ตัดสินใจซ้ือเ รือหัวโทงไฟเบอร์กลาส โดยสามารถ
เรียงล าดบัการตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส อนัดบัแรก 
เวบ็ไซต ์0.206 อนัดบัท่ี 2 คือ จดัเป็นโปรโมชัน่เม่ือซ้ือเรือ
เงินสดและมีระบบเงินผอ่นเรือได ้0.064 อนัดบัท่ี 3 คือ ขาย
ผ่านทางเฟสบุ๊กFacebook แต่เน่ืองจากค่า  Standardized  มี
ค่าติดลบ ดงันั้นหมายความวา่ หากมีการโตแ้ยง้ หรือความ
ไม่เข้าใจ ในตัวเ รือหัวโทงไฟเบอร์กลาสบทเฟสบุ๊ก 
Facebook  อาจจะท าให้ไม่มีผูส้นใจซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาสอีก และจะส่งผลกระทบในวงกวา้งจากความเร็วของ
ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนั 
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Model รูปแบบนวตักรรมการตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 ด้านเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมง่าย
ดดัแปลงง่ายนั้น เป็นความจ าเพราะของสินคา้ ในลกัษณะ 
ท่ีวสัดุอ่ืนนั้น มีราคาท่ีสูง รวมถึงการข้ึนรูปเป็นไปไดย้าก 
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ท าให้
สามารถประยุกต์เขา้กบัการใชง้านในหลากหลายรูปแบบ 
จึงตอบสนองต่อความตอ้งการของผูท่ี้น าไปใชง้านไดอ้ยา่ง
ลงตัว  ซ่ึ งสอดคล้อ งกับ ง านวิ จัยของ  เ กี ย ร ติศัก ด์ิ   
รุ จิระธนลักษณ์ (2559) ได้ศึกษา ผลกระทบของการ

สร้างสรรค์นวตักรรมทางการตลาดท่ีมีต่อความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์
ประกอบส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ในประเทศไทย 
พบวา่การสร้างสรรคน์วตักรรมทาง การตลาดดา้นกิจกรรม
ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขนัดา้นการสร้างความแตกต่าง
การสร้างสรรคน์วตักรรมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
นวตักรรมทางการตลาดในดา้นรูปลกัษณ์ ของผลิตภณัฑ์ 

นวตักรรมด้านสินค้า 
1.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส มีอายกุารใชง้านทนทานกวา่ไม ้
2.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสทดแทนวสัดุธรรมชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
3.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสมีค่าบ ารุงรักษาประหยดักวา่เรือไม ้ 
(1) B =0.244 
4.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสควรมีขนาดหลากหลาย 
5.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสมีความแขง็แรง 
6.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสมีความทนทานต่อน ้ าเคม็และการผกุร่อน 
7.   เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสป้องกนัเพรียงทะเลได ้
8.   เรือหวัโทงกลาสมีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
9.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสตอ้งสามารถทนสารเคมีและทนการผุ
กร่อนได ้
10.  .เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสสามารถออกแบบไดทุ้กรูปทรง 
11.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมง่าย,ดดัแปลงง่าย(2) B =0.141 
12.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส รับแรงกระแทกคล่ืนแรงๆได ้
13.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสมีการออกแบบสวย 
14.  เรือหวัโมงไฟเบอร์กลาสมีน ้ าหนกัเบา 
15. เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสสามารถท าใหโ้ปร่งแสงทึบแสงได ้
16. เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส ประหยดัค่าเช้ือเพลิง 
17. เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส มีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่เรือไม ้
18.  เรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกนัความร้อนได(้3) B=0.088 
 

นวตักรรมทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.  รวมตวักนัเพ่ือผลิตและขาย 
2.  เวบ็ไซต(์1) B=0.206 
3.  ขายผา่นทางเฟสบุ๊กFacebook **(3 )B=-0.154 
4.  ส่งเพ่ือจ าหน่ายกบับริษทัเรือท่องเท่ียว 
5.  จดัเป็นโปรโมชัน่เม่ือซ้ือเรือเงินสดและมีระบบ
เงินผอ่นเรือได(้2) B =0.064 
6.  เปิดเป็นอู่ต่อเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสเพ่ือเป็น
โชวรู์มโชวเ์รือ 
7.   ขายผา่นทางอินสตาร์แกรม Instagram 
8.  ผลิตเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสเพ่ือจ าหน่ายไป
ต่างประเทศ 
9.  ขายผา่นทางบลอ็กเกอร์ Blogger 
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และภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และเกิดความ
สวยงามในการตกแต่งธุรกิจท่ีเกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ให้ทนั
การณ์ หรือความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์ท าให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส  
มีความสามารถในการตอบโจทยก์ารใช้งานได้ในหลาย
รูปแบบดา้นการพฒันาช่องทางการขายเรือหัวโทงไฟเบอร์
ผา่นทางเวบ็ไซต ์นั้น พบวา่ในปัจจุบนั การเขา้ถึงขอ้มูลจาก
ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ จะใชก้ารคน้หาผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงใน
โลกของอินเตอร์นั้ น  มี ช่องทางการท าการตลาด ท่ี
หลากหลาย ในส่วนของช่องทางเวป็ไซต์นั้น โดยปกติจะ
ได้รับความเช่ือถือมากกว่าช่องทางอ่ืนบนอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงการพัฒนารูปแบบเว็ปไซต์นั้ นไม่ได้มีข้อจ ากัด
ตายตัว สามารถเพ่ิมเติมฟังก์ชั่นต่างๆท่ีสอดคล้องกับ
ผลิตภณัฑ์เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของ ฉตัรชยั อินทสงัข (2554) ศึกษาวจิยัเร่ือง ตลาด
เฉพาะกลุ่ม หนทางสู่ความส าเร็จของธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ศึกษาพบว่า กลยุทธ์ท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของการ
ท าธุรกิจ คือ การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target 
market) โดยการพยายามหาสินคา้/บริการตอบสนอง ความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ด ้สินคา้/บริการมีการส่ือสารท่ี เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย โดยส่ือท่ีดี และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ในสภาวะ
ปัจจุบนั ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ได ้ดา้นการจดัเป็น
โปรโมชั่นเม่ือซ้ือเรือเงินสดและมีระบบเงินผ่อนเรือได้ 
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ช้งานเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาสนั้นเป็นกลุ่มของผูมี้รายไดน้อ้ยถึงปานกลางเป็นส่วน
ใหญ่ ท าให้ผูซ้ื้ออาจจะมีจ านวนเงินกอ้นไม่เพียงพอต่อการ
ซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์ในลักษณะจ่ายหมดในคร้ังเดียว  
จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบผ่อนช าระเพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกคา้ รวมถึงเป็นการรักษากลุ่มผูใ้ช้สินค้า
ระดบัล่างไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา สัตโยภาส 
(2558) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งภาวะการ
ประกอบการ ความสามารถทางการตลาดนวัตกรรม 
และกลยทุธ์ธุรกิจท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มล้านนาของ
ประเทศไทย พบว่ารูปแบบกลยุทธ์ของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม กลุ่มล้านนาของประเทศไทย สรุปได้ว่า
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเกิดจากภาวะการประกอบการ และการก าหนด
กลยุทธ์ธุรกิจท่ีเหมาะสมโดยการด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม
นั้น จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ก าลงัในการซ้ือขายสินคา้ ผูข้ายสินคา้ จะตอ้งด าเนินกลยทุธ์
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและขีดจ ากดัในการซ้ือสินคา้
เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ 
  การตลาดเรือหัวโทงเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส 
 นวตักรรมเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส เรือหวัโทง
ไฟเบอร์กลาสมีค่ าบ า รุง รักษาประหยัดกว่า เ รือไม้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Serden GÖLPINAR (2005) 
ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Comparative analysis of materials in 
recreational boat design:  fiber reinforced plastic boat in 
serial production ศึกษาพบวา่จุดมุ่งหมายของวทิยานิพนธ์น้ี
คือ 1 เผยให้เห็นเรือท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตจากวสัดุ
ก่อสร้างแบบอนุกรม 2 การออกแบบท่ีสร้างสรรค์เพ่ือ
โอกาสทางการขายของการแข่งขนัในตลาดเรือ 3 ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตและผูอ้อกแบบไดส้ร้างความแตกต่างให้กับตวัเอง 
โดยการออกแบบท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีน่าดึงดูดใจและ
ผลิตภณัฑ์และเทคนิคการผลิตใหม่ 4 ประการสุดทา้ยกบั
การวจิยัน้ีมีใครบางคนท่ีเป็นผูอ้อกแบบหรือผูผ้ลิต สามารถ
สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงครอบคลุม
ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยพิจารณาถึงการออกแบบ
กระบวนการการใชว้สัดุท่ีมีลกัษณะพิเศษและเทคนิคการ
ผลิต โดยเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสมีค่าบ ารุงรักษาประหยดั
กว่าเรือไม้ ซ่ึง 5 ปีแรกไม่มีค่าบ ารุงรักษา ประหยดัค่า
เช้ือเพลิง ทนทานใช้งานไดน้านกว่าไม ้การซ่อมบ ารุงใช้
ระยะเวลาน้อย เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมง่าย ,
ดดัแปลงง่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา สัตโยภาส 
(2558)ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะการ
ประกอบการ ความสามารถทางการตลาดนวัตกรรม 
และกลยทุธ์ธุรกิจท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มล้านนาของ
ประเทศไทย พบว่ารูปแบบกลยุทธ์ของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม กลุ่มล้านนาของประเทศไทย สรุปได้ว่า
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ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเกิดจากภาวะการประกอบการ และการก าหนด
กลยุทธ์ธุรกิจท่ีเหมาะสมโดยการด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม
นั้น จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ก าลงัในการซ้ือขายสินคา้ ผูข้ายสินคา้ จะตอ้งด าเนินกลยทุธ์
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและขีดจ ากดัในการซ้ือสินคา้
เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ นวตักรรม
และคุณสมบัติเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส 3 ตวั ท่ีสามารถ
ท านายผลการเปล่ียนแปลงของแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือ
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส โดยสามารถเรียงล าดบันวตักรรม
และคุณสมบติัเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาส โดย เรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาส ต่อเติมง่าย,ดัดแปลงง่ายนั้ น สามารถตกแต่ง
ดัดแปลงต่อเติมได้ง่ายและข้ึนรูปได้อย่างอิสระในการ
ตกแต่งเสริมแต่งตวัเรือไดม้าก พฒันารูปแบบของตวัเรือได้
ง่ายและสามารถควบคุมเร่ืองมาตรฐานของรูปแบบได้
เ น่ืองจากการผลิตจะผลิตจากโมช้ินเดียวกันสามารถ
ออกแบบให้โค้งมนได้ตามท่ีเราต้องการและมีความ
สวยงามกวา่เรือไม ้เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกนั
ความร้อนได้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Christoffer 
ranquist, Oscar Grönesjö ( 2014 )  ศึกษาวิจัย เ ร่ื อง  The 
balancing act of customer involvement for product 
innovation:  A case study of electrolux and volvo Cars ผล
การศึกษาพบวา่ จุดมุ่งหมายของวทิยานิพนธ์น้ีคือ อธิบายถึง
วิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของบริษทัดา้นการผลิตในการ
พฒันานวตักรรมใหม่ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกค้า
และนอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงวิธีท่ีลูกคา้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการท่ีสามารถจัดการได้ โดยการสอบสวนของ
บริษทัต่าง ๆในอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัพร้อมกบั
มีระดับของเทคโนโลยีและจังหวะของการสร้างสรรค์
นวตักรรมนั้นสูงมาก และยงัท าใหเ้ราไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่
ผูท่ี้มีความสามารถจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมส าหรับ
บริษัทท่ีมีส่วนร่วมกับลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Anton Angerer (2014) ศึกษาวิจัยเร่ือง Success-factors of 
innovation management in automotive supplier Industry 
ผลการศึกษาพบว่า จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์น้ีคือ การ
วิเคราะห์และอธิบายถึงความส าคญัของความส าเร็จในการ

จัดการนวตักรรมส าหรับภาคตะวนัตกของผูผ้ลิตรถยนต์
เพ่ือความอยู่รอดในสภาพแวดลอ้มท่ีทา้ทาย โดยตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของการวิ เ ค ร าะ ห์ อุตสาหกรรมย านยนต์  
อุตสาหกรรมของผู ้ผลิตท่ีเป็นอุตสาหกรรมส าคัญท่ีมี
เศรษฐกิจมหภาค และส าหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตะวนัตกท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงก าลงัอยู่
ในระหวา่งขั้นตอนการรบกวนเป็นอยา่งมากของการปฏิรูป
และการผนวกรวม ผลสรุปของงานวิจัยน้ี คือ นักวิจัย 
มีความเขา้ใจท่ีดีข้ึนต่อสถานการณ์เฉพาะของนวตักรรมใน
การบริหารจดัการของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
การใชง้านวจิยัในอนาคตท่ีจะท างานไดดี้ยิง่ข้ึนเพ่ือน าไปใช้
กบัแนวคิดในการบริหารจดัการนวตักรรมอุตสาหกรรมท่ี
ส าคญัน้ี ส าหรับผูผ้ลิตรถยนตท่ี์ไดรั้บค าแนะน าท่ีไดม้าจาก
การทดสอบสมมติฐาน โดยจดัใหมี้ระบบและเป็นโครงงาน
ท่ีจะระบุไปถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีพวกเขาจ าเป็นตอ้งใช้
ในการปรับปรุงระบบภายในของพวกเขาเองในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการจดัการนวตักรรมเพื่อสมคัรเป็นผูส้ร้าง
สรรค์นวตักรรมท่ีประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อการ
รักษาความปลอดภยัโดยรวมของพวกเขาเพื่อท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในระยะยาว โดยเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเป็น
ฉนวนกันความร้อนไดน้ั้น จะใยแก้วเป็นฉนวนกันความ
ร้อนได้ดี เป็นฉนวนกันความร้อนไดใ้นระดบัหน่ึงแต่ไม่
ทนต่อเปลวไฟแต่เม่ือใส่ใยเปอร์เรซ่ินท่ีกนัความร้อนแต่มี
ขายเฉพาะท่ีต่างประเทศมีราคาแพง3เท่าของราคาวตัถุดิบ
ในปัจจุบันถา้เราสามารถผลิตวตัถุดิบน้ีไดเ้องในประเทศ 
ก็จะท าใหเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้มากกวา่เดิม  
  ช่องทางจัดจ าหน่ายจ าหน่ายเรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาส 
 นวตักรรมช่องทางจดัจ าหน่ายจ าหน่ายเรือหัว
โทงไฟเบอร์กลาสนั้ น ประกอบด้วยช่องทางเว็บไซต์ 
สอดคลอ้งกบั เกียรติศกัด์ิ รุจิระธนลกัษณ์ (2559) ไดศึ้กษา 
ผลกระทบของการสร้างสรรค์นวตักรรมทางการตลาดท่ีมี
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจการผลิต
ช้ินส่วนและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์และ
เคร่ืองยนตใ์นประเทศไทย พบวา่การสร้างสรรคน์วตักรรม
ทาง การตลาดดา้นกิจกรรมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์
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และผลกระทบเชิงบวกกบัความไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขนั
ดา้นการสร้างความแตกต่างการสร้างสรรค์นวตักรรมทาง
การตลาด มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันวตักรรมทางการตลาดในด้าน
รูปลกัษณ์ ของผลิตภณัฑ์ และภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่  
ไม่เหมือนใคร และเกิดความสวยงามในการตกแต่งธุรกิจท่ี
เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ให้ทันการณ์ หรือความแปลกใหม่
ของผลิตภณัฑ ์ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได้
เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส มีความสามารถในการตอบโจทย์
การใชง้านไดใ้นหลายรูปแบบดา้นการพฒันาช่องทางการ
ขายเรือหัวโทงไฟเบอร์ผ่านทางเว็บไซต์ นั้ น พบว่าใน
ปัจจุบนั การเขา้ถึงขอ้มูลจากผูซ้ื้อส่วนใหญ่ จะใชก้ารคน้หา
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงในโลกของอินเตอร์นั้น มีช่องทาง
การท าการตลาดท่ีหลากหลาย ในส่วนของช่องทางเวป็ไซต์
นั้น โดยปกติจะไดรั้บความเช่ือถือมากกว่าช่องทางอ่ืนบน
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการพฒันารูปแบบเวป็ไซตน์ั้นไม่ไดมี้
ขอ้จ ากดัตายตวั สามารถเพ่ิมเติมฟังก์ชัน่ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กับผลิตภณัฑ์เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสได้ สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ Jie Yang (2558) ศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์
ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ 
มีความคิดเห็นในทุกปัจจยัระดบัมาก โดยเรียงจากมากไป
หาน้อย คือ พฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมและการ
โฆษณา ผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิถดถอยพหูคูณ พบวา่ 
การโฆษณามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์ส่วน
บุคคลมากท่ีสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรม การตลาด
ทางตรงการประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขาย โดย
ทุกปัจจัยมีนัยส าคญัของทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยการ
ประชาสมัพนัธ์เรือหวัโทงไฟเบอร์ผา่นทางเวบ็ไซตน์ั้นจะมี
การด าเนินเขา้ร่วมเวบ็เพจโดยการเขา้กูลเกิลคน้หา เช่น ค า
วา่กลุ่มขายเรือคลิกเพ่ือสมคัรและลงทะเบียนรอตอบรับเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ้ือขาย เขา้ร่วมเวบ็เพจโดยการเขา้กูลเกิล
ค้นหา เ ช่น  ค าว่า ซ้ือขาย เ รือมือสอง เ พ่ือสมัครและ
ลงทะเบียนรอตอบรับเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลซ้ือขาย การขาย

ผ่านทางเฟสบุ๊ก Facebook สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ฉัตร
ชัย อินทสังข (2554)  ศึกษาวิจัยเร่ือง ตลาดเฉพาะกลุ่ม 
หนทางสู่ความส าเร็จของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ศึกษาพบวา่ กลยทุธ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของการท าธุรกิจ คือ 
การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Target market) โดยการ
พยายามหาสินคา้/ บริการตอบสนอง ความต้องการของ
ลูกค้า ให้ได้  สินค้า /  บริการ มีการ ส่ือสาร ท่ี  เข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย โดยส่ือท่ีดี และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ในสภาวะ
ปัจจุบนั ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ได ้ดา้นการจดัเป็น
โปรโมชั่นเม่ือซ้ือเรือเงินสดและมีระบบเงินผ่อนเรือได้ 
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ช้งานเรือหัวโทงไฟเบอร์
กลาสนั้นเป็นกลุ่มของผูมี้รายไดน้อ้ยถึงปานกลางเป็นส่วน
ใหญ่ ท าให้ผูซ้ื้ออาจจะมีจ านวนเงินกอ้นไม่เพียงพอต่อการ
ซ้ือเรือหัวโทงไฟเบอร์ในลกัษณะจ่ายหมดในคร้ังเดียว จึง
จ าเป็นต้องมีระบบผ่อนช าระเพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกคา้ รวมถึงเป็นการรักษากลุ่มผูใ้ช้สินค้า
ระดับล่างไว ้โดยการจัดเป็นโปรโมชั่นเม่ือซ้ือเรือเงินสด
และมีระบบเงินผ่อนเรือได ้เช่น การวางจองช าระเงินก่อน 
50%ของราคาเรือท่ีสั่งท าแล้วเม่ือเรือสร้างเสร็จแล้วจ่าย
หมดในวนัท่ีรับเรือโดยอาจจะมีการดูแลหลงัการขาย 1 ปี 
(ในส่วนน้ีถือเป็นโปรโมชัน่พิเศษเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพ่ึง
พอใจมีการช าระเงินส่วนหน่ึงเหมือนการวางดาวน์รถโดย
ส่วนท่ีเหลือก็จดัผ่อนผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงินโดยการ
วางสมุดผู ้ครอบครองเรือหรือการท าสัญญากับบริษัท
คู่สญัญาในท่ีน้ี เช่น สถาบนัการเงินของภาครัฐและเอกชน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะงานวจิยัคร้ังนี ้
  1.  พฒันาช่องทางการตลาดของเรือหัวโทงไฟ
เบอร์กลาส ในรูปแบบเวป็ไซต ์เป็นช่องทางหลกัในการจดั
จ าหน่าย โดยน าขอ้มูลของเรือไฟเบอร์กลาส เช่น คุณสมบติั 
ราคา วสัดุ รวมถึงขอ้มูลประวติัความเป็นมา เพื่อเป็นการ
สร้างเร่ืองราวให้กับสินคา้ รวมถึงท่ีอยู่ในการติดต่อเป็น
หลกั เพราะการจ าหน่ายเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส จะตอ้งมี
การพดูคุย ใชก้ารขายในลกัษณะขายตรงจะไดผ้ลมากท่ีสุด 



 

  

157 วารสารวทิยาลยัพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทศัน์ : ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม–ธนัวาคม 2561 

 2.  ท าความร่วมมือกบัสถาบนัทางการเงิน เพ่ือจดั
โปรโมชั่นในด้านดอกเบ้ียให้กับผูท่ี้สนใจซ้ือ ในรูปแบบ
เงินผ่อน เพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานลูกคา้ระดับล่างถึงกลางให้
สามารถซ้ือเรือหวัโทงไฟเบอร์กลาสได ้
 3.   ปรับรูปแบบการขายทางเฟสบุ๊คเป็นใน
ลกัษณะเพียงแค่ใหข้อ้มูล และการตอบค าถาม เน่ืองจากเรือ
หัวโทงไฟเบอร์กลาสนั้น การขายตรง ผ่านการเจรจา จะ
ไดผ้ลมากท่ีสุด 
 4.  จัดท าเรทราคาการบ ารุงรักษาในราคาถูก 
เ พ่ือให้ในการประชาสัมพัน ธ์ความต่ างกันของการ
บ ารุงรักษาเรือหัวโทงไฟเบอร์ท่ีท าจากไม ้กับ ท าจากไฟ
เบอร์กลาส 
 5.  ออกแบบการต่อเติมเรือหัวโทงไฟเบอร์ ใน
หลายรูปแบบหลายวตัถุประสงค ์รวมถึงแสดงราคาการต่อ
เติมหรือดดัแปลงไวส้ าหรับเป็นขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ 

 6.  พฒันาฉนวนกันความร้อนให้กับเรือหัวโทง
ไฟเบอร์กลาส ให้มีประสิทธิภาพสูง ทนต่อการใชง้านใน
ประเทศไทยในพ้ืนท่ี ท่ีมีสภาวะอากาศร้อน  
 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาต่อยอดในเร่ืองปัจจัยด้าน
การตลาดของเรือหัวโทง เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัในยุค
ปัจจุบนัโดยเนน้ท่ีส่ือโชเซียลมีเดียมากข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาการสร้างเรือหัวโทงโดยวสัดุ
ประเภทอ่ืนนอกจากไฟเบอร์กลาส มีการเปรียบเทียบตน้ทุน
ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นทางเลือกของประชาชนต่อไป 
 3.  ควรมีการศึกษาเรือหัวโทงเจาะลึกในเร่ือง
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว และกลยทุธ์ในการน าเรือหวัโทงเขา้สู่
ธุรกิจการท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
 4.  ควรมีการศึกษาเรือหวัโทงในส่วนของผลตอบ
รับจากประชาชนท่ีมีต่อมูลนิธิ ความพึงพอใจและความ
ตอ้งการในดา้นอ่ืนของประชาชนเก่ียวกบัเรือหวัโทง 
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